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Ústavu
Tato zpráva je určena zakladateli. správní radě a vedení
Klubák sociální podnik, z,ú,

vÝrok auditora
Provedlajsem audit přiloženéúčetnízávěrky Ústavu Klubák sociální podnik, z.ú. (dáletaké
,,Ústav") sestavené na zétkladě ěeských úěetníchpředpisů, která se skládá z rozvahy k
3I.12.2016,výkazuzisku azttáty,zarokkončící3I.12.2016, apřílohytéto účetnízávěrky,
která obsahuje popis použitých podstatných účetníchmetod a dalšívysvětlující informace.
Úaa;e o Ústavu jsou uvedeny v části Obecné údaje přílohy této účetnízávěrky.
Podle mého názoruúčetnízávěrkapodává věrný a poctiqý obraz aktiv a pasiv Ústavu
Klubák sociální podnik, z.ú. k 31.12,2016 a nákladů a výnosŮ a výsledku jeho
hospodaření za rok končící31.12.2016 v souladu s českými účetnímipředpisy.

Zá|<lad pro

výrok

Audit jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorŮ
Českérepubliky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně
doplněné a upravené souvisejícími aplikačnímidoložkami. Moje odpovědnost stanovená
těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit ÚČetní
závérky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou
auditorů Českérepubliky jsem na Ústavu nezávislá a splnila jsem i dalšíetické povinnosti
vyplývajícíz uvedených předpisů. Domnívám se, že důkazníinformace, které jsem
shromáždila, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku,
Ostatní informace uvedené ve výročnízprávé

ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace
uvedené ve výročnízprávě, mimo účetnízávěrku a moji zprávu auditora. Za ostatni

informace odpovídá ředitel Ustavu.
Můj výrok k účetnízávěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je vŠaksouČástí
myón povinností souvisejícíchs auditem účetnízávětky seznámení se s ostatními
inio.mác"*i a posouzeni, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním)
nesouladu s účetnízávěrkou či s mými znalostmi o účetníjednotce získanými během
provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně)
nesprávné. Také posuzqi, zdaostatní informace byly ve všech významných (materiálních)
ohledech vypracóvány v souladu s příslušnýmiprávními předpisy. TÍmto posouzením se
rozmí,zdá óstatní informace sptňují požadavky právních předpisů na formální náleŽitosti
a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda
pripadne něáodržení uvedených požadavkůby bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na
základě

o

statních informací.

již dokáži posoudit,

uvádím, Že ostatní
infolmace, které popisují skutečnosti, jež jsou téžpředmětem zobrazeni v ÚČetní závérce,
jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetnízávěrkou a ostatní
informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy dle výše uvedeného odstavce.
Dále jsem povinna uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Ustavu, k nimŽ jsem
dospěla při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiálnÍ) věcné
nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsem v obdržených ostatních informacích Žádné

Na základě provedených postupů, do miry,

v

ý znamné (materiální)

věcné ne správno sti nezj

i

sti la,

Odpovědnost ředitele Ústavu za účetnizávěrku

Ř.oit.t Ústavu odpovídá za sestavení účetnízávěrky podávalící věmý a poctivý obraz

v souladu s českými účetnímipředpisy azatakový vnitřní kontrolní systém, který povaŽuje
za nezbýný pro sestavení účetnízávěrky tak, aby neobsahovala významné (materiálnÍ)
nesprávnosti způsobenépodvodem nebo chybou.
při sestavování úěetnízivérky jeředitel povinen posoudit, zda jeÚstav schoPen nePřetrŽitě
jejího
trvat, apokud je to relevantní, popsat v příloze účetnízávérky záležitosti tykajici se
nepřetržiitého trvání apoužitipředpokladu nepřetržitého trvání při sestavení ÚČetnízávěrkY,
. uy;i*t ou případů,ťdy .prá,rrriiadaa ředitil plánují zrušeníÚstavu nebo ukončeníjeho
činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost nežtakučinit.

Odpovědnost auditora za audit účetnízávérky

Mým cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetnízávérka jako celek neobsahuje

v}znamnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vYdat zPrávu
je velká míra jistotY, nicméně
u,rditoru obsahující výrok u1rdito.u. Přiměřená míra jistoty
případech
není zárukou, že audii provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech
nesPrávnost.
(materiálnÍ)
v účetnízávěrce odhalí připadnou existujícívýznamnou
Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považuji se za významné
(maieriální), pokud Izereálnépředpoklád at, žeby jednotlivě nebo v souhrnu mohlY ovlivnit
ekonomická iozhodnutí ,kteriuživatelé účetnízávěrky na jejím základé Přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je mojí povinností uplatňovat
Dále je mojí
během celého auditu odborný úsuáek a zachovávat profesní skepticismus.
povinností:

o

o

závěrkY
Identifikovat a vyhodnotitrizikavýznamné (materiální) nesprávnosti ÚČetní
způsobenépodvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské PostuPY
na
reagující na tato rizika a ziskat áostatečnéa vhodné dŮkazní informace, abYch
(materiálnÍ)
jejňizákladě mohla vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalímvýznarrtnou
neodhalení
nesprávnost, k nížaóŮto v důsledku podvodu, je většínež rtzlko
podvodu
součástí
protože
výinamné (materiální) nesprávnosti zpusobené chybou,
nepravdivá
mohou být tajné doÁody'(koluze), Ťalšování, úmyslná opomenutí,
prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol,
pro audit v
Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem ústavu relevantním
ohledem na
s
vhodné
takovém rozsahu, abych mohla navrhnout auditorské postupy
jejího vnitřního
dané okolnosti, nikóh abych mohla vyjádřit názot na účinnost
kontrolního systému.

posoudit vhodnost použitých účetníchpravidel, přim_ěŤenost provedených účetních
reditel Ústavu uvedl v příloze účetní
= odhadů a informace, které v této souvislosti
závěrky.

PosouditvhodnostpoužitípředpokladunepřetrŽitéhotrvánípřisestaveníúčetní
důkazníinformace existuje
závérky ředitelem a'to, zdas ohledem na súomážděné
nebo podmínek, které mohou
významnát*ut.riairri) nejistota vyplývajícíz udá_lostí
Jestliže dojdu k závéru,
významně ,po.r,ýLrrií scňopnost úriu"ůnepřetržitě trvat.
je
povinností upozornit ve
že takováryrnÁÁilÁaterianí) nejistota "*irt.r;., mojí
a
v příloze účetnízávérky,
zprávěauditora na i.riorr.race uvedené v této souvislosti
výrok, Mé závéry
pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný
informací,
důkazních
z
týkající,. ,"rrop"orti Ústavu nepřetržitě iivat vycházeji
bu{91i události nebo podmínky
které jsem získaiado data moji zprávy. Nicméně
trvat,
mohou vést k tomu, že ústav ztratí schopnost nepřetržité
závérky, včetně přílohy, a
Vyhodnotit celkováu prezentaci,členění a obsah účetní
transakce a události způsobem,
dále to, zdaúéetnizivérkazobrazlje podkladové
ktery vede k věrnému zobrazení,

rozsahu a načasování
Mojí povinností je informovat ředitele mimo jiné o plánovaném
vČetně zjiŠtěných

jsem v jeho PrŮběhu uČinila'
auditu a o významných zjištěních, která
systému,
významných nedostatků ve vnitřním kontrolním
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Ing. Jiřiha Štolcpartová
auditor ev. č. oprávnění 1780

ffi

