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ZPRÁVA AUDITORA 

Na základě smlouvy s účetní jednotkou Sdružení pro Místní Správu jsme provedli ověření 
přiložené účetní závěrky k 31. 12. 2021 politické strany Sdružení pro Místní Správu Zpráva 
je určena pro členy politické strany 

1. Příjemce zprávy

Členové politické strany 

2. Obchodní firma, právní forma

Obchodní firma:  Sdružení pro Místní Správu  
Právní forma:              politická strana 
Sídlo politické strany: Praha-Běchovice, Běchovice, Podnikatelská 539  
Identifikační číslo:  072 18 443  

3. Předmět činnosti a zahájení činnosti
-činnosti politických stran a organizací
Datum zahájení činnosti: 18. června 2018

Na základě provedeného auditu jsem dne 20. 03. 2022 vydal k účetní závěrce, která je 
součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění: 

„Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky politické strany Sdružení pro Místní 
Správu, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2021, výkazu zisku a ztráty za období od 01. 
01. 2021 do 31. 12. 2021 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých
podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o politické straně
Sdružení pro Místní Správu  jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky“.

Zpráva o účetní závěrce 

Ověřil jsem přiloženou účetní závěrku politické strany Sdružení pro Místní Správu se sídlem 
Praha-Běchovice, Běchovice, Podnikatelská 539, tj. rozvahu k 31. 12. 2021, výkaz zisku a 
ztráty za období od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021 a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu 
použitých významných účetních metod. Údaje o politické straně Sdružení pro Místní Správu 
jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky. 

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku 

Statutární orgán politické strany Sdružení pro Místní Správu je odpovědný za sestavení účetní 
závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za 
takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, 
aby neobsahovala významné materiální nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. 

Odpovědnost auditora 



Odpovědností  auditora je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. 
Audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými 
standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. 
V souladu s těmito předpisy jsem povinen dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést 
audit tak, abych získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné materiální 
nesprávnosti. 

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a 
údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím 
i vyhodnocení rizik významné materiální nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce 
způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí  vnitřní 
kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. 
Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se 
k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení 
vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i 
posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsem přesvědčen, že důkazní informace, které 
jsem získal, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření výroku auditora. 

Výrok auditora: 

Podle názoru auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a 
finanční situace politické strany Sdružení pro Místní Správu, se sídlem Praha-
Běchovice, Běchovice, Podnikatelská 539, k 31. 12. 2021 a nákladů a výnosů a výsledku 
jejího hospodaření a za období od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021 v souladu s českými 
účetními předpisy. Proto v souladu s § 20 odst. 2 písm. c) zákona č. 93/2009 Sb. Vydává 
auditor výrok 

BEZ VÝHRADY 

V Trhových Svinech dne 20. března 2022 

______________________________________________________________   
Ing. Jiří Tinka, auditor 
Oprávnění KAČR č. 1494 

Přílohy:  Rozvaha  
Výkaz zisku a ztrát 
Příloha k účetní závěrce 



ZPRÁVA O VÝROČNÍ ZPRÁVĚ 

Ověřil jsem též soulad výroční zprávy politické strany Sdružení pro Místní Správu  se 
sídlem Praha-Běchovice, Běchovice, Podnikatelská 539 k 31. 12. 2021 s účetní závěrkou, 
která je obsažena v této výroční zprávě.  

Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán politické strany Sdružení pro 
Místní Správu se sídlem Praha-Běchovice, Běchovice, Podnikatelská 539. Úkolem auditora je 
vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. 

Ověření jsem provedl v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími 
aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby 
auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace 
obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení 
v účetní závěrce, jsou ve všech významných materiálních ohledech v souladu s příslušnou 
účetní závěrkou. Jsem přesvědčen, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro 
vyjádření výroku auditora. 

Výrok auditora: 

Podle názoru auditora jsou informace uvedené ve výroční zprávě politické strany 
Sdružení pro Místní Správu se sídlem Praha-Běchovice, Běchovice, Podnikatelská 539 
k 31. 12. 2020 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní 
závěrkou. 

V Trhových Svinech dne 13. března 2022 

______________________________________________________________   
Ing. Jiří Tinka,  auditor 
Oprávnění KAČR č. 1494 



IČO
příslušnému finančnímu
orgánu

1 x
Účetní jednotka doručí:

07218443

Sdružení pro Místní Správu
Podnikatelská 539
Praha - Běchovice
190 11

Název a sídlo účetní jednotky
(v celých tisících Kč)
ke dni 31.12.2021

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

v plném rozsahu
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Číslo
řádkuTEXT

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

Spotřebované nákupy a nakupované služby 12Součet A.I.1. až A.I.6. 2 12A. I.

Ostatní služby 128 12A. I. 6.

Náklady celkem 121239Součet A.I. až A.VIII.

Přijaté příspěvky 12Součet B.II.2. až B.II.4. 43 12B. II.

Přijaté příspěvky (dary) 945 9B. II. 3.

Přijaté členské příspěvky 346 3B. II. 4.

Výnosy celkem 121261Součet B.I. až B.V.

politická strana, politické hnutí
Pozn.:Předmět podnikání:Právní forma účetní jednotky:

Sestaveno dne: 08.03.2022 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou:

činnosti politických stran a organizací



1 x příslušnému fin. orgánu

Sdružení pro Místní Správu
Podnikatelská 539
Praha - Běchovice
190 11(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ke dni 31.12.2021

Účetní jednotka doručí:

07218443

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

v plném rozsahu
ROZVAHA

a

Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni
účetního období

číslo
řádku

c 1

Stav k posled. dni
účetního období

b 2
B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 41 11
B. II. Součet B.II.1. až B.II.19.Pohledávky celkem 71 1

Jiné pohledávky (378) 68 1B. II. 17.

B. III. Součet B.III.1. až B.III.7.Krátkodobý finanční majetek celkem 80 1
Peněžní prostředky na účtech (221) 74 1B. III. 3.

Součet A. až B.Aktiva celkem 85 11



a

Označení PASIVA Stav k prvnímu dni
účetního období

číslo
řádku

c 3

Stav k posled. dni
účetního období

b 4
B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 95 11
B. III. Součet B.III.1. až B.III.23.Krátkodobé závazky celkem 129 1 1

Dodavatelé (321) 106 11B. III. 1.

Součet A. až B.Pasiva celkem 134 11

politická strana, politické hnutí
Pozn.:Předmět podnikání:Právní forma účetní jednotky:

Sestaveno dne: 08.03.2022 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou:

činnosti politických stran a organizací
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