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Předmčt §mlou!-i
Pi.dmčtcm sm]ou\) je:
a ] \rykonání přezkounrání hospodaieni územnich sanrosprávných celků a dobrovolných
svazkir obcí 1dáIc jen ..územnícelek") a v},dani zprár y o r,ýsledku tolloto přezkoun,]ání
hospodařeni za rok končícij1. prosit]ccn 2017 s nálcžitostmi podle Zákona o
auditorech. audilořského standardu č. 5] a dalšíchrelevantních piedpisir r,wdaných
Komorou auditorú Českérepublikl,a ustanovení § 10 zákona o piezkoumalrl.
b] \_1dání clopisu lcdcni. který bude obsaho\al soulm doporučeníaudjtora v návaznosti
na provcdcné přczkoumání hospodařeni
,

ť,l, tlt

Předmčt přezkoumáni bo§podaření
Piedmětem přczkoumáni jsou údaje o ročnim hospodaření zadavatele podlc § 2 odst, 1 a
oblasti ulcdcné v odst, ] zákona o přezkoumálí - l,iz příloh| A. kteťá jc nedílnou součástí
tóto smlou\,},,

Cl. lV
Hlediska přezkoumání hospodaření
Předmčt přczkoumáni hirspodaření se or,éřuje z 1rlediska:
;] dodržo\ ání por inllostí stano\ el1j,ch Z\láštními právními předpis),.
i ] Sou]a.]u hospodalení s ijnančnímiprostředky ve srornáni s rozpočtenr.
c] dodrženíúčelllposkttnuté dotace nebo návratné tinančni \ýpornoci a podrnínck jeiich
použití.
o) \,ěcié a lblnráiní spráuosti dokladir o pŤezkoumá\,aných operacích,

plír,nípr'cdpis} použitépři přezkoun1ání hospodařcni pokrjvající rliše uvedená hlecliska.isou
ur.ederr}, r přiloze B. kteláje nedílnou součástítéto snlloLl\,},.
Cl.

v

Zpúsob, nrísto a čas výkonu přezkoumání hospodaření

Způsob \ ýkonu piezloul,nání hospodařeni sc řidí příslušnými ustaioVenimi zákona o
audilorech. auditorskýtn Standafdem č. 52 a dalšíniťelcvantními předpis}, rldan_"'nri
Kornorou auditorú Českér,epublik,v austanoťenimi

§2,3a10

zákona o piezkoumarri,
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Tento bod i e so učásri smlo u! ) za předpokladu. žc sc tak SnrlLlvni ýran] dohodnou,
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piedložcných zadavatelen pod]e
PřezkoLmlání hospodařerrí se l1konává na zalilar,lě dokladů
\,éci. v),korlavatcl požádá o
nožaciavkir \1.konalate]c a podle o\ěicni skutečnéhostavLL
j"tiaáů .aáa. atel. ,re.lpuzději i4 dnir před zahájeni]n přezkoumani,
,e"r]i"

ii.jř;..]

Vi.,"ro ul,kono pr"rkorrnrání hospoclaŤcnijc

N4ěsto

Dobiichovice, Dobřichovice,

pro.tor:ch zld-rat."e dn< :-,ll, ]0l-,
V\konavate] Zahájí auditolské práce na djlčílezi r
-ejl"zučii l-+ dnu picJ
\r!,konavatel předloži zadar ateli požaclavk], n-, zii,laani int",rmale
timto datcú,
hospodarení \ prostorách
Vlkolral,atei zaháií auditorské pláce na Z,r\('lťc c 1irzi pieZkoum3nr
Vy[on^""r ptedl,-,zr zaLlariteli pohda\k: nc 7dkladni irrlbtmace
;;d"";;;ř;Ó:i,
nejpozdě.ji 1,1dnů pied tínto datcm,

'Óii,

a podklady včetně účetni
Zadavatcl posk}tnc r,l,konavateli \šeclú,v1]czb),tné materiály
piedpisy Českérepubliky. k
zár,ěrkl k 11, prosinci 20i7. sestavené v sorrladu s prá\.nimi
do 10,2,2018,
1r konini piczkournárr1 hospodaieni
z dílčihopřezkorrnání
Snllu\ní s§a1l) se mobou dohodnout na zpřaco\,áni píscnrného zápisrr
l,tospo<1aření uičeliéht]jen pťo lnitini potřcbli zadavatele,
č1. Vl

ob§ah zpťá[, o tŤ§ledku přezkoumání hospodařerrí

přczkounáni hospodaření sc řídí požadavk_\, zákona o
a"lSin,,i rele\ antnilr,li pi§dpis_y §,d,ilýrrli
airr]itorskýni stanc]ardcn, O, ,':
"
- \,iz přílohn
""l;,".".rr.
il;;r;; ;;i,;J českérepublik1, a ustanoveiíl]r § 10 zákorra o přezkotulláni
C. kteráie nedílrror.L součásti této sňlou\,),,

\áIežitosti zprár1

o rlsledku

č,l, Yll

jejiho uhťa7€ni
Cena za r_\-konání přezkoumání hospodaření a zpú§ob
ve
Cena za \),konání piczkoumáni hospoclďeni je Srnluvně slano\:ena
hadnor),
pět tisic kórurr českých. afi itlko .,e cl he: daúě z přidullé

lýši _5 000 Kč, slov],

t],lkl,]Ju l\cdl,!i;.L núklu,Á't, které účel]1č
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Faktura vvstavcná vYkoia\atelem podle této snlou\T budou splatlé do 14 dnů ode dne
jejich r,,vstavcní.

čl, vlll
smluvní poyinnosti Zadayatelc
Zada\.atc] .ic odpovědný za \šcchn_y předložené dokrrment1, a zavazlúe se předložit a
poskltnout pro přczkoumání hospodařcni následující:
1. uzavřenou a v\hodnocenou inventarizaci majetku a Závazků k lozvahovému dni.
2. zpraco\anou účetníZávěrku, kterou t\.oři (t,ozi'aha. výkaz Zisku a árá§. přílolla.
piehled o peněžních tocich a Zněnách vIastního katrritálu),
ijnančoí\,ýkaz (\.ýkaz pťo hodnocení plněni rozpočtu),
po dobu platnosti sňlouvl \alvoři| podmiik) k naplnění j ejiho účelua r,.jejich ranlc i
\}ho\,ět oprá\,iěnýn požadavkunr \,},konavatele \e sn)slu § 21 odst. ] Zákona o
auditolech (\,i7 příloha D. která.ie nedilnou součásli léto smlou\)).
), dalšírriate|iá11, a podkladt na ZákIadč \,Zájemné dol]od),.

Dále se zar azuje ulrradit platb,v za poskltnutí auditorské 5Iužb_v na ZákIadě \,vsta\ cnc
láktun. \,c lhůtě spialnosti.
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smluYni povinno§ti r,},kona!,atele
Vr konavatel se zarazujc po dobu planosti smlouvv \1,koná\,at přezkoumání hospodařcrri.
I]odl. piislušných prá\nich předpisťl a \ souladu sje,jími ustanoveními se vvkonavatc] dálc
zavazuic zcjnréna:
a) konat sjcdnané práce odbornč. kvalitně a piesně. a Za piedpokladu včasného dodáni
odů\.odnčnčpožado\.anich podkladů ukončit t"vto plá.e \,dohodnuqlch lhťttách.
.] iídit Se při lÝkonu sjednané práce piis]ušnjmj pr,á\l1jmi piedpis.v a auditorskýnii
Jl_|]oJ|J\ \\,Iln\|r]i Konlorul i,rrJitoru ť'c.\c rcpLrbJ'kr.
.] postllpolal lak. abv slťonáždil dostatečné a l,hodné důkazníirrlbrmace. na.iejichž
Základě b}, b} I schopen poskytnout omezené uiištčnio přezkoumá\ aném hospodařeni;
pii tom je opřávněn \,,1žádat si pisemné pověření k přjstupu k inlblmacím \edenÝm o
zadavateli u bank. dlužnikťr a věiitelij.
c] projednat konečnézněni zprá!,v o rýsledku přezkoumáni hospodaieu l,rpracilr.rné
porlle zákona o auditořech a podle ustanolení rs 10 Zákona o piezkoumáni
s opráfněnou osobou Zadavalele popř, s finančnín\_Ýbolen Zastupi|elstťa zadavatele
a piedal ji v dohodnuté lhůlě dva stcjnopist,této zpráv},\,četně přeliedu dokladů
apisenrnoslí. které b.rl;, piedmětem přezkoumání hospodařcDi.
ei Zachovávat n čenli\.ost o všech skutečnostech. o kte4l'clr se dozr,ědčl r.souvislosli
s \,ýkonen,i přezkounláni hospodaření; 1čenlivost se \.zl.lillje i na osob\,. které se
s nim na přezkounáni podí1.1),,
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čl. x
Termín předání zprá\,}

o

\ýsledcích přezkoumáni hospodařeni

\ejpozdějším tcrnrinem pro přecláni zprár1 r.",konavatelc o v]isledcich přczkoumálri
hospodařcní se po dohodě srrllurních suan stanol Llje na 30,1. 2018,
Předpokladen dodťženitemlinu piedáni zpr,ár,,r, o vj,sledcíclr piezkou,natni hospodaiení.je
piedáni \,šech požadoťanýchpodkladú nejpozději 30 dnů před smlulnč s.jcdnanýn leininen
piedáni Zplá\l, o líslcdcich piezkoumáni hospodařcni,
a,i,

XI

saíkčníu§tanovení
V připadě porušení povinnosti 1\kona\Jte]e ukrrneit :je,.lncne próce lČ] \'ll] lóto slllloul,})
v doliodntllých lhútách iebo v piípadě. že lykonavatel jedlloslraniě odstoupí od smlour,}
v období po 20.1.2018 kalendářního 1,oku, \,němž smlouva nab)]a p]atnosti, sc vvkonaYalel
Zal,azuie zapiatit slnlu\'ní pokutu zadavateli pŤezkoumání hospodďení r,e rýši 1000 Kč. slor,},

jeden tisic korun,

V pŤipadč porušcni smlul,ni povinnosti 7adavatele posk\lnout v,vkona\aie]i \,čas odů\,odnčnč
požadovanó podklad] (Cl. \i srnlour1 a ustanovenim oS 21 odst. 2 zákona o auditorech). ktcré
b"v mč1o za násleclek ncdodržení dohodnutých ]hůt ukončcni prací \,},konavatel§nl. se
7adavate] za\ azuje zap]atit smlu\ ní pokLltu \ !konavateli přczkoumání hospodařcnl \ ť \ \ii
l 000 Kč. slor1 jeden lisíc korui,

Je li

prodleni s poskvtnutím odil\,odněnč požaclrlrarrjch podkladú delšírrež 20 dnú po
zahájeni přezkounrálli bospodaicni. prodlužujc se ]hůta pro přcdáni Zplá\,!,o r,ýslcdku
piezkoun,tiirí hospodařeni pijrnčřcně o počet těchto dntr. ktclý neni clrápátr jako porušeni
pol inností q,konavatele podle odstavce pr\.niiro loholo článku,

č1. X]l

závěrečná ustanoveni

Tato snlortva se uza\,írá na období od 1,1,20]7 do ]1,12,]017 a můžcbýt ujednánín
smlLl\ ních sl1,an plodlollžena,

Smlouva je uzavřena okamžikem pŤipojení podpisu druhé smluvní slŤany nebo
kd"v návrh smlou\_1 opaticný pod] iscm druhé smluvní stran! obdržínavlhovatel
l /J\i(,nlr,,rl',,lrl n:hrri .,n'oU\J r'dIn.,ni.

Smlouva můžebýt měněna a doplňovrána jen písemně a musí b:it potvrzena
podpisy oprár,rrěných orglínůsmluvních stan, T}.to dodatky tvoří nedí]nou součást

í::;]"ě

,č c]37,
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odstoupit od smloul.v můžesnlluvni strana. pokud druhá sm]u\.ní strana
nebude plnit sln]u\,11i
povituosti. a to ani po Darnčm uplJŤutí ltlů§. dohodnuté k doclatcčnéIrru
splnčl]ítěchto

po!i!liostí,
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Údaje o ročnímho§podařcní obce podle 2 odst.
§
přezkoumání

t

l

Pirloha

A

a oblasti podle odst. 2 zákona

o

Piednlét<m Diť/kU lll]inrJ,o r nasIcdt,lrci Lt.raje:
0) plněllj piljn]tl a\_\da]tl rozpt)čtlr \,četně pcněžnich oper.ací. týkajicich se rozpočto\,)ch
plosrředků:
b) t'inančníopelace. tÝkajícíse tvorbl,a použilípeněžlích
fondťl;
c) n.iklad). a výnos), podnikgtclské činnosti úZemníhocelkLr:
d) peněžni operacc. týkajíci se sdružeŇch pŇstiedkú l),nakládaaých
na základě
snliourw nezi dr,ětrra nebo r,íce územninii celky. anebo ná základě
in.,lou.,1 ,j;ni.i
p J\ nijlim' l]ťb,t l\/ ťk)min.l,b.lm'
e) tindnčni,o|elace. tr klircl se cjzrch zt]r,rljů r e
sml,slu prár niclr předpisů o ťlčetnicl\í:
n hospodaicni a nallndanr s prt,sticdkr posk]ftulými z Národního í.ondu a dalšími
nl'o51-acli\ le,/d],]]-aniči ol^Lrrr,ltinri nc za^,.r.li rezir.rroJnrch .nl]ut:
\,)účto\,.iní
a \,}poiádání ílnančníchr,ztahit ke stáliílnu rozpočtu_ k rozpočtůn
s)
kr.ajír.
k rozpočtům obcí. ke státnín lbndům a k da]šímosobám
Přednlčtenl přezkounlári.jsorr dále oblasti :
.l] -.lk]:],.l_ni " ho.ToJdienl . n]Jic.kťll \ť, l35l |:cB I L/cŤnlhn cel(ll;
b l n+lá9cn a h,rspoJitenr q úuj(-tkem státu.
s nímžhospodaří itzemni celek;

a u\kt|tečnorani \eiliDýcli ZakáZek. i r,íjimkou ílkonůa postupů
přczkounaných oťgánern clohledu podle zrlaStního prár riilro
piedpisLi;
, sta\' pohledár
d)
ek a závazků a naklár]áni s nimi:
<) , ,.'ťni , z_r..z^r r zic^l ll- 3 nrir'ric\\ ch o.oh:
|'l /J.lJ\,\dnI r^\i\c :l l]ť]n,t\]licl ,.r]r ,e lro.p.ch .iellch .,:,,1;
g) Zl'izo\,áli \,ěcných bierncn k nlajetku úzcmního
ce]ku:
h) iLčetnicl\i \edeoé úzenrnírl cc]kenr,
c1 zldjranl
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Příloha B

7

Přehled právuích předpi§ů,

s

nimř autlitor při

přezkoumávaného hospodařeni ověří

§oulad
neimeněs
plo\,ádění přezkounláni loswa$eli,,nlslz;j1,.::1'::.1":"^:,'jj,*:"odaicnL
Il],,j'ái:,li,iii ri,-,1:i.ip"ápi,i. p"pr,,
,".p"o",.'" i,,ť,nn|c\ saml,.prJ\r\c\

Pii

:"l",r*llii::::1]:::illl;

'._);.:l1Ji::: :!"r,,.il'.,loi i,'...)'.":,",i,"",,
piedpisů,
aot..r",otl,i"tl svazkil obci, 1e
celKu
'-r.znění pozdějších
.Jit a" oooro\ori1,}ex
údajůpředkládanjch pro
g) vltláškou č, 5i201,1 Sb.. o zpúsoti"_li"".li a rcizsaliu,,_.]n fn7nóělit ilzennich

oJili*T'oi.J;i"i1ň; í'o,;il,:i9.i,,111;1
a rozpottu Regionalních rad
obci ],:*,^1:1llll"jixii;'ir.l
ffiil;ňsiaztu
:ffi§:ť*Í:i"::ňffi"Jň

regiollů soudťžnostj.
Žákonern č. 89120l2 Sb,. občanskÝ zákoník_
obc]]odnícl,]
,|ot,čnostech a dtužstlech (zákon o
r ] zákonen 901'2012 St,, n ot,"l,,,,"lnl,n

lt

-"r]i"""i"]

a,

20nh Sh,. /dkonik

picdp,,Lr
lraie, l< znčri p,lzJe;irch

uzemruch IoZp"čLu, ve Znění
'.'
st,,,. o,o,pi"o",l, prorij]ech
7ákonen č,250]2000
1ln,l prťoIl'\
p./dči.lch Irťclni,U. d 5"tr\ i,ť] lťlnl: nro\ edicln,i ori\
tť
/néni Po/dijšIch Di(JPi'L,
rlhLlrl.,u i, j]j 2r]U2 \1.,. o torpo.]nre.llaJbc.
a souvisejícími
n oe"t,li"il'i, * znění pozdějších předpisů,

i.]

:

,rň",, ,,lř''iÓ'-Šl"

p_.,ralécrrn'ollr ll|Ť| p.(dri.,l:
7;kcna c,
'_'rr-"o.r"" ; _rro !on,i si,. kL"-uu .q plar,rJčir ni\t<ra u,tanotcrt
pro nékiclé\ \ hrané účet],]í
,ir,lnoiru,. " ,r,".i.l"i, ,," ,ocn, po,1qšrch prcclpisrr,
l,rmi rrbrrrrc\
i:l,:,i:." c, j8t ]0uo \§,. " Ll,,31ni;r zlzn1,1ech r Lechriile

-

,

illtňrnrací státu
pi"Oe,,"ni a"el]tla]t ]ro s}stcllru ueetlrlch
j..,;n,1 ut.:u"..h ,á,n"n,u l Lecblická lryhláška
a o požac]arcích na te"h"i,ké s":;šcn-e
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Ohsahové náležitosti zprár1 o \í-§lcdku přezkoumání hospodaření podle áuditoťského
stanrlardu č.52 a ustanoYení § l0 odst.2 až 5 zákona o přezkoumáni.
-Iedná se Zejména o:

a)
b)

název zprá\,]- o piezkounání hospodařcní.
adresát.
c1 název přezkoumávaného úzenl11ího celku.
d) ťok. za kte . b),lo piezkoun,iání l]ospodaření proi edeno.
e) oziačeníosob provádě.iících přezkolu]1ár]í hospodaieni (rlérra a 1unkce auditorit
Zúčastněnýchna přezkoumáni a piiblanýclr osob).
tJ místo piezkoumání hospodařeni,
g) období, rc kterém přezkoumáni hoSpodařeni probihalo.
h) popi před čtu piezkoumáni hospodařeni.
i) popis hledisck piezkounání hospodaření.
]) \,ýčet plá\,Dich předpisťl použitých audilorem plo posouzeni souladu hospoc]ařeni
s lěrrrito předpis1.
k) defi rror.áni odpor,čdnosti itzenl11iho celkLl,
|) Ciefino\,ání odpo\ědnosti auditora.
m) ťámcový rozsah pťaci.
n) Závčr z piezkou1lláni hospodaření podle ISAE 3000_
ol 7á\čr 7 přczkoumiini hospodaření podle zákona o piezkolu,t]ání nusi obsahoYat
\} jádřcni" zda pii přezkoLmlání hospodaření:
i, ncbrl1 zilštěnl,ch),b), a nedoslalk),, nebo
ii. b\ l}, zjišrěn], ch],b) a.edostatk) podle ustano!.ni § 10 odst. 3 písm. b) zákona o
přezkoumání" ancbo
iii, b),]) Zjišlěn) nedostatk} podlc ustanoveni § l0 odsl. 3 písm, c) 7ákona o
přeZkoumáni. spočí\,aj ici:
1. l porušeni rrlzpočto\ékaižně.
2. v neilplnosti. nespťá\,nosti nebo neprůkaznoSti \edení účetnicl\í_
3. v pozl,něňo\,ání Zá,.narnů nebo dokladů v rozporu Se Z\lášlníni
pr. \ r.nri picdpi.\.
.1, r, porušenípol,innosti nebo překročení působnosti úzenrníhocclku

5.
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staioveniclr
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Z\

láštnímiprlivními předpisy,.

neodslraiění nedostatků zjištěných

pii di]čirn přczkorrmání

hospodaření nebo při přezkounláni hospodaieni za přcdcházeiicí rok},.
nebo
6, 1 nc\alvoŤení podmillek pro přezkoumáni hospodařcni podlc zákona o
auclito|ech a uzav]rené smlou\J znerrrožňujícíspliit požada\k}
slanovené \, § 2 a ] zákona o přczkoumání,
dalšípol,inné n.iležitosti podlc zákona o přezkoLrmárrí:
1. r.rpozornění na případrrá rizika. která ]ze dolodit ze zjištčnipodlc
písmene p) a která rnohou mít negatirní dopad na hospodal'cní
úZen]niho ce]ku !, bLldoucnosti:
2. uvedení podílu pohledávek a záýazků na
ce]ku a
podílu zaslaveného majeti-u rra celkovém

*

aud]ior
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p)

q)
r)
s)

0

u)

v)

popis Zjištěných ch}b a ncdostatkú vče|ně uvedeni po\innosti. Stano\ených Z\,láštnínli
prir nínri picdpis,"- _ nebo jiných hlcciisek přczkoumárri. ktcrlr rreb1,la d,ldržena, .
označelídoklar]tr a]inj,ch n,tatcriálů. ze kterých zjišténípodle písmena p) l1,cl,iází_
datum \] holo\ el]í zprár1 o r,j,slcdkLr piezkounáli hospodařeni.
jnréno a číslooprár,rrěií auditola odpo\,ědného za předložcní zpráv} o ťsledkl]
piezkorrnráni hospodařerri.
podpis arrditola. datunr plojednálí zprá\,}, s od|n)\édnou síanou.
danrm předání zprlrr 1 o přczkoun]á1,]í hospodaření ítzemnínru celku,
jc i slanovisko podle
por innouL přilohilrr zpr,ái}, o r ýsledku piezkoumáni hospodaření
'§
7 odý,-l písm, c; ,ákona o přezkounáni. pokud b,l]o piislušnénu audito|ori
doručeno,
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Příloha D

Oprávněné požadavlrT auditora
Podle uslancrveni .s 21 odst. 2 zákona u audrltrrech lna auLliiol pra\o.
.1b} nlu Zadavate]
posk\1l \-eškeré jím požado!ané dok];d1 a
.]rnc písenlnosti. dale intbrmece a \.,s\,ětlcní
potřebná k řádnému poskl-toulí auditorskÝch služeb,
.Iedná se Zejména o:

a)

.b)
c)

přcdiožcní účetniZár,čtt1 scstavené podle českých pře<lpisů
v originálnin exempláři v
českénl.iaz)ce, podepsané stalutámí;l orgáneniuzerrmilio
celku.'

předložení iinančniho výkazu 1l1kaz-pro rto.rno."ni pi,r.,ri
lozpočtu úzen ich
sanrosprár,ných ce]ků. dobro\ oin\ cb sr:Lzlu ohcr a rcgionainlťh
rad - t iN 2 12M).

zajištění piistupu k účelnirrrknilrám. účetnímpisemnňsten
a clokrtmentútrr zadavatele.
\,čctně nLdo\,é evidcnce. k zápisiim z jeclnáni a
usnesenínr \olených orgálů (ti.
Zastupitelsl\a a rad}, územnilro celku). k zápisr.un l).borů Zastupitelsh;
a komisí ra.lv
z; ialekuli C,-ore rrhdoor a l pn7uJoranil.r čuse. .,z.ahu l poo""U,,",,i.
,".""tr."e
\ tnToť1ll3ceml ii \ \ s\ ět]elr inli ,],l odpo\,ědných praco\níku
"
Zadavatele. \rl,konavatel je
opla\llťn \r rr,zi,lit pi,.-mle pověiení o piistupu k irrt.nracl,r' .eJ.n-im
o Zadal,ale]i
u DJnK. p.d\ nllil J 'lnJnčn,ťh Uiitclu.
d) umožněnípřiýtlpu do veškerých prostol a k leškeÉmumajetku zadal,atele.
c) umožnění ilčasti \},konavatele pň inventarizaci majettri a zá\azku zada\atcle,
Zadalatel o7nálni \,\kona\aleli termín1 konání těchto ln\,entur
Á.Jnej"a.n nre.i"
přcd_jeiich konánlrlr. pokud neni dohodnutojinak.
posk} tnutí ..Prohlášení redení.'na žádosi
vl,komvatcle. potvrzujíci dílležitá ťlslni
rlsrětleni
prohlášení učinčnápracorníky zadavate]e. pojepsané orgánem
npr:l\ l]i,l\,]] i.oll:rl ,/. ,/JdJ\atťlť,
g) ]nl'onno\ani \a kona\ Jlcle
,
_o \ýsledcích s\,ého posouzcní rizika \.aahuiícího se
Ň 1Do7lle .,\]\tcncl poi]\ odU a o \,šech
víznamnÝch (materiálnich) ljištěn]ich
podrodech §Iaiícíclr se zadavatel.. s možným dopaderrr
pi.J"rei přezkounání
hospodaieni. či podezřeních na takor,é poch,ocl_r,
""
.h) qjištěnío nez\,eřcjnění
iníotmací ze stnnv ZadaYatele. které přccltím neb}l!,o\ěřcil)
\,\*onavate]em. 7působem. kteď b1 mohl jejiclr uživate]e
rrlési \ om\l. že
\\k, llc\,llc|ťn, U!ťiťl\ l-\ l\.
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