
Dodatek č. 4 

 

ke Smlouvě uzavřené mezi 

 

 

 

 

Článek 1  

Změny Smlouvy 

 

 

Strany se prostřednictvím tohoto Dodatku dohodly na následujících změnách Smlouvy: 

 

1) Služby v rozsahu dle článku 2 Smlouvy budou Klientovi poskytnuty rovněž za příslušná 

zdaňovací období roku 2016. 

 

2) Článek 2.2 Smlouvy se dále mění takto: 

 

„V návaznosti na výsledky činnosti uvedené v článku 2.1 Smlouvy Deloitte připraví dle potřeby 

a pravidel daňového řádu jedno či více dodatečných daňových přiznání vztahujících se ke 

zdaňovacím obdobím roku 2016. Česká legislativa v těchto případech umožňuje upravit výši 

nároku na odpočet jedním dodatečným přiznáním za všechna zdaňovací období roku 2016. 

Deloitte připraví dokument určený pro správce daně, který bude vysvětlovat důvody pro podání 

dodatečných daňových přiznání. Deloitte připraví rovněž související následná (případně 

opravná) kontrolní hlášení pro příslušná zdaňovací období, za které bude v souladu s tímto 

článkem Smlouvy dodatečné (případně opravné) přiznání k DPH zpracováno. Kontrolní hlášení 

bude připraveno na základě podaného řádného (či naposled podaného opravného či 

následného) kontrolního hlášení za poslední zdaňovací období příslušného roku, které obdrží 

Deloitte od Klienta ve formátu souboru .xml. Následné či opravné následné kontrolní hlášení 

podané společností Deloitte, které bude součástí dodatečného přiznání k DPH, bude obsahovat 

veškeré daňové doklady, které byly zahrnuty Klientem v podaném řádném (či naposled podaném 

opravném či následném) kontrolním hlášení. Pokud Klient neposkytne společnosti Deloitte 

dohodnutou asistenci, zejména příslušné kontrolní hlášení ve formátu souboru .xml, nemá 

Deloitte Advisory s.r.o. 

IČO: 27582167, se sídlem: Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ: 186 00, Česká republika, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113225, (dále jen „Deloitte“) 

 

a 

 

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 

IČO:  27520536, se sídlem:  Pardubice, Kyjevská 44, PSČ: 532 03, Česká republika, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629 

(dále jen „Klient“) 

Společnost Deloitte a Klient jsou společně označováni jako „Strany”. 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE  

 

A) Deloitte a Klient jsou stranami Smlouvy ze dne 13.12.2013 (dále jen „Smlouva“), jejímž 

předmětem je poskytování Služeb Klientovi společností Deloitte, jak jsou podrobně specifikovány 

ve Smlouvě. 

 

B) Strany mají zájem na rozšíření předmětu Služeb, a proto uzavírají tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě 

(dále jen „Dodatek“). 
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Deloitte povinnost připravit příslušná dodatečná daňová přiznání k DPH ani související 

kontrolní hlášení.“ 

 

3) Za článek 2.3 Smlouvy se dále doplňuje článek 2.4, který včetně nadpisu zní:  

„2.4 Asistence při kontrole správnosti kontrolního hlášení“ 

V případě, kdy správce daně vznese pochybnosti o správnosti kontrolního hlášení připraveného 

Deloitte dle bodu 2.2 této Smlouvy, bude taková výzva správce daně řešena primárně interně 

pracovníky Klienta, společnost Deloitte poskytne asistenci při řešení takové výzvy pouze na 

základě výslovné žádosti Klienta, a to za odměnu, která bude vypočtena na základě času 

stráveného personálem a domluvené hodinové sazby. Odměna za tuto asistenci není zahrnuta 

v odměně uvedené v čl. 3 Smlouvy a bude účtována vedle této odměny.“  

 

 

 

 

 

Článek 2  

Závěrečná ustanovení 

 

 

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní Stranou. 

 

Smluvní strany se dohodly, že Klient bezodkladně po uzavření odešle tento dodatek smlouvy k řádnému 

uveřejnění v Registru smluv vedeného MV ČR. O uveřejnění dodatku smlouvy bude Deloitte 

informována prostřednictvím datové schránky, kdy obdrží zprávu o zveřejnění přímo z Registru smluv.  

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv a smluvní strany berou 

na vědomí, že nebude-li zveřejněn ani 90. den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku 

s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

 

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v účinnosti.  

 

Veškeré termíny s velkým počátečním písmenem použité v tomto Dodatku, které zde nejsou definovány, 

mají význam, který je uveden ve Smlouvě. 

 

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Strany uznávají, že se jejich právní poměry, vzájemná práva a 

povinnosti plynoucí ze Smlouvy a tohoto Dodatku, řídí právními předpisy platnými ke dni uzavření 

Smlouvy, a to ve smyslu ustanovení § 3028 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění. 

 

Strany se seznámily s obsahem tohoto Dodatku ke Smlouvě a souhlasí s tím, že budou vázány Smlouvou 

ve znění tohoto Dodatku. 

 

Tento Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, jeden obdrží Deloitte a jeden 

Klient. 
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Jménem společnosti Deloitte: 

Ing. Adham Hafoudh, partner 

 

 

 

________________________ 

 (podpis) 

 

Datum: 20. 9. 2018 

Jménem Klienta: 

MUDr. Tomáš Gottvald, předseda 

představenstva 

 

 

 

 

________________________ 

 (podpis) 

 

Datum: 17. 10. 2018 

 Jménem Klienta: 

Ing. Petr Rudzan, místopředseda 

představenstva 

 

 

 

________________________ 

 (podpis) 

 

Datum: 17. 10. 2018 

 


