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1. ÚVODNÍ SLOVO 

 

Vážení čtenáři, 

 

Výroční zpráva, kterou jste právě začali číst, je druhou zprávou našeho zařízení.  

Rokem 2020 jsem zahájili druhý rok provozu Alzheimercentra Černošice, z.ú.  

I tento rok byl pro nás všechny rokem velkých změn. Naší snahou bylo etablovat se 

na trhu poskytovatelů sociálních služeb ve Středočeském kraji, rozšířit informace o 

fungování centra mezi širokou laickou i odbornou veřejnost. Koronavirová pandemie 

velmi významně do našich snah zasáhla, stejně jako do života všech obyvatel České 

republiky. Troufáme si však tvrdit, že i přes toto náročné období se nám podařilo naše 

plány plnit a nastavit tak cestu pro naše budoucí působení.  Navázali jsme spolupráci 

jak se zástupci Středočeského kraje, tak i dalších institucí.  

Počet nemocných různým typem demence rok od roku stoupá. Péče o takto nemocné 

je velmi náročná, vyžadující nasazení 24 hodin, 7 dní v týdnu. Pro pečující znamená 

velkou stresovou zátěž. Naše centrum nabízí řešení všem, kteří chtějí mít jistotu 

kvalitní péče o své blízké, zohledňující individuální potřeby jednotlivce. Naší snahou je 

vytvořit nový domov všem stávajícím i novým klientům, prostředí, ve kterém se budou 

cítit bezpečně a kde zachování kvality života bude maximálně podporováno.  

Centrum během uplynulého roku postupně, s nárůstem počtu klientů, rozšiřovalo tým 

zaměstnanců, kteří profesionálně a s láskou pečují o klienty našeho zařízení. Snažíme 

se být důvěryhodnými partnery rodinám, pro které situace není jednoduchá, a to o to 

více, že během roku byla možnost návštěv i dění na centru velmi omezena množstvím 

vládních nařízení.  

Naší ambicí pro nadcházející období je posilovat pověst kvalitního a vyhledávaného 

poskytovatele péče o osoby s demencí, zajistit klientům důstojné stáří a zároveň být 

vyhledávaným zaměstnavatelem, který dává podmínky pro profesní růst a současně 

respektuje osobní život a potřeby svých zaměstnanců. 

 

 

Mgr. Lucie Cíglerová 

Ředitelka Alzheimercentra Černošice z.ú.  
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2. SÍŤ ALZHEIMERCENTRUM 

 

Skupina Alzheimercentrum byla založena v roce 1996 jako první specializované 

zařízení v České republice k poskytování odborné kvalifikované péče osobám 

s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí. V současné době poskytujeme 

odbornou péči ve 14 centrech napříč celou Českou republikou i na Slovensku.   

Od svého založení Alzheimercentrum klade zásadní důraz na kvalitu poskytované 

péče a individuální přístup.  

Řídíme se moderními terapeutickými postupy, vycházejícími z nejnovějších vědeckých 

poznatků, ale i zkušenostmi z dlouholeté praxe.  

Náš odborný personál v péči a přístupu používá prvky bazální stimulace, validace a 

širokou škálu aktivizačních programů. 
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3. ALZHEIMERCENTRUM ČERNOŠICE z.ú. 

3.1. Identifikace zařízení 

 

Název zařízení:    Alzheimercentrum Černošice z.ú. 

Právní forma:    zapsaný ústav 

Sídlo:     Ostružinová 728, Černošice 

IČO:      07234015 

DIČ:      CZ699003518 

Bankovní spojení:   1387417584/2700 

Ředitel:     Mgr. Lucie Cíglerová 

Statutární orgán - ředitel: Alzheimercentrum pp s.r.o. 

Při výkonu funkce zastupuje:  Ing. Kamila Valštýnová 

E-mail:     cernosice@alzheimercentrum.cz 

Web:      www.alzheimercentrum.cz 
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3.2. Představení specializovaného zařízení 

Alzheimercentrum Černošice z.ú. se nachází poblíž hlavního města Prahy, v malebné 

obci Černošice, na ulici Ostružinová 728. Areál je situován ve vilové zástavbě 

v blízkosti řeky Berounky, s výhledem na Brdské lesy. 

Prostory Alzheimercentra byly navrženy s respektem na potřeby osob s demencí, s 

dostatkem místa k setkávání a zároveň se zákoutími pro klid a soukromí. Součástí 

objektu je rozlehlá a členitá zahrada, kterou klienti využívají nejen k procházkám a 

posezení, ale i k volnočasovým aktivitám. Zahrada je volně přístupná a zároveň 

bezpečná pro volný pohyb klientů. Usilujeme o to, aby se naši klienti u nás cítili, „jako 

doma“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budova Alzheimercentra je třípatrová s prostornou vstupní halou, centrální jídelnou 

s volným vstupem do zahrady. Vnitřní prostory budovy jsou bezbariérové. Na každém 

patře jsou dvoulůžkové pokoje se sprchou, toaletou a umyvadlem, terapeutické 

místnosti, společenské místnosti, kaple, jídelny. Pokoje v prvním patře mají přímý 

volný vstup do zahrady. Ve třetím patře je umístěna rozlehlá terasa s výhledem na 

Brdy.  
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3.3. Účel Alzheimercentra Černošice z.ú. 

Účelem působení Alzheimercentra Černošice z.ú. je snaha o zachování a zlepšení 

kvality života osob s demencí a jejich blízkých. Svým působením se Alzheimercentrum 

Černošice z.ú. snaží rozvíjet duchovní a materiální hodnoty, které se vztahují k péči o 

osoby s demencí. Základní zásadou naší služby je individuálního přístup a dodržování 

lidských práv při poskytování sociální a zdravotní péče využíváme moderní 

terapeutické metody a trendy. Při práci s lidskými zdroji rozvíjíme potenciál 

zaměstnanců, kteří poskytují přímou péči. 

 

 

 

3.4. Vize Alzheimercentra Černošice z.ú. 

Naší vizí je kvalitní, kvalifikovaná a profesionální podpora osob trpících demencí.  

 

3.5. Cílová skupina Alzheimercentra Černošice z.ú. 

Osoby s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demence od 40 let věku, které 

mají snížené schopnosti svou nepříznivou sociální situaci zvládat a řešit a potřebují 

pravidelnou pomoc druhé osoby. 
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4. REGISTROVANÉ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY  

Domov se zvláštním režimem poskytuje komplexní a individuálně zaměřené, 

celoroční pobytové služby osobám s Alzheimerovou chorobou a jinými typy 

demence, které již nemohou zůstat ve svém vlastním domácím prostředí. Služba 

pro své klienty zajišťuje podporu, pomoc, péči ve všech oblastech života klienta, 

které klient není schopen zvládnout samostatně. Nabízí klientům možnost 

společenských kontaktů, poskytuje podporu při rozhodování, naplňování přání a 

vůle klienta s ohledem na jeho možnosti a schopnosti. 

 

4.1. Domov se zvláštním režimem 

 

Cíle služby 

 

- Zajistit individuálně zjištěné a dojednané potřeby klienta v rámci jeho bio-

psycho-sociálních a spirituálních zvyklostí  

- Poskytovat takovou míru podpory, kterou klient skutečně potřebuje, s ohledem 

na jeho možnosti a schopnosti  

- Podporovat udržení co nejužšího kontaktu s rodinou a blízkými klienta  

 

Zásady poskytované služby 

 

- Individuální přístup – uznání jedinečnosti osobnosti klienta a poskytování 

služby maximálně uzpůsobené jeho osobním zvyklostem a biografii  

- Podpora samostatnosti a nezávislosti klienta - zachovávání optimální míry 

soběstačnosti, nezávislosti a odpovědnosti dokud a pokud to jde  

- Respekt a úcta k člověku – dodržování zásad slušného chování a etických 

zásad, včetně empatického, akceptujícího přístupu a dodržování diskrétnosti a 

soukromí klienta 

- Bezpečné a příjemné prostředí – zajištění důstojných podmínek pro 
poskytování služby se snahou co nejvíce zachovat přirozený způsob života 
klienta   
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5. ALZHEIMERCENTRUM ČERNOŠICE Z.Ú. V ROCE 2020 Z HLEDISKA PROVOZU ZAŘÍZENÍ 

Obsazenost zařízení 

Alzheimercentrum Černošice z.ú. zahájilo provoz 1.7. 2019. Do konce roku 2020 bylo 

průběžně přijato 89 klientů z registrované kapacity 70. 

 

Personál 

Postupný nábor zaměstnanců probíhal v souladu se zajištěním nepřetržitého provozu 

zařízení, provozu prádelny, kuchyně, úklidu a údržby objektu. Pracovníci v přímé péči 

byli v rámci adaptačního období zaškolováni ve specifických pracovních postupech a 

terapeutických přístupech. 

6. AKTIVITY PRO KLIENTY 

Do programu aktivizačních činností byly postupně zařazeny nejrůznější činnosti a 

aktivity tak, aby klientům nejen zpříjemnily den, ale byly současně nenápadným 

pomocníkem napomáhajícím klientům udržet co možné nejdéle zachovanou míru 

soběstačnosti a kognice. Pod vedením pracovníků přímé péče byly zajišťovány 

činnosti pro procvičování jemné motoriky a koncentrace formou hraní her a kreativních 

činností, pro podporu komunikace využití hudebních nástrojů a zpěv, pro podporu 

mobility cvičení.        
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7. PŘIJATÉ DARY V ROCE 2020 

 

Děkujeme všem dárcům, kteří nás i v roce 2020 finančně podpořili. Velice si toho 

vážíme. 

 

7.1  Granty 

 

Díky získání nadačního příspěvku Výboru dobré vůle - Nadace 

Olgy Havlové ve výši 60.000,-Kč jsme mohli rozšířit vybavení 

pro zajištění komplexní ošetřovatelské péče nákupem tří kusů 

chodítek. 

 

Nadace Charty 77 – Konto bariéry nám pomohla díky daru 

v podobě dvou tabletů z projektu „Tablet od srdce“ 

zprostředkovat komunikaci klientů s rodinami v době, kdy byl 

vyhlášen zákaz návštěv. 

 

V roce 2020 jsme se zapojili do projektu Nadačního fondu 

Českého rozhlasu „Ježíškova vnoučata“ a tak naši klienti 

našli pod stromečkem dárky, které si přáli, v celkové 

hodnotě 14.900,-Kč.  

 
 
Alzheimercentrum Černošice z.ú. znamená pohodlný, bezpečný a zároveň aktivní 
pobyt seniorů. 
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8. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ZAŘÍZENÍ ALZHEIMERCENTRA ČERNOŠICE z.ú. 
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9. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

 
Očkování je v současné době nejúčinnější, bezpečný a jediný nástroj ke zvládnutí 

závažné pandemie. Během prvního kvartálu 2021 bylo v našem centru zahájeno 

očkování klientů i zaměstnanců proti covid-19. 
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10. PŘÍLOHY 

 
Nedílnou součástí této výroční zprávy jsou Přílohy, které tvoří: 
 
Rozvaha k 31. 12. 2020 

Výkaz zisků a ztrát za rok 2020 

Příloha účetní závěrky za rok 2020 

Zpráva auditora za rok 2020 



























 

 
 
Tel: +420 241 046 111 

www.bdo.cz 

 
 
BDO Audit s. r. o. 
V Parku 2316/12 
Praha 4 - Chodov 

148 00 

 

BDO Audit s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČO 453 14 381, registrovaná u Rejstříkového soudu Praha, oddíl a vložka C. 7279, evidenční číslo 

Komory auditorů ČR 018) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní sítě nezávislých 

členských firem BDO. 

Zpráva nezávislého auditora 

Správní radě Alzheimercentrum Černošice z.ú. 

Výrok auditora 

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky ústavu Alzheimercentrum Černošice z.ú., se sídlem 

Ostružinová 728, 252 28 Černošice, identifikační číslo 072 34 015, (dále také ústav) sestavené 

na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2020, výkazu zisku 

a ztráty za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje 

popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. 

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv ústavu 

Alzheimercentrum Černošice z.ú. k 31. 12. 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího 

hospodaření za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, v souladu s českými účetními předpisy. 

Základ pro výrok 

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České 

republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a 

upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je 

podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se 

zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na 

ústavu nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. 

Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný 

základ pro vyjádření našeho výroku. 

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě 

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené 

ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá 

statutární orgán ústavu. 

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich 

povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a 

posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném nesouladu s účetní závěrkou či s našimi 

znalostmi o účetní jednotce získanými během provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace 

nejeví jako významně nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech 

významných ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením 

se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a 

postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti, tj. zda případné nedodržení 

uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací. 

 

 



 

 
 
Tel: +420 241 046 111 

www.bdo.cz 

 
 
BDO Audit s. r. o. 
V Parku 2316/12 
Praha 4 - Chodov 

148 00 

 

BDO Audit s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČO 453 14 381, registrovaná u Rejstříkového soudu Praha, oddíl a vložka C. 7279, evidenční číslo 

Komory auditorů ČR 018) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní sítě nezávislých 

členských firem BDO. 

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že 

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní 

závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s účetní závěrkou a 

- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy. 

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o ústavu, k nimž jsme dospěli při 

provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné věcné nesprávnosti. V rámci 

uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné věcné 

nesprávnosti nezjistili. 

Odpovědnost statutárního orgánu ústavu za účetní závěrku 

Statutární orgán ústavu odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající 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 nesprávnosti 

způsobené podvodem nebo chybou. 

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán povinen posoudit, zda je ústavu schopen 

nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající 

se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní 

závěrky. 

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky 

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou 

nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. 

Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu 

s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující 

významnou nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují 

se za významné, pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit 

ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou. 

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během 

celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností: 

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem 

nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat 

dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. 

Riziko, že neodhalíme významnou nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než 

riziko neodhalení významné nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou 

být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo 

obcházení vnitřních kontrol. 
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- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem ústavu relevantním pro audit v takovém rozsahu, 

abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli 

abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému. 

- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a 

informace, které v této souvislosti statutární orgán ústavu uvedl v příloze účetní závěrky. 

- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky 

statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje 

významná nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit 

schopnost ústavu nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná nejistota 

existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti 

v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný 

výrok. Naše závěry týkající se schopnosti ústavu nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních 

informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky 

mohou vést k tomu, že ústav ztratí schopnost nepřetržitě trvat. 

- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda 

účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému 

zobrazení. 

 

Naší povinností je informovat statutární orgán mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování 

auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných 

významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému. 

V Brně dne 23. 6. 2021 

Auditorská společnost:      Statutární auditor: 

 

 

 

 

BDO Audit s. r. o.      Ing. Oldřich Bartušek  

evidenční číslo 018       evidenční číslo 2256 

 

  


