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1. ÚVODNÍ SLOVO 

 

Vážení, 

 

dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu zařízení Alzheimercentrum Prácheň, z.ú. 

za kalendářní rok 2020.  

Ačkoliv se můžeme pyšnit dlouholetou praxí v oboru, rok 2020 byl pro nás velmi 

náročný a zcela odlišný od předešlých let. Pandemie onemocnění COVID 19 zasáhla 

opravdu veškeré oblasti našich životů a výrazně se dotkla i nás poskytovatelů 

sociálních služeb. Až doposud jsme byli zvyklí realizovat nové a nové aktivity pro 

klienty, vzdělávat zaměstnance a snažit se neustále posouvat dopředu. Toto nám 

v roce 2020 však nebylo v míře, v jaké bychom si přáli, umožněno.  Mnoho aktivit, 

které jsme chtěli zrealizovat, jsme byli nuceni zrušit, přesunout nebo alespoň 

přizpůsobit aktuální epidemiologické situaci. Skupinové akce probíhaly v omezeném 

počtu klientů a za dodržení striktních hygienických podmínek, vzdělávání 

zaměstnanců probíhalo převážně online formou. Ne nadarmo se říká, že vše zlé je 

k něčemu dobré. A situace roku 2020 nás v tom jen usvědčila. Pandemie COVID 19 

nejen zvedla velkou vlnu solidarity vůči nám, ale ukázala nám, že se všichni dokážeme 

ještě více semknout a táhnout za jeden provaz. Naší prioritou mimo ochrany draví 

našich klientů, bylo zajištění kvalitní a láskyplné péče. Díky profesionálnímu týmu 

našich zaměstnanců a vysokému nasazení se nám tohoto podařilo dosáhnout i v roce 

 2020. I přes veškeré překážky byl celý loňský rok ve znamení vybavování a 

zvelebování našeho zařízení tak, abychom co nejvíce zkvalitnili a zpříjemnili život 

našim klientům i zaměstnancům.  

Na Louckém Mlýně rovněž v květnu roku 2020 započala plánovaná rozsáhlá 

rekonstrukce, která má za cíl zlepšení požárně-bezpečnostního řešení budovy. 

 

 

 

Bc. Lucie Kučerová 

ředitelka Alzheimercentrum Prácheň, 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 PRÁCHEŇ, z.ú. 

3.1. Identifikace zařízení 

 

Název zařízení:    Alzheimercentrum Prácheň, z.ú. 

Právní forma:    zapsaný ústav 

Sídlo:     Sokolovská 657/9, Karlín, 180 00 Praha 8 

Provozovny:   Písek - 17. listopadu 2444/24, 397 01 

     Písek - Nádražní 506,397 01 

     Loucký Mlýn - Radčice 58, Vodňany, 389 01 

IČO:      251 56 349 

DIČ:      CZ 69 900 3518 

Bankovní spojení:   2111389249/2700  

Ředitel:     Bc. Lucie Kučerová 

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

Při výkonu funkce zastupuje: Ing. Kamila Valštýnová 

E-mail:     pisek@alzheimercentrum.cz 

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

Alzheimercentrum Prácheň, z.ú. provozovna Písek bylo založeno v roce 1996 a je 

tak vůbec prvním specializovaným zařízení pro osoby s Alzheimerovou chorobou a 

dalšími formami demence v České republice. Zařízení disponuje dvěma oddělenými 

budovami poskytující dvě rozdílné sociální služby. Hlavní budova s kapacitou 62 lůžek 

se nachází v klidné zóně nedaleko historického centra města Písku a je zde 

poskytována sociální služba zaměřující se na péči o osoby se zdravotním postižením 

od 19 let věku. V současné době se zařízení specializovalo na ošetřovatelsky náročné 

klienty se syndromem bdělého bezvědomí, po mozkových příhodách, onkologických 

onemocněních a na klienty se zdravotním postižením.  Druhou menší budovou je pak 

prvorepubliková vila s kapacitou 11 lůžek, kde je poskytována sociální služba 

zaměřující se na péči o osoby s Alzheimerovým onemocněním nebo jiným typem 

demence od 40 let věku. Alzheimercentrum v Písku je certifikovaným pracovištěm 

Bazální stimulace. 

 

Ubytování klientů v hlavní budově je realizováno ve dvoulůžkových nebo třílůžkových 

pokojích s vlastním sociálním zařízením. Bezbariérové sociální zařízení je součástí 

každého pokoje. Budova má 3 patra s výtahem, terapeutické místnosti, společenské 

prostory, nově vybudovanou terasu i venkovní zahrádku s posezením a grilem. 

Místnosti jsou vybaveny tak, aby působily příjemně a současně splňovaly svůj účel. V 

přízemí se nachází jídelna, která je propojena se zahradou, a slouží také jako kavárna 

a relaxační místnost. Druhá jídelna je nově vybudována v přístavbě, která slouží i jako 

kuchyňka pro klienty.  

 

Ubytování klientů v budově vily je realizováno ve dvoulůžkových a třílůžkových 

pokojích se společnými sociálními zařízeními. Budova má dvě patra bez výtahu, 

společenské prostory, kde probíhají terapie, a krásnou velkou zahradu, na níž s klienty 

nejen rádi relaxujeme, ale věnujeme se zde i drobnému zahradničení či terapiím a 

cvičení. Klienti mají k dispozici rovněž obývací pokoj a jídelnu s kuchyňským koutem, 

který slouží k nácviku soběstačnosti.  
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Alzheimercentrum Prácheň, z.ú. provozovna Loucký Mlýn bylo založeno v roce 

1998. Budova se nachází uprostřed nádherné klidné přírody nedaleko městečka 

Vodňany, na trase České Budějovice – Písek. Rozlehlá pole, řeka Blanice a venkovská 

cesta bez velkého provozu motivují klienty k pobytu venku v doprovodu personálu, což 

přispívá k jejich aktivizaci. 

 

Zařízení má dvě patra s výtahem, terapeutické místnosti, společenské prostory, jídelnu 

a velkou zahradu s posezením. Ubytování je realizováno ve dvoulůžkových nebo 

třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Pokoje jsou koncipovány a 

vybaveny tak, aby byly pro klienta bezpečné a klidné, i když v rámci péče v těchto 

pokojích netráví nijak dlouhý čas, čímž je podpořena jejich aktivizace. Jídelna a další 

místnosti jsou vybaveny tak, aby působily příjemně a současně splňovaly svůj účel. 

Klientům je k dispozici také kuchyň a obývací pokoj. Tyto místnosti slouží k nácviku 

soběstačnosti a byly zařízeny tak, aby splňovaly běžný standard domácnosti. V jídelní 

části mimo stravování probíhají různé druhy terapií pod vedením zkušených 

aktivizačních pracovnic a terapeutek. Mezi velmi oblíbené terapeutické činnosti patří  

např. arteterapie, reminiscenční terapie, reminiscenční terapie, nácvik jemné motoriky, 

rehabilitace, trénink paměti a mnoho dalších aktivit. Alzheimercentrum Loucký Mlýn je 

certifikovaným pracovištěm Bazální stimulace. Jsme rovněž hrdým držitelem certifikátu 

Vážka, udělovaným Českou alzheimerovskou společností a držitelem Značky kvality, 

certifikátu udělovaným Asociací poskytovatelů sociální péče. 
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3.3. Účel Alzheimercentra Prácheň, z.ú. 

Účelem Alzheimercentra Prácheň, z.ú. je všestranně přispívat ke zlepšování a rozvoji 

kvality života osob s demencí. Svým působením se Alzheimercentrum Prácheň, z.ú. 

snaží i o rozvoj duchovních a materiálních hodnot, které se vztahují k péči o osoby s 

demencí. Účelem organizace je aplikovatelnost individuálního přístupu a dodržování 

lidských práv u osob, které jsou znevýhodněny touto nemocí. Uplatňujeme moderní 

trendy i přístupy v sociální a zdravotní péči o osoby s demencí. Snažíme se také 

podporovat a rozvíjet pečující a ošetřovatelský personál, který zajišťuje přímou péči. 

 

 

3.4. Vize Alzheimercentra Prácheň, z.ú. 

Naší vizí je kvalitní a profesionální podpora pro osoby trpící demencí.  

 

3.5. Cílová skupina Alzheimercentra Prácheň, z.ú. 

 

Cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby s jiným 

zdravotním postižením. Osoby s Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou 

demence. V rámci přijetí do péče jsou přijímáni jedinci v jakémkoliv stupni onemocnění, 

včetně terminálního stádia nemoci, nevyžaduje-li jejich zdravotní stav hospitalizaci v 



 

 

Výroční zpráva 2020 – Strana 9 

 

nemocnici. V rámci péče o klienta zajišťujeme jak zdravotní, tak sociální služby v 

souladu s platnou legislativou  

 

            

  

 

 

4. REGISTROVANÉ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY  

4.1. Domov se zvláštním režimem 

 

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 
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zvládnout samostatně. Nabízí klientům možnost společenských kontaktů, poskytuje 

podporu při rozhodování, naplňování přání a vůle klienta s ohledem na jeho možnosti 

a schopnosti.  

Kapacita služby domov se zvláštním režimem pro provoz Loucký Mlýn je 65 klientů, 

v Písku je 11 klientů. 

 

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  

 

Služba je poskytována v nepřetržitém 24 hodinovém provozu 7 dní v týdnu. 

 

Zásady 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  

 

Cílová skupina  

 

 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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4.2. Denní stacionář 

Posláním sociální služby v Denním stacionáři je zabezpečit uživatelům praktickou bio-

psycho-spirituální pomoc pro setrvání v přirozeném prostředí. Hlavním posláním je 

poskytování kvalitní, individuálně zaměřené služby lidem, kteří se v důsledku svého 

zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci tak, aby byly zajištěny všechny 

potřeby klienta a on mohl co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí.  

Poskytování služeb v našem zařízení vychází z osobních cílů a potřeb uživatelů a je 

postaveno především na vnitřních zdrojích služeb a na pravidelné pomoci při zajištění 

potřeb klientů. Denní stacionář je ambulantní služba, která je poskytována osobám, 

které mají sníženou soběstačnost a potřebují pomoc druhé osoby ať už z důvodu věku, 

zdravotního či tělesného postižení nebo osobám s Alzheimerovou chorobou a 

chronickým duševním onemocněním, které i nadále zůstávají doma, ve svém 

přirozeném prostředí. 

Kapacita Denního stacionáře v Písku  je 10 klientů a je určena od 19 let věku. Kapacita 

denního stacionáře na Louckém Mlýně je 10 klientů s je určena osobám od 27 let věku.  

 

Cíle služby 

Cílem Denního stacionáře je poskytovat službu, která vede k podpoře a udržení 

aktivního života a k prodloužení soběstačnosti uživatelů. Umožnit a usnadnit klientům 

důstojné žití v přirozeném prostředí, odlehčit situaci pečujícím rodinám. Denní 

stacionář se specializuje zejména na klienty s Alzheimerovou chorobou nebo jiným 

typem demence. Alzheimerova choroba zcela změní osobnost nemocného člověka. 

Nemoc těžce dopadá i na nejbližší okolí. Pečující rodina bývá vyčerpaná, stresovaná, 

unavená, lidé zažívají pocity beznaděje a sebeobviňování. Potřebují si odpočinout, ale 

leží na nich tíha péče o svého blízkého.  

Zásady poskytované služby 

• Poskytování kvalitní sociální služby na základě plánování, vycházející 

z individuálních potřeb uživatelů a poskytování co nejkvalitnější péče vzhledem 

k cílové skupině 

• Ochrana práv uživatelů 
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• Vytvoření příjemného a vstřícného prostředí 

• Podpora udržení co nejužšího kontaktu s rodinou a blízkými 

• Podpora způsobu života, který se co nejvíce blíží dosavadnímu způsobu života 

uživatele 

• Zajištění bezpečné a odborné služby 

• Snižovaní následků nepříznivé situace klientů, pro kterou nás vyhledali 

• Podpora uživatelů služby v soběstačnosti 

• Práce s uživatelem a jeho biografií  

 

 

Cílová skupina 

 

Všechny osoby, které potřebují dohled nebo péči druhé osoby. Především osoby s 

Alzheimerovou chorobou nebo formou demence. Do naší cílové skupiny patří i osoby 

s jiným chronickým duševním onemocněním, zdravotním nebo kombinovaným 

postižením.  

Klient Denního stacionáře u nás najde zajímavý program s nabídkou velkého počtu 

podporujících aktivit a terapií. Pomoc a podporu při osobní hygieně, oblékání, podání 

stravy a pomoc se vším, co již sám nezvládá. Odborný personál dohlíží nad podáváním 

léků, nad pitným režimem. Součástí celkové péče je kromě sociální péče, péče 

rehabilitační, reminiscenční terapie, canisterapie, bazální stimulace, muzikoterapie, 

dotyková péče atd.  

 

5. DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM  

 

Posláním služby je poskytování komplexní, kvalitní, individuálně zaměřené, celoroční 

pobytové služby osobám se zdravotním postižením, které již nemohou zůstat ve 

svém vlastním domácím prostředí. 

Služba zajišťuje pomoc a podporu v naplnění základních životních potřeb, jako je 

ubytování, stravování, hygiena, oblékání apod. Dále umožňuje společenský kontakt, 
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poskytuje podporu při rozhodování, naplňování přání a vůle klienta s ohledem na 

jeho možnosti a schopnosti. Kapacita služby je 62 uživatelů od 19 let věku. 

 

Cíle služby 

- zajištění individuálně zjištěných a dojednaných základních životních potřeb 

- poskytování takové míry podpory, kterou klient skutečně potřebuje 

- udržení co nejužšího kontaktu s rodinou a blízkými 

 

Služba je poskytována v nepřetržitém 24 hodinovém provozu 7 dní v týdnu. 

 

Zásady poskytované služby 

 

- zajištění bezpečné a odborné služby 

- dodržování práv klientů (zejména Listina základních lidských práv a svobod) 

- respektování přání a vlastní volby klientů 

- respektování soukromí klientů 

- individuální přístup 

- podpora samostatnosti a nezávislosti klientů 

- partnerství a úcta k člověku 

- profesionalita a odbornost 

- vytvoření příjemného a vstřícného prostředí 

 

Cílová skupina  

Osoby se zdravotním postižením od 19 let věku, které mají snížené schopnosti svou 

nepříznivou sociální situaci zvládat a řešit a potřebují pravidelnou pomoc druhé 

osoby. 
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6. ALZHEIMERCENTRUM PRÁCHEŇ, Z.Ú. V ROCE 2020 Z HLEDISKA PROVOZU ZAŘÍZENÍ 

 

Obsazenost zařízení 

Zařízení byla v důsledku pandemie COVID 19 a v důsledku probíhající rekonstrukce 

objektu Louckého Mlýna obsazena na 85 %. 

 

Personál  

S ohledem na náročnost vykonávané přímé péče je patrná drobná míra fluktuace 

pracovníků. Snahou organizace je nabízet stabilní zázemí, pořádat vzdělávací aktivity 

a vážit si svých zaměstnanců. V rámci vzdělávání podporujeme pracovníky na všech 

pracovních pozicích, aby reflektovali trendy pro danou oblast a přenášeli získané 

znalosti do praxe.  

 

Rekonstrukce zařízení Alzheimercentrum Loucký Mlýn 

 

V květnu roku 2020 započala na Louckém Mlýně plánovaná rozsáhlá rekonstrukce 

objektu, jejímž cílem je nové požárně-bezpečnostní řešení budovy. Termín ukončení 

stavebních prací je předpokládán v červnu roku 2021. 
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7. AKTIVITY PRO KLIENTY V ROCE 2020 

 

Tým Alzheimercentra Prácheň, z.ú. připravuje pro klienty celoročně bohatý a rozmanitý 

program. Každý, kdo chce svůj volný čas trávit aktivně, může využívat program, který 

připravují a nabízejí naše aktivizační pracovnice dle přání i možností klientů. 

V důsledku nepříznivé epidemiologické situace a z ní pramenících nařízení vlády, 

nebylo možné realizovat všechny plánované akce v plném rozsahu.  

Níže uvádíme několik zajímavých aktivit roku 2020: 

 

Masopust 

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

společnosti dětí z našich Dětských skupin. 

Mezinárodní den žen 

I v loňském roce jsme si nenechali ujít tento významný den, který nám připomíná  

ženské boje za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj. Všechny klientky od nás 

v tento den dostaly kyětinu, společně jsme poseděli u kávy a zákusku. 

Velikonoce 

Tradiční výroba velikonoční dekorací, pečení velikonočního beránka, mazanců, 

barvení vajíček, tématické bloky věnující se historii Velikonoc, pomlázka. 

Čarodějnice a prvomájové oslavy 

Tradiční slet čarodějnic, při kterém nechybí hudba, oheň, opékání buřtů, výroba májky 

a připomínka na prvomájový průvod. 

Návštěva dětí z dětského klubu Pohádka 

Pod heslem „Pomáháme s úsměvem“ nás v koronavirové době na Loucký Mlýn 

přijely potěšit děti z dětského Klubu Pohádka a strávily s námi krásné odpoledne. 

Smáli jsme se, společně si zazpívali „Není nutno“ a opekli buřty. V deštivém dni s 

sebou děti přinesly nejen sluníčko, dobrou náladu, ale měly pro nás i krásné 

překvapení! Pod heslem „Pomáháme s úsměvem“ se pustily do vlastního projektu, 

kterým chtějí dělat a šířit radost. Spolu s klienty denního stacionáře Duha se proto 

pustily do výroby korálkových náramků. Finanční prostředky, které z prodeje 

náramků získaly se pak rozhodly rozdělit mezi ty, jichž se koronavirová situace dotkla 

nejvíce.  
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Roztančené odpoledne s divadelním spolkem Prácheňská scéna 

V rámci koronavirové situace nás do Písku přišel podpořit a rozveselit divadelní 

spolek Prácheňská scéna. Strávili jsme s nimi krásně letní protančené odpoledne. 

Zatančilo se zpívalo se. Došlo na klasiku jakou je kankán, Bonnie M. a došlo i na 

nezapomenutelná „Poupata“. Bylo to skvělé a krásně strávené odpoledne. 

Narozeninové oslavy 

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

Ty ovšem probíhaly v přísném režimu, tedy v menších skupinkách a s rozestupy. 

Halloween, dušičky 

Výroba tematických dekorací, dlabané dýně, dýňové dobroty. 

Mikulášská nadílka 

Tradiční průvod zařízením,  během kterého Mikuláš s čerty a andělem obejde  všechny 

klienty našeho centra. 

Vánoční svátky 

Vánoční výzdoba interiéru zařízení, výroba dekorací a ozdob, pečení cukroví a 

vánoček, zpívání koled, zdobení vánočního stromečku, Štědrovečerní hostina  

Zapojení do projektu „Ježíškova vnoučata“. 
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8. PŘIJATÉ DARY V ROCE 2020 

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

vážíme.  

 

Jihočeský kraj 

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 

 

Česká alzheimerovská společnost, o.p.s. 

DENTIMED s.r.o. 

Konnicke Helena 

Mlčáková Helena, JUDr. 

Toncarová Jiřina 

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové se podílel na                   

financování odborných kurzů konceptu Paliativní péče, 

které byly určeny pro pracovníky přímé péče 

sociální služby DOZP. 

 

 

 

 

https://www.vdv.cz/
https://www.vdv.cz/
https://www.vdv.cz/
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9. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ZAŘÍZENÍ ALZHEIMERCENTRA PRÁCHEŇ, z.ú. 
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10. 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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11. 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 
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Zpráva nezávislého auditora 

Správní radě Alzheimercentrum Prácheň, z.ú. 

Výrok auditora 

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

Sokolovská 675/9, Praha 8, identifikační číslo 251 56 349, (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 Prácheň, 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. 
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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 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  
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