
SMLUVNÍ STRANY

Státní fond kultury České republiky
se sídlem Maltézské nám. 471/1, 118 01 Praha — Malá Strana

IČ: 45s os 985

zaspán v obchodním rejstříku vedeném Městskýmsoudem v Praze, oddíl A, vložka 6804,

zastoupen ministrem kultury doc. Mgr. Antonínem Staňkem, Ph.D.

(dále „objednatel“)

a

AUDIT SERVIS, spol. s r. o.

se sídlem Nádražní 61/116, Smíchov, 150 00 Praha 5

IC: 158 88 541

zapsaná v OR vedeném Městskýmsoudem V Praze, oddíl C, vložka 1617

zastoupená jednatelkou Ing. Lenkou Rajnochovou
(dále „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsícea roku v souladu s ust. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, a ve smyslu zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech,

tuto

smlouvu o výkonu auditorské činnosti

Čl. 1

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je provedení auditu účetní závěrky objednatele k rozvahovému dni
a ověření jeho výroční zprávy dle © 2, písm. b) zákona o auditorech, včetně provedení
předběžného prověření vedení účetnictví. Dle platných norem v ČR odpovídajících právní
forměobjednatele.

Čl. 11

Předběžné prověření vedení účetnictví objednatele do 31.12. kalendářního roku

Předání auditorské zprávy nejpozdějido 30. 4. kalendářmho roku

Termín plnění
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Čl. 111

Způsob provedení ověření

1. Zhotovitel zajistí provádění kontroly v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech,

a mezinárodními auditorskými standardy přijatými Komorou auditorů ČR.

2. O provedeném auditu vyhotoví zhotovitel písemnou zprávu auditora. Zpráva bude

obsahovat: označení objednatele, účetní období, stručný popis kontroly účetnictví,

charakteristiku správnosti účetnictví a zobrazení hospodaření objednatele, auditorský

výrok. Přílohou zprávy bude ověřená účetní závěrka.

Zpráva bude obsahovat výrok k přiložené výroční zprávě.

4. Podrobný popis zjištěných problémů bude uveden v dopisu vedení objednatele. Dopis

vedení bude odevzdán současně s auditorskou zprávou. Případně podle potřeby budou

v průběhuauditu předány dílčí dopisy vedení.

UJ

Čl. rv

Povinnosti zhotovitele.

l. Zhotovitel prohlašuje, že audit realizuje v souladu s mezinárodními auditorskými

standardy. Tyto standardy vyžadují, aby auditor dodržoval etické normy, plánoval

a prováděl audit tak, aby získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje

význanmé nesprávností. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je

získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr

auditorských postupů závisí na posouzení auditora, mimo jiné, jak vyhodnotí riziko

významné nesprávností informací v účetní závěrce, které by bylo způsobeno podvodem

nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontroly, aby mohl

navrhnout vhodné auditorské postupy. Cílem tohoto posouzení však není, aby se auditor

vyjádřil k účinnosti vnitřních kontrol účetní jednotky. Audit zahrnuje posouzení vhodnosti

použitých účetních zásad a přiměřenosti odhadů provedených vedením a dále posouzení

celkové prezentace účetní závěrky.

2. Zhotovitel provede v rámci auditorských postupů prověření vedení účetnictví fondu

a informovat vedení fondu formou dopisu auditora o zjištěnýchnedostatcích.

3. Zhotovitel bude provádětdohodnuté služby podle svých znalostí a schopností a svého

nejlepšího vědomí, v souladu se všemi dostupnými informacemi. Auditor nezodpovídá

za závady, které vznikly na základěchybných údajů poskytnutých objednatele.

4. Zhotovitel ověří, zda předložená účetní závěrkaa výroční zpráva sestavená podle českých

účetních předpisů podává věrnýa poctivý obraz aktiv a pasiv objednatele k rozvahovému

dni a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodářem a vypracovat zprávu auditora

o tomto ověření.

5. Zhotovitel předá objednateli zprávu auditora podle odstavce 2 v terminu dle čl. II, a to

e 3 vyhotoveních V českém jazyce.
6. Při nedodržení termínu předání zprávy auditora, jak uvedeno výše, je objednatel

požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5 O00,- Kč za každý započatý kalendářní měsíc

prodlení. Smluvní pokutu nelze uplatnit v případě, kdy k nedodržení termínu dojde

v důsledku prokazatelného nesplnění součinnosti zhotovitele.

7. Zhotovitel vynaloží veškeré úsilí ke splnění svých povinností, které vyplývají z této

smlouvy. V žádném případě nebude odpovídat za ztráty, škody a náklady vzniklé

jakýmkoli způsobem V souvislosti s podvody, zatajením známých skutečností,

nesprávnými prohlášeními nebo úmyslným nedodržením podmínek ze strany objednatele.



Čl. V

Povinnosti objednatele.

Objednatel je odpovědný za sestavení účetní závěrky vsouladu splatným zákonem

o účetnictví č. 563/1991 Sb. Vplatném znění a navazujících podzákonných norem, tj.
zejména vyhlášky 410/2009 Sb. v aktuálním znění a dalších výstupů, které jsou
předmětem ověření, tak, aby byly věrným zobrazením skutečnotí vnich uvedených
a neobsahovaly významné nesprávností způsobené podvodem nebo chybou, a odpovídá
za volbu a uplatnění vhodných účetních zásad a prováděníúčetních odhadů, které jsou na

danou situaci přiměřené.

Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou možnou součinnost k provedení auditu, a to

zejména umožní přístup krelevantním informacím a podkladům pro sestavení účetní

závěrky. Podklady pro předběžné prověření účetnictví a k provedení auditu předloží
zhotoviteli v termínu dle pokynů zhotovitele.

Objednatel se zavazuje uhradit řádně a ve stanovených termínech za poskytnuté služby

podle smlouvy sjednanou cenu podle čl. VI.

Objednatel bere na Vědomí postoupení pohledávky za již provedené auditorské práce

(předběžný audit) za rok 2018 společností RAVO-AUDIT, s.r.o. na zhotovitele

a zavazuje se zhotoviteli uhradit i tuto část ceny za poskytnuté služby.

Čl.VI

Cenové ujednání

Cena je stanovena dohodou. Při předpokládaném rozsahu prací cca 30 hodin auditora

a 35 hodin asistenta činí 60 000,- Kč a DPH ve výši dle aktuálního znění zákona o DPH.

Při překročení předpokládaného rozsahu bude cena navýšena podle skutečně

odpracovaného času.

Cena je splatná na základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po provedení
služeb. Splatnost faktury bude do 14 dní po jejím doručení objednateli.

Čl. vn

Poskytování informací

Auditoři jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých
se dozvěděli vsouvislosti svýkonem své činnosti a nesmí jich zneužít ke svému

prospěchu nebo kprospěchu třetích osob. Zprostit auditory povinnosti zachovávat

mlčenlivost může pouze statutární orgán objednatele nebo Komora auditorů České

republiky.
S výjimkou zprávy auditora jsou všechny zprávy související s auditem či jiné zprávy,
které auditoři vypracují, určeny pro výhradní potřebu a použití objednatele. Auditoři

nenesou odpovědnostza využití těchtozpráv jakoukoliv třetí stranou.
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Čl. VIII

Závěrečnáustanovení

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběmasmluvními stranami.

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Případné změny a doplňky smlouvy budou provedeny písemně formou očíslovaných
dodatků.

4. Smluvní strany mohou, pokud to zákon připouští, smlouvu vypovědět i bez udání

důvodu. Výpověďnabývá účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která v tomto případě
činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla
výpověďdoručena druhé straně.

5. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží

po jednom.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle,

na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

VNC-“

V Praze dne V Praze dne

STÁTNÍ FOND KULTURY
České republiky

Maltézské náměstí 471/1© 11s 11 Praha 1

Mgr. Milan Němeček,Ph.D. Ing. Lenka Rajnochová
ředitel Odboru umění, literatury a knihoven, auditor

pověřen vedením Státního fondu kultury CR

ďďé/ury


