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zPRÁvn NEzÁvlsLÉHo AUDIToRA
pro jediného společníka Technické sluŽby opava s.r.o

ověři|i jsme přiloŽenou účetní závěrku spo|ečnosti Technické s|užby opava s.r.o.,
|Č 64618188 se sídlem Těšínská 71, PsČ 746 01 opava, tj. rozvahu k 31.12.2008,
výkaz zisku a ztráty za období od 1.1' 2008 do 31 . 12' 2008 a,přílohu této účetní
závěrky, včetně popisu pouŽitých uýznamných účetních metod. Udaje o spo|ečnosti
jsou uvedeny v příloze této úcetnízávěrky.

odpovědnost statutárnÍho orgánu účetnÍ jednotky za účetní ávěrku.
Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky V sou|adu s českými účetními
předpisy odpovídá statutární orgán společnosti Technické s|uŽby opava s.r.o..
Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontro|y nad
sestavováním a věrným zobrazenim účetní závěrky tak, aby neobsahova|avýznamné
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvo|it a up|atňovat vhodné účetní
metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.

odpovědnost auditora
Naší Úlohou je vydat na zák|adě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce'
Audit jsme proved|i V sou|adu se zákonem o auditorech a Mezinárodnímí
auditorskými standardy a souvisejícími ap|ikačními do|oŽkami Komory auditorů
České republiky. V sou|adu s těmito předpisy jsme povinni dodrŽovat etické normy a
naplánovat a provést audit tak, abychom získa|i přiměřenou jistotu, Že účetní závěrka
neobsahuje rnýznamné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichŽ cílem je získat důkazní
informace o částkách a skutečnostech uvedených V účetní závěrce' Výběr
auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní
závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při
posuzování těchto rizik auditor přih|édne k vnitřním kontro|ám, které jsou relevantní
pro sestavení a věrné zobrazenÍ účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontro| je
navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoliv vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontro|.
Audit téŽ zahrnuje posouzení vhodnosti pouŽitých účetních metod, přiměřenosti
účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní
závěrky'
Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro
vyjád řen í našeho uýroku.
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Výrok auditora bez výhrad
Podle našeho názoru, Účetní závěrka- podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv afinanční situaci spo|ečnosti Technické- s|užby opava s.r.o. k 31,12' 2OO8, nákladů,
!Ýnosů a výs|edku hospodaření za rok2008 v šoutáou s českými účetními předpisy.
ověři|i jsme téŽ sou|ad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou' Zasprávnost výroční' zprávy je zodpovědné-vedení spo|ečnosti. Naším Úko|em je vydat
na zák|adě provedeného ověření stanovisko o sou|aáu r4ýroční zprávy s účetní záve*ou.Pod|e našeho názoru jsou informace uvedené v.e výroční 

.zprávě 
Ve všech

uýznamných ohledech v sou|adu s uýše uvedenou účetní závěrkou'
Prověřili jsme téŽ věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezipropojenými osobami společnosti Technické služby opava 

"...o. 
k 31. 12' 2OO8. Zasestavení této zprávy o vztazích je zodpovědné vediní-společnosti. Naším úko|em je

vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích.
Prověrku jsme provedIi V sou|adu s Mezinárodnimi auditorskými standardyvztahujícímí.9e k prověrce a souvisejícími ap|ikačními do|oŽkami Kómory auditorůCeské republiky. Tyto stand ardy vyžádují, abychom p|ánovali a proved|i prověrku scí|em získat střední míru jistoty, Že zpravá o vztazích neobsahuje významné
nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníkď spo|ečnosti ana ana|ytické postupy a uýběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti
ýdajů Proto prověrka poskytuje niŽší stupen ii.stoty neŽ audit. Audit zprávy o vztazichjsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme r,nýrok áuditóra.
Na základě naší prověrky jsme nezjistili věcné nesprávnosti údajů uvedených vezprávě o vztazích mezi propojenými osobami spo|ečnosti Technick.é s|užby bp"u"s.r.o. k31.12.2008.

Hz ostrava S.r.o'] Výstavní 10, ostrava-Mariánské Hory, č|en PKF wor|dwide,
osvědčení číslo 383

Ing. A|fred Uvíra, auditor České republíky, osvědčení čís|o 1240
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V ostravě dne 20.dubna 2009


