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1. ÚVODNÍ SLOVO 

 

Vážení čtenáři, 

 

dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu AC Facility, s.r.o. za kalendářní rok 2020. 

 

Ačkoliv se můžeme pyšnit dlouholetou praxí v oboru, období, které by bylo stejně 

náročné jako rok 2020, jsme ještě nezažili. Jsme zvyklí vymýšlet nové aktivity pro 

klienty, vzdělávat zaměstnance a snažit se neustále posouvat dopředu. Mnoho aktivit, 

které jsme chtěli podniknout, jsme byli nuceni zrušit nebo alespoň přizpůsobit aktuální 

situaci. Naštěstí jsme se mohli opřít o zodpovědný a pracovitý kolektiv, který měl stále 

na mysli, že naší prioritou je zajistit péči o klienty. 

 

 

Mgr. Lucie Zajícová 

ředitelka Alzheimercentra a Seniorcentra České Budějovice 

AC Facility, s.r.o. 
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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. AC Facility, s.r.o. 

3.1. Identifikace zařízení 

 

Název zařízení:    AC Facility, s.r.o. 

Právní forma:    společnost s ručením omezeným 

Sídlo:     Husova Třida 1651/125A, České Budějovice 

IČO:      242 40 931 

DIČ:      CZ699003518 

Bankovní spojení:   2111454506/2700 

Ředitel:     Mgr. Lucie Zajícová 

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

Při výkonu funkce zastupuje:   Ing. Kamila Valštýnová 

E-mail:     reditelka.cb@alzheimercentrum.cz 

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

Zařízení AC Facility, s.r.o. v Českých Budějovicích je rozděleno na dva provozy – 

Seniorcentrum a Alzheimercentrum. 

 

V jedné části budovy – Seniorcentrum – se nacházejí malometrážní byty různé velikosti 

s možností využití pečovatelské služby a domácí péče. Tato část je určena klientům, 

kteří jsou do určité míry schopni postarat se o sebe sami. Rodinné prostředí 

Seniorcentra je zaměřené především na jejich pohodlí a bezpečí. Klienti mohou rovněž 

využívat jídelnu s nabídkou klasické české kuchyně. Pravidelně organizujeme různé 

kulturní akce (vystoupení divadelních spolků, přednášky, besedy, hudební odpoledne 

a mnohé další), sportovní cvičení, lekce jógy či výuku trénování paměti. 

 

Druhý provoz – Alzheimercentrum – je určen pro klienty, kteří trpí Alzheimerovou 

chorobou nebo jinou formou demence či chronického duševního onemocnění. 

 

Jedná se o ojedinělý projekt v rámci ČR - toto zařízení totiž zahrnuje služby pro 

všechny stupně podpory pro seniory a nemocné. V případě zhoršení zdravotního stavu 

nebo závislosti na péči se klient nemusí stěhovat, ale v rámci jedné budovy má 

zajištěny všechny služby. Samozřejmostí je poskytnutí odborné zdravotní péče, která 

je zabezpečována lékaři, všeobecnými sestrami a praktickými sestrami. O klienty dále 

pečuje tým složený ze sociálního pracovníka, pracovníků v sociálních službách a 

aktivizačních pracovníků. V zařízení se nachází obchod pro klienty s provozní dobou 

do odpoledních hodin, dále pak kadeřnictví. 

 

Budova zařízení má čtyři patra, klienti jsou ubytováni v prostorných dvoulůžkových a 

třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Vše je nové a je zařízeno tak, 

aby se zde klienti cítili příjemně a prostředí pro ně bylo bezpečné a prostorné. V 

zařízení se nachází mnoho reminiscenčních koutků, terapeutických místností 

(knihovna, tělocvična, kavárna, obývací pokoje a další). Podél budovy je zahrada, 

která je postupně osazována okrasnými keři, květinami a bylinkovými záhony. Pro 

klienty je na zahradě k dispozici venkovní nábytek, lavičky a velmi prostorný altán, 

pravidelně zde grilujeme a relaxujeme. 
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3.3. Účel AC Facility, s.r.o. 

Účelem AC Facility, s.r.o. je všestranně přispívat ke zlepšování a rozvoji kvality života 

osob s demencí. Svým působením se AC Facility, s.r.o. snaží o rozvoj duchovních a 

materiálních hodnot, které se vztahují k péči o osoby s demencí. Zásadami práce je 

aplikovatelnost individuálního přístupu, uplatňování moderních trendů a přístupů v 

sociální a zdravotní péči o osoby s demencí a snaha podporovat a rozvíjet pečující a 

ošetřovatelský personál. 

 

3.4. Vize AC Facility, s.r.o. 

Naší vizí je kvalitní a profesionální podpora pro lidí s demencí. 

3.5. Cílová skupina AC Facility, s.r.o. 

Cílovou skupinou jsou senioři, kteří již nejsou plně soběstační a dále osoby s 

chronickým duševním onemocněním či jiným zdravotním postižením, zejména 

pak osoby s Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou demence. Přijímáni jsou 

klienti v jakémkoliv stupni onemocnění, včetně terminálního stádia nemoci, 

nevyžaduje-li jejich zdravotní stav hospitalizaci v nemocnici. V rámci péče o 

klienta zajišťujeme jak zdravotní, tak sociální služby v souladu s platnou 

legislativou. 
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4. REGISTROVANÉ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY  

 

4.1. Domov se zvláštním režimem 

 

Poslání 

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. 

Cíle  

 

- 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 

 

- 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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4.2. Pečovatelská služba 

Posláním Pečovatelské služby je zabezpečit klientům pomoc a podporu pro setrvání 

v přirozeném domácím prostředí. 

 

Okruh osob 

Pečovatelská služba je poskytována dospělým osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo jiného zdravotního 

postižení a potřebují péči další osoby. Věková struktura: dospělí 27- 64 let, mladší 

senioři 65 – 80 let, starší senioři nad 80 let. 

Služba je poskytována terénně, a to v nepřetržitém 24hodinovém provozu 7 dní v 

týdnu. 

 

Cíle služby 

Hlavním cílem Pečovatelské služby je klient spokojený s poskytovanou sociální 

službou, jenž si zachovává dosavadní způsob svého života. 

Dílčí cíle: 

• Prostřednictvím poskytování pečovatelské služby pomoci klientovi udržet si, 

popřípadě zlepšit svou soběstačnost a samostatnost. 

• Poskytovat pečovatelskou službu v souladu se Standardy kvality sociálních služeb a 

vnitřními pravidly. 

• Podpořit udržení sociálních vazeb klienta. 

 

Poskytujeme tyto základní činnosti: 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití; pomoc při oblékání a svlékání, včetně 

speciálních pomůcek; pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve 

vnitřním prostoru; pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík. 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 

Pomoc při úkonech osobní hygieny; pomoc při základní péči o vlasy a nehty; pomoc 

při použití WC. 
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Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 

Dovoz nebo donáška jídla; pomoc při přípravě jídla a pití; příprava a podávání jídla a 

pití. 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti: 

Běžný úklid a údržba domácnosti; pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, 

například sezónního úklidu, úklidu po malování; běžné nákupy a pochůzky; velký 

(týdenní) nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti; praní a žehlení 

ložního a osobního prádla. 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

Doprovod k lékaři či na úřad. 

 

Součástí nabízených služeb je i základní sociální poradenství. 

Klientům lze rovněž poskytnout fakultativní služby, které jsou nad rámec základních 

činností. 

 

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. AC FACILITY, S.R.O. V ROCE 2020 Z HLEDISKA PROVOZU ZAŘÍZENÍ 

 

Obsazenost zařízení 

Domov se zvláštním režimem byl v průběhu roku 2020 kvůli následkům pandemie 

obsazen na 90 %. 

Byty, které jsou v rámci Seniorcentra, byly stále k dispozici a byla zde volná kapacita; 

pečovatelská služba zde v roce 2020 byla poskytnuta cca 120 klientům. 

Personál 

S ohledem na náročnost vykonávané přímé péče se projevuje vyšší míra fluktuace 

pracovníků. 

Snahou organizace je nabízet stabilní zázemí, nabídnout vzdělávací aktivity a vážit si 

svých zaměstnanců. 

Dětská skupina Kulíšek 

Již od roku 2015 provozujeme dětskou skupinu Kulíšek. Tato školka je určena dětem, 

jejichž rodič je zaměstnancem společnosti AC Facility, s.r.o. nebo zaměstnancem 

partnera AC Facility, s.r.o. 

Dětská skupina Zajíček 

Provoz druhé dětské skupiny Zajíček jsme z organizačních důvodů k 31. 8. 2020 

ukončili. 
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6. AKTIVITY PRO KLIENTY V ROCE 2020 
 

Náš tým připravuje pro klienty bohatý a rozmanitý program. Níže uvádíme několik 

zajímavých aktivit, kterých se v roce 2020 naši klienti účastnili. Některé akce se 

pravidelně opakují a jiné jsou realizovány pouze jednou do roka. 

 

Masopust 

Odpoledne ve veselých kostýmech, hodování a taneční zábavu jsme si užili ve 

společnosti dětí z našich Dětských skupin. 

Mezinárodní den žen 

Příjemné připomenutí ženského boje za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj. 

Všechny klientky od nás v tento den dostanou kytičku a společně si připravíme 

občerstvení. 

Velikonoce 

Vytváření velikonoční výzdoby, pečení velikonočního beránka a zdobení kraslic. 

Knihovna 

Pravidelnou návštěvu knihovny s programem a občerstvením jsme v roce 2020 mohli 

uskutečnit jen několikrát. 

Narozeninové oslavy 

Ani v období koronavirových opatření jsme se nenechali ošidit o narozeninové oslavy. 

Jen musely být v přísném režimu, tedy v menších skupinkách a s rozestupy. 

Mikuláš 

Tradice, během které stihne Mikuláš s čerty a andělem obejít všechny klienty 

Alzheimercentra, Seniorcentra i dětskou skupinu. 

Vánoce 

Velkolepé zkrášlování společných prostor, převážně z vlastně vyráběných dekorací. 

Štědrovečerní hostina zajištěná NN Životní pojišťovnou. 

Ježíškova vnoučata v netradičním duchu (tentokrát bez osobní účasti dárců). 
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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. 

 

Jihočeský kraj 

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 

 

DIWENDYS s.r.o. 

Zvěřinová Eva 

Čmejrková Anna 

Ondřichová Eva 

Lékárna U Tří lvů s.r.o. 

DENTIMED s.r.o. 

Pechek Zdeněk 

TZMO Czech Republic s.r.o. 

Obec Kamenný Újezd 

Obec Vidov 

Město Bechyně 

Městys Ledenice 

Město Vyšší Brod 

Obec Boršov nad Vltavou 

Březina Milan 

MĚSTYS Chlum u Třeboně 

Město Volary 

Obec Včelná 

Obec Želeč 

Obec Dříteň 

Město Suchdol nad Lužnicí 

Město Třeboň 

Valenta Marek, Ing. 

Ryšavý Miroslav 

Obec Rapšach 

Šolcová Miroslava 

Šraga Ladislav, Ing. 

MUDr. Šťastný Jan, MBA 

Kopřiva Štěpán 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
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8. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ZAŘÍZENÍ AC Facility, s.r.o. 

 

Domov se zvláštním režimem 

 

 

Správní rada

ředitel zařízení 

administrativa provozní pracovník

kuchyň

údržba

úklid

prádelna

recepce

vrchní sestra

staniční sestra

všeobecné sestry, 
praktické sestry

pracovníci v 
sociálních 
službách -
aktivizační 
pracovníci

pracovníci v 
sociálních 
službách

sociální pracovník

pracovníci v 
sociálních 
službách

pracovníci v 
sociálních 
službách -
aktivizační 
pracovníci
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Pečovatelská služba 

 

 

  

Správní rada

ředitel

administrativa 
vedoucí pečovatelské 

služby

pracovníci v 
sociálních 
službách

sociální 
pracovník

pracovníci v 
sociálních 
službách
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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: 
 
Zpráva o vztazích 

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, registrována u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 
7279, auditorské oprávnění Komory auditorů ČR č. 018) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným 
registrované ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní sítě nezávislých členských firem BDO. 

 

Zpráva nezávislého auditora 

Společníkům společnosti AC Facility, s.r.o. 

Výrok auditora 

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti AC Facility, s.r.o., se sídlem  

Husova tř. 1651/125b, České Budějovice 2, identifikační číslo 242 40 931, (dále také společnost) 

sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2020, výkazu 

zisku a ztráty a přehledu o změnách vlastního kapitálu 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 společnosti AC 

Facility, s.r.o., 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 

společnosti 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 

jednatel společnosti AC Facility, s.r.o. 

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. 
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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 společnosti, 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 jednatele společnosti AC Facility, s.r.o. za účetní závěrku 

Jednatel společnosti AC Facility, s.r.o. odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a 

poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který 

považují za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti 

způsobené podvodem nebo chybou. 

Při sestavování účetní závěrky je jednatel společnosti Klient povinen posoudit, zda je společnost 

schopna 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, s výjimkou případů, kdy jednatel plánuje zrušení společnosti nebo ukončení její 

činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit. 

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 
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dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních 

kontrol. 

- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem společnosti 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 jednatel společnosti AC Facility, s.r.o. uvedl v příloze účetní 

závěrky. 

- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky 

jednatelem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná nejistota 

vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost společnosti 

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 společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme 

získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že 

společnost 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 jednatele společnosti AC Facility, s.r.o. 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 


