
Smlouva o provedení auditu
číslo 545/10/2019
uzavřená dle § 1725 a § 1746 odst. 2 zákona ě. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Auditor: íng. Ladislav Špacír, auditor zapsaný v rejstříku auditorů vedeném
Komorou auditorů České republiky, oprávnění číslo 0440,
Černá cesta 8, 779 00 Olomouc

Klient: Městské služby Litomyšl s.r.o., Mařákova 376, 570 01 Litomyšl,
zastoupená íng. Karlem Kalouskem, jednatelem obchodní společnosti. 
Obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27679

2. Předmět smlouvy, odpovědnost statutárního orgánu, odpovědnost auditora

Ověření řádné účetní závěrky k 31.12.2019 obchodní společnosti Městské služby 
Litomyšl s.r.o. sestavené dle zákona o účetnictví číslo 563/1991 Sb.; v souladu se zákonem 
číslo 93/2009 Sb. o auditorech. Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími 
aplikačními doložkami KAČR.
V souladu s těmito standardy je auditor povinen dodržovat etické požadavky. Při provádění 
auditu s souladu s těmito standardy je jeho povinností uplatňovat během celého auditu 
odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je jeho povinností naplánovat 
a provést audit tak, aby získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné 
(materiální) nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání 
důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce.
Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních 
odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.
Vzhledem k výběrovému způsobu provedení auditu a jiným přirozeným omezením auditu, 
spolu s přirozenými omezeními vnitřní kontroly, existuje riziko, že i některé významné 
(materiální) nesprávnosti mohou zůstat neodhaleny. Nesprávnosti mohou vznikat 
v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně 
předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, 
která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.
Za sestavení účetní závěrky k 31.12.2019 v souladu s českými účetními předpisy 
a za zavedení vnitřního kontrolního systému, který' považuje za nezbytný pro sestavení 
účetní závěrky tak. aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené 
podvodem nebo chybou, je odpovědný statutární orgán obchodní společnosti. 
Odpovědností auditora je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k účetní závěrce 
obchodní společnosti k 31.12.2019.

5, Doba plnění

Auditor dodá klientovi písemnou zprávu o ověření řádné účetní závěrky klienta 
k 31.12.2019 do 23.4.2020,



4. Fakturace

Klient uhradí auditorovi zálohu ve výši sjednané v bodě 5. této smlouvy na základě 
faktur)' auditora do 14.2.2020.
Konečnou fakturu vystaví auditor po převzetí zprávy auditora 
dle bodu 3. této smlouvy klientem.
Splatnost konečné faktury se stanovuje dohodou obou smluvních stran na 30 dní 
ode dne vystavení konečné faktury.

5. Cena za provedení auditu

Auditor s klientem se dohodli na ceně za provedení auditu ve výši 65 000,— Kč bez DPH. 
K této ceně bude připočtena DPH v sazbě dle platného zákona o DPH.
Záloha na tuto cenu díla se sjednává dohodou obou smluvních stran ve výši
26 000,- Kč bez DPH.

6. Ostatní ujednání

6.1. Klient se zavazuje poskytnout auditorovi přístup k veškerým informacím, o nichž 
je mu známo, že jsou relevantní pro sestavení řádné účetní závěrky -  záznamy, 
dokumentace a další podklady; další informace, které si pro účely auditu vyžádá; 
neomezený přístup k osobám působícím v obchodní společnosti, od nichž bude 
podle jeho názoru nutné získat důkazní informace a umožnit mu přístup do všech 
prostor klienta, pokud to neodporuje platným zákonům České republiky.

6.2. Klient se zavazuje předat auditorovi svou řádnou účetní závěrku ke dni 31.12.2019 
nejpozději do 31.3.2020.

6.3. Klient ve smyslu § 5, odst. (2) zákona č. 340/2015 Sb. zašle tuto smlouvu správci 
registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nejpozději do 30 dnů 
od uzavření smlouvy.

6.4. Auditor je povinen zachovat mlčenlivost ve smyslu § 15 zákona číslo 93/2009 Sb.
6.5. Tato smlouvaje zpracována ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží 

jedno vyhotovení této smlouvy.

V Olomouci 30. října 2019 V Litomyšli 30. října 2019

Městské služby L itom yšl s.r.e.
Mařákova 376 

570 01 L itom yšl ‘ 3'
IČO: 28791002, DIČ: CZ28791002 
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