
SMLoUvA o PRovEDENÍ AUDIToRsKEHo ovĚŘnľÍ PRo ZvLÁŠrľÍ Účnlv

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavŤely v souladu sę zákonem č. 8912012 Sb. občanský zttkoĺik a

ztlkonač,.9312009 Sb. o auditorech v platném znění

ContAudit s.ľ.o.' auditorská a poradenská kancęlář, licence Komory auditorů č. 309, se sídlem 30l 00 Plzeň,

Kaľlovarská 485l22,IČ,25225456,DIČ CZ25225456, zastoupená jednatelęm Ing. Ladislavem Tylšarem,

dále jen auditoľ na straně jedné

a

oţgaîĹzace
se sídlęm
IČ

PoNTIs Šumperk o.p.s.
Gen. Svobody 2800/68, '78'7 OI Šumperk
258 43 90',1

zastoupená panęm Mgľ. Miroslavem Adámkem, ředitelem orgaĺizace

dále jen organizace na stľaně druhé

čl t preamět smlouvy

1. Přędměţęm smlouvy je ověření způsobu účtování a použití dotace poskynuté orgaĺizaci na rok 2022

olomouckým kľajem nu žâkluđe Smlouvy o poskytnutí účęlově určené dotacę v souladu sę zákonem č. 1 08/2006

sb., o sóciálníăh s1užbách, vę zĺěni pozdějších předpisů č. 2022/000481OSV/DSM a dodatků č.

202Ż l OOo 48 l )SV/D sM/ 1 a č,. 2022 l 0004 8/osV/D SM/2 ke S mlouvě'

2. Auditor je ke shora uvedené činnosti způsobilý lla zźk|aďě auditoľského osvědčení vydaného firmě ContAudit

s.ľ.o. pod číslęm 309 Komorou auditoľů České republiky. Auditor je pod tímto číslem zapsźn v seznamu

vedeném Komoľou auditorů České republiky.

Čl. z způsoĺ pľovedení audĺtu, vymezení odpovědnosti a zásaďy spolupľáce při pľovádění audĺtu

l. Audit bude proveden vsouladu se zákonem č,.93l2}o9 Sb. o auditorech vplatném zĺění, v souladu

s Męzinárodními auditoľskými standaľdy a souvisejícími aplikačními doloŽkami Komoľy auditorů Čęské

ľepubliĘ. Tyto stanđaľdy vyŽaďuji, aby auditoľ naplánoval a provedl audit tak, aby ziskal přiměřenou jistotu, že

zp^ůsob ĺetouanĺ a použiií dôtace neobsahují významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedenó ověřęní úplnosti

a pľůkaznosti částęk a informací uveđených v účętní zâvěrce. Audit též zahrnuje posouzení pouŽitých účętních

-ltod u ýzĺamnýchodhadů provedených vedením organizace a dálę zhodnocení vypovídací schopnosti účetní

zźxěrky o čerpané dotaci.

2. Auditor se zavazuje zaçhovâvat mlčenlivost, ve smyslu zâk' č,.93/2009 Sb. o auditorech vplatném zĺěni, o

všech skutečnostech' o kteých sę dozvěděl v souvislosti s výkonem sjednané činnosti a nęzneuŽit je ke svému

prospěchu nębo k prospěchu někoho jiného. Tęnto ztlvazek má i za své asistenty a pracovníky, kteľé v rámci

äudiiu pověřuje 3eanotiivymi činnosti při ověřování. V případě nedodržení těchto ztxazků je odpověďný za

pľokázánou škodu, která v důslędku toho organizaçí zę zaviněĺí auditora vzniknę.

3. Za vędeni účetnictví, jakoŽ i za pouŽiti přijaté dotace k vymezenému účęlu je odpovědný statutární oľgán

organízace. Tato ođpovědnost spočivá v zajištění, aby účetnictví bylo úplné, pľůkazné a spľávné v souladu

. p-tutny*i předpisy â aat" u zavéďęĺi vnitřní kontroly účetnictví 6k, aby neobsahovalo nespľávnosti způsobené

cńybou nebo úmyslně' Statutáľní oľgán předá auditoľovi o tomto Zajištění písemné pľohlášení.

4. Auditor budę auditoľsképrâce provádětjak v pľostorách orgaĺĺzace, tak v sídle auditoľa.



(ł

5. Organízace se zavazlję účinně spoĘracovat při provádění sjednané činnosti. Zejména se zavazuje
k vývoření vhodných pľacovních podmínek pľo sjednanou činnost a k včasnému a úplnému předložení
veške1ých podkladů, dokumentacę a vysvětlení, ktęľé si auditoľ vyŽâdâ.

6. organizace poskytne auditoľovi účetní závěrku, sęStavęnou v souladu s právními předpisy České republiky
jako originál k ověřęní. Současně poskytne auditorovi výčtování dotace a přehledy výdajů hrazených
z poskyţnuté dotacę v členění podle rozpočtu dotacę uvędeném v Žádosti o její poskytnutí a příslušné účętní
doklady.

7. Auđítor vydá zprźwu o ověření způsobu účtování a použití dotace do 15 dnů od předložení podkladů
uvedených v bodu 6 organizací.

čl. 3 cena za pľovedenou činnost a způsob placení

1. Cena za shora uvedené auditorské ověření byla dohodnuta ve výši

25 000 Kč (slovy: dvacetpěttisíckoľunčeských) bez DPH.

2. Uvęđęnâ cęna nęzahrnuje poskytování daňových, účetních či jiných ekonomických konzultací. Pokud by
takováto činnost byla organizací objednána a nenarušovala nęzávislost provádění auditu, byla by výčtována
samostatně.

3. Cena může být zvýšena vpřípadě nepředvídaných skutečností, podstatně zvyšujících rozsah nebo náročnost
činnosti. Cena může byt po dohodě sorganizaci zvýšena také tehdy, pokud bude nutné provádět, na základě
zjištěnýçh nedostatků, dodatečné ověřování další dokumentace nebo již někteľá provedená ověření opakovat.
Auditoľ je v těchto případech oprávněn zvýšit cenu za audit dohodnutou v této smlouvě a požadovat zaplaceĺi
dodatečných vedlejších nákladů. Zvýśeni ceny bude vypočteno jako součin standardních hodinových sazeb
stanovených auditoręm pro práci svých pracovníků a počtu hodin dodatečně strávených příslušnými pracovníky
jako důsledek pľođlení organizace.

4. Cęna může být snížena vpřípadech, kdy auditoľ nędodĺží sjednaný teľmín ukončęní auditu a předání zprtwy
auditoľa orgaĺizaci, ačkoliv organizace včas a v plné kvalitě předala auditoľovi vęškęré podklady, ktęľé si
auditor k pľovedení auďiť.;- vyžâdal, a ve kterých nebyly auditorem shledány žâďné ptekâŽky bránící včasnému
dokončení auditu. V případě, že je vše ze strany organizace zajištěno a auditorje vpľodlení s předáním zprâvy,
snižuje sę cęna o 0,1 o/o zakaŽďý đen prodlení s předáním zprâvy auditora.

5. Cena budę hĺazęna na ztlkladě faktur vystavených auditorem. Auditor je opľávněn vyŽâđat si poskytnutí
zźiohy na tuto cęnu aŽ do výše 7 5 % jeji dohodnuté výše, avšak nejdříve po zahâjeni prací. Toto oprávnění
obsahuje smlouva za účęlem částečného zajištění nęzávislosti auditora a sníŽęni moŽnosti ovlivňování jeho
nęzávislosti organizaci.

6. organĺzace se zavazvje uhľadit dohodnutou cęnu a dohodnutou zâlohu na tuto cęnu sę splatností do 14 dnů od
vystavení příslušných faktur auditora. Pľo případ opoŽděného zaplaceĺi faktury se sjednává smluvní pokuta ve
výši 0'01 Yoznezaplacené částĘ zakaždý denpľodlení'

7. Orgaĺizace se zavazuje uhradit cęstovné a vedlejší ýdaje, ktęré auditor v souvislosti s výkonem sjednané
čirmosti odůvodněně vynaloŽil (např' ubytování, paľkovné, hovorné' poštovné, poplatky, platby zareprograťli,za
požadovaný překlad do cizího jazyka atd.) a doložil příslušnými doklady. Cestovné bude účtováno buď
v prokâzané výši (např. při pouŽití veřejných dopravních prostředků) nębo ve sjednané výši při pouŽití
dopravních prostředků auditoľa. Tato \.ýšę činí částku 12 Kč za každý km jizďy. Pro dalŠí období může bý
dodatkem smlouvy tato částka zvýšena v závislosti na případném zvýšení cen pohonných hmot a dalších
souvisejících nákladů. Cestovné ve sjednané výši bude fakturováno.



Čl, ą závérečná ustanovení

l. Smlouva ĺabývâ platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Prâva a povinnosti
obou smluvních stľan, které nejsou v této smlouvě upraveny a řídí se zákonęm č. 89l20l2 Sb., občanský ztlkoník
a ostatními platnými právními předpisy České republiky.

2. Smlouva se sjednává na dobu do ukončení auditu.

3, orgaĺizace je oprávněna od smlouvy jednostranně odstoupit pouze neprovádí-li auditor povinný audit
v souladu s právními předpisy' Pokud orgaĺizace od smlouvy jednostranně odstoupí nebo vypoví smlouvu
z jiĺých důvođů, nežpro zâvažné porušení smluvních ustanovení auditorem, je povinna zaplatit smlurmí pokutu
kompenzující přípravné plánovací a ověřovací práce auditoľa, ato|

-v době po zahâjeni pľací podle rozsahu těchto prací jako součin standardních hodinových sazeb stanovených
auditorem pro jednotlivé pracovníky podle jejich pracormího zařazeĺi a počtu jimi odpracovaných hodin,
nejméně však ve výši 25 %o cerry sjednané v této smlouvě;

-v době provádění finálního auditu podle rozsahu provedených prací jako součin standardních hodinoých sazeb
stanovených auditorem pľo jednotlivé pľacovníky podle jejich pľacovního zatazení a počtu jimi odpracovaných
hodin, nejméně však ve výši 50 o/o ceny sjednané v této smlouvě'

4. Auditoľje oprávněn od smlouvy odstoupit neboji vypovědět bez sankcí vpřípadech, kdyje na něho činěn ze
strany organizaçę ĺtúlak omezujici nęzávislost jeho hodnocení nebo jsou-li ze strany orgaĺizace porušovány
ztxazky, ktęľé v této smlouvě přijala.

5. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc'

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z ĺiçhž každá smluvní strana obdrŽí po jednom
vyhotovení'

v Praze, dne /r1 /4. A/3

VŠumpeľku, dĺe ,|tr,rt' ?rZL
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