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Dodatek č.2 

ke smlouvě  o poskytnutí auditorských služeb 

uzavřená ve smyslu ustanovení § 20 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, příslušných ustanovení zákona 

č.90/2012  Sb. o obchodních korporacích a zákona č. 254/2000 Sb. o auditorech. 

____________________________________________________________________ 

 

 

I. 

                                      Smluvní strany 

1. BENE FACTUM  a.s.,  

      Kodaňská 1441/46, Praha 10, PSČ 100 10 

      IČ: 279 22 677 

      DIČ: CZ27922677 

      Bankovní spojení: KB Praha 10,  č.ú. xxxxxx,  

      Společnost je evidována pod spis. zn. B 12084, vedenou Městským soudem v Praze 

      Zastoupená:  Ing. Karlem Hamplem, předsedou představenstva 

 

            ( dále jen Auditor ) 

 

      a 

 

2. Oblastní nemocnice Příbram, a.s. 
Podbrdská 269, Zdaboř, Příbram V, PSČ 261 95  

IČ:     270 85 031 

      DIČ:  CZ27085031 

      Zastoupená: MUDr. Stanislavem Holobradou, ředitelem dle plné moci udělené 

                          Představenstvem společnosti 

 

( dále jen Klient ) 

 

 

uzavřely dne 13.7.2012 Smlouvu o poskytování auditorských služeb včetně Dodatku č.1 ze 

dne 2.4.2013. Po vzájemné dohodě se obě smluvní strany v souladu s čl. VII., ods.2, dohodly 

na uzavření tohoto Dodatku č.2. 

 

 

II. 

Předmět dodatku 

 

a) v čl.II.  Předmět smlouvy  se ruší původní znění  posedního odstavce: 

„nedílnou součástí předmětu smlouvy je poskytování poradenské činnosti v oblasti 

účetnictví, daňě z příjmu právnických osob a daňě z přidané hodnoty v rozsahu potřeb 

klienta“ 

 

Toto znění se nahrazuje následujícm textem: 

 



 2 

„nedílnou součástí předmětu smlouvy je poskytování poradenské činnosti v oblasti 

účetnictví. Poradenství v oblasti daně z příjmů právnických osob a daňě z přidané 

hodnoty  bude poskytované pouze v rozsahu nezbytně nutném v rámci  prováděného 

auditu.“ 

 

 

b) V čl. V. odměna Auditora a způsob placení se ruší původní znění odstavce 1, úplně se 

ruší odstavec 2. 

 

Původní znění odstavce 1 se nahrazuje následujícím zněním: 

 

„1.Odměna Auditora za jsednané auditorské služby podle články II. této smlouvy se 

stanoví dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/90 Sb., o cenách ve výši 

100.000,-Kč (stotisíc korun českých).“ 

 

c) V čl. V. odměna Auditora a způsob placení se ruší původní znění odstavce 6 a je 

nahrazeno následujícícm zněním: 

 

„6. Úhrada odměny bude provedena na základě faktur vystavených Auditorem (daňovým 

dokladem) se lhůtou splatnosti 14 dní od vystavení na číslo účtu Auditora uvedené ve 

faktuře takto: 

a) 50.000,-Kč + DPH …….…………………listopad ověřovaného roku 

b) 30.000,-Kč + DPH………………………..únor roku následujícího 

c) doplatek 20 000,- Kč + DPH bude vyúčtován po předání Zprávy auditora o ověření  

    účtní závěrky za ověřované období    

 

d) V čl. V. odměna Auditora a způsob placení se ruší odstavec 9. 

 

 

III. 

Ostatní a závěrečná ujednání 

 

1. Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy ve zněníDodatku č.1 zůstávají beze změn, 

platná a účinná. 

 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, s platností originálu, po jednom pro 

každou     ze smluvních stran. 

 

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu druhé smluvní strany. 

 

 

V Příbrami dne 29.9.2016    V Praze dne 29.9.2016 

 

 

 

 

 

………………………………….                           …………………………………… 

Oblastní nemocnice Příbram,a.s.            BENE FACTUM,a.s. 


