
zpnÁv.l NnzÁvrslÉ Ho AUDIToRA
pro republikový sněm politické ho hnutí  NnzÁvrsr,Í

Výrok auditora

Provedli jsme audit přilož ené  ú č etní  závé rky politické ho hnutí  NEZÁusLÍ  (dále také  ,,řInutí ")
sestavené  na základě ěes\ých ú ěetní ch předpisů , která seskládá zrozvaW k3I.I2.202l, wkazlJ
zisku a ztráý za rok koněí cí  3|.L2.202I a pří lohy té to ú ěetní  závětky, která obsahuje popis
použ iých podstatných ú č etní ch metod a dalš í  vysvětlují cí  informace. Úaa;e o Hnutí  jsou uvedeny na
stránce 1 pří lohyté to ú ěetní  závěrky.

Podle naš eho názoru ú č etní  zí vé rl<a podává věrný a poctivý obraz akÚiv a pasiv politické ho
hnutí NEZÁVISLÍ  xst. t2.2021anákladů ,výnosů avýsledku její hohospodaření  zarok
konč í cí  31. t2.202l v souladu s č eslcými ú č etní mi předpisy.

Zóklad pro uýrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditoru Č eské  republiky
pro audit, kteými jsou mezinrárodní  standardy pro audit (ISA) pří padně doplněné  a upravené
souvisejí cí mi aplikač ní mi dolož kami. Naš e odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji
popsána v oddí lu odpovědnost auditora zaaudit ú č etní  závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a
Etickým kodexem přť atym Komorou auditoru Č eské  republiky jsme na [Inutí  nezávislí  a splnili jsme
i dalš í  etické  povinnosti vyplývají cí  z uvedených předpisů . Domní váme se, ž e dů kazní  informace,
které  jsme shromáž dili' poskytrrjí  dostateěný a vhodný základpro vyjádření  naš eho ýroku.

ostatní  informace uvedené  ve výroč ní Jinanč ní  7próvě

ostatní mi informacemi jsou v souladu s $ 2 pí sm. b) zákona o auditorech infonnace uvedené
ve výroění  finanění  zprávě mimo ú č etní  závěrku anaš i zprávu auditora. Za ostatní  informace odpoví dá
statutární  orgán [Inutí .

Náš  vyrok k ú č etní  závěrce se k ostatní m informací m nevztahuje. Přesto je vš ak souěástí  naš ich
povirrrrostí  souvisejí cí ch s auditem ú č etní  záněrky seznámení  se s ostatní mi informacemi a posouzení ,
zda ostatní  informace nejsou ve významné m (materiální m) nesouladu s ú č etní  závěrkou č i s naš imi
znalostmi o ú ěetní  jednotce zí skanými během provádění  auditu nebo zda se jinak týo infomrace nejeví
jako ýznamně (materiálně) nesprávné . Také  posuzujeme, zda ostatní  informace byly ve vš ech
ýznatnných (materiální ch) ohledech vypracovány v souladu s pří sluš nými právní mi předpisy. Tí mto
posouzení m se rozumí , zda ostatní  informace splňují  pož adavky právní ch předpisů  na formální
nálež itosti a postup vypracování  ostatní ch informací  v kontextu významnosti (materiality), tj. zda
pří padné  nedodrž ení  uvedených pož adavků  by bylo způ sobilé  ovlivnit ú sudek ěiněný na základě
ostatní ch informací .

Na základě provedených postupů , do mí ry, již dokáž eme posoudit, uvé tdime,ž e

o ostatní  informace, které  popisují  skuteěnosti, jež  jsou té ž  předmětem zobrazení  v ú č etní  závé rce,
jsou ve vš ech qýznamných (materiální ch) ohledech v souladu s ú ěetní  závěrkou a

o ostatní  informace byly vypracovány v souladu s právní mi předpisy.

Dále jsme povinni uvé st, zda na základé  poznatků  a povědomí  o Hnutí , k nimž  jsme dospěli při
provádění  auditu' ostatní  informace neobsahují  ýznamné  (materiální ) věcné  nesprávnosti. V rámci
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uvedených postupů  jsme v obdrž ených ostatní ch informací ch ž ádné  ýznamné  (materiální ) věcné
nesprávnosti nezj istili.

odpovědnost statutdrní ho orgánu Hnutí  za ť tč etní  zóvěrku

Statutární  orgán llnutí  odpoví dá za sestavení  ú č etní  závé rky podávají cí  věrný a poctivý obraz
v souladu s ěeskými ú č etní mi předpisy a za takový vnitřní  kontrolní  systé m, kteý považ uje za
nezbytný pro sestavení  ú ěetní  závěrky tak, aby neobsahova|a ýznamné  (materiální ) nesprávnosti
způ sobené  podvodem nebo chybou.

Při sestavování  ú č etní  závěrky je statutární  orgán [Inutí  povinen posoudit, zdaje Hnutí  schopno
nepřetrž itě trvat, a pokud je to relevantní , popsat v pří loze ú č etní  závěrky zálež itosti ýkají cí  se její ho
nepřetrž ité ho trvání  a použ tti předpokladu nepřetrž ité ho trvání  při sestavení  ú č etní  zětvěrky,
s qýjimkou pří padů , kdy statutární  orgán plánuje zruš ení  Hnutí  nebo ukoněení  jeho ěinnosti, resp.
kdy nemá jinou reálnou mož nost než  tak uěinit.

odpovědnost auditora za audit ú ěetní  aÍ věrlE

Naš í m cí lem je ziskat přiměřenou jistotu, ž e ú ěetrrí  závěrka jako celek neobsahuje qýznamnou
(materiální ) nesprávnost způ sobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahují cí  náš
výrok. Přiměřená mí ra jistoty je velká mí ra jistoty, nicmé ně není  ziárukou, ž e audit provedený
v souladu s ýš e uvedenými předpisy ve vš ech pří padech v ú č etní  závé rce odhalí  pří padnou existují cí
ýznamnou (materiální ) nesprármost. Nesprávnosti mohou vztttkat v dů sledku podvodů  nebo chyb a
považ ují  se za ýznamné  (materiální ), pokud lze reáině předpokládat, Že by jednotlivě nebo v souhrnu
mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí , která už ivatelé  ú ěetní  závé rky na její m základě přijmou.

Při provádění  auditu v souladu s výš e uvedenými předpisy je naš í  povinností  uplatňovat během celé ho
auditu odborný ú sudek a zachovávat profesní  skepticismus. Dále je naš í  povinností :

Identifikovat a vyhodnotit rizika ýznanné  (materiální ) nesprávnosti ú ěetní  zátvé rky způ sobené
podvodem nebo chybou, navrhnout a prové st auditorské  postupy reagují cí  na tato izika a zí skat
dostateč né  a vhodné  dů kazní  informace, abychom na jejich zák|adé  mohli vyjádřit qýrok. Riziko,
ž e neodhalí me významnou (materiální ) nesprávnost, k ní ž  doš lo v dů sledku podvodu' je větš í  než
riziko neodhalení  ýznamné  (materiální ) nesprávnosti způ sobené  chybou, protož e souč ástí
podvodu mohou bý tajné  dohody (koluze), falš ování , ú myslná opomenutí ' nepravdivá prohláš ení
nebo obcházení  vnitřní ch kontrol.

Seznámit se s vnitřní m kontrolní m systé mem Hnutí  relevantní m pro audit v takové m rozsahu'
abychom mohli nawhnout auditorské  postupy vhodné  s ohledem na dané  okolnosti, nikoli
abychom mohli vyjádÍ itnánor na ú ěinnost její ho vnitřní ho kontrolní ho systé mu.

Posoudit vhodnost použ iQých ú č etní ch pravidel, přiměřenost provedených ú ěetní ch odhadů  a
informace, které  v té to souvislosti statutární  otgán řInutí  uvedl v pří loze ú č etní  závěrky.

Posoudit vhodnost použ iti předpokladu nepřetrž ité ho trvání  při sestavení  ú ěetní  závěrky
statutární m orgánem a to, zda s ohledem na shromií ž děné  dů kazní  informace existuje ýznamná
(materiální ) nejistota vyplývají cí  z událostí  nebo podmí nek, které  mohou uýznamně zpochybnit
schopnost Hnutí  nepřetrž itě trvat. Jestliž e dojdeme k závěru' ž e taková ýznamná (materiální )
nejistota existuje, je naš í  povinností  upozornit v naš í  zprávě na informace uvedené  v té to
souvislosti v pÍ í loze ú č etní  závé rky, a pokud t5rto informace nejsou dostateěné , vyjádřit
modifikovaný výrok. Naš e závěry ýkají ci se schopnosti Hnutí  nepřetrž itě twat vyché aejí
z dttkaznich informací , které  jsme zí skali do data naš í  zprávy. Nicmé ně budoucí  události nebo
podmí nky mohou vé st k tomu, ž e llnutí  zttati schopnost nepřetrž itě trvat.
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a Vyhodnotitcelkovou prezentaci, č lenění aobsahú č etní  zátvěrky, vč etněpří lohy, adáieto,zda
ú ěetní  záxěrka zobrazuje podkladové  transakce a události způ sobem' ktery vede k věrné mu
zobrazeni.

Naš í  povinností  je informovat statutrární  orgián mimo jiné  o plánované m rozsahu a nač asování  auditu a
o významných zjiš tění ch, která jsme v jeho prů běhu uč inili, vč etně zjiš těných qýznamných nedostatků
ve vnitřrrí m kontrolní m systé mu.

FINECO audit spol. s r.o.

Ke Kamenině 453ll8, ostrava-Hruš ov
evidenění  ěislo 243

Ing. Ivo Knopp
stafutánrí  auditor a jednatel spoleěnosti
evidenění  ěí slo l537

ostrava, 31' . března 2022.

IttlE{,{i autii.t spol. s r.o
Ke Karnenině 18/453

7'r1 a0 ostrava-Hruš ov
I-..l1.Č : C7'2#66a92

podpis arazí tko
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