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Provedla jsem jako nezávislý audítor ověření pří|ožené řádné účetní závěrky a roční ekonomickézprávy veřejné výzkumné ínstítuce Úsrnv PRo čEsKoU LITERATURU Akademie věd ČRzpracované za obdobíod t.ledna zoo9 do 3t.prosínce 
'oog.

ŘedÍtel ústavu je odpověd ný za sestavení této závěrky v souladu s Mezinárodními standardyúčetního výkaznictví ve' znění přijatém českýmí účetírmi předpisy tak, aby účetní závěrkapodávala věrný a poctivý obraz skutečností. součástioJ|ověanosti veoeni ústavu je navrhnout,zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním účetní závěrky a nad věrným zobrazenímskutečnosti v ní tak, aby neobsahovala. významné n",|auno,ti způsobené podvodem nebochybou zvolít a up|atňovat vhodné účetní zásadya prouááět účetníodhady, které jsou s ohledemna danou sítuaci přiměřené.

Audit řádné účetní závěrky by| proveden v souladu se Zákonem o auditorech a Komoře auditorůČeské republiky a s Mezinárodními audítorskými standardy a souvisejícímí ap|íkačnímí doložkamiKomory audítorů České repub|iky. Tyto audítorské směrÁice požadují naplánování a provedení
l!é'li')il:aby 

audítor získal přiměřáné ujíštěnr o tom, ze účetní závÉrka.neoÁsahu;e významné

oDPoVĚDNosT AUD|ToM

Mou odpovědností je vydat na základě provedeného audítu výrok k této účetní závěrce. Audítjsem proved|a v souladu se zákonem č. z54|zooo .;., o auditorech v platném znění aMezinárodnímí auditorskými standardy a souvisejícímí aplíkačními doložkamí Komory auditorůČeské repub|iky. Tyto. předpisy vyžadují,abych doáržovala e.tícké normy, naplánova|a a provedlaaudit s cílem získat přÍměřenoů liitotu, ie účetnízávěrka neobsahuje významné nesprávností.

Audít zahrnoval provedení audítorských postupů, jejichž cílem bylo získat důkazní ínformace očástkách a skutečnostech uvedených v účetnízjvě..". nuoitor.ské postupy jsem zvolila na základěmého úsudku včetně po'ou,"ni rizika, zda účetní závěrka obsahuje významné nesprávnostízpůsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizík jsem přih|édla k vnÍtřnímkontrolám, které byly re|evantní iro sestavení účetní závěrky a věrné zobrazenískutečností v níuvedených. Cílem posouzenívnítiního kontro|ního systému bylo navrženívhodných audítorskýchpostupů, nikoliv vyjádření se k jeho účinností. Audít iéž zahrnoval posouzení vhoinosti použitýchmetod, přiměřeností účetních odhadů provedených vedením společností a dále zhodnoceníceIkové prezentace účetní závěrky.

Domnívám se, že získané důkazní ínformace jsou dostatečné a.vhodné a jsou příměřenýmzákladem pro vyjádření výroku auditora k řádné účetní závěrce Ústavu pro českou literaturuAkademie věd ČR, v.v.í. sestavené k 3t.tz.zoo9.
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Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz fínanční pozice Ústavu pro
českou |íteraturu Akademie věd Čn, v.v.i. k 31.12.2oog a výstedků jeho hospoáařenr za rok zoo9
v sou|adu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění příjatém českými účetnímí
předpisy.

AníŽ bych vyjadřovala výrok s výhradou, upozorňují na skutečnost uvedenou v bodu T a v bodu Xpřílohy účetní závěrky. Ústav pro českou literaturu Akademíe věd ČR, v.v.i. pronajímá celoročně
nemovítosti právnickým osobám a tím realízuje jinou (další) činnost t<roÁe činností hlavní azároveň provozuje ekonomickou čínnost ve smyslu záŘona č. 45|zoo4 Sb., o dani z přidané
hodnoty. Tato čínnost není ve zřizovací lístině veřejné výzkumné ínstituce uvedena a také není otéto čÍnností účtováno odděleně v sou|adu s vyh|áškou č. 5o4|zooz. Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona č. 5681991Sb., o účetníctví ve znění pozdějškh předpisů. Alikvotní
výši nák|adů a výnosů nelze po ocenění těchto čínností obvyklými cenamí odhadnout.

V České Lípě dne zo. dubna zoto

odpovědný audítor: Ing. Jitka Licinbergová
Číslo osvědčenít6zo

Zpráva byla projednána dne 20.4.zo1o se statutárním orgánem ověřované instituce.
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