SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ AUDITORSKÝCH SLUŽEB
č. 9132/00036

Objednatel:
VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO
zast. statutárním zástupcem: Prof. MVDr. Vladimírem Večerkem, CSc., MBA, rektorem
se sídlem kanceláří: Palackého tř. 1/3, Brno 612 42
Identifikační číslo: 621 57 124
DIČ: CZ 621 57 124
Zástupci objednatele oprávnění jednat ve věcech technických, tj. kontaktní osoby:
jméno a příjmení
pracovní zařazení
telefon
e-mail
Ekonomické oddělení VFU Brno
Ing. Jiří Šmerda
541 562 030
smerdaj@vfu.cz
Adresa pro doručování korespondence: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno,
Palackého tř. 1/3, 612 42 Brno
(dále jen „ objednatel“)
A
Vykonavatel:
Obchodní firma: BDO CA s.r.o.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 31321
Sídlo (u fyzické osoby Místo podnikání): Brno, Marie Steyskalové 14, č. popisné 315, PSČ
616 00
Zastoupená: Ing. Miroslav Hořický, jednatel
Identifikační číslo: 25535269
DIČ: CZ25535269
Bankovní spojení: 372712893/0300, ČSOB
Zástupce vykonavatele oprávněný jednat ve věcech technických:
jméno a příjmení
pracovní zařazení
telefon
e-mail
Ing. Miroslav Hořický
Auditor, partner
+420602577842 horicky@bdoca.cz
Telefonické, e-mailové a faxové spojení: +420541235273, horicky@bdoca.cz,
+420541235745
Adresa pro doručování korespondence: Marie Steyskalové 14, 616 00 Brno
(dále jen „vykonavatel“)
uzavírají podle ustanovení § 591 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o poskytování auditorských služeb č. 9132/00036
(dále též „Smlouva“):
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Čl. 1. Základní účel Smlouvy
1.1. Základním účelem Smlouvy je splnění povinnosti objednatele provést externí audit u
projektu Operačního programu Výzkum a Vývoj pro Inovace (dále jen „OP VaVpI“)
Veterinární a farmaceutické univerzity Brno v rámci projektu OP VaVpI „Rozvoj DSP
Farmacie“, registrační číslo: CZ.1.05/4.1.00/04.0197, s celkovými náklady cca
169.570.588,00 CZK včetně DPH.
1.2. Povinnost objednatele dle čl. 1.1. této Smlouvy je stanovena Příručkou pro příjemce
finanční podpory Operačního programu VaVpI, v jejím aktuálním znění (dále jen
„Příručka pro příjemce OP VaVpI“).
Čl. 2. Předmět Smlouvy
2.1. Předmětem této Smlouvy je provedení externího auditu pro projekt OP VaVpI uvedený
v tabulce v tomto článku a vydání „Auditorské zprávy o auditu pro zvláštní účely“ (dále
jen „Zprávy“) dle Mezinárodního standardu ISAE 3000 pro níže uvedený projekt, a to
v souladu s podmínkami veřejné zakázky „Audity OP VaVpI“ vyhlášené objednatelem
jako zadavatelem této veřejné zakázky.
Název projektu OP VaVpI

„Rozvoj DSP Farmacie“

Registrační číslo projektu OP
VaVpI

CZ.1.05/4.1.00/04.0197

2.2. Externí audit pro projekt OP VaVpI dle čl. 2.1. této Smlouvy (dále též „Projekt“) bude
realizován nezávislým externím auditorem v souladu s ustanoveními této Smlouvy.
Audit bude realizován nezávislým externím auditorem vždy 1x ročně v období ode dne
vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace do dne ukončení realizace Projektu. Součástí
externího auditu za první kalendářní (účetní) rok realizace projektu bude i audit
přípravné fáze projektu, tj. období od data zahájení projektu do posledního dne měsíce,
ve kterém bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Zpráva auditora za poslední rok
realizace projektu bude obsahovat i určité shrnutí celkové doby realizace projektu
z auditního hlediska.
2.3. Audit pro projekt OP VaVpI uvedený v čl. 2.1. této Smlouvy musí zahrnovat zejména:
2.3.1. ověření, zda jsou dodané účetní doklady a předložená účetní evidence správné,
důvěryhodné a ověřitelné na základě adekvátních podpůrných dokumentů, a zda
byly splněny podmínky vyplývající ze Smlouvy o poskytnutí dotace
(Rozhodnutí) a z dalších pokynů Řídícího orgánu OP VaVpI (zejména Příručky
pro příjemce OP VaVpI);
2.3.2. ověření správnosti evidovaných uznatelných výdajů a příjmů, které vznikly
v souvislosti s Projektem;
2.3.3. ověření účetních dokladů u objednatele a kontrolu vedení oddělené účetní
evidence;
2.3.4. prověření povahy, legálnosti, evidence, schválení a úhrady výdajů, které vznikly
v souvislosti s Projektem, a zda byly výdaje provedeny v souladu s vyhrazenými
účty a rozpočtem;
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2.3.5. hodnocení správnosti postupu při zadávání veřejných zakázek;
2.3.6. ověření souladu výdajů s platným rozpočtem Projektu a jejich srovnání
s plánovanými výdaji dle struktury souhlaseného rozpočtu, zjištění a vyčíslení
nezpůsobilých výdajů Projektu včetně jejich zdůvodnění;
2.3.7. další důležité skutečnosti zjištěné při auditorském šetření.

Čl. 3. Podmínky realizace předmětu Smlouvy
3.1. Každá Zpráva (v českém jazyce) vypracovaná vykonavatelem musí v souladu
s Příručkou pro příjemce OP VaVpI, poskytnout ujištění a informaci zejména o
následujících skutečnostech:
3.1.1. správnost a úplnost zaúčtování všech výdajů vykázaných za auditované období;
3.1.2. všechny vykázané způsobilé výdaje Projektu jsou způsobilé v souladu
s Rozhodnutím o poskytnutí dotace a dalšími pokyny Řídícího orgánu OP VaVpI
(zejm. Příručkou pro příjemce OP VaVpI);
3.1.3. způsobilé výdaje vykázané za auditované období byly skutečně uhrazeny;
3.1.4. zhodnocení správnosti postupu při zadávání veřejných zakázek;
3.1.5. ověření souladu výdajů s platným rozpočtem Projektu,
3.1.6. osvědčení skutečných a plánovaných výdajů Projektu dle struktury
odsouhlaseného rozpočtu;
3.1.7. zjištěné nesrovnalosti a vyčíslení nezpůsobilých výdajů včetně zdůvodnění;
3.1.8. další důležité skutečnosti zjištěné při auditorském šetření.
3.2. Každá Zpráva vypracovaná vykonavatelem musí být jasná, srozumitelná a dostatečně
obsáhlá tak, aby bylo:
3.2.1. zřejmé jaké údaje/skutečnosti vykonavatel skutečně ověřil;
3.2.2. zřejmé na jakých datech, za jaké období a podle jakých kritérií operace ve
smyslu čl. 3.1. této Smlouvy hodnotil, včetně výsledků hodnocení; a
3.2.3. možné na základě informací uvedených ve Zprávě dospět ke stejným závěrům,
k nimž dospěl vykonavatel.
3.3. Každá Zpráva musí být zpracována v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a
o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, zejména
co se obsahu a formy týče, a rovněž dle příslušných Auditorských směrnic Komory
auditorů ČR a mezinárodních auditorských standardů, tj. dle Mezinárodního standardu
ISAE 3000.

Čl. 4. Místo plnění vykonavatele a doba trvání Smlouvy
4.1. Místem výkonu auditorské činnosti je sídlo objednatele a všechny jeho organizační
složky, jakož i všechna jeho pracoviště podílející se na tvorbě, vedení a zpracování
údajů a informací, vstupujících do účetnictví objednatele v rámci Projektu uvedeného
v čl. 2.1. této Smlouvy.
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4.2. Tato Smlouva se sjednává na dobu určitou, ode dne nabytí její účinnosti do doby
odevzdání poslední Zprávy pro Projekt uvedený v čl. 2.1. této Smlouvy vykonavatelem
objednateli.
4.3. Termín zahájení plnění dle této Smlouvy je stanoven od nabytí účinnosti této Smlouvy a
termín ukončení plnění této Smlouvy (odevzdání Zprávy za Projekt) je stanoven pro
jednotlivá auditovaná období v následující tabulce:

Audit za období
Audit za roky 2009,
2010, 2011 a 2012:
Audit za rok 2013:
Audit za rok 2014:

Zahájení auditu Projektu
vykonavatelem nejpozději od

Předání Zprávy
objednateli
nejpozději do

Nabytí účinnosti této Smlouvy

15.3.2013, včetně

Konce příslušného auditovaného
období
Konce příslušného auditovaného
období

15.3.2014, včetně
15.3.2015, včetně

Součástí externího auditu za první kalendářní (účetní) rok realizace projektu bude i audit
přípravné fáze projektu, tj. období od data zahájení projektu do posledního dne měsíce, ve
kterém bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Zpráva auditora za poslední rok realizace projektu bude obsahovat i určité shrnutí celkové
doby realizace projektu z auditního hlediska.

Čl. 5. Cenové ujednání
5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit vykonavateli za řádnou a včasnou realizaci předmětu
Smlouvy odměnu, která se sjednává jako nejvýše přípustná za celou dobu trvání této
Smlouvy a jako cena celková za plnění dle čl. 2.1. této Smlouvy, a to ve výši :
5.1.1. 120.000,- CZK (slovy: jednostodvacetitsíc CZK) bez DPH a
5.1.2. 145.200,- CZK (slovy: jednostočtyřicetpěttisícdvěstě CZK) včetně DPH
5.1.3. částka DPH 25.200,- v CZK.
V takto stanovené odměně jsou zahrnuty veškeré náklady vykonavatele spojené s
celkovým plněním předmětu této Smlouvy. Takto stanovené náklady předmětu této
Smlouvy nelze překročit.
Změna ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu plnění Smlouvy
dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková cena upravena podle výše
sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. Cena nebude měněna
v souvislosti s inflací, změnou hodnoty kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či
jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.
Cenová kalkulace ceny uvedené výše v tomto článku Smlouvy je za celkové plnění pro
jednotlivé audity pro Projekt stanovená v následující tabulce:
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„Rozvoj DSP Farmacie“, reg.
č.: CZ.1.05/4.1.00/04.0197

Cena v CZK bez
DPH

Částka DPH v
CZK

Cena v CZK
včetně DPH

80.000,-

16.800,-

96.800,-

20.000,-

4.200,-

24.200,-

20.000,-

4.200,-

24.200,-

120.000,-

25.200,-

145.200,-

Audit Projektu za období:
Audit za roky 2009, 2010,
2011 a 2012:
Audit za rok 2013:
Audit za rok 2014:
Cena celkem:

Čl. 6. Platební podmínky
6.1. Úhrada odměny dle čl. 5.1. této Smlouvy bude objednatelem prováděna bezhotovostně z
vlastních zdrojů objednatele na základě daňového dokladu (faktury) řádně vystaveného
vykonavatelem po protokolárním převzetí příslušné Zprávy za plnění dle čl. 2. této
Smlouvy (za Projekt OP VaVpI dle čl. 2. této Smlouvy) objednatelem dle čl. 7. této
Smlouvy a to na bankovní účet uvedený na tomto daňovém dokladu (faktuře).
Objednatel neposkytuje zálohy.
6.2. Každý daňový doklad (fakturu) doručí vykonavatel objednateli ve dvou výtiscích
neprodleně, nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí Zprávy objednatelem.
Objednatel uhradí odměnu dle daňového dokladu (faktury) do 30 kalendářních dnů ode
dne jeho prokazatelného obdržení objednatelem. Za den splnění platební povinnosti se
považuje den odepsání úplaty z účtu objednatele ve prospěch vykonavatele.
6.3. Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákonem č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Vykonavatel je dále povinen
na tomto daňovém dokladu (faktuře) uvést k předmětu platby zejména následující údaje:
název projektu „Rozvoj DSP Farmacie“, reg. č. CZ.1.05/4.1.00/04.0197 v textu faktury;
Součástí daňového dokladu (faktury) bude originál předávacího protokolu Zprávy
podepsaný kontaktními osobami obou smluvních stran a kopie Zprávy.
6.4. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu),
který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými, nebo úplnými
doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje.
6.5. Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí objednatel vyznačit důvod vrácení
daňového dokladu (faktury). Vykonavatel je povinen vystavit nový daňový doklad
(fakturu) s tím, že oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet
původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta stanovená v
čl. 6.2. této Smlouvy ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi
opatřeného daňového dokladu (faktury) objednateli.
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Čl. 7. Práva a povinnosti smluvních stran
7.1. Vykonavatel je povinen:
7.1.1. vykonávat auditorskou činnost podle této Smlouvy tak, aby byl předmět této
Smlouvy realizován řádně a včas, každá Zpráva pro Projekt vykonavatele musí
být řádně zpracována, objednateli protokolárně předána a s jeho statutárním
orgánem v dostatečném časovém předstihu projednána, nejméně však 14 dnů
před termínem protokolárního předání Zprávy. Každá Zpráva pro Projekt dle čl.
2. této Smlouvy bude vypracována a objednateli předána nejpozději do termínu
uvedeného v článku 4.3 této Smlouvy, vždy po skončení příslušného
auditovaného období.
7.1.2. provádět auditorskou činnost podle této Smlouvy s vynaložením veškeré
odborné péče v rozsahu daném touto Smlouvou, Příručkou pro příjemce OP
VaVpI v jejím aktuálním znění a v souladu s relevantními obecně závaznými
právními předpisy, statuty Komory auditorů ČR, jejími směrnicemi a Etickým
kodexem a dle Mezinárodního standardu ISAE 3000;
7.1.3. neprodleně informovat objednatele pokud zjistí, že reálný stav realizace Projektu
v jakémkoli materiálním ohledu neodpovídá vykazovaným údajům;
7.1.4. předat objednateli každou Zprávu za Projekt ve čtyřech originálních
vyhotoveních v českém jazyce a v případě potřeby i v anglickém jazyce. O
předání a převzetí každé Zprávy za Projekty bude sepsán písemný datovaný
předávací protokol, podepsaný kontaktními osobami obou smluvních stran;
7.1.5. zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s
výkonem své činnosti a nesmí jich zneužít ke svému prospěchu nebo k
prospěchu třetích osob. Tato povinnost trvá i po zániku platnosti Smlouvy.
Vykonavatel může být zproštěn mlčenlivosti pouze statutárním orgánem
objednatele nebo v případech výslovně uvedených v příslušných obecně
závazných právních normách.
7.1.6. umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly Projektu, z jehož
prostředků jsou dodávky hrazeny, provést kontrolu dokladů souvisejících
s plněním Smlouvy, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci
(zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vez znění pozdějších předpisů);
7.1.7. vykonavatel bere na vědomí povinnost umožnit Řídícímu orgánu OP VaVpI
(dále jen „ŘO OP VaVpI„) v rámci kontroly přístup i k těm částem nabídek,
smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních
právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za
předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. §
11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v
platném znění), a to po dobu 3 let od ukončení OP VaVpI podle čl. 90 nařízení
Rady (ES) č. 1083/2006, tj. nejméně do roku 2021, pokud český právní systém
nestanovuje lhůtu delší. Vykonavatel se zavazuje smluvně zajistit, aby ŘO OP
VaVpI byl oprávněn obdobným způsobem kontrolovat i případné subdodavatele
vykonavatele.
7.1.8. V souladu s pravidly pro poskytnutí dotace objednateli a dle § 2 písm. e) zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné zprávě, v platném znění, je
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7.2.
7.3.

7.4.

7.5.

vykonavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, a
obdobně i jeho subdodavatelé.
7.1.9. Vykonatel je povinen uvádět povinné prvky publicity podle podmínek
strukturálních fondů EU v souladu s platnou Přílohou č. 3 Příručky pro žadatele a
Příručky pro příjemce OP VaVpI na všech tištěných dokumentech vytvořených v
souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy.
Vykonavatel je oprávněn se zúčastnit jednání statutárního orgánu objednatele, na
kterých bude projednávána Zpráva.
Objednatel je povinen:
7.3.1. zajistit zaměstnancům vykonavatele přiměřené prostory umožňující výkon
činnosti související s prováděným auditem, dále zajistí možnost používání faxu a
kopírovacího zařízení;
7.3.2. poskytnout vykonavateli na základě písemné výzvy vykonavatele, doručené
objednateli na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, součinnost nezbytnou
k plnění předmětu Smlouvy. Součinností se rozumí zejména předání veškerých
písemných podkladů objednatelem vykonavateli, předání informací a poskytnutí
potřebných vysvětlení, případně předání dalších dokladů, které jsou dle názoru
vykonavatele pro splnění předmětu Smlouvy nezbytné. V případě, že
zaměstnanci objednatele nepodají na písemnou výzvu vykonavatele potřebnou
informaci či nedoloží určitou skutečnost, má vykonavatel právo vyžádat si ji
přímo u statutárního orgánu;
7.3.3. umožnit vykonavateli na jeho písemnou žádost fyzickou obhlídku jakéhokoli jím
spravovaného majetku. Žádost musí být zaslána objednateli na adresu uvedenou
v záhlaví této Smlouvy nejméně 7 dní před navrhovaným termínem obhlídky,
jinak objednatel není povinen obhlídku vykonavateli umožnit;
7.3.4. přizvat vykonavatele na jednání statutárního orgánu objednatele, na kterých bude
projednávána Zpráva.
Objednatel odpovídá za:
7.4.1. věcnou a obsahovou správnost a úplnost údajů a informací poskytovaných
vykonavateli v rámci plnění předmětu Smlouvy;
7.4.2. vedení účetnictví u Projektu, jeho správnost, úplnost, průkaznost, srozumitelnost,
přehlednost
a
soulad
s
účinnými
předpisy
(§
8
zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů).
Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že výdaje, které by mu na
základě plnění této Smlouvy měly vzniknout budou řídícím orgánem OP VaVpI,
případně jiným kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé.

Čl. 8. Smluvní pokuty
8.1. Za nesplnění závazku z této Smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty:
8.1.1. za porušení nebo nesplnění povinnosti vykonavatele stanovené v čl. 7.1.1. až
7.1.4. této Smlouvy je vykonavatel povinen zaplatit objednateli za každý
jednotlivý případ porušení této povinnosti 1 000 CZK;
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8.1.2. za porušení nebo nesplnění povinnosti vykonavatele stanovené v čl. 7.1.5. této
Smlouvy je vykonavatele povinen zaplatit objednateli za každý jednotlivý případ
porušení této povinnosti 50 000 CZK.
8.2. Smluvní strany uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou na adrese
pro doručování. Takto vyzvaná smluvní strana je povinna zaplatit uplatněnou smluvní
pokutu do 10 dnů od doručení této výzvy.
8.3. Smluvní pokutu zaplatí smluvní strana bez ohledu na to, vznikla-li druhé smluvní straně
škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.
Čl. 9. Zánik Smlouvy
9.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že tato Smlouva zaniká vedle případů stanovených
zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů a
obchodním zákoníkem také :
9.1.1. dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně
vynaložených nákladů; nebo
9.1.2. jednostranným odstoupením od Smlouvy ze strany objednatele pro její podstatné
porušení vykonavatelem, kterým se rozumí porušení povinností vykonavatele
vyplývající z této Smlouvy, přičemž porušením se rozumí porušení jakékoliv
povinnosti. Ustanovení § 598 obchodního zákoníku tím není dotčeno.
9.2. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že výdaje, které by mu na
základě plnění této Smlouvy měly vzniknout budou řídícím orgánem OP VaVpI,
případně jiným kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé.

Čl. 10. Vyšší moc a odpovědnost za škodu
10.1. Za okolnosti vylučující odpovědnost smluvních stran za prodlení s plněním smluvních
závazků dle této Smlouvy (vyšší moc) jsou považovány takové překážky, které nastanou
nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti z této
Smlouvy, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana takovou
překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku
smluvních závazků z této Smlouvy vznik nebo existenci těchto překážek předpokládala.
10.2. Za překážky dle bodu 10.1. této Smlouvy se výslovně považují živelní pohromy,
jakákoliv embarga, občanské války, povstání, válečné konflikty, teroristické útoky,
nepokoje nebo epidemie. Za živelní pohromy se zejména považují požár, úder blesku,
povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesuv nebo zřícení lavin, skal, zemin
nebo kamení. Za okolnost vylučující odpovědnost vykonavatele se výslovně nepovažuje
jakýkoliv problém prodávajícího s plněním jeho subdodavatelů.
10.3. Nastanou-li okolnosti vylučující odpovědnost jedné ze smluvních stran, které způsobí či
mohou způsobit podstatné zpoždění jakéhokoliv termínu podle této Smlouvy, či zánik
nebo zrušení závazků podle této Smlouvy, jsou smluvní strany povinny se neprodleně o
těchto okolnostech vylučujících odpovědnost informovat a vstoupit do jednání ohledně
řešení vzniklé situace. Vykonavatel ani objednatel nejsou oprávněni takto vzniklé
situace jakkoliv zneužít ve svůj prospěch a jsou povinni v dobré víře usilovat o dosažení
přijatelného řešení pro obě smluvní strany v co nejkratší době. V případě porušení této
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povinnosti spolupracovat kteroukoliv smluvní stranou, je tato smluvní strana v prodlení
s plněním svých povinností dle této Smlouvy.
10.4. V případě, že nedojde k dohodě smluvních stran, termíny plnění jednotlivých povinností
podle této Smlouvy dotčené okolností vylučující odpovědnost se prodlužují o dobu, po
kterou okolnost vylučující odpovědnost trvala.
10.5. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla
v prodlení s plněním své povinnosti, či vznikla z jejích hospodářských poměrů.
10.6. Účinky okolnosti vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá
příslušná překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.
10.7. Vykonavatel odpovídá za škodu na věcech převzatých vykonavatelem od objednatele,
ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení veškeré odborné péče.
10.8. Vykonavatel odpovídá za škodu, která byla způsobena v souvislosti s poskytováním
auditorských služeb. Vykonavatel se své odpovědnosti zprostí, prokáže-li, že škodě
nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na vykonavateli
požadovat.
10.9. Vykonavatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku porušení povinnosti objednatele,
zejména nepředáním podkladů, předáním neúplných, nesprávných nebo nepravdivých
informací a dokumentů.

Čl. 11. Zvláštní ujednání
11.1.
11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této
Smlouvy, se řídí právním řádem České republiky.
Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným
ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke Smlouvě podepsaným statutárními orgány
nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za
změnu Smlouvy nepovažují. V případě změny kontaktní osoby objednatele nebo
vykonavatele nebude vyhotoven dodatek ke Smlouvě; smluvní strana, u které ke
změně zástupce došlo, je povinna tuto změnu oznámit druhé smluvní straně. Účinnost
změny nastává okamžikem doručení oznámení příslušné smluvní straně.
Kontaktní osoby vykonavatele nebo objednatele mohou činit pouze úkony, ke kterým
je opravňuje tato Smlouva. Úkony jím učiněné nad takto vymezený rámec jsou
neplatné.
Smluvní strany sjednaly, že doručování se provádí na doručovací adresy uvedené
záhlaví této Smlouvy, a to prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek
(kurýrní služba), nebo prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního
právního přepisu, doporučeně s dodejkou, nebo osobně proti potvrzení o převzetí.
V případě, že smluvní strana odmítne doručovanou zásilku převzít, platí den odmítnutí
převzetí za den doručení. V případě, že smluvní strana nevyzvedne zásilku v úložní
době u držitele poštovní licence má se za to, že zásilka byla doručena třetím dnem od
uložení a to, i když se smluvní strana o uložení nedozvěděla.
V případě zániku vykonavatele je tento povinen ihned sdělit objednateli tuto
skutečnost event. sdělit svého právního nástupce. V případě změny sídla, místa
podnikání, nebo doručovací adresy vykonavatele je vykonavatel povinen neprodleně
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