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1 Úvod 
 

1.1 Předmět auditu, název a p říjemce zprávy 
 
 Předmětem provedeného auditu je ověření řádné účetní závěrky Koruna 
Česká, Monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska s účetním stavem k 
31.12.2009. 
 Audit provedl auditor Ing. Václav Černý, Ph.D., č. osvědčení Komory auditorů 
České republiky 1684 na základě Smlouvy o provedení auditu ze dne 22.03.2010, 
uzavřené s předsedou účetní jednotky panem Václavem Srbem. 
 Audit byl proveden ve dnech 22.03.2010 až 30.03.2010 v sídle společnosti. 
 Objednatelem a příjemcem  této zprávy je předseda strany pan Václav Srb 

 

1.2 Použité metody 
 Audit byl proveden v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb a 93/2009 Sb. o 
auditorech, a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními 
doložkami Komory auditorů České republiky. 

Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl audit tak, aby získal 
přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit 
zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti  částek a 
informací uvedených v účetní závěrce. Audit  též zahrnuje zhodnocení vypovídací 
schopnosti účetní závěrky. 
 Audit byl dále prováděn i v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví 
ve znění pozdějších doplňků a novel, v rámci auditu bylo ověřováno i dodržování 
příslušných předpisů a (např. Postupy účtování pro politické strany a hnutí, Obchodní 
zákoník), českých účetních standardů.  
 Ověření bylo provedeno výběrovým způsobem a podle významnosti 
vykazovaných skutečností a úkolem bylo vyjádření auditora k předložené účetní 
závěrce (včetně finanční výroční zprávy), zda lze považovat účetnictví společnosti za 
úplné, průkazné a správné a zda poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví 
a finanční situace účetní jednotky. 
 Vlastní audit byl naplánován tak, aby auditor získal přiměřené ujištění o tom, 
že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. 



Ing. Václav Černý, Ph.D.: Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky účetní jednotky KORUNA ČESKÁ, 
Monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska k 31.12.2009     
 

  
Koruna Česká, Monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska 
 
 

4 

 

1.3 Vymezení odpov ědnosti 
 
 Za vedení účetnictví, jeho úplnost, průkaznost a správnost a za sestavení 
účetní závěrky ve smyslu zákona 563/1991 Sb. o účetnictví odpovídá statutární 
orgán strany, jehož písemné prohlášení účetní jednotka předložila auditorovi a je 
součástí Spisu auditora.  
 Odpovědností auditora je naplánovat a provést audit v souladu se zákonem 
254/2000 Sb. o auditorech, auditorskými směrnicemi a Mezinárodními účetními 
standardy a jejich aplikačními doložkami a na základě provedeného auditu vyjádřit 
názor na předloženou účetní závěrku jako celek. 
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2 Výrok auditora  

 
 Jelikož jsem na základě provedeného výběrového šetření a prozkoumání 
předložené účetní závěrky, včetně výroční finanční zprávy nedospěl ke zjištění 
závažnějších nedostatků,a s přihlédnutím k výsledkům prověrky Dozorčí komise 
strany přijímám  následující výrok : 

 
 

“ Po provedeném ov ěření roční účetní záv ěrky za rok 2009 v četně výro ční 
finan ční zprávy ú četní jednotky “Koruna Česká, Monarchistická strana Čech, 
Moravy a Slezska” podle mého názoru lze považovat ú četnictví uvedené 
účetní jednotky za pr ůkazné, správné, úplné a podávající v ěrný a poctivý 
obraz ú četnictví ve všech vý znamných ohledech (tj. stavu a pohybu majetku a 
závazků, rozdílu majetku a závazk ů, náklad ů a výnos ů a finan ční situace a 
vlastního kapitálu) v souladu s ú četními p ředpisy platnými v České republice.  
 
Dále jsem získal p řiměřenou jistotu o napln ění předpokl adu nep řetržitého 
trvání ú četní jednotky, vše v souladu se zákonem o ú četnictví a p říslušnými 
předpisy (nap ř. zákon 424/1991 Sb. o politických stranách a hnutí ch). 
Přiložená výro ční finan ční zpráva je v souladu s ú četní záv ěrkou za rok 2009 a 
splňuje podmínky zákona o politických stranách v platné m znění. 
Vzhledem k výše uvedenému p řijímám: 
  výrok bez výhrad .” 

 
V Praze, 30.03,2010 
 
 

 
 

.............................................. 

 
Ing. Václav ČERNÝ, Ph.D. 

auditor, č. osv ědčení 1684 
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3 Účetní závěrka za rok 2009  

3.1 Rozvaha k 31.12.2009 
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3.2 Výkaz zisku a ztráty za rok 2009 
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3.3  Výroční finanční zpráva za rok 2009 
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4 Protokol o projednání výsledku auditu 
 
Dnešního dne, 30.3.2009 jsem byl auditorem panem Ing. Václavem Černým, Ph.D. seznámen 
s výsledkem a průběhem auditu roční účetní závěrky, provedeného u mnou zastupované 
politické strany. Výroku auditora „bez výhrad“ rozumím, souhlasím s ním a potvrzuji předání 
tří výtisků standardní auditorské zprávy. 
 
 
Za objednavatele: 
 
Václav Srb, 
 
 
 
 
 
 
Předal: 
Ing. Václav Černý, Ph.D. 
Auditor, č. osvědčení KAČR 1684 
 
 
 
Praha, 30.03.2010 


