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Zpráva nezávislého auditora za HR 2014/2015 

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 

Rozvaha 

za hospodářský rok 2014/2015 

účetní jednotky 

Slezský fotbalový club Opava a.s. 

Výkaz zisku a ztráty 
Příloha k účetní závěrce 
3x Odborná stanoviska soudního znalce 

Slezský fotbalový dub Opava a.s., Lipová 2, 746 01 Opava 
IČ: 25835912 DIČ: CZ25835912 
www.sfc.cz 
www.facebook.com/SlezskyFCOpava 

info@sfc.cz 
www.twitter.com/sfcopava 
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Příjemce zprávy 

vedení účetní jednotky a akcionáři 

Název: 
Sídlo: 
IČ: 

Slezský fotbalový club Opava a.s. 
Lípová 105/2, 746 01 Opava 
25835912 

Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 
zákona 

Zpráva o účetní závěrce 

Provedla jsem audit přiložené účetní závěrky účetní jednotky Slezský fotbalový club Opava 
a.s., která se skládá z rozvahy za období od 1.7.2014 do 30.6.2015, výkazu zisku a ztráty za 
hospodářský rok končící 30. 6. 2015 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis 
použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o účetní jednotce 
jsou uvedeny v bodě I. přílohy této účetní závěrky. 

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku 

Statutární orgán účetní jednotky je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává 
věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní 
systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala 
významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. 

Odpovědnost auditora 

Odpovědností auditora je vyjádřit na základě auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsem 
provedla v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a 
souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito 
předpisy jsem povinna dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abych 
získala přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti. 

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a 
údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím 
i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce 
způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní 
kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. 
Cílem tohoto posouzení je navrhnout auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinngs.ti: -- , 
vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vho 'asti1nkoi.,-~"'>'-. 
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použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení 
celkové prezentace účetní závěrky. 

Jsem přesvědčena, že důkazní informace, které jsem získala, poskytují dostatečný a vhodný 
základ pro vyjádření výroku. 

Výrok auditora k účetní závěrce 

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv účetní 
jednotky Slezský fotbalový club Opava a.s. za období od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015 a 
nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za hospodářský rok končící 30. 6. 2015 
v souladu s českými účetními předpisy. 

Slezský fotbalový club Opava a.s., Lipová 2, 746 01 Opava 
IČ: 25835912 DIČ: CZ25835912 
www.sfc.cz 
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Vyjádření auditora k financování z hlediska pravidel EU pro oblast veřejné podpory 

Provedla jsem ověření financování z hlediska základních pravidel veřejné podpory, jak 
vyplývají z ustanovení předpisů práva EU, včetně výjimek umožňujících poskytnutí veřejné 
podpory bez nutnosti notifikace EK (články 107 až 109 Smlouvy o fungování EU a nařízení 
komise EU č. 651/2014). Vycházela jsem rovněž z odborných stanovisek soudního znalce 
JUDr. Michaela Kincla, která jsou v příloze. 

Ověření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, mezinárodními 
auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České 
republiky s cílem získat omezenou jistotu pro vyjádření názoru k :financování z hlediska 
pravidel EU pro oblast veřejné podpory. Veškerá rozhodovací pravomoc ve věcech 
posuzování slučitelnosti veřejné podpory s vnitřním trhem náleží Evropské komisi. 

Na základě mého ověření jsem nezjistila žádné skutečnosti, které by mě vedly 
k domněnce, že financování Slezského fotbalového clubu Opava a.s. za hospodářský rok 
končící 30.6.2015 není v souladu s pravidly EU pro oblast veřejné podpory. 

Odpovědný auditor: 

Ing. Inge Martinková 
oprávnění č. 1332 

9. května 227, 747 33 Oldřišov 

Datum vyhotovení zprávy: 

V Opavě 23. 10. 2015 
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