
ÚČTO s.r.o.  Smlouva vedení účetnictví 

 

Dodatek č. 1 
k příkazní smlouvě ze dne 13. 12. 2021 

Příkazce:   
Příkazce:  Městská část Praha-Kunratice 

  Zapsaná u Městského soudu v Praze, obchodní rejstřík v  

  Sídlo: K Libuši 7/10, 148 00 Praha 4 - Kunratice 

  IČO: 00231134 

DIČ:       CZ00231134 

  Zastoupená: Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou     

  Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

  Číslo účtu:  2000690389/0800 

  (dále jen „ příkazce“) 

na straně jedné 

a 

Mandatář: ÚČTO spol. s r. o. 

Registrovaná u Městského soudu v Praze, obchodní rejstřík v oddíle C, vložka 34545      

 Sídlo: K Cihelně 369, 190 15 Praha - Satalice 

  IČO: 62907484   DIČ: CZ62907484 

  Jednající: Ing. Věra Písaříková - jednatelka 

  Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

  Číslo účtu: 27-7727200267/0100 

  (dále jen „příkazník“) 

na straně druhé 

Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV, který po úpravě bude mít toto znění:  

  Čl. III 

  Odměna příkazníka 

Smluvní strany se dohodly na změně odst. 1  

a)   zpracování kompletních měsíčních mezd               14 500,- Kč/měsíc 

d)   zpracování roční závěrky - mzdy                       400,- Kč/výkaz 

e)   statistické výkazy mimořádné            cena dohodou 

f)   kontroly - správa soc .zab., zdravotní pojišťovny        650,- Kč/hod 

g)   konzultace         600,- Kč/hod 

h)   zpracování žádostí, odvolání, reklamací                   550,- Kč/hod 

 
Odměna plus zákonem stanovená výše DPH se hradí na základě faktury vystavené příkazníkem a je 

splatná vždy ke každému 15. dni běžného měsíce za období předcházejícího měsíce.  

  

   Čl. IV 

Ostatní ujednání 

V ostatních bodech čl. III a násl. zůstává smlouva ze dne 13. 12. 2021        
  

   Čl. VI. 

     Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek ke smlouvě ze dne 13. 12. 2021 nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními zástupci 

smluvních stran a účinnosti dnem 1. 1. 2023. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálních vyhotoveních, které mají stejnou právní sílu originálu. 

Každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku dodatku.  

3. Smluvní strany výslovně a neodvolatelně prohlašují, že jsou oprávněni zavázat se způsobem stanoveným 

v tomto dodatku, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, dodatek odpovídá jejich pravé 

a svobodné vůli a proto ji vlastnoručně podepisují.  

 

V Praze dne 1. 12. 2022 

 

 

…………………………………….   ……………………………………. 
Příkazce       Příkazník 

Městská část Praha-Kunratice    ÚČTO spol. s r.o. 

Ing. Lenka Alinčová     Ing. Věra Písaříková 

starostka      jednatel 


