
Vzor formuláře pro výroční finanční zprávu 

ÚŘAD PRO DOHLED NAD HOSPODAŘENÍM 

POLITICKÝCH STRANA POLITICKÝCH HNUTÍ 

Došlo: 
1 9 -03- 2018 

C. i- _</I)f./ : .7.:5?.q/,.?.ef:~. 
Počet listů : .. 2. .. 1 ... PfilchJ:t .~ . ..... . 

Výroční finanční zpráva politické strany / politického hnutí 
za rok .. '?.0.~ ..... 

Název politické strany / politického hnutí: 
I . ._ ( ,., 

~ í/i41v4 .~ í"'I nJ ? Iv! 17/i J>,t.no1.<,il-AC/12 - f, TIMIV1 

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí: 

i~ 6r f':J i-(., 
Sídlo politické strany / politického hnutí: 

/ 

VDO VS.k-4 '1. & I <9 S i/)/11,4 I 7 12, O J 

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail): 

Politická strana/ politické hnutí je v režimu *: 

normální činnosti 

pozastaven),,ě1í1nosti 

zrušení ke gg{ .... ... .. . . 
vstu pu do lik~ ace ke dni .. 
zahá1en in 011• není iizenl na ·e1i / jeh mnjetek ke d111 .. 

·1.11u1:1rní org11n politické strnny / jJOlit-ického Ju1111Í: 

Jméno, příjmení , titul , funkce, podpi s: 

nA-1)oslrAV ';r1t,).to111 llN{)v- . 1 f'fl,1!Ds.J!1>4 

Datum: /{~ , > 011 

* nehodící se škn11e1c 

RaLill,o 
politické strany / 

politi ckého hnutí 



Část I. 

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky. 
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční 
finanční zprávě politické strany/politického hnutí. 

P v lfl ocet stran .... 

Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha 
k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že 
není přílohou Zprávy auditora. 

Počet stran . /.. 



Část II. 

Přehled o celkových příjmech politické strany/ politického hnutí 

Poř. 

čís. Název ukazatele v Kč 

1 Příjmy celkem 
4,15"10 

z toho: 

2 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky ·-
na úhradu volebních nákladú 

3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky -
na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 

4 Členské příspěvky -11S'Oo 
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění "'o 
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku -
7 Úroky z vkladů '" 

Příjmy vznikající z účasti na podniká.ní jiných právnických osob podle§ 17 
~ 

8 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb. , ve znění pozdějších předpisú 

9 Příjmy z pořádá.ní tombol, kulturních, společenských, 
~ 

sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 
Zápújčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí 
elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce -

10 nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti 

11 politického instihltu -

Výdaje politické strany/politického hnutí 

Poř. 

čís. Název ukazatele v Kč 

1 
Mzdové výdaje. 

,,, 

2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění -
,., 

Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhú voleb _) --



Počty zaměstnanců podle vykonávané práce 

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců 

/ o 

Politický institut 

Název a sídlo Výdaje vynaložené na 
podporu jeho činnosti v Kč 

/ / 



Část III. 

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana/ politické hnutí podíl 

Počet stran . -1 .. v části III. 

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firnia) 
n.r iE /t/A-- I' 

/ 
/ 

// 

Část IV. 

Pi'-ehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů 

Počet stran . . 1 . v části IV. 

./ 

lC 

/ 

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma, resp. název Datum narození nebo Výše dluhu v Kč 
poskytovatele identifikační číslo 

poskytovatele 

/ / / 
/ / / 

/ ,,, 

Výše podílu 

/ ,.,,.,..--
/ 

Tennín splatnosti Další 
podmínky 

- / 
/ / 

/ / 



Část V. 

Dary 

Počet stran .. 1. v části V. 
Jméno, příjmení nebo obchodní firma, resp . název 

dárce 
I tv ki „J A ti() >l-"rll n O U lZ- ii e,fH<. 

; 

Datum narození nebo identifikační číslo Výše peněžitého dam nebo obvyklé 
dárce ceny nepeněžitého dam v Kč 

¼" %- 1 ~r;q .1nvo CZ{( 

4. ~ 
, 



Část VI. 

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč 

Počet stran .. .f. v části VI. 

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma, resp. název Datum narození, nebo 
poskytovatele identifikační číslo poskytovatele 

,., 
/ / 

/ / 
/ / 

/ ./ 
/ 

Výše obvyklé ceny plnění v Kč 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 



Část VII. 

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem 

Počet stran .. . ( v části VII. 

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a 
obec místa posledního pobytu zůstavitele 
(přesahuje-li hodnota získaného m~jetku 

50 000 Kč) 

/ / 

/ / 
/ / 

/ / 
; 

Hodnota majetku v Kč 

,/ 

/ 
/ 

/ ..,. 



Část VIII. 

Přehled o členech politické strany/ politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč 

Počet stran ... '! v části Vlil. 
Jméno a příjmení člena politické Datum narozeni Obec mista pobytu č1ena politické 

strany/politického hnutí člena politické strany/politického hnutí 
strany/politického 

hnutí 

~ / , 
/ / , 

/ / ~ 

, / / 
/ 

Datum: A' f _ 3 _ z.o
1 

Vypracoval: ť .,__ 
ůméno,pi-íjmeni,funkce, podpis) ťč_/f-PrJS.L/f-V S...__"tť_PZ-D,v 

1 
;>.e.'.'i(.JJs€~,1-

Kontroloval: 
ú'méno, příjmení, funkce, podpis) --· r. ~A 

~ . _, 

~ 

Ce1ková roční výše členského 
příspěvku v Kč 

__ ,,,.,--- -
/' 

/ 



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

Účetnl Jednotka doručí: 
1 x příslušnému finančnímu orgánu 

Označení TEXT 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
v plném rozsahu 

ke dni 31.12.2017 
( v celých tisících Kč ) 

IČO 

26658356 

Číslo 
řádku 

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby SoučetA.1.1 . ažA.1.6. 2 

A. I. 6. Ostatní služby 8 

Náklady celkem Součet A.I. až A.VIII. 39 

8.11. Přijaté příspěvky Součet B.11.2. až B.11.4. 43 

8. li. 4. Přijaté členské příspěvky 46 

Výnosy celkem Součet 8 .1. až B.V. 61 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř. 61 - (ř. 39 - ř.37) 62 

D. Výsledek hospodaření po zdanění r. 62 - r. 37 63 

Hlavní 

5 

Název a sídlo účetní jednotky 

Strana státu přímé demokracie 
Vdovská 696/36 
Ostrava - Muglinov 
712 00 

Činnosti 

Hospodářská Celkem 

6 7 

16 16 

16 16 

16 16 

11 11 

11 11 

11 11 

-5 -5 
--

-5 -5 

Sestaveno dne: 14.03.2018 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky 
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která ·e · eti:ií-jeeflotk-ett--

Předmět podnikáni Pozn. : 

_J j 



'J 

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

Účetní jednotka doručí : 
1 x příslušnému fin . orgánu 

Označení 

a 

B. Krátkodobý majetek celkem 

AKTIVA 

b 

B.I11. Krátkodobý finanční majetek celkem 

. B. Ill. 3. Peněžní prostředky na účtech 

B. IV. Jiná aktiva celkem 

B. IV. 1. Náklady příštích období 

Aktiva celkem 

ROZVAHA 
v plném rozsahu 

ke dni 31.12.2017 
( v celých tisících Kč ) 

IČO 

26658356 

Součet 8.1. až B.IV. 

Součet B.II1.1. až B.II1.7. 

(221) 

Součet B. IV.1. až B. IV.2. 

(381) 

Součet A. až B. 

číslo 
řádku 

C 

41 

80 

74 

84 

81 

85 

Název, sídlo a právní forma 
účetní jednotky 

Strana státu přímé demokracie 
Vdovská 696/36 
Ostrava - Muglinov 
712 00 

Stav k prvnímu dni Stav k posled . dni 
účetního období účetního období 

1 2 

7 2 

6 1 

6 1 

1 1 

1 1 

7 2 



.Jznačení PASIVA číslo Stav k prvnímu dni Stav k posled . dni 
řádku účetního období účetního období 

a b C 3 4 

A. Vlastni zdroje celkem Součet A.I. až A.li. 86 7 2 

A. li. Výsledek hospodaření celkem SoučetA.11 . 1 ažA.I1.3. 94 7 2 

A. li. 1. Účet výsledku hospodaření (963) 91 X -5 

A. li. 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 92 -3 X 

A. li. 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93 10 7 

Pasíva celkem Součet A. až B. 134 7 2 I 

Sestaveno dne: 14.03.2018 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky 
nebo podpisový vzor fyz~ y. ktera Je učeln1 Jectnotkou 

~ · 

- ~·-
Právní forma účetní jednotky Předmět podnikáni Pozn .: 

j __ _ 



I 

Příloha v účetní závěrce 
v plném rozsahu 

---------------' 
Strana státu přímé demokracie - Strana práce 

ke dni 31.12.2017 

Obsah přílohy 

Podle§ 29 a § 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.: 

1. Popis účetní jednotky 

2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod 

3. Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem 

4. Účetní jednotky, v nichž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením 

S. Informace o položkách dlouhodobého majetku 

6. Celkové odměny účtované auditorem 

7. Účetní jednotky, v nichž účetní jednotka sama nebo prostřednictvím 3. osoby drží podíl 

8. Splatné dluhy pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, splatné dluhy 

veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky 

9. Cenné papíry nabyté účetní jednotkou 

10. Informace k položkám dluhů 

11. Výsledek hospodaření v členění na hlavní a hospodářskou činnost a pro účely daně z příjmq , 

12. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců dle kategorií a osobní náklady za účetní období v členění podle výkazu 

zisku a ztráty 

13. Účasti členů řídicích, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za 

vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy 

14. Zálohy, závdavky a úvěry poskytnuté členům řídicích , kontrolních a jiných orgánů 

15. Informace k dani z příjmů 

16. Významné položky z rozvahy a výkazu zisku a ztráty, u kterých je uvedení podstatné pro hodnocení finanční a 

majetkové situace 

17. Přehled o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjemcích těchto darů 

18. Přehled o veřejných sbírkách podle zákona upravujícího veřejné sbírky 

19. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období 

20. 

• 



Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu 

Strana státu přímé demokracie - Strana práce 

ke dni 31.12.2017 

1. Popis účetní jednotky 

Název: 
Sídlo: 
Právní forma: 
IČ: 
Předmět podnikání: 
Den vzniku účetní jednotky: 
Zdaňovací období: 
Rozvahový den: 
Okamžik sestavení účetní závěrky: 

Strana státu přímé demokracie - Strana práce 
Vdovská 696/36, PSČ 712 00, Ostrava - Muglinov 
politická strana 
26658356 
nepodnikatelský subjekt 
23.3.2004 
od 1.1.2017 do 31.12.2017 
31.12.2017 
13.3.2018 

1.1. Poslání účetní jednotky (hlavní činnost, hospodářská a další činnost) 

Hlavní činností je politická činnost, vedlejší, tedy hospodářskou činnost strana nevyvíjí. 

1.2. Statutární orgány a organizační složky s vlastní právní osobností 

Státní rada Strany práce, za kterou jedná předseda. 

1.3. Zakladatelé, zřizovatelé, vklady do vlastního jmění 

Strana zaregistrována Ministerstvem vnitra ČR dne 23.3.2004 jako Strana práce, od roku 2015 změna 

názvu na Strana státu přímé demokracie - Strana práce. Žádné vklady nebyly. 

2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod 

2.1. Použité obecné účetní zásady 

Zásada opatrnosti, věrného zobrazení skutečnosti, časové souvislosti nákladů a výnosů. 

2.2. Použité účetní metody 

Metody vyplývající z platných právních předpisů pro vedení účetnictví. 

2.3. Informace o odchylkách od metod podle§ 7 odst. S zákona o účetnictví s uvedením jejich 
vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky 

Nebyly odchylky. 

2.4. Způsob oceňování majetku a závazků 

V souladu se zákonem o účetnictví v platném znění. 

2.5. Způsob stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky) 

2 



Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu 

Strana státu přímé demokracie - Strana práce 

ke dni 31.12.2017 

Není odepisovaný majetek, proto nebyly použity ani odpisy, nebyly tvořeny opravné položky. 

2.6. Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu 

Nebyly použity cizí měny . 

2.7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků 

Nebyla použita reálná hodnota. 

2.8. Použitý oceňovací model a technika při ocenění reálnou hodnotou 

Nebyla použita reálná hodnota. 

3. Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem 
nebo původem 

Nejsou takové. 

4. Účetní jednotky, v nichž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením 

Nejsou . 

S. Informace o položkách dlouhodobého majetku 

Majetek 
Počáteční 

Přírůstky Úbytky Konečný Opravné položky a oprávky 
stav stav Počátek Změna Konec 

není 

6. Celkové odměny účtované auditorem 

Druh služby Náklad 

Povinný audit roční účetní závěrky 12.100,-

Jiné ověřovací služby o -I 

Daňové poradenství O-, 

Jiné neauditorské služby O-, 

7. Účetní jednotky, v nichž účetní jednotka sama nebo prostřednictvím 3. osoby drží podíl 

Nejsou podíly. 

8. 

Nejsou dluhy ani nedoplatky. 

Úroky 



Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu 

Strana státu přímé demokracie - Strana práce 

ke dni 31.12.2017 

9. Cenné papíry nabyté účetní jednotkou 

Nevlastní cenné papíry. 

10. Informace k položkám dluhů 

10.1. Dluhy, které vznikly v daném účetním období a u kterých zbytková doba splatnosti 
k rozvahovému dni přesahuje 5 let 

Nejsou takové. 

10.2. Dluhy kryté zárukou 

Nejsou takové. 

10.3. Finanční nebo jiné dluhy, které nejsou obsaženy v rozvaze 

Nejsou takové. 

11. Výsledek hospodaření v členění na hlavní a hospodářskou činnost a pro účely daně z příjmů 

Hlavní činnost ztráta 4,931,88 Kč 

Strana nevyvíjí vedlejší, tedy podnikatelskou činnost. 

12. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců dle kategorií a osobní náklady za účetní období 
v členění podle výkazu zisku a ztráty 

Strana nemá zaměstnance. 

13. Účasti členů řídicích, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky v osobách, s nimiž účetní 
jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy 

Nejsou. 

14. Zálohy, závdavky a úvěry poskytnuté členům řídicích, kontrolních a jiných orgánů 

Nejsou. 

15. Informace k dani z příjmů 

15.1. Způsob zjištění základu daně z příjmů 

Není základ pro daň z příjmů. 

4 



Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu 

Strana státu přímé demokracie - Strana práce 

ke dni 31.12.2017 

15.2. Použité daňové úlevy 

Nejsou. 

15.3. Způsob užití prostředků v běžném účetním období získaných z daňových úlev 
v předcházejících zdaňovacích obdobích 

Nebyly takové úlevy. 

16. Významné položky z rozvahy a výkazu zisku a ztráty, u kterých je uvedení podstatné pro 
hodnocení finanční a majetkové situace 

Nejsou takové. 

17. Přehled o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjemcích těchto darů 

Na transparentním účtu strany číslo účtu 210257023/2010 vedeném u FIO banky byl dne 4.9.2017 

evidován dar ve výši 10,- Kč od pana Jaroslava Mourečka. Jiné dary nebyly. 

Nebyly poskytnuty žádné dary. 

18. Přehled o veřejných sbírkách podle zákona upravujícího veřejné sbírky 

Nebyly. 

19. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období 

Výsledek hospodaření převeden na účet nerozděleného zisku 932. 

20. Informace o individuální produkční kvótě, individuálním limitu prémiových práv a jiných 
obdobných kvót a limitů, o kterých účetní jednotka neúčtovala na rozvahových ani 
výsledkových účtech 

Nebyly takové. 

Sestaveno dne: 14.3.2018 

Sestavil: RNDr. Radoslav Štědroň 

s 



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 

Příjemce zprávy: 

Členové politické strany s názvem Strana státu přímé demokracie - Strana práce. 

Zpráva o auditu účetní závěrky 

Výrok auditora: 

Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky politické strany s názvem Strana státu pnme 
demokracie - Strana práce, která se skládá z rozvahy k 31.12.2017, výkazu zisku a ztráty za rok 
končící 31.12.2017 a přílohy této účetní závěrky k31.12.2017, která obsahuje popis použitých 
podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o politické straně jsou uvedeny v 
příloze této účetní závěrky. 

Podle mého názoru, účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv politické 
strany s názvem Strana státu přímé demokracie - Strana práce k 31. prosinci 2017 a 
nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2017 v 
souladu s českými účetními předpisy. 

Základ pro výrok 

Audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České 
republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a 
upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Moje odpovědnost stanovená těmito předpisy 
je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se 
zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsem 
na Společnosti nezávislý a splnil jsem i další etické povinnosti vyplývající z uvedených 
předpisů. Domnívám se, že důkazní informace, které jsem shromáždil, poskytují dostatečný a 
vhodný základ pro vyjádření mého výroku. 

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku 

Statutární orgán politické strany s názvem Strana státu přímé demokracie - Strana práce 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 za audit účetní závěrky 

Mým cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou 
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora 
obsahující 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 odhalí 
případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v 
důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně 
předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která 
uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou. 

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je mojí povinností uplatňovat 
během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je mojí 
povinností: 

• Identifikovat a vyhodnotit 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 informace, abych na jejich základě mohl 
vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalím 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 vnitřním kontrolním systémem relevantním pro audit v takovém rozsahu, 
abych mohl navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli 
abych mohl vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému. 

• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních 

odhadů a informace, které statutární orgán uvedl v příloze účetní závěrky. 

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky 
a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) 
nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit 
schopnost politické strany nepřetržitě trvat. Jestliže dojdu k závěru, že taková významná 
(materiální) nejistota existuje, je mojí povinností upozornit v mé zprávě a vydat 
modifikovaný výrok. Moje závěry týkající se schopnosti politické strany nepřetržitě trvat 
vycházejí z důkazních informací, které jsem získal do data mojí zprávy. Nicméně budoucí 
události nebo podmínky mohou vést k tomu, že společnost ztratí schopnost nepřetržitě 
trvat. 

Moji úlohou je vyjádřit na základě mého 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 jsme povinni 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«'lík tl./

6 
i vyhodnocení í rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených účetní závěr~~-><i-"' )\_' "'.,._ 0~ 

. ... .i' ..,,. 
o . .. 

E :rt. L!!W..,,:r-:'?' • 



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 je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního 
kontrolního systému. 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 mého výroku. 

Ostatní informace uvedené ve finanční výroční zprávě 

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené 
ve finanční výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace 
odpovídá statutární orgán politické strany. 
Můj výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí 
mých 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 mými znalostmi o účetní jednotce získanými během 
provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) 

nesprávné. Také posuzuji zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) 
ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se 
rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a 
postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné 
nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě 
ostatních informací. 

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážu posoudit, uvádím, že 

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

• ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy. 

Dále jsem povinen uvést, zda na základě poznatků a povědomí o politické straně s názvem 
Strana státu přímé demokracie - Strana práce, k nímž jsem dospěl při provádění auditu, 
ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených 
postupů jsem v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné 

nesprávnosti nezjistil 
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