Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje,
příspěvková organizace
Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín

IČ; 62182137
DIČ; CZ62182137
zastoupená JUDr. Josefem Valentou
(dále jen obj ednavatel)
a

Ing. Hana Němcová, auditor č. Osvědčení 2113
Dolní Libochová 72, 592 53 Strážek
IČ:

DIČ;

68062265
CZ7255094792

(dále jen auditor)

uzavírají dnešního dne mezi Sebou tuto

Smlouvu o poskytování auditu účetní závěrky, ověření Výroční Zprávy

I. Předmět smlouvy
1.1.

Předmětem této Smlouvy je audit účetní závěrky a ověření Zprávy O hospodaření a o

činnosti Za rok 2020. Auditor provede auditorské ověření účetní Závěrky a výroční
zprávy v Souladu S mezinárodními auditorskými Standardy, aplikačními doložkami
a ustanoveními Zákona o účetnictví, Zákona o obchodních korporacích, vyhlášky MF,

ČÚS, a Zákona o auditorech.

II. Práva a povinnosti smluvních stran
II.1.

Auditor je dle mezinárodních auditorských standardů povinen provést audit tak, aby
Získal přiměřenou jistotu, že účetní Závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

11.2.

Auditor se Zavazuje provést předmět Smlouvy Speciﬁkovaný v odstavci 1.1. v těchto
termínech:
0 Zjištění O Stavu účetní evidence - předaudit k datu 31.10.2020 - Vterˇmínu od
18.11.2020 do 30.11.2020,
0 ověření roční účetní závěrky _ V termínu nejpozději do 25.1.2021,
Zpráva auditora o ověření roční účetní Závěrky, Ověření zprávy o hospodaření,
případně dopis auditora Statutámímu orgánu účetní jednotky - V termínu
nejpozději do 19.2.2021

11.3.

Auditor je povinen v Souladu S předmětem této Smlouvy Speciﬁkovaném V odstavci I.
Vypracovat Zprávu 0 auditu účetní Závěrky.

II.4.

Auditor musí být při provádění auditorské činnosti nezávislý na auditované osobě
a nesmí Se podílet na jejím rozhodování a při provádění auditorské činnosti je vázán
právními předpisy a je rovněž povinen dodržovat auditorské Standardy.

II.5.

Objednavatel Zodpovídá Za Vedení účetnictví, které musí být Správné, úplné, průkazné,
SrOZumitelne', přehledné a Zaručovat trvalost účetních Záznamů a musí podávat Věrný a
poctivý obraz předmětu účetnictví. Tato odpovědnost není auditem účetní závěrky
dotčena.

II.6.

Objednavatel je povinen poskytnout auditorovi veškerou Součinnost potřebnou ke
Splnění Závazku, jehož předmět je vymezen v článku I. této Smlouvy. Je zejména
povinen předat poskytovateli Veškeré podklady, údaje a materiály, které jsou nutné
ke Splnění předmětu smlouvy, a to, pokud není jiné dohody, bez Zbytečného odkladu.
Pokud Objednavatel poruší Svou povinnost, neodpovídá auditor za jakoukoliv případnou
škodu, která by Vznikla tím, že předmět této Smlouvy nebyl proveden Ve stanoveném
termínu.

III. Dohodnutá odměna a způsob její úhrady
III.1.

Odměna za plnění předmětu Smlouvy Speciﬁkovaném v Odstavci I.l. je stanovena
Ve Výši 83.000,00 (slovy: osmdesát tři tisíc korun českých) Kč bez DPH.

Zjištění auditora O Stavu účetní evidence ke Zvolenému datu

30.000,- Kč

běžného roku - předaudit k 31.10.2020

Ověření roční účetní Závěrky

Zpráva auditora o ověření roční účetní Závěrky, ověření Zprávy o
.

53.000,- Kč

hospodaření, případně dopis auditora Statutárnímu orgánu účetní

ł

jednotky

Cøıkem za dílčí pınëni bez DPH

ň

' 83.000,- Kč

III.2.

Odměna bude hrazena Objednavatelem na Základě faktur vystavených auditorem Se
splatností 14 dní Od vystavení.

III.3.

Cena nezahrnuje cestovné účtované 5 Kč bez DPH Za 1 km, případné poradenství Od
třetích Osob, expertní posudky a vyjádření, které budou Samostatně přefakturovány.

IV. Ostatní ujednání
IV.l.

Tato Smlouva, jakož i právní Vztah touto smlouvou Založený, se V ostatním řídí
příslušnými ustanoveními českého právního řádu, zejm. zákonem o auditorech
a občanským zákoníkem.

IV.2.

Právní Vztah Založený touto Smlouvou se sjednává na dobu určitou, a tO ode dne
uzavření Smlouvy do 19.2.2021.

IV.3.

Smluvní Vztah podle Smlouvy O auditu může účetní jednotka jednostranně ukončit,
pouze neproVádí-li auditor povinný audit v souladu S právními předpisy, Vnitřními
předpisy nebo etickým kodexem. Rozdílnost názorů na účetní řešení nebo auditorské
postupy nelze považovat za důvod pro ukončení smluvního VZtahu. Odstoupení od

smlouvy O auditu účetní jednotkou nebo auditorem oznámí Smluvní Strana, která od
Smlouvy odstoupila, neprodleně Radě pro veřejný dohled nad auditem, a to Včetně
řádného uvedení důvodů; toto platí obdobně i v případě ukončení Smluvního vztahu
před provedením povinného auditu jiným způsobem.
IV.4.

Auditor ověřující účetní Závěrku Společnosti byl, dle § l7 Zákona č. 93/2009 Sb.,
O auditorech a o Zrněně některých Zákonů, Schválen dne 24.9.2019.

IV.5.

Jakékoli Změny této Smlouvy budou prováděny formou dodatků k této Smlouvě,
a to Vždy po předchozí dohodě a písemnou formou. Jinak jsou Změny neplatné.

V. Závěrečné ustanovení

V.l.

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních, přičemž každá Smluvní Strana obdrží
jedno vyhotovení.

V.2.

Smluvní Strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich Skutečnou a vážnou Vůli a
nej ednají v tísni, což potvrzují připojeným podpisem.
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Auditor
Ing. Hana Němcová

