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lng. Jaroslav Brtáň, statutární auditor

ZPRÁVA N EZÁVlsLÉHo AU DlToRA

Členům strany: Sdružení pro Místní Správu, 19o 11 Praha, Podnikatelská 539

lČ: 07218443

Výrok auditora

Provedlĺ jsme audit přiložené účetní závěrky politické strany Sdružení pro Místní Správu (dále také

,,Společnost") sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá zrozvahy k3L.t2.2oI9,
výkazu zisku a ztráty za rok končící 3L.I2.20t9, přehledu o peněžních tocích a přílohy této účetní
závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Údaje o Společnostijsou uvedeny v příloze této účetnízávěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv politické strany
Sdružení pro Místní Správu kgt.Lz.łoL9 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok

končící 3L.t2.2ot9 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky
pro audĺt, ktenými jsou mezĺnárodní standardy pro audit (lSA) případně doplněné a upravené

souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji
popsána v oddílu odpovědnost auditora za audĺt účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a

Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů české republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme

i další etické povĺnnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které
jsme shromáždili, poskytujídostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

ostatní informace uvedené ve ýroění finaněnízprávě

ostatními ĺnformacemi jsou v souladu s 5 2 písm' b) zákona o audĺtorech informace uvedené ve výroční
finanční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá předseda

Společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich
povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení,

zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi

znalostmi o účetníjednotce získanými během provádění audĺtu nebo zda se jinak tyto informace nejeví
jako významně (materiálně) nesprávné' Také posuzujeme, zda ostatní ĺnformace byly ve všech

významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnýmĺ právními předpisy. Tímto
posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální
náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnostĺ (materia|ity), tj. zda

případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě

ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

o ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce,
jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetnízávěrkou a

o ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.
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Dále jsme povĺnni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při
prováciění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci
uvedených postupů jsme v obdržených ostatních ĺnformacích žéldné významné (materiální) věcné
nesprávnosti nezjistili.

odpovědnost statutdrního orgánu Společnosti za úěetní zúvěrku

Předseda Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu
s českýmĺ účetními předpisy a za takový vnĺtřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro

sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené
podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je předseda Společnosti povĺnen posoudit, zda je Společnost schopna
nepřetržitě trvat, a pokud je to reIevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího
nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetrŽitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjĺmkou
případů, kdy plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její čĺnnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou
možnost než tak učinĺt'

odpovědnost audÍtora za audit úěetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš
výrok' Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu
s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odha|í případnou exĺstující významnou
(materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za
významné (materĺální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit
ekonomĺcká rozhodnutí, která uživatelé účetnízávěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpĺsy je naší povinností uplatňovat během celého
auditu odborný úsudek a zachovávat profesnískepticismus. Dále je naší povinností:

ldentifĺkovat a vyhodnotĺt rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené
podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat
dostatečné a vhodné důkazní ĺnformace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že
neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko
neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu
mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo
obcházení vnitřních kontrol'

Seznámit se s vnĺtřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu,
abychom mohli navrhnout audĺtorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom
mohlivyjádřĺt názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a
informace, které v této souvĺslosti předseda Společnosti uvedl v příloze účetnízávěrky.

Posoudit vhodnost použĺtí předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky předsedou
a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota
vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Spo|ečnosti
nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je
naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní
závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok' Naše závěry
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týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme

zßkali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že

Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

'Vyhodnotit celkovou prezentacĺ, členění a obsah účetní závërky, včetně přílohy, a dále to, zda
účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, ktený vede k věrnému
zobrazení.

Naší povĺnností je informovat předsedu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o
významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve

vnitřním kontrolním systému.

V Praze 30.3.2020 V
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lng' Jaroslav Brtáň

nezávislý auditor, člen
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Přílohy:

1) Výpis z rejstříku politických stran a politických hnutí
2) Rozvaha (Bilance) k3L.L2.2OL9
3) Výkaz zisku a ztráty k3L1Ż.20I9
4) Příloha k účetnízávěrce
5) Výročnífĺnanční zpráva - před kompletací
6) Prohlášení účetníjednotky (pozn. nezveřejňuje se)

Projednáno s účetní jednotkou

lng. Pavel Vermach, PhD.
předseda
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.29.3.2020 Seznam politických stran a hnutí - Ministerstvo vnitra České republiky

ÚvodnÍ strana / Sgznam p9]!!!gţýs!-ş!ran a-hnu!ĺ

Seznam politických stran a hnutĺ

Rejstřík politických stran a politických hnutí

nâ nâ

Politická stľana

Název strany: Sdružení pro Místní Správu

Zkratka strany: SMS

Adresa sĺdla 'ĺ90 11 Praha, Podnikatelská 539

Den ĺegistľace: 18.6.2018

Čĺslo registrace MV_6444'ĺ_4/Vs_201B

ldentifikační čĺslo: 07218443

Statutární orgán a způsob jednání: Předseda.

Osoby

předseda: lng. Pavel Vermach, Ph.D.
15.7.1958
Podnikatelská 539
190 1'l Praha
Platĺ od: 19.6'20'ĺ8

Poznámka

organizačn í jednotky nejsou ustavovány'

Ô 2019 Ministerstvo Vnitra České republiky, Všechna práva vyhrazena

https://aplikace.mvcr.czlseznam-politickych-stranA/ypis_Rejstrik.aspx?id=52S 111



Rozvaha podle PřÍlohy ó. í
vyhlášky č. 504/2002 sb.

Účetnĺ jednotka doručí:
1 x příslušnému Íin. orgánu

ROZVAHA
v plném rozsahu

ke dni 31.12.2019
( v celých tisících Kč )

lČo

07218443

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

SdruŽení pro Místní Správu
Podnikatelská 539
Praha - Běchovice
19011

označení AKT!VA číslo
řádku

Stav k
účetn

prvnímu dni
ího období

Stav k posled. dni
účetního období

a b c I 2

B. Krátkodobý majetek celkem Součet B.l. až B'lV 41 7 3
B. il. Pohledávky celkem Součet B'll.1 . aŽ B.ll'19 71 1 3
B. il. 14. Pohledávky za společníky sdruŽenými ve společnosti (358) 65 1 3
B. ilt. Krátkodobý finanční majetek ce|kem Součet B'lll.1. aż B.lll.7 80 o
B. ilt. 3. PeněŽnÍ prostředky na účtech (221) 74 6

Aktiva celkem Součet A. až B' 85 7 3



označení PASIVA číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobĺ

Stav k posled. dni
Účetního obdobÍ

a b c 3 4
B, Gizí zdroje celkem Součet B.l. až B.lV 95 7 3

B. ilt Krátkodobé závazky celkem Součet B'lll.'1. až' B.lll.23 129 7 3
B. ilt. 17 Jiné zâvazky (37e) 122 7 3

Pasiva celkem Souěet A' až B. 134 7 3

Sestaveno dne: 25.03.2Q20 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor ýzické osoby, která je účetní jednotkou

Právn í forma účetní jednotky Předmět podnikánÍ

činnosti poĺitických stran a organizacÍ

Pozn.:



Výkaz zisku a áráý
podle PřÍlolîy ö. 2
Vyhlášky č. 50412002 sb.

vÝxnz zlsKu A ZTRÁTY
v plném rozsahu

ke dni 31.12.2019
( v celých tisících Kč )

lČo

07218443

Název a sídlo účetnÍjednotky

SdruŽení pro Místní Správu
Podnikatelská 539
Praha - Běchovice
190 'ĺ'ĺ

Účetnĺ jednotka doruěĺl
1 x přÍsluŠnému Íinančnímu

orgánu

Činnosti

Hospodářská CelkemHlavníoznačení TEXT Čĺsn
řádku

5 6 7

A. l. Spotřebované nákupy a nakupované služby Součet A.l.'l. aŽ A.l.6. 2 9 I
A. 1.6. ostatní sluŽby I o I
A.V ostatní náklady Součet A.V.'î 6. aŽ A.Y,22' 21 6 o

A. V. 16. Smluvní pokuty' úroky z prodlenÍ, ostatní pokuty a penále 22 6 6

Náklady celkem Součet A.l' aŽ A'Vlll. 39 15 15

B. lt. 15Přijaté příspěvky součet B.ll.2. aŻ B.ll.4. 43 15

B. il. 3. Přţaté příspěvky (dary) 45 3 3

B. 1t.4. Přţaté členské přÍspěvky 46 12 12

Výnosy celkem Součet B.l. aŽ B.V 61 15 15

Sestaveno dne: 25.03.2020 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor ýické osoby' která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

činnosti politických stran a organizacÍ

Pozn.:



pŘíloĺł Účrrľí zavĚnrv t 3L.:.2.2oL9

1. Popisúčetníjednotky

Název:
Sídlo:
lč:
Předmět podnikání

Sdružení pro Místní Správu
Podnikatelská 539, PsČ I9otI, Praha - Běchovice
072L8443
čĺnnosti politických stran a organizací

lnformace o účetních metodách a obecných Účetních zásadách:

ĺ; Úeetnĺjednotka nenakupuje materiál do zásoby, pouŽívá ceny pořízení'

2) Účetní jednotka nepouŽívá reprodukční pořizovací cenu.

3) V průběhu roku účetníjednotka neměnila způsoby oceňování, postupy odpisování, postupy účtování'

4) opravná poloŽka k pohledávkám se V roce 2019 netvoří. Účetníjednotka nemá Žádné pohledávky více neŽ
'180 dnípo lhůtě splatnosti'

6) odpisový plán, metody odpisování - účetníjednotka nemá lM.

Doplňujícíinformace krozvaze avýkazu zisků a ztrát

1) Účetní1eonotka nevlastníhmotný majetek zatiŽený zástavním právem anivěcným břemenem.

z) Úeetníjednotka nemázâvazky po lhůtě splatnostĺ anizávazky kryté zástavním právem. Všechny zâvazky
účetní jednotky jsou zahrnuty v rozvaze.

Praha24.3.2019 lng Hermach Ph.D.

Sestavil: Martina Peukerová



Přehled o tocích

SdruŽení pro Místní Správu

Podnikatelská 539

190 11 Praha - Běchovice

lČ: o72t8443

sestavený za účetní období 2019
v tis' Kč

P

z.

A.*

4.2.

^.2.t.

^.2.2.A**

F,

R.

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetnÍho období
Účetí zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu
Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti aktivních účtů časového rozlišení
Změna stavu závazků z provozní činnosti
Čiestý peněžnítok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými poloŽkami
Čistý peněžní tok z provozní činnosti
Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období

6

0
-6

-6

-2

-4

-6

-6

-6

0

okamžik sestavení: 25.3.2020 Podpisový záznam:



Výroční finanční zpráva politické strany za rok 2oL9

Název politické strany:

Sdružení pro Místní Správu (sMs)
ldentifikační číslo:

072L8443
Sídlo politické strany

Podnikatelská 539. L90 11 Praha 9
e-mail:

Politická strana je v reŽimu:

Normálníčinnost
Statutární orgá n politické stra ny:

lng.Pavel Vermach, Ph.D.

část l.
Zpráva auditora o ověření účetní uzávěrky:

Tato zpráva auditora se uvádíjako příloha k výročnífinančnízprávě politické strany
Počet stran L2

Účetní uzávěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztrát) podle zákon ač'563/LggtSb., o rjčetnictví, ve znění
pozdějších předpisů je přílohou Zprávy auditora'

část ll.
Přehled o celkových příjmech politické strany:
68200 přijaté příspěvky dary 3.000,- Kč

68400 přijaté členské příspěvky I2'o75,- Kč,

Celkem 15.075,- Kč

Výdaje politické strany :

518L0 ostatní služby- režijní
54200 ostatní pokuty a penále

Celkem

Počty zaměstnanců

Politický ĺnstitut:

9.075,- Kč

6.000,- Kč

15.075 Kč

SMS nemá žádné zaměstnance
SMS nemá žádný politický institut

část ll!.
Přehled obchodních společnostínebo družstev, v nichž má politická strana podíl:

- sMs nemá podíl v žádné obchodníspolečnostĺ anĺ družstvu

část lv.
Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů:

- sMs nemá žádný úvěr ani zápůjčku
- Jiný dluh: část pokuty UDH 3072,65 Kč



část v.
Dary:

Ladislav Jelen

Josef Nožička

Aleš Janeček

1-000,-Kč

1000,-Kč

1.000,-Kč

část vl.
ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50'000,-Kč

- sMs nemá taková plnění

část Vll.
Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím

- sMs nenabyla takový majetek

část vlll.
Přehled o členech politické strany jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než

50.000,-Kč

- sMs nemá takové členy

Datum: 27.3.2O2O

Vypracoval: ĺng.Pavel Vermach, Ph.D.

předseda

Kontroloval: lng.Jan Maňhal

revizor
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lČ:o72L8443

Ing. Jaroslav Brtáň
statutární auditoĘ člen KAČR, č.opr.0139
Průhonek I2I3/I
155 00 Praha 5, Stodůlky

V Praze dne 30.3.2020

Prohlášení vedení společnosti

YáŽení,

Toto prohlášeníje poskytováno v souvislosti s Vašim auditem účetní závěrky SdruŽení pro Místní Správu
(dále jen společnost) k3L'I2'2}I9 za účelem vyjádřenívýroku o tom, zda účetnízávěrka podává věrný
a poctivý obraz fĺnanční pozice společnosti Sdružení pro Místní Správu k31'.12.20t9 a finanční
výkonnosti a peněžních toků za rok končící k tomuto datu v souladu s českými účetními předpisy.

Potvrzujeme, že:

L. Splnili jsme své povinnosti uvedené v podmínkách auditní zakázky týkající se sestavení účetní
závěrky a zejména to, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz v souladu s výše uvedeným
rá mcem účetního výkaznictví.

z. Veškeré transakce byly zohledněny v účetních záznamech a zobrazeny v účetní závěrce.
3' Významné předpoklady použité při sestavování účetních odhadů, včetně ocenění reálnou

hodnotou, jsou přiměřené.
4. Vztahy a transakce se spřízněnými stranami byly vhodným způsobem zaúčtovány a zveřejněny

v souladu s požadavky výše uvedeného rámce účetního výkaznictví.
5. Všechny události po datu účetní závěrky, u kterých výše uvedený rámec ričetního výkaznĺctví

vyžaduje úpravu nebo zveřejnění, byly upraveny nebo zveřejněny.
6' Dopad neopravených nesprávností není ani samostatně, ani v úhrnu významný (materiální)

z pohledu účetní závěrky jako celku' Seznam neopravených nesprávností tvoří přílohu k tomuto
prohlášení.

7 ' Poskytlijsme Vám:
- přístup k veškerým informacím, o nichŽ jsme si vědomĺ, že jsou relevantní pro sestavení

účetnízávěrky, jako jsou účetní záznamy, doklady a ostatnímateriály,
- dodatečné ĺnformace, které jste od nás požadovali pro účely provedeníVašípráce,
- neomezený přístup k osobám v rámci účetní jednotky, od ktených je podle Vás nezbytné

získat důkazní informace.
8. Jsme odpovědni za navržení, zavedení a provoz vnitřního kontrolního systému, jehož cílem je

zamezit výskytu podvodů a chyb a případné podvody a chyby odhalovat'
9. Poskytli jsme Vám výsledky svého vyhodnocení rizika, že účetní závěrka může obsahovat

významnou nesprávnost v důsledku podvodu. Proh|ašujeme, že nejsou nám známy případy
podvodu, nebo pokusu o podvod ve vztahu k účetní závěrce.

10. Poskytlijsme Vám veškeré informace ve vztahu k podvodu nebo podezření na podvod, které jsou
nám známy a které majídopad na účetníjednotku a týkajíse:
- vedení,
- ostatních osob, pokud by podvod mohl mít významný dopad na účetnízávěrku.
Prohlašujeme, že nejsou nám známy případy podvodu nebo pokusu o podvod ze stranyvedení,

Audit 2019 Sdružení pro Místní Správu



lng. Jaroslav Brtáň, statutární auditor

a ostatních osob, které moh|y mít vlĺv na účetní závěrku.
11. Poskytli jsme Vám veškeré informace týkající se tvrzení o podvodu nebo podezření na podvod

s dopadem na účetní závěrku účetní jednotky, oznámené analytiky, regulátory nebo ostatními.
Prohlašujeme, že jsme neobdrželi žádné oznámenív tomto smyslu.

].2. Sdělili jsme Vám veškeré známé případy nesouladu nebo podezření na nesoulad s právními
předpisy, jejichž dopady by měly být zváŽeny při sestavování účetní závěrky' Prohlašujeme, že
jsme nezaznamenali žádný nesoulad s právními předpĺsy s možným dopadem na účetnízávěrku.

L3. sdělili jsme Vám identitu spřízněných stran účetní jednotky a veškeré vztahy a transakce se

spřízněnými stranamĺ, kterých jsme si vědomi, potvrzujeme, že vedení řádně zaúčtovalo a
zveřejnilo tyto vztahy a transakce v souladu s požadavky výše uvedeného rámce'

L4. Nejsme si vědomi žádných událostí nebo okolností, které by zpochybňovaly schopnost jednotky
pokračovat ve své činnosti v dohledné budoucnosti.

15' sdělili jsme Vám veškeré informace o známých či potenciálních soudních sporech a nárocích,
jejichž dopady by měly být zváženy při sestavování účetní závěrky. Veškeré tyto nároky a spory
byly odekvátně zaúčtovány či popsány v účetní závěrce' Prohlašujeme, že k dnešnímu dni
neevĺdujeme žádné spory aktivní ani pasivní, které by měly vliv na účetní závěrku'

16' Společnost není organizací, jejíž provoz je předmětem vládního nebo bankovního dozoru podle
zvláštní legislativy (,,regulovaná organizace"), Žádná regulovaná organizace nedrží 20 % nebo
větší podíl na hlasovacích právech společnosti, anĺ nevlastní20% nebo většípodíl na základním
kapitálu společnosti. Společnost také netvoříobchodnískupĺnu s Žádnou regulovanou organizací.

]"7. Nemáme žádné plány anĺ úmysly, které by mohly významně ovlĺvnit hodnotu nebo klasifĺkaci
aktiv a pasiv, která jsou zobrazena v účetní závěrce'

].8. Nemáme žádné plány týkající se přerušení některých činností, anĺ žádné plány či úmysly, jejichž
výsledkem by byla exĺstence přebytečných nebo zastaralých zásob nebo majetku a žádné zásoby
nebo majetek nejsou zaúčtovány v částce převyšujícíčistou realizovatelnou hodnotu.

PavelVermach, před

Seznam neopravených nesprávnosti:

Pasíva VK HVPopis / tis. Kč Aktiva

neJsou

Celkem
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