SILNICE I LK·

ID: 807935472
ID: 12493540

VÝTISK:

2020105

číslo smlouvy Objednatele:
číslo smlouvy Poskytovatele:

Silnice LK a.s.

a
AuditVogel, s.r.o.

SMLOUVA
220013
O POSKYTOVÁNÍ AUDITORSKÝCH SLUŽEB

i

Tato smlouva o poskytování auditorských služeb (dále jen „Smlouva") se uzavírá v souladu
s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů {dále jen „Občanský zákoník"), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími
smluvními stranami:
Název společnosti:

Sídlo:

Silnice LK a.s. (dále jen „Objednatel")

Jablonec nad Nisou, československé armády 4805/24,
PSČ 466 05

Spisová značka:

B 2197 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Zastoupení společnosti:

Ing. Petr Šén, předseda představenstva
Ing. Josef Rechcígl, místopředseda představenstva

IČO:

287 46 503

DIČ:

CZ28746503

Telefon:

488 043 235

E-mail:
Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

43-9618960207/0100

jednat
Osoba
oprávněná
jménem
s Poskytovatelem
Objednatele:

e-mail:

a

Název:

AuditVogel, s.r.o., (dále jen „Poskytovatel"),

Sídlo:

Fugnerova 600/12, 405 02 Děčín

Spisová značka:

C 31485 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
jednatel

Zastoupení společnosti:
IČO:

22774092

DIČ:

CZ22774092

Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení:

Fio banka, a.s.

Číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat s
Objednatelem
jménem
Poskytovatele:
{Objednatel a Poskytovatel jsou dále též uváděni společně jako „Smluvní strany" a jednotlivě
jako „Smluvní strana").

Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Tato Smlouva je uzavírána v návaznosti na výběrové řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu s názvem „Zajištění auditorských služeb", konkrétně na výsledek tohoto výběrového
řízení.

2. Účelem této Smlouvy je zajištění řádného poskytování auditorských služeb a s nimi
souvisejícího poradenství pro Objednatele.
3. Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytovat Objednateli níže
specifikované auditorské služby a související metodickou pomoc při vedení účetnictví vč.
účetní závěrky (dále jen „Služby") a závazek Objednatele za tyto Služby zaplatit Poskytovateli
sjednanou cenu.
4. Poskytovatel Služeb je právnickou osobou, která disponuje oprávněním k poskytování
Služeb a je členem Komory auditorů ČR.
S. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Objednateli Služby, které spočívají především
v následujících činnostech:
a. ověření účetní závěrky a výroční zprávy k 30. 9., vždy za uplynulý hospodářský
rok, počínaje hospodářským rokem 2019/2020;
b. průběžný audit účetnictví k 30. 6. vždy za sledované období;
c. vypracování písemné zprávy o ověření účetní závěrky (dále jen „Zpráva o účetní
závěrce") podle ustanovení zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně
některých zákonů (dále jen „Zákon o auditorech")
d. posouzení následujících aspektů, a u těch, u kterých bude mít Poskytovatel
výhrady, uvede ve Zprávě o účetní závěrce:
o
o
o

zda Objednatel vedl své účetnictví v souladu s platnými právními předpisy,
zda účetní závěrka je v souladu s údaji v účetnictví,
zda účetní závěrka byla zpracována v souladu s aktuálně platným zákonem
o účetnictví (ke dni uzavření Smlouvy zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon o účetnictví"), s příslušnou
vyhláškou a standardy,
o zda Poskytovatel obdržel veškeré informace a vysvětlení, které pokládá za
nezbytné pro účely auditu.

6. Poskytovatel bude dále Objednateli poskytovat i Služby spočívající v poskytování metodické
pomoci při provádění níže vyjmenovaných činností Objednatele:
o vedení účetnictví, vč. účetní závěrky;
o prověření způsobu vedení účetnictví, financování a nakládání s majetkem
Objednatele;
o navržení způsobu řešení úkolů, které vyplynou ze zjištění dle předchozího
bodu, a pomoc při jejich realizaci.
Článek li.
Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Poskytovatel se zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy poskytovat Služby v souladu
s platnými právními předpisy, především pak Zákonem o auditorech a Zákonem o
účetnictví, Mezinárodními auditorskými standardy a profesními standardy Komory auditorů
ČR (bez ohledu na to, zda budou Služby poskytovány Poskytovatelem či jeho
poddodavateli).

2.

Poskytovatel se dále zavazuje při poskytování Služeb postupovat v souladu s účelem této
Smlouvy a dle pokynů Objednatele.

3.

Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, informacích,
pokynech a doporučeních, o nichž se v souvislosti s plněním Smlouvy dozvěděl, stejně jako
o informacích podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a to i po skončení
Smlouvy.

4.

Poskytovatel je povinen mít po celou dobu trvání této Smlouvy sjednané pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své činnosti třetím osobám, včetně
Objednatele, s pojistným plněním ve výši nejméně 2.000.000 Kč na pojistnou událost (slovy:
dva miliony korun českých). Poskytovatel je na žádost Objednatele povinen předložit doklad
o existenci pojištění.

S.

Objednatel se zavazuje poskytovat Poskytovateli Služeb potřebnou součinnost, zejména
poskytovat úplné informace a dokumenty nezbytné k řádnému poskytování Služeb.

6. Provádění Činností je Poskytovatel oprávněn provádět prostřednictvím poddodavatelů
s předchozím souhlasem Objednatele, odpovídá však, jako by plnil sám.
7.

Objednatel je povinen poskytnout či zpřístupnit Poskytovateli dle jeho požadavků do 7 dnů
od požádání doklady, písemnosti a informace, které jsou nezbytné pro řádné poskytování
Služeb Poskytovatele dle Smlouvy, a to v elektronické podobě, případně v kopiích, nebude
li situace vyžadovat zapůjčení originálů listin dokladů.

8. V případě, že v předaných podkladech nezbytných pro řádné poskytování Služeb
Poskytovatele budou zjištěny nesrovnalosti či budou neúplné, je Objednatel povinen
odstranit tyto nedostatky dle pokynů Poskytovatele, nebude-li dohodnuto jinak.

Článek Ill.
Místo a způsob provádění Činností
1.

Činnosti dle této Smlouvy budou zahájeny dnem účinnosti této smlouvy, a to seznámením
s posledním vývojem společnosti a průběžnými výsledky.

2.

Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak je místem poskytování služeb sídlo Objednatele.

3. Služby budou Poskytovatelem poskytovány průběžně dle pokynů Objednatele.
4.

Poskytovatel zpracuje písemnou zprávu z průběžného auditu účetnictví dle čl. I odst. S písm.
b) této Smlouvy nejpozději do 30. srpna příslušného roku.

S. V měsících srpen až listopad bude probíhat po vzájemné dohodě vlastní ověření účetní
závěrky sestavené k 30. 9. sledovaného období tak, aby nejpozději do 30. listopadu
příslušného roku, byla vydána statutární auditorská zpráva. Konečná verze zprávy bude
předána objednateli ve dvou vyhotoveních v českém jazyce po projednání konceptu
příslušné zprávy. Dopis vedení společnosti bude předán do 30. listopadu, po předání
auditorské zprávy.

Článek IV.
Cena Služeb a platební podmínky
1.

Objednatel se zavazuje zaplatit za Poskytovatelem poskytnuté Služby odměnu za každý
hospodářský rok ve výši:

Předmět

Odměna v Kč bez DPH

Služby týkající se hospodářského roku 2019/2020

124.000 Kč

Služby týkající se hospodářského roku 2020/2021

124.000 Kč

Služby týkající se hospodářského roku 2021/2022

124.000 Kč

Služby týkající se hospodářského roku 2022/2023

124.000 Kč

Celkem za Služby dle Smlouvy v Kč bez DPH

496.000 Kč

2. Cena za poskytování služeb týkající se příslušného hospodářského roku zahrnuje všechny
náklady Poskytovatele na poskytování Služeb dle této Smlouvy a je cenou nejvýše
přípustnou. Cenu bude možné změnit pouze v souvislosti se změnou právních předpisů
majících vliv na cenu poskytovaných Služeb (např. daňových předpisů). Změnu ceny je
Poskytovatel povinen oznámit Objednateli písemně a důvod změny doložit. Cena za
poskytování Služeb bude Poskytovateli Objednatelem hrazena na základě daňového
dokladu (dále jen „Faktura") vystaveného Poskytovatelem. Splatnost Faktury bude činit 30
dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Objednateli na adresu sídla Objednatele.
3. Měna plateb je česká koruna.
4. Poskytovatel je v každém kalendářním roce oprávněn vystavit fakturu ve výši 75 % Odměny,
a to vždy po převzetí řádně zpracované písemné zprávy z průběžného auditu Objednatelem.
Fakturu na zbývající část Odměny je Poskytovatel oprávněn vystavit vždy po převzetí řádně
zpracované Zprávy o účetní závěrce Objednatelem.
5. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti Faktury vrátit Poskytovateli bez
zaplacení Fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené Smlouvou nebo obecně
závaznými právními předpisy, obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než
dohodnutý ve Smlouvě nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, a to s uvedením důvodu
vrácení. Poskytovatel je povinen v případě vrácení Faktury Fakturu opravit nebo vyhotovit
Fakturu novou. Důvodným vrácením Faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Nová
doba v původní délce splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově
vystavené Faktury Objednateli.
6. Faktury musí obsahovat označení Smlouvy a údaje uvedené v zákoně č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
7. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z účtu
Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele.
8. V případě prodlení Objednatele s úhradou Faktury nebo její části má Poskytovatel nárok na
úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení s úhradou
Faktury.
Článek V.
Řádné provádění Služeb a odpovědnost za vady

1. Poskytovatel je povinen poskytovat Služby řádně a včas v souladu s touto Smlouvou, a
odpovídá za nedostatky způsobené vadným plněním povinností či vadným poskytováním
Služeb.
2. V případě, že v průběhu plnění Smlouvy vznikne Objednateli škoda v důsledku
prokazatelného zavinění či nedbalosti Poskytovatele, je Poskytovatel povinen uhradit
Objednateli škodu v plné výši.
3. Objednatel odpovídá za správnost veškerých dokladů a písemností, které Poskytovateli
předá, či s kterými ho seznámí. Poskytovatel neodpovídá ani neručí za doklady, které mu
Objednatel poskytl. Objednatel nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti

či neúplnosti dokladů a písemností, které Poskytovateli předal. To se nevztahuje na případy,
kdy Poskytovatel měl při plnění svých povinností přezkoumat předané doklady nebo
informace, mohl zjistit jejich nedostatky a neučinil tak nebo nevyžadoval jejich opravu
či doplnění.
4. Poruší-li Poskytovatel povinnost mlčenlivosti stanovenou v čl. li. odst. 3. této Smlouvy,
je povinen Klientovi uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč, a to za každé porušení této
povinnosti. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.
Článek VI.
Doba trvání Smlouvy

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu čtyř let od účinnosti smlouvy, po níž budou poskytovány
Služby Poskytovatelem.
2. Tato Smlouva zaniká uplynutím doby stanovené v předchozím odstavci.
3. Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit, dojde-li k narušení důvěry mezi
Smluvními stranami. Odstoupení je účinné dnem, kdy je v písemné podobě doručeno druhé
Smluvní straně.
4. Smluvní strany jsou oprávněny Smlouvu vypovědět i bez udání důvodu, a to s účinností
výpovědi ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď
doručena druhé Smluvní straně.
S. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy kdykoli odstoupit v případě podstatného porušení
povinností Poskytovatele uvedených v této Smlouvě. Za podstatné porušení povinností
Poskytovatele se považuje porušení povinnosti Poskytovatele provést audit včas nebo
v souladu s právními předpisy nebo předpisy Komory auditorů ČR, opožděné ověření účetní
závěrky nebo výroční zprávy o více než S dní, a dále okolnosti předvídané podle příslušných
ustanovení Občanského zákoníku.
6. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení
Poskytovateli. Odstoupením od Smlouvy není dotčen nárok Objednatele na zaplacení
smluvních pokut, nárok na odstranění vad, ustanovení této Smlouvy o pojištění, a
ustanovení upravující důsledky odstoupení od Smlouvy. Práva a povinnosti Smluvních stran,
která vzniknou po ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy jako důsledek jednání
uskutečněného před tímto ukončením, zůstávají nedotčena, není-li v této Smlouvě
stanoveno jinak, nebo nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
7. V případě výpovědi či odstoupení či jiném způsobu ukončení Smlouvy je Poskytovatel
povinen provést všechny Služby nemající odkladu tak, aby Objednateli nevznikla žádná
škoda.
Článek VII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti
jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve
znění pozdějších předpisů.
2. V rozsahu nesjednaném touto Smlouvou se práva a povinnosti Smluvních stran řídí
ustanoveními Občanského zákoníku.
3. Uhrazení jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy se nedotýká povinnosti náhrady škody
v plné výši ani povinnosti splnění smluvní pokutou zajištěné povinnosti jakékoli
ze Smluvních stran.

4.

Pokud se stane některé ustanovení této Smlouvy neplatným, neucmným
či nevymahatelným, platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení tím nebude
dotčena a takové neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení bude nahrazeno jiným
platným, účinným či vymahatelným ustanovením, svým obsahem a účelem co nejbližším
ustanovení neplatnému, neúčinnému či nevymahatelnému.

S.

Tato Smlouva může být měněna pouze písemnou formou označenou jako dodatek
ke Smlouvě a podepsanou oběma Smluvními stranami.

6.

Tato Smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2)
vyhotovení a Poskytovatel obdrží jedno (1) vyhotovení.

Smluvní strany této Smlouvy po jejím přečtení potvrzují, že její obsah, závazky, prohlášení,
práva a povinnosti odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné vůli a že tato Smlouva byla
uzavřena nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své
podpisy.

OBJEDNATEL

z O .07. 2023

V Jablonci nad Nisou dne -------za Silnice LK a.s.

Ing. Josef Rechcígl
místopředseda představenstva

pře

POSKYTOVATEL
-

-i-..--:?_�.,_ _7 .2010
v __µ..::_'_<_\_�_'<- ___dne _______
-_
-f

za AuditVogel, s.r.o.

jednatel

