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ZPRÁVA N EZÁV t SLÉ H O AIJ D tTO RA

příjemce: řídící rada politického hnutí výcaOoOČrŠL
Holovousy 37, 50B 01 Hořice,IČ0 71443355

Výrok audítora

Provedl jsem audit přiloŽené účetní zóvěrky potitického hnutí vÝcuooočršL Holovousy j7,
508 07 Hořice, tČ 71443355 (dóle také ,,Politické hnutí") sestavené na zókladě českých účetních
PředPisŮ, která se skládó z rozvahy k 31. 12. 2020, výkazu zisku a ztráty za rok končící j1. 12.
2a20 a PřílohY této ÚČetní zóvěrky, kteró obsahuje popis použitých podstatných účetních metod
a dalŠÍ vYsvětlující informace. ÚaaP o Politickém hnutíjsou uvedeny v úvodu přílohy této účetní
zóvěrky.

Podle mého nózoru ÚČetní závěrka podávó věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv politického hnutí
k 31, 12. 2020 a nákladŮ a výnosŮ a výsledku jejího hospodaření za rok končící 3l. l2. 2020 v
souladu s českými účetními předpisy,

Zóklad pro výrok

Audit jsem Provedl v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů české
rePublikY (KA ČR) Pro audit, kterými jsou mezinórodní standordy pro audit (ISA) případně
doPlněné a uPravené souvisejícímiaplikačnímidoložkami. Moje odpovědnost stanovenó těmito
PředPisY je Podrobněji popsóna v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní zóvěrky. V
souladu se zókonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů české
rePublikY jsem na Politickém hnutÍ nezávislý a splnil jsem i dotší etické povinnosti vyplývající z
uvedených PředPisŮ. Domnívóm se, Že důkazní informace, které jsem shromóždil, poskytují
dostatečný a vhodný zóklad pro vyjádření mého výroku.

Ostatní informdce uvedené ve výroční zpróvě

ostatními informacemijsou v souladu s § 2 písm. b) zókona o auditorech informace uvedené ve
výroČní zPróvě mimo ÚČetní závěrku a moji zpróvu auditora. Za ostatní informace odpovídá
statutórní orgán, tj. řídící rada Politického hnutí.

MŮj výrok k ÚČetní zóvěrce se k ostatním informacím nevztahuje. přesto je však součóstí mých
Povinností souvisejících s ověřením účetní zóvěrky seznómení se s ostatními informacemi a
PosouzenÍ, zda ostatní informace nejsou ve významném (mate16ním) nesouladu s účetní
závěrkou Či s mými znalostmi o účetníjednotce získanými během ověřování účetní zdvěrky nebo
zda se jinak tyto informace nejeví jako význomně (materiálně) nespróvné. Také posuzuji, zda
ostatní informace bylY ve vŠech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s
PřísluŠnými Próvními Předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda os;tatní informace splňují
PoŽadavkY Próvních PředpisŮ na formální nóležitosti a postup vypracovóní ostatních informací
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v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo

způsobilé ovlivnit úsudek činěný na záktadě ostatních informací,

Nazákladěprovedenýchpostupů,domíry,ježdokážuposoudit,uvádím,že';"'"" 
"ri"rri 

irlor.orr, které popisujískutečnosti, jež jsou téŽ Předmětem zobrazenív ÚČetní

zótvěrce,1,o,,,všechvýznamných(materiótních)ohledechvsouladusúčetnízávěrkou
a 

ány v souladu s próvními předpisy,. ostatní informace byly vypracov

Dále jsem povinen uvést, zda na záktadě poznatků a povědomí o politickém hnutí, k nimž jsem

dospětpřiprovóděníauditu,ostatníi,nformaceneobsahujívýznamné(materiální)věcné
nesprávnosti. V rómci uvedených postuóů jsem v obdržených ostatních informacích žádné

významné (materiátní) věcné nespróvnosti nezjistil,

Řrarci rada politického hnutí odpovídá za sestavení účetní zóvěrky podóvající věrný a pactivý

obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, ktery povaŽuje

za nezbytný pro seitavení účetní závěr:ky tak, aby neobsahovala význomné (materiální)

nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou,

při sestavování účetní zóvěrky je řídící rada potitického hnutí povinna posoudit, zda je politické

hnutíschopnanepřetržitětrvat,apokudjetorelevantní,popsotvpřílozeúčetnízávěrky
zátežitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při

sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy řídící rada plónuje zrušení palitického hnutí

nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit,

Odpovědnost duditorq zd audit účetnízávěrky

Mým cílem je získot přiměřenou jistotu, že Účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou

(moteriátní) nespróv,nost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zpróvu auditora

obsahující můjvýrok. přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zórukou, že audit

provedený v souladu s výše uvedenými p,ráapirv ve všech případech v účetní závěrce odhalí

přípodnou existující významnou (materiální) nesprávnost, Nesprávnosti mohou vznikat v

důstedku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiálnÍ), Pokud lze reálně

předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomickó rozhodnutí, která

uživatelé účetní závěrky no jejím základě přijmou,

při provódění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je mojí povinností uplatňovat během

celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je mojí povinností:

. ldentifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiótnÍ) nesPróvnosti ÚČetní závěrkY

způsobenépodvo,demnebochybou,navrhnoutaprovéstauditorsképostupyreagujícína
tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informoce, abych na jejich základě mohl

vyjódřitvýrok.Riziko,ženeodhalímvýznamnou(materiátní)nespróvnost,kníždošlov
důstedku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nespróvnosti
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I seznómit se s vnitřním kontrolním systémem politického hnutí relevantním pro audit v

fukovém rozsahu, abych mohl navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané

okolnosti, nikoli abych mohl vyjódřit nózor na účinnost jejího vnitřního kontrolního

použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních

které v této souvislotsti řídící rada politického hnutí uvedla v příloze

účetní závěrky.
.Posouditvhodnostpoužitípředpokladunepřetržitéhotrvónípřisestaveníúčetnízóvěrky

manogementemato,zdasohledemnashromážděnédůkazníinformaceexistuje
významnó (materiální) nejistota vyptývající z udólostí nebo podmínek, které mohou

významně zpochybnit schopnost óotítirieno hnutí nepřetržitě trvat, Jestliže dojdu k

zóvěru,žetakovóvýznamná(materiólní)nejistotaexistuje,jemojípovinnostíupozornit
vmézpróvěnainformaceuvedenévtétosouvislostivpřílozeúčetnízávěrky,apokud
tyto iníormace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok, Moje zóvěry týkající se

schopnosti politického hnutí nepřátriítě trrot vychózejí z důkazních informací, které jsem

získaldodatamojízpróvy,Nicméněbudoucíudálostinebopodmínkymohouvéstktomu,
že Politické hnutí ztratí schopnost nepřetržitě trvat,

. Vyhodnotit celkovou prezentaci, tteienr a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále

to,zdaúčetnízóvěrkazobrazujepodkladovétransakceaudálostizpůsobem,kterývede
k věrnému zobrazení,

Mojí povinnostíje informovat řídící radu mimo jiné o plánovoném rozsahu a načasovóní auditu

a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu uČinili, vČetně zjiŠtěných významných

nedostatků ve vnitřním kontrolním systému,

systému.
posoudit vhodnost
odhadů a informace,

Holovousy dne 26. března2O2L

lng. Josef Chmatil ,

auditor - oprávnění
Jižní 1989, 508 01flwffi,F* &§š J
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