VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

Alzheimercentrum Zlín z.ú.

OBSAH

1. ÚVODNÍ SLOVO.................................................................................................. 3
2. SÍŤ ALZHEIMERCENTRUM ................................................................................ 4
3. ALZHEIMERCENTRUM ZLÍN z.ú. ...................................................................... 5
3.1. Identifikace zařízení ....................................................................................... 5
3.2. Představení specializovaného zařízení ........................................................ 5
3.3. Poslání Alzheimercentra Zlín z.ú. ................................................................. 7
3.4. Vize Alzheimercentra Zlín z.ú. ....................................................................... 7
3.5. Cílová skupina Alzheimercentra Zlín z.ú. ..................................................... 7
4. REGISTROVANÉ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ................................... 8
4.1. Domov se zvláštním režimem ....................................................................... 8
5. ALZHEIMERCENTRUM ZLÍN z.ú. v roce 2020 z hlediska provozu zařízení ... 9
6. AKTIVITY PRO KLIENTY V ROCE 2020 ............................................................ 9
6.1 Procházky a výlety mimo centrum v roce 2020 ......................................... 11
6.2 Tematické akce v roce 2020 ......................................................................... 11
6.3 Kulturní akce ................................................................................................. 12
7. PŘIJATÉ DARY V ROCE 2020 ......................................................................... 13
8. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ZAŘÍZENÍ ALZHEIMERCENTRA ZLÍN z.ú. .... 16
9. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY .................................. 17
10. PŘÍLOHY ........................................................................................................... 17

Výroční zpráva 2020 – Strana 2

1. ÚVODNÍ SLOVO
Vážení čtenáři,

předkládáme Vám Výroční zprávu Alzheimercentra Zlín z.ú. za kalendářní rok 2020.
Tento rok byl náročný pro všechny a velmi důrazně nám připomenul, jak je zdraví
důležité a velmi křehké. Předvedl nám však také to, že společně dokážeme zvládnout
i velmi těžké situace. Ukázala se velká solidarita, s pomocí a podporou firem i
jednotlivců jsme mohli po celou dobu fungovat a poskytovat lásku a péči našim
klientům. Někteří nás podpořili finančně, jiní ochrannými pomůckami, desinfekcí,
sladkostmi, ovocem a vitamíny. Jiní přišli pomoci osobně.
I přes nepřízeň způsobenou epidemií COVID-19, můžeme konstatovat, že se nám
podařila spousta věcí. Byla rozšířena kapacita centra na 156 lůžek, která se během
léta zcela naplnila. Navázali jsme spolupráci s organizací Mezi námi, o.p.s, která
podporuje myšlenku mezigeneračního setkávání mezi lidmi všech generací. V rámci
společného cíle jsme realizovali a budeme i nadále realizovat společné aktivity naší
dětské skupiny Brouček a Univerzitní mateřské školy Qočna s našimi klienty v
Alzheimercentru Zlín. V průběhu léta jsme se dohodli se zástupci Střední průmyslové
školy polytechnické na zapůjčení části pozemku, kde mohou naši klienti trávit čas
venku a v bezpečí. Dokončili jsme terapeutickou místnost Snoezelen sloužící klientům
Alzheimercentra ke stimulaci smyslů, diagnostickým a terapeutickým účelům, ale
hlavně k relaxaci a uklidnění. Podařilo se nám také zlepšit kvalitu prostředí pomocí
zavedení klimatizace do jídelen.
Na závěr mi dovolte malé poděkování. Děkuji všem zaměstnancům Alzheimercentra
ve Zlíně za jejich přístup, zodpovědnost a ochotu; klientům za jejich lásku, úsměvy a
povzbuzení; rodinným příslušníkům za to, že pochopili vážnost situace a snažili se
nám ze všech sil pomoci; dárcům a podporovatelům centra za jejich věcnou, finanční
i jinou podporu. Moc si toho vážíme.

doc. Ing. Pavla Staňková, Ph.D.
ředitelka Alzheimercentra Zlín 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 komplexní 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 ZLÍN z.ú.
3.1. Identifikace zařízení
Název zařízení:

Alzheimercentrum Zlín z.ú.

Právní forma:

zapsaný ústav

Sídlo:

Zlosyň 160, 277 44 Zlosyň

Adresa:

Růmy 1393 a 1391, 760 01 Zlín

IČO:

03 461 891

DIČ:

CZ699003518

Bankovní spojení:

2111171995/2700

Ředitel:

doc. Ing. Pavla Staňková, Ph.D.

Statutární orgán - ředitel:

Alzheimercentrum pp s.r.o.

Při výkonu funkce zastupuje: Ing. Kamila Valštýnová
E-mail:

zlin@alzheimercentrum.cz

Web:

www.alzheimercentrum.cz/zlin

3.2. Představení specializovaného zařízení
Alzheimercentrum Zlín z.ú. se nachází v klidné části města, v blízkosti centra města
Zlín a nedaleko lesa s krásným výhledem na Baťovy domky, na ulici Růmy 1391 a
1393. Zařízení odpovídá svým charakterem a umístěním životnímu stylu lidí, kteří jeho
služby využívají.
Kapacita centra je 156 klientů. Dvě vzájemně propojené budovy mají vždy dvě
nadzemní podlaží. V obou budovách je k dispozici výtah, který umožňuje volný pohyb
mezi patry. K budově patří také 2 venkovní terasy, které klientům umožňují pobyt na
čerstvém vzduchu a slouží k nejrůznějším aktivizačním činnostem.
Prostředí a podmínky odpovídají svým charakterem životnímu stylu klientů, cílům
poskytované služby a nárokům cílové skupiny uživatelů. Prostředí je přizpůsobeno
úrovni vnímání klientů.
Budovy jsou vybaveny jednolůžkovými a dvoulůžkovými pokoji. Každý pokoj má vlastní
sociální zařízení se sprchou, toaletou a umyvadlem. Pokoje klientů jsou přizpůsobeny
jejich potřebám (polohovací lůžko, noční stolek, vlastní výzdoba atd.) Polohovací
postele s kvalitními matracemi poskytují dostatek pohodlí k odpočinku i komfortu při
vstávání. Každý klient si může přinést obrázky, fotografie, drobné předměty, zkrátka
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to, co měl rád. Tyto věci navodí pocit domova a také pomáhají při reminiscenčních
terapiích. V každém pokoji může mít klient televizor a vlastní drobný nábytek, který
vytváří dojem a pohodu domova. V zařízení jsou čtyři centrální koupelny, dvě z nich
disponují vanou. V objektu se nachází vstupní hala, v každém podlaží jídelny s LCD
televizory, reminiscenční místnost, společný obývací pokoj k využití pro klienty i
návštěvy a venkovní terasa. Jídelny a další společenské a terapeutické místnosti jsou
vybaveny tak, aby splňovaly svůj účel, přitom působily příjemně a útulně a současně
zabezpečovaly klientům bezpečné prostředí. Právě v těchto prostorách probíhá
každodenně pestrá škála skupinových terapií klientů, a to na základě jejich vnímání a
stupně onemocnění.
Chodby jsou vymalovány různobarevně k usnadnění orientace klientů. Stejně tak i
zárubně dveří u pokojů. Stravování je zajištěno prostřednictvím vlastní kuchyně, která
odpovídá moderním požadavkům na stravovací provoz. Individuálně zohledňujeme
případné alergie či dietní omezení. Chceme, aby klientům chutnalo jako doma. Vaříme
jen z čerstvých surovin, nepoužíváme umělá dochucovadla. Skladba jídelního lístku je
připravována nutriční terapeutkou, což zaručuje jeho vyváženost. V zařízení je
zajištěna odborná lékařská a zdravotnická péče, poskytovaná všeobecnými sestrami,
zdravotnickými asistenty. O klienty dále pečuje tým složený ze sociálních pracovníků,
pracovníků v sociálních službách a aktivizačních pracovníků. Součástí péče je také
pravidelná fyzioterapie. Přímo v areálu se nachází i salón krásy, do něhož pravidelně
dochází kadeřnice a pedikérka.
Lidská vřelost, vstřícnost, pohlazení, kvalitní a bezpečná péče, odpovídající
požadavkům na důstojný život našich klientů, je pro nás prioritou.
Nedílnou součástí centra je Dětská skupina Brouček. Je určena dětem, jejichž rodič je
zaměstnancem organizace Alzheimercentrum Zlín, z.ú. nebo žije v nedalekém okolí či
sdílí myšlenku dětské skupiny v našem zařízení. Základním účelem provozování
školičky Brouček je pravidelná péče o děti rodičů, kteří se tak mají možnost vrátit do
pracovního prostředí s vědomím, že o jejich děti bude po tuto dobu profesionálně
postaráno. Dětská skupina Brouček je určena pro děti od jednoho roku věku do
zahájení povinné školní docházky (do 6 let věku) a je zaměřena na zajištění potřeb
dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. Je
nepochybné, že přítomnost dětí v centru má na pozitivní vliv také na psychiku klientů
a mezigenerační setkávání je přínosné jak pro děti, tak pro naše klienty.
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3.3. Poslání Alzheimercentra Zlín z.ú.
Posláním je poskytování komplexní, kvalitní, individuálně zaměřené, celoroční
pobytové služby osobám trpícím syndromem demence nebo chronického duševního
onemocnění, kteří již nemohou zůstat ve svém vlastním domácím prostředí.
3.4. Vize Alzheimercentra Zlín z.ú.
Naší vizí je kvalitní a profesionální podpora pro lidi s demencí.

3.5. Cílová skupina Alzheimercentra Zlín 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

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 biopsycho-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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5. ALZHEIMERCENTRUM ZLÍN z.ú. v roce 2020 z hlediska provozu zařízení

Obsazenost zařízení
Vývoj obsazenosti zařízení byl ve většině roku stabilní a dosahoval 100 % obsazenosti.
Personál
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. Personál Alzheimercentra Zlín prochází každoročním vzděláváním
v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách. V roce 2020 mimo jiné
zaměstnanci absolvovali velmi zajímavé kurzy – kurz Validace a kurz Bazální
stimulace. Validace je metoda péče o staré dezorientované lidi, kterou vyvinula Naomi
Feil. Představuje uznání pocitů druhého člověka a její snahou je podpořit je. Validovat
někoho znamená přijmout jeho emoce a říct mu, že jeho emoce jsou pravdivé. Pod
vedení skvělé lektorky, paní Márie Wirth, se učili naši pracovníci schopnosti vcítit se a
přiblížit se vnitřnímu prožívání dezorientované osoby. Bazální stimulace je unikátní
koncept, využívaný v ošetřovatelské péči, který staví na doteku. Díky zklidňující, nebo
naopak povzbuzující stimulaci můžeme klientovi pomoci, aby si uvědomil sám sebe,
svoje tělo a ulehčili mu tak třeba orientaci v prostoru či denní době. Správnými
technikami bazální stimulace lze navodit pocity vzájemné důvěry a porozumění,
aktivovat mozkovou činnost, a tím podporovat vnímání, komunikaci a hybnost klienta.
6. AKTIVITY PRO KLIENTY V ROCE 2020
Být aktivní je důležité v každém věku. Naše klienty denně zapojujeme do celé řady
činností, které jsou každému šité na míru. Znalost zvyků, zájmů a osobních potřeb nám
pomáhá připravit skladbu činností tak, aby pro klienta byly potěšením a zpříjemněním
dne. Proškolený personál při své práci využívá různých metod a způsobů přístupu a
komunikace s klientem pomocí bazální stimulace a prvků validace. Základními kameny
aktivizačních činností jsou reminiscenční terapie, tréninky paměti, muzikoterapie,
arteterapie, aromaterapie, procvičování jemné a hrubé motoriky, terapeutické vaření a
pečení. V centru navíc probíhá canisterapie i terapie s poníky. Postupy
Alzheimercentra ve Zlíně vycházejí z nejnovějších vědeckých poznatků a nabídka
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terapií je neustále rozšiřována. V roce 2020 byla slavnostně otevřena nová
terapeutická místnost Snoezelen, která slouží klientům Alzheimercentra ke stimulaci
smyslů, diagnostickým a terapeutickým účelům, ale hlavně k relaxaci a uklidnění.
Navázali jsme spolupráci s organizací Mezi námi, o.p.s, která podporuje myšlenku
mezigeneračního setkávání mezi lidmi všech generací. I když osobní mezigenerační
setkávání bylo velmi složité, v rámci společného cíle jsme realizovali spoustu
společných aktivit s dětmi z dětské skupiny Brouček a Univerzitní mateřské školy
Qočna s našimi klienty v Alzheimercentru Zlín.
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6.1 Procházky a výlety mimo centrum v roce 2020

Piknik u lesa
Návštěva cukrárny Delikana
6.2 Tematické akce v roce 2020

Leden

Zahrádka nás baví

Tři králové

Červen

Cukrárna na Růmech

V hlavní roli černý bez

Pánský klub

Návštěva cukrárny

Canisterapie

Muzikoterapie

Mezigenerační setkání

Piknik u lesa
Vzkazy mladším generacím

Únor
Oslava sv. Valentýna

Červenec

Fašank na Růmech

Aromaterapie

Končiny

Muzikoterapie

Divadlo Slunečnice

Sportovní „olympiáda“

Canisterapie

Salón krásy

Mezigenerační setkání

Koupání na terase
Levandulové vábení

Březen

Domácí hospodyňka

Oslava Mezinárodního dne žen

Kontaktní terapie s poníky

Jarní výzdoba
3. ročník odpoledního plesání

Srpen
Koncert „Pocta Waldemaru Matuškovi“

Duben

Koncert pod okny

Velikonoce

Módní přehlídka

Salón krásy

Sportovní vodní odpoledne

Květen

Září

Zdraví z přírody

Aromaterapie
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Cuketové hody

Listopad

Překližková dílna

Zdobení vánočního stromečku

Kosmetický salón

Pečení cukroví

Podzimní tvoření
Domácí hospodyňka

Prosinec
Mikulášská nadílka

Říjen

Předvánoční punč

Kuželkový turnaj

Štědrý den

Arteterapie

Silvestr a Nový rok

Mrkvové šátečky

6.3 Kulturní akce
Koncert pod okny „Pocta Waldemaru Matuškovi“, koncert pod okny „Posezení
s harmonikou“, Divadlo Slunečnice, harmonika Lucie Kollerové
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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.
⚫ Nadace ČEZ

⚫ Gabriela Tan

⚫ Výbor dobré vůle – Nadace

⚫ Miroslav Kobalíček

Olgy Havlové
⚫ HP Tronic Zlín, spol. s r.o.
⚫ GIVT.cz
⚫ Ing. Tomáš Goláň
⚫ FOR JOB PROTECT
⚫ Nadační fond STOP ŠIKANĚ
⚫ Gemini oční klinika a.s.
⚫ Technodat Elektro s.r.o.
⚫ Mgr. Svatava Blažková
⚫ DATART
⚫ Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
⚫ Centrum transferu technologií
⚫ VITAR s. r. o.
⚫ Ing. Jaroslav Cekota
⚫ Continental Barum s.r.o.
⚫ Jan Vintr
⚫ Kovonástroje s.r.o.
⚫ Marx Jakub
⚫ Fratišek Kubiš

⚫ Mgr. Bobotová Jana
⚫ Nadace Charty 77
⚫ Evropský řád rytířů vína
⚫ Manželé Knirschovi
⚫ Saltic s.r.o.
⚫ MachBall, s.r.o.
⚫ posluchači rádia Zlín
⚫ paní Drybčáková
⚫ Výlupkovi
⚫ Výmolovi
⚫ Vydrovi
⚫ Pechancovi
⚫ KASKO - Formy spol. s r.o.
⚫ paní Jančíková
⚫ paní Kovaříková
⚫ Dětský domov Zlín Lazy
⚫ Marek Novák
⚫ greiner packaging s.r.o.
⚫ pan Šafařík
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⚫ pan Surý

⚫ Městské divadlo Zlín

⚫ Romana Dvořáčková

⚫ Skautské krizové centrum Zlín

⚫ Paní Metzlová

⚫ paní Blanka, paní Marta, paní

⚫ Nikola Drdlová
⚫ Lucie Hurtová
⚫ Strojírenské inovační centrum
s.r.o.

Eva a paní Marie
⚫ Roušky Holešov
⚫ Mléčný karamel – Danka
⚫ About You

⚫ paní Vohnická

⚫ Zlínský kraj

⚫ pan Žůrek

⚫ pan Jiří Petr

⚫ Cukrárna DINO, s.r.o.

⚫ pan Rostislav Hruboš

⚫ Ing. Lenka Marešová

⚫ MANAG invest

⚫ Michaela Obadalová

⚫ pan Libor Vašek

⚫ Moravská Vodárenská, a.s.

⚫ MPSV

⚫ šikulky z Březnice

⚫ Premier Containers s. r. o.

⚫ šikulky z Vlčnova

⚫ Academic school Zlín

⚫ švadlenky z Vlčnova

⚫ Butterfly Montessori Zlín School

⚫ Evellin kosmetika

⚫ Dortové studio Jiří Mikeska

⚫ Orel Zlín

⚫ JAPAVO, spol. s r. o.

⚫ Dobrovolníci z Šijeme roušky

⚫ Hudební divadlo Karlín

pro Napajedla a okolí
⚫ FB skupina Covid

⚫ Univerzitní mateřská škola
Qočna

⚫ 3D tisk

⚫ Advokátní kancelář Pavlíčková

⚫ Zlínský kraj

⚫ pan Jan Čelůstka

⚫ paní Vlková

⚫ pan Marek Mikušek

⚫ firma DIGI handi s.r.o.

⚫ paní Karla Koníčková
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⚫ LG Electronics

⚫ paní Bartošová

⚫ KUMMER s. r. o.

⚫ paní Ivana Kocmanová

⚫ paní Lucie Duchová

⚫ Dentimed, s. r. o.

⚫ paní Jana Horáková
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8. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ZAŘÍZENÍ ALZHEIMERCENTRA ZLÍN 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.

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
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Zpráva nezávislého auditora
Správní radě Alzheimercentrum Zlín z.ú.
Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky ústavu Alzheimercentrum Zlín z.ú., se sídlem
č.p.160, 277 44 Zlosyň, identifikační číslo 034 61 891, (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 Zlín 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.
evidenční číslo 018

Ing. Oldřich Bartušek
evidenční číslo 2256
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