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I. Zadání a provádění auditu
Zadání auditu

1.1.

IL

2OI4 byla uzavřena smlouva mezi statutárním zástupcem SdruŽení
taoistického tai chi Česká republika (dále ,,Sdružení") Františkem Smejdou a
auditorkou o provedení auditu ročníúčetnízávěrky Sdružení k3I. 12.20í4.

Dne 28.

Ve smlouvě jsou specifikovánapráva a povinnosti obou stran, především pak, kromě
obecných smluvních ustanovení, způsob provedení auditu, povirurosti auditora,
povinnosti Sdružení,čas plnění smlour,y acenazaaldtt.
1.2. Období, doba

trvíní,místo provádění auditu

Audit byl prováděn za období od 1 . I.2014 do 31. 12.2014,
Audit blyl zahájenv listopadu 2014 podepsáním smlouly a vývořením plánu auditu a
ukončen v červnu 2015 předáním auditorskézprávy.

Auditor

1.3.

Audit provedla auditorka prof. Ing, Libuše Múllerová, CSc., registrovaná u Komory
auditorů ČR pod číslemoprávnění 0088.
1.4. Osoby, které podávaly informace
Ing. Michaela Herynková,

1.5.

pokladník Sdružení

Podklady k auditu

Pro audit byly použity následující účetnía jiné písemnosti:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
o
o

Potvrzení Ministerstva vnitra o registraci Sdruženíze ďne 16. 3.2010
Stano\ry Sdružení
Zápís zvalné hromady Sdružení ze dne 26. 4.2014
Interní směrnice sdružení
seznam členůsdruženía strukturajejich členských příspěvků
YýkazRozvaha k31 12,2OI3 a3L 12.2014 (bi|ančníkontinuita)
Yýkazzisku aztrátyk3L 12,2014
Příloha k účetnízávércek3L 12.2014
Hlavní kniha zarok20l4
Obratová předvaha k 3I. 12. 2014
Inventury rozvahových úětů- doloženízůstatků

zpíáva audilora

sdružení taoistického tai chi
účetnízávěrka k31, 12 2014

r.O. Účet a způsob provádění auditu
Sdruženíje občanským sdružením ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdruŽování
občanů,ve znění pozdějších předpisů. Sídlóm Sdružení je Haštalská 11, Praha 1, PSČ
110 00. tČo: oÓ:: ss:gl. ló ,egirtrováno u Ministerstva vnitra pod Č.j. VSC/I17 989/93-R

uvedeným zákonem a v souladu s § 20 zákona č. 56311991 Sb., o
účetnictvíve znění pozdějšíchpředpisů se jedná o dobrovolný audit.
Audit byl proveden způsobem a v rozsahu stanoveném zákonem č. 9312009 Sb., o
auditorech ve znění pozdějšíchpředpisů a na něj navazujícimi mezinárodními
auditorskými standardy přijat}mi Komorou auditorů CR a aplikačnímidoloŽkami
Komory. Cílem ověření byly následující skutečnosti:

V souladu

s

a) zďaúdaje v účetnízávěrce věrně zobrazlji stav majetku azávazki,rozdÍI majetku
azávazktt, finančnísituaci, a ýsledek hospodaření Sdružení,
b) zda je účetnízávérka Sdružení sestavena na základě účetnictvívedeného
průkazným způsobem a správně,

c) zdaje hospodaření Sdružení v souladu se zákonem č. 83lI990 Sb, o sdružováni
občanů,ve znění pozdějšíchpředpisů.

Audit byl prováděn ýběroým způsobem při respektováni zásady významnosti

ověřovaných skutečností a nezbavuje účetníjednotku odpovědnosti za vedení
účetnictvía za sptávnost a pravdivost vykátzaných účetníchinformací v ÚČetní
závětce.

1.7. Rámec účetnízávérky a použitéúčetnímetody
s českými účetnímipředpisy. Českým
používanév účetnictvív prŮběhu
metody
účetnímpředpisům odpovídajíi účetní
sledovaného účetníhoobdobí. Účetnictví je vedeno za pomoci ekonomického systému
POHODA od společnosti STORMWARE s.r.o.

účetnízávěrka byla sestavená v souladu

1.8.

Prohlášenío úplnosti

Prohlášením o úplnosti podepsaným statutárním zástupcem SdruŽení FrantiŠkem
Šmejdouse potvrzuje,žev účetnízávěrcek3I.12.2014 předložené kauditu je
zachycen veškeý majetek Sdružení, zdrojejeho financování, veškeré náklady a
ýnosy souvisejícíse správou občanského Sdružení,a že neexistují žádnédalŠÍ
skutečnosti ýznamné pro účetnízávěrku, které by auditorce nebyly sděleny,

zpÉva auditora
sdružení taoistického tai chi
účetnízávěrka k31. 12 2014

2.

Výsledky auditu

Ověřila jsem přiloženou řádnou účetnízávěrku Sdruženítaoistického tai chi
sestavenou k 31. prosinci 2014, tj, rozvahu , výkaz zisku a ztráty a přílohu této ÚČetní
závérky.

2.1. Odpovědnost statutárního zástupce Sdruženíza úČetnízávěrku
Za sestavení a věmé zobrazeni účetnízávěrky v souladu s českými účetnímipředpisy
odpovídá statutarní zástupce Sdružení, Součástítéto odpovědnosti je navrhnout,
zavést a zqistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobtazením ÚČetní
závérky tak, aby neobsahovala ýznamné nesprávnosti způsobenépodvodem nebo
chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetnímetody a provádět dané situaci přiměřené
úěetní odhady,

2.2. Odpovědnost auditora
Mojí úlohou je vydat na základě provedeného auditu vYrok k této účetnízávětce,

Audit byl proveden v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditors§fmi
standardy a souvisejícími aplikačnímidoložkami Komory auditorů Českérepubliky,
V souladu s těmito předpisy jsem povinna dodržovat etické noímy a naplánovat a
provést audit tak, abych získala přiměřenou jistotu, že účetnízávérka neobsahuje
vý znamné ne správno sti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získaídůkazní

informace o částkách a skuteěnostech uvedených v účetnízávěrce. Výběr auditorských
postupů závlsí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetnízávěrka obsahuje
ýznamné nesprávnosti způsobenépodvodem nebo chybou. Při posuzování těchto
rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a
věrné zobrazeni účetnízávěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout
vhodné auditorské postupy, nikoli lfiádřit se k účirrnostivnitřních kontrol, Audit téŽ
zahrnuje posouzení vhodnosti použiých účetníchmetod, přiměřenosti účetních
odhadů provedených vedením i posouzení celkové ptezentace účetnízávérky.

Domnívám se, že získanéd,ťlkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro
vyjádření mého rníroku k přiloženéúčetnízávěrce.
2.3. Yý r ok

a

uditor a (bez

ýhrad)

Podle mého názoru účetnízávěrka podává věrný a poctiý obtaz finančnísituace
Sdružení taoistického tai chi k 31. prosinci2014, nákladů, ýnosů a ýsledku jejího
hospodařeni zarokkončícík tomuto datu v souladu s českými účetnímipředpisy,

Y Praze,

ďne

12. 6,2015

proJ Ing. inuS" Miillerová, CSc.
auditorka, číslooprdvnění 0088

