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DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ o DÍLO

evidované u zhotovitele pod číslem jednacím 1232/12

Tento dodatek uzavírají vsouladu sustanovením š 2586 a nás|. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tyto smluvní strany:

Zhotovitel MÚZO Praha s.r.o.

Sídlo Politických vězňů 15, 110 oo Praha 1

Zastoupený Ing. Petrem Zaoralem a Janem Maršíkem, jednateli s.r.o.

Druh organizace společnost s ručením omezeným, zapsaná v obchodním rejstříku

vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 24646

.IČV 49622897

DIC CZ49622897
Bankovní spojení CSOB Praha, č. ú.

a

Objednatel Národní knihovna české republiky

Sídlo Klementinum 190, 113 O1 Praha 1
_

Zastoupený PhDr. Petrem Kroupou, pověřeným řízením NK CR
v

D_ruh organizace státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury CR

IC“ 00023221

DIC CZ00023221

Bankovní spojení KB Praha č.ú.



NíÚZO

I.

Změna článku 1, odst. 1 - předmět smlouvy takto:

Čl. 1

Předmět smlouvy
1. Zhotovitel bude zabezpečovat komplexní zpracování finančních výkazů objednatele (dále

výkazů PAP) v termínech a rozsahu dle aktuálně platných právních úprav vyhlášek a pokynů

ministerstva financí (dále MF), zvláště vyhlášky MF č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech

v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému

účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů

(technická vyhláška o účetních záznamech), vyhláška č. 312/2014 Sb. o podmínkách

sestavení účetních výkazů za Ceskou republiku (konsolidační vyhláška státu), technického

manuálu, dalších vyhlášek a pokynů MF a doplňujících požadavků objednatele.

Komplexní zpracování zahrnuje:
o základní nahrání a tisk výkazů PAP objednatele

,

o vytvoření a předání datových souborů výkazu objednatele na MF do oblasti CSUIS

(Centrální Systém Účetních Informací Státu) systému IISSP (Integrovaný Informační

Systém Státní Pokladny) na pokyn objednatele,
o náklady na poštovné a spoje.

II.

Změna článku 3, odst. 1 — cena takto:

Čl. 3

Ceny a fakturace

1. Cena za komplexní zpracování výkazů objednatele dle čl. 1, odst. 1 byla sjednána dohodou

smluvních stran a bude za jeden výkaz a jedno čtvrtletí činit:

cena bez DPH DPH 21 % cena včetně DPH

217,- Kč 46,- Kč 263,- Kč

Sazba DPH je stanovena na základě platného znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, a bude se měnit na základě novelizace tohoto zákona. Cena bez DPH se bude

jedenkrát ročně zvyšovat o tolik procent, kolik bude činit míra inflace vyjádřená přírůstkem

průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců minulého kalendářního roku proti

průměru 1,2-ti měsíců předminulého roku. Zvýšení bude provedeno ihned po oznámení míry

inflace ČSU.

III.

Ostatní ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Tento dodatek se řídí právem České republiky.

3. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři

stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.

4. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají beze změny

v platnosti.
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