"n""*"u""'".u',"3*}"?f,oY'iuuoouou.,u''o.""n
a Komoře auditorů čR č. 25412000 sb.
v

návaznosti na ust. §§ 1724 - 1730 zíkona ě. 89/2012 Sb,, občans\ý zákoník, § 20 zákona o
účetnictvič. 5ó311991 Sb.
§ 18 zákona o auditorech a Komoře auditoru Českérepubiiky
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Ing. Jaroslavcm Trávníčkemtegj§trovanýnr Komolou aUdjloril če§kd republiky jako oloba oplá!nčná provádč1
audilo.§kou činDost S licencj č.0l37. Se sjdlen Hoslinskóho l_\j9. 15500 Prahaj, IČo: ]]]54273,
DIC:CZ5]l0] 8002. bankovni Spoieni Raift-a§en Bank a,§, ]lr,]]u ], č,ú,.1,]020700l]5500,
(dálc j€n ..\ vkonavalc l,),

lLllo
o pror cd en í aud itorskóho o\,ěieni ročni úče1nizávěrkv za období rokLr 20]7
Y rozsahu stanol,enóttt zákone]n ČNR ú audi!olech a Koml,íe audirolů ťR. Z,e, 2j'li]000 Sb,

L

PŘEDMĚI S\,1Lot]\,Y
V\kollavatel se 7avazuje. že p.o klienla provedc zákonné auditorské ověření účetrrízárěr.k; a vlroční
Zprí\! 7a fok 20l7d]e7ák, č,25,1i]()00 Sb, a \,lezin'rrodnich úlčctnichslandardů, Kliťnr\e za\aztúc po
zpraco!ání ročOi účelnízávěrk} Za lok:0l7 posk\lrout \\kona\,.ťeii veškeréúllormace. pi€de\,šim
účetnídok]ad}. hla\ní knihu. denik. knih} pomocné evidence a dalšíeko|olnickó podklád} o\li\,ň!úící
údaic Lrvedené r 7á\,čIcckednij1,12,]0l]ajqjíchpřiloháclr.\četněpřiznáníkdanizpříjnluprávnických
osob e }Ýločni zpfá!} za audito\,ané obclobí. Součesně umožni piistup k iníbrmacím pro oVéřeni časového
()71išeni 20l7]20] 8 a úp]nosli převáděnýcb dat a inl'ormaci,

Ověřovate] o\,ěří spráVnost scstavení ročníť}četni zárěr,k} za rol 20]7, Zahájení auditorských prací
předpokládáme t e prúbčhuíoku 201 7 a lo seználnenín sc s
Po\lednúr1 \,jvdeln společnosli.
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DOBA PLNĚNÍ
smlu\ni stfe ) se za!azu]í plnit přednlčl smlouv,- poclle harn]onogramrr pťaci s předánín
zá\ěrečné
nlldiI,,rskizprc\\z!\é|eLn\|lll\eicnin|ozpracoi,áníučelri7ár,i.kl-rétlttiu3O{idnúod
pledl!Zcnlza\ěrk\ za ll)L ]0 |-

IlL
()DN,íiNA ZA PRoVEDENi PRÁCI
Za tu1o činnost bude klic]]tem \\ konavateli \vplacena odlněna
talilo:
snlu\ni odnrěna ve Výši 3 000.- Kč Za nrěsiční ověření stavu účclnictvi
(cella.]c u\edena bez I]PH)
Za Zplaco\áni zá!ěrečnéZprá!\ odměna \e \,íši2 000._ Kč
()\éřcnl příSpě\kLr\lch orgánizáciZŠ. Z| Šil\Is
DUbrlcho\ iťc ]j000.--

Daňo\i doklad

KčbczDl'Il1z.rlok

bude \.}sla\en po dokorlčeni audiru se splarností 7 dni po cloručerri dokladu,

zpr.soB pnor,|.!lxi pRÁcr
Práce bLrdou pro\edenv podle Níezinálodnich účetl]ichslandardů, T]to
standardt požaduji piánovar a
pro\ é\t audil lak. eb) aUdin)r \,\ konavateIe ZískaJ
opIál něnó přesr ěáčeni, že ílč;l;íZá\,člká za rok :0] 7
neob§ahuje žádJ)é závažné ch},b\,, Při Vjkonu arrditu bude Yrionar,atei
dodížoVat etické podnrínkv
lrplívajíci ze zákona o auditorech a Komoi( 3trd ttrru t R,l z Elic].ello rádu. \\danehoKomorou
auditorri čp
l),edmš'.nl .1.1lUlaln h" ,Zák.,rrlclr., r .rrrdi u ,c
o\ erir. Zd| t|dajc \ Llctll]
art t \1rlrcni Zprá\ě Za lok 20l7 věrnč Zobrazujj slav majelku a Zá\,azkú.
.za\
lln.rnaIll \ltLLaci a \ij]ťl]ťk hU\lrodálťl
./dd l]ťelllicl\ /a r.. '0
|e \ťde-o llo| ,e. olůla/l.} ,,pť1.ohe- ., .rld\lle

L]lťm alldlru Ll!:etlliZá\erl\ Zcrok2U]-.Zpracovanédlczárazuómeiodi§.jeumožnitaudiioro\i
V}konavatele \}.jádiit náZor na tuto Zá\ěrku,
Víťok auditora naponráhá dů\,ěryhodnosti účernízávěrk\,
Za \ edcní,účclnict\,í.
Zajeho úplnost. průke7no.t a sprainost odp,,r rda e zrlÉn] obťanského Zákoníku.
1\
7ákoraor]L€rnicí\l rc§p,jlllichpicdpi\tj)sttllránri orgán účet;íje.]noik1,,Polinrrosti
arrditora
\ \ Kona\ 3telc (ue ie l audllL]ri)
Jť lrc zalIadé provedeniho auditu Zpra§ol,at zprávu a v\ iádiit |áZoí na
ilčclnizá\,ěrkuspolečnosliZalok20]].AudllororerLrje irlLrrneie pr.kazujier udaic
uVedené r účcrni
,])él.", ,e o|1 \Jdi \\hč,r\\- zpu.oh.,r.pl rj|.za.aJ,,,z,arn
-,ri,lkrzo,,rl,.h
1l]:."
sKt
tťanosil 1ttdlíol postlZUJe táké \!ZlrJmné odhadt a rozhodnutí vedení iróetnijednolkl. ktcré
se
promítajído účetnizá\ěrk! la rok ]0]7. Povilnosfí auditoraic postltpou"r
u ,ouúau tl
smčnricenli tak. ab) Získal všcchn} iIrformace. ktcréjsou pojle
ieho l1ejlepšítro lědonr] ",ialrnr"ir.;
rlezblrlri |lo
o\ěřljni ilčet i lá\ čr},), a posk].tLrjí přillěienou z1truru_;e ueclnizilerta a r,ýroční
zprár a za rok 20l7
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neobsahuii Viznanlré nesprá\nosti. ai již b\h Zpúsoben} om),lem. pod|odem lebo jinou plreinuu.
obsalren aLldilu.ie zkoulrláni provedené na zákiadě konl.o1 clokulŤrcn|ů. ktelé ověfuií údaje a iníbnnace,
Zveřejněnó \ účetnizálěrce za rok 2017
Audh obsáhlÚe ro!néžzhodnocení použi\aných účetníchZá§ad, Vzhl§dern k Yjběrovónru zpúsobu
o\ěio\áni obsahuje zakázka riziko. že ncdojde k odhalení zár,ažn;ich chlb. pod!o.1ů nebo nelákon|ých
aktú. pokud exisfuii. e že některé nesřo\nalosli lrtohou zustat neoilhalen\ (V;hledenrk\\belo\cinu
/ru-obu.\óiJ\d,jl|, O\ilťll,hJd<,.ro\edc|| , \\očru!\ln /pIl5obe,n pn -e.pcklo\a", ,,',,"u,u,,".i;
l r

lrzol arri;h

,nurelrr ,.tr,

Objednavalel se Za!azuje u]nožnit aU(]itořo,i v rámcitcstu spolehli\,osti clotazo\at se delích osob a
solLčasně s limto zplnomocňu,je auditora k \,}žadováni pisemnÝch informací od obchodních paíneril.
bank aj, Instiluci.
Na základě požadavku poskltne auditorori podpisem souhlas na_jim zpraco\ané korespondenci
kc třelinl
osobánr ohledně sdělení inlormacc o podniku vztahujíci !e k přeJnrělu auditu,

Píi lirmulování náZoru na účetniZá\érku aUditor upiatriuje takové audito.ské postupy, abv ziSkal
přilněřené uiišténío lonl. že účetníZávérk:l podá\,á \ěflrý obra7 podlc Zákona; účci;ict\,í.
A Ud itor ploYede tako \ é p(lstup}.. ab) z iska] dostatcčn é a vh odll; d ů kazn i infomace, že
b}lt Zj ištěnv
\šechn} událosli do dara \\hoio\eni Zprá\\ auclitora- ktcré b\, nlohl},v},žallo\at úpra\1 účetniZá\élk\
'<l", iet .h rredc,rr . ,,ccl"l/:l\c|.e
Bčh.nlhú§pl\n(rucioddalar\hotolcnizprá\aaudiforadodata7veřeiněniúčetnízárěrkl,neboúdajúz
alčetnizá!ěrk\ ]cži odpo\čdnost a \edeni účetní.iednotk},

Auditorská zpláva bude označena datenr posledního dne prací l terénu (u klientalpodlriku),
AUditor Zohledni vli\ } lla účetnizá\ěrku roku 20 ] j. ktcťéYzn ik]} do ternrinu audirorsLc zprarr,
Zprála audirora \šak není pot!rzenín budouci ži\otaschopnosti účetní.jcdnotk\,,

Klient budc posk\Toval při aLrditu \\kona\at§Ii kopie tčchto dokumcntů:
- plá\ní intbmra.e (\jpi5},z obchodniho rcjstřiku - změn})
, změn\, ! olganizačni struktuřc společnosti bělren
roktl 20 ] 7
- kopie zápisú Zjednál)í Zastupiteistva Z roku 20] 7
Da]šídokument\ posk}tn. podle požedavku \,),konalatele Y prúbčhuauditu,
Práce u L]biedna!atcle ne Straně !vkona\ate]e budou pro\,ádět:
'll

l, Jlo.d, |.d\,||Jťk.J||.1,1.riU.\š.l_elll K \ í'R:, 0]i-)

0ako \edouci auditor)
připadllě další. \edoucínr auditorern por,éřcné osobl,

ZÁ\,ĚREčNÉUST.{NoVENí
Vlkonavatel ajínr povéieni pracornici.jsou povinni 7achovat mlčen]ivosl o \šech sklltečnostech. o
kierych se dozvčděl v sotlvislosti s \ikoncm s!é činnosti a ncsmíjich zneužítke s!ému prospěchu nebo

prospěchu nčkolro.iiného,

l

Právní ráaIlv v},plj\aj ícíZ této Smlouv), o kontrolc se iidí usianovenílni obchodniho zákoníku a plainýn
právním řádcm \ miStč plnéni Záležitosli, Smluvní stran} prohlašuji. že.jiln neni 7náma žádná
okolnost
r1,1učLriicíjejich s,obodnou \ůli. Zcjňéna žc 1,, tuto snrloutu lleuza\ilají \, tisni nebo za podlnínekjinak
pro ně nerýhodných,
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Pii,nclr]né|rr \ zqcnrne dohL,dllL

|\

ťh podnl Inek lnťlžckaždá Z obou stran odstoupit písemné od této

5nrl!tl\\ l1li iedn(lméslčnl \\p,\édlrl lhitrč
Smlouva nabj\á platnosti podpisem zástupcli \ýše uve{ienj,ch snrIuvních stran.
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