
 

 

 

 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 

evidované u zhotovitele pod číslem jednacím 1415/17 

 

Tuto smlouvu uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. 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 00 Praha 1 

Zastoupená 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 

IČ 49622897 

DIČ CZ49622897 

Bankovní spojení ČSOB Praha, č. ú. 482804123/0300 

a 

Objednatel Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné 

zahradnictví, v. v. i. 

Sídlo Květnové náměstí 391, 252 43  Průhonice 

Zastoupená Doc. RNDr. Ivanem Sucharou, ředitelem 

Druh organizace Veřejná výzkumná instituce 

IČ 00027073 

DIČ 00027073 

Bankovní spojení  

 

Změna čl. 1. odst. 1 

Čl. 1 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel bude zabezpečovat komplexní zpracování: 

a) finančního výkazu Pomocný konsolidační přehled (PKP) a Pomocný konsolidační 

záznam (PKZ) Objednatele v termínech a rozsahu dle aktuálně platných právních 

úprav vyhlášek a pokynů Ministerstva financí (dále MF), tj. dle vyhlášky MF č. 

312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku 

(konsolidační vyhláška státu), 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), technického manuálu, 

dalších vyhlášek a pokynů MF.  

b) výkazu Peněžní příjmy a výdaje (PPV) v termínech a rozsahu dle aktuálně platných 

právních úprav zákona, vyhlášek a pokynů Ministerstva financí (dále MF), tj. dle 

zákona č.25/2017 Sb. o  sběru  vybraných  údajů  pro  účely  monitorování a řízení 

veřejných  financí a prováděcí vyhlášky č.272/2017 Sb.  

c) výkazu  Údaje o poskytnutých garancích (UPG) v termínech a rozsahu dle aktuálně 

platných právních úprav zákona, vyhlášek a pokynů Ministerstva financí (dále MF), tj. 

dle zákona č.25/2017 Sb. o  sběru  vybraných  údajů  pro  účely  monitorování a 

řízení veřejných  financí a prováděcí vyhlášky č.272/2017 Sb.  

d) výkazu  Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) v 

termínech a rozsahu dle aktuálně platných právních úprav zákona, vyhlášek a pokynů 

Ministerstva financí (dále MF), tj. dle zákona č.25/2017 Sb. o  sběru  vybraných  

údajů  pro  účely  monitorování a řízení veřejných  financí a prováděcí vyhlášky 

č.272/2017 Sb.  
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dle dodaných dat pro jednotlivé výkazy.  

 

Změna čl. 2. odst. 2 

Čl. 2 

Rozsah, čas a místo plnění 

 

2.  Vstupní data výkazů bude Objednatel předávat do místa plnění v dohodnuté datové podobě 

definované Zhotovitelem (tabulky ve formátu MS Excel) elektronickou poštou. Pokud 

Objednatel nedodá data alespoň 5 pracovních dnů před tímto termínem nebo 

nezajistí součinnost pro opravu dat, Zhotovitel nemůže garantovat dodržení termínů 

MF. Technickou specifikaci sdělí Zhotovitel Objednateli s dostatečným předstihem před 

termínem předání výkazů do CSÚIS, nejpozději do tří dnů po podpisu smlouvy. V případě, že 

v rámci legislativních změn dojde v takto stanoveném termínu ke změně technické 

specifikace, bude tato sdělena Objednateli nejpozději do 3 dnů po jejím zveřejnění ze strany 

MF. 

 

Změna čl. 3. odst. 1 a odst. 3 

Čl. 3 

Ceny a fakturace 

 

1. Cena byla sjednána dohodou smluvních stran a bude činit za  

a) výkaz PKP a případné vyžádané PKZ za jedno vykazované období 9 450,- Kč bez DPH. 

b) výkaz PPV za jedno vykazované období 800,- Kč bez DPH. 

c) výkaz UPG za jedno vykazované období 800,- Kč bez DPH. 

d) výkaz PPP za jedno vykazované období 800,- Kč bez DPH. 

3. Cenu za zpracování stanovenou podle čl. 3 odst. 1 této smlouvy bude Zhotovitel fakturovat po 

ukončení vykazovaného období předaného výkazu. Zdanitelné plnění dle § 21 odst. 9 zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se považuje za 

uskutečněné k termínu předání výkazů, stanovenému MF. 

 

Změna čl. 4. odst. 2  

 

Čl. 4 

Ostatní ujednání 

 

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna i bez uvedení důvodu tuto smlouvu vypovědět 

písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která začne běžet dnem doručení 

výpovědi druhé smluvní straně. V případě, kdy Zhotoviteli vznikly prokazatelné náklady na 

zpracování výkazů neuzavřeného období před ukončením smlouvy, vyhotoví Zhotovitel 

vyúčtování i za toto období. 

 

 

Datum:    ……………………………                Datum:                   …………………………… 

 

 

Za zhotovitele: ……………………………                 Za Objednatele:       …………………………… 

                                           

 

    ……………………………  


