Výrocní zpráva
2020

Milí přátelé Hospicové péče sv. Kleofáše,
držíte v rukou další z našich výročních zpráv, tentokrát ve formě fotoalba. Přišlo nám
příhodné zaznamenat události „covidového“ roku tímto způsobem. Do alba zakládáme
fotky z rodinných oslav, výletů, milých a vzácných setkání s přáteli, z dovolených… Fotky
zachycují krásné chvíle, kdy jsme spolu a je nám dobře, chvíle, které si chceme připomínat.
I nám v minulém roce bylo dobře, společně jsme zvládli mnoho náročných situací a výzev,
některé jsme také nezvládli. Bylo nám dobře, protože jsme zůstali SPOLU, podporovali se
a povzbuzovali, drželi se navzájem v nelehkých chvílích. Bylo nám dobře s našimi pacienty
a klienty, kteří nám ukazují svými životními příběhy na hodnoty, které nás životem nesou.
Bylo nám dobře s vámi, kteří jste kolem nás, tvoříte naši širší hospicovou rodinu,
podporujete a pomáháte nám. Díky úžasné SOLIDARITĚ v nelehké době jarní vlny pandemie
se u nás v hospici scházely a distribuovaly roušky, dostávalo se nám dost financí na
dezinfekční prostředky. Bez vás, dárců a dobrovolníků hospice, by rodiny doprovázející své
nemocné a umírající nedostaly pomoc, kterou velmi oceňují. Při tvorbě hospicového fotoalba
jsme zachytili, jak se naše hospicová rodina rozrůstá o nové tváře a postupně se ROZVÍJÍ.
Z původních pár nadšenců stojících u vzniku hospice jsme dnes středně velkou neziskovou
organizací se skvělou reputací. Rodiny vyhledávají naše služby často na základě doporučení.
Věřím, že společnými silami se nám i v následujících letech bude dařit SPOLU pomáhat, být
vzájemně SOLIDÁRNÍ a ROZVÍJET naše služby pro rodiny v jindřichohradeckém regionu.
Irena Kalná
ředitelka

Irena Kalná: Pro mě osobně byl
rok 2020 rokem výzvy k učení se,
naslouchání a hledání nových cest.
Barbora Burianková: Můj první rok
v Kleofáši - našla jsem sama sebe.

Rozvoj

Hospicový tým

POSLÁNÍ
Odborná péče u Vás doma.
Podporujeme a doprovázíme těžce nemocné a jejich
blízké, kteří o ně
pečují, v domácím prostředí.
LIDSKOST
Vycházíme vstříc potřebám člověka, ochotně mu pomá
háme.
Ctíme přínos každého klienta, rodinného příslušník
a ale i zaměstnance.
DŮSTOJNOST
Vnímáme a bereme vážně zvyklosti každé rodiny.
V rámci nastavených pravidel pomáháme pečujícím
rodinám.
RESPEKT A POROZUMĚNÍ
Vnímáme a bereme vážně zvyklosti každé rodiny. V
rámci nastavených
pravidel pomáháme pečujícím rodinám.

2014

V samotném začátku v roce
2014 pracovaly v hospici dvě
zdravotní sestry a sociální
pracovnice.

V roce 2018 nás bylo už devětadvacet!
2018

Petra Motyčková
Lenka Řeřichová

zdravotní sestra

Marie Holušová

administrativa

Kateřina Novotná
zdravotní sestra

Jaroslava Pecušíková
koordinátor terenní péče

Petra Pfeiferová
PR a fundrasing

Irena Kalná

poradce pro pozůstalé

ředitelka

Petra Radová

Blanka Nová

pečovatelka

sociální pracovnice

Tereza Maříková

Marika Jasanská

psycholožka

pečovatelka

Petra Opršalová

Barbora Drachovská

vedoucí zdravotní sestra

PR a fundrasing

Eva Zýková
lékařka

Barbora Burianková

pečovatelka

Barbora Ušáková
PR a fundrasing

Lucie Pincová

zdravotní sestra

Kateřina Sosnová

zdravotní sestra

Lukáš Richter

pečovatel

2020

Správní rada
Předsedkyně: Vlasta Petrová
Mgr. Petra Brychtová
Květuše Lišková
Dozorčí rada
Předseda: MUDr. Libor Válek
Bc. Tomáš Brychta
Eva Kutišová

Lidé v hospici
Zdravotní sestry: 10
Lékaři: 4
Psycholog: 2
Pracovníci v sociálních službách: 7
Poradna pro pečující a pozůstalé: 2

Půjčovna kompenzačních pomůcek: 2
Sociální pracovník: 2
PR a fundraising: 3
Administrativa: 3
Pastorační asistent: 1
Úklid: 2

Ještě mezi nás patří:
Lenka Bartošová, zdravotní sestra
Tomáš Brychta, ekonom
Martina Brychtová, administrativa
Lenka Burešová, pečovatelka
Kateřina Burianková, pečovatelka
Martin Hrbek, lékař
Anna Chmelíčková, zdravotní sestra
Zdeňka Jarolínová, zdravotní sestra
Vendula Jirsová, psycholožka
Petra Kubová, zdravotní sestra
Marie Ližanová, půjčovna
Eliška Novotná, úklid
Kateřina Novotná ml., úklid
Šárka Pfauserová, psycholožka
František Pfeifer, lékař
Petr Werner, lékař

Jak jsme rostli
2014

1,25 %
0,11 % 0,45 %
0,23 %

2018

4,28 %

2020
28,30 %

38,33 %

77,10 %

639 758 Kč

69,66 %

41,35 %

660 523 Kč
0,34 %

385 017
150 698
3 375
410 018
42 407
991 515

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

15,20 %

Spotřebované náklady (38,33 %)
Ostatní služby (15,20 %)
Daně a poplatky (0,34 %)
Mzdové náklady (41,35 %)
Finanční náklady (4,28 %)
Náklady celkem

1 250 000 Kč
3 077 000 Kč
10
55
5
20
4 417

000
000
000
000
000

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

11,93 %

Spotřebované nákupy
a služby (28,30 %)
Osobní náklady
(mzdy, pojištění) (69,66 %)
Ostatní náklady (0,23 %)
Odpisy (1,25 %)
Daně (0,11%)
Poskytnuté příspěvky (0,45 %)
Náklady celkem

546 975 Kč
136 889 Kč
7 071 542 Kč
115 686 Kč
9 171 373

Režijní materiál energie
a drobný majetek (6,98 %)
Provoz automobilů a operativní
leasing (7,20%)
Služby (5,96 %)
Vzdělávání a cestovné (1,49%)
Osobní náklady (77,10 %)
Ostatní náklady (1,26 %)
Náklady celkem
1,33 %
21,82 %

5,98 %
14,52 %

42,3 %

1,26 % 6,98 %
7,20 %
5,96 %
1,49 %

17,06 %
38,63 %

59,79 %

42,12 %

130 984 Kč
462 310
40 000
464 273
1 097 567

Kč
Kč
Kč
Kč

2 000 780 Kč

40,87 %

3,64 %

Tržby za vlastní výkony
a zboží (11,93 %)
Přijaté příspěvky (42,12 %)
Provozní dotace (3,64 %)
Dary (42,3 %)
Výnosy celkem

1 602 000
1 695 000
602 000
248 000
4 147 000

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Dotace (38,63 %)
Dary (40,87 %)
Tržby (14,52 %)
Ostatní výnosy (5,98 %)
Výnosy celkem

1 564 612 Kč
5 483 571 Kč
122 411 Kč
9 171 373

Úhrady za služby
klientům (21,82 %)
Individuální a firemní dárci
a nadační dary (17,06 %)
Dotace (59,79 %)
Ostatní (1,33 %)
Výnosy celkem

Hospicová péce

Domácí hospicová péče
je zdravotně-sociální
služba,
která přijede za vámi
domů. Je určena nevylé
čitelně
nemocným a umírajícím
lidem a jejich rodinám
v
třeboňském
a jindřichohradeckém
regionu. Jsme tu pro
vás dvacet
čtyři hodin denně sedm
dní v týdnu.

V roce 2018 už to bylo
28 pacientů a 306 hodin péče.
2018

V roce 2020 jsme
doprovodili 66 pacientů
a jejich rodin. Jednalo se
o 738 hodin péče.

2014
V roce 2014 jsme se postarali
o 7 pacientů a poskytli
199 hodin péče.

2020

Terénní sociální
sluzby

edí.
lidem zůstat v domácím prostř
Pomáháme nemocným a starším
hly
í péče o jejich blízké, aby si mo
Rodinám ulevujeme od každodenn
né.
řeb
íčkům a zařídit si vše pot
odpočinout, věnovat se svým kon

2018

V roce 2018 to již bylo 3 462 hodin
péče pro 36 klientů.
2014
V roce 2014 jsme poskytli
75 hodin péče našim klientům.

2020

V roce 2020 jsme se starali
4 456 hodin o 76 klientů.

Pujcovna kompenzacních
pomucek
kompenzační
Zapůjčit si u nás můžete
ují život těžce
pomůcky, které zkvalitň
jejich blízkým.
nemocným a ulehčují péči

2020

2014
V roce 2020 se celkov
é
číslo zapůjčených pomů
cek
vyšplhalo na 479.

zapůjčili
V roce 2014 jsme
ek.
prvních 40 pomůc
2018

lo
V roce 2018 to již by
k.
ce
342 pomů

Poradenská cinnost
Pro všechny pečující, pacienty i rodiny v těžké životní situaci jsou
k dispozici naše sociální pracovnice, psycholožky, kaplan, poradkyně pro
pečující a pro pozůstalé. Pomohou s praktickými záležitostmi, s jednáním
s úřady, poradí a vyslechnou.

2020
V roce 2020 jsm
e odpověděli
na 729 dotazů.

V roce 2018 se jednalo
o 1238 dotazů.

2014
V roce 2014 se na služby poradny
obrátilo 185 lidí.

2018

Vzdelávali jsme se
a posouvali se dál.. …

zima 2020

V únoru jsme ve spoluprác
i s Jihočeským
krajem pořádali konferenc
i Paliativní
a hospicové péče v jižníc
h Čechách.

Vzdělávali jsme se naživo
i online. Sestřička Lucie byla
například na školení pro
zdravotní sestry ELNEC.
léto 2020

podzim 2020

Naučili jsme se k naší práci používat
online prostor.

Tomáš Brychta: Pro mne to byl poučný rok
a jsem za něj rád a musím poděkovat všem
partnerům a podporovatelům, že za jejich
přispění můžeme stále pracovat ku prospěchu
našich klientů.
Martina Brychtová: I v tak složité době
není lidem hospic lhostejný a stále přispívají
finančními prostředky.

Solidarita 2020

Dekujeme dobrovolníkum!
Desítky dobrovolníků v jarní
vlně epidemie zásobily hospic
doma šitými rouškami.

Dobrovolnice paní Ližanová
nám pomohla rozjet půjčovnu
kompenzačních pomůcek
v Jindřichově Hradci.

V září jsme pro naše dobrovolníky
uspořádali Setkání díků.

Solidarita okolních firem

Díky společnosti EATON jsme mohli zafinancovat
roční provoz dvou automobilů.
V jindřichohradeckém RAW gymu
uspořádali sportovci krásnou sbí
rku,
která přinesla hospici 15 tisíc
korun.

atila
Náš vozový park oboh
nová Škoda Octavia od
á
společnosti Škoda Česk
republika.

Dekujeme vám:
AGRICO s.r.o.
AUTO BEJDA s.r.o.
Biosystémy s.r.o.
Bohemia Hydraulic a.s.
Česká spořitelna, a.s.
Diecézní centrum pro rodinu
Divadelní spolek Kajetán
dm drogerie markt s.r.o.
Eaton Elektrotechnika s.r.o.
Farní sbor Českobratrské církve evangelické
v Jindřichově Hradci
Farní sbor Českobratrské církve evangelické
v Soběslavi
FIEDLER AMS s.r.o.
Fitko Eden
Fórum dárců z.s.
(Československá obchodní banka, a.s.)
František Strnad - KOBERCE.STRNAD.LIŠOV
Fürst Karel Ing.
Gráfová Helena Mgr.
HYDRO & KOV s.r.o.
CHALI - MONOLIT, s.r.o.

Ille Martin Mgr.
Intemo s.r.o.
Janda Kamil Ing.
KARVO centrum s.r.o.
KPP Consulting
Květiny Vladimír Nosek
Kubů Miroslav (RAW GYM)
Lékárna Nemocnice JH
Mareš Leoš
MEDIBABY, s.r.o.
MEYRA ČR s.r.o.
Nadace ADRA - adventistická nadace pro pomoc
a rozvoj
Nadace AGROFERT
Nadace ČEZ
Nadace Divoké husy
Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského
Nadace J&T
Nadace Karel Komárek Family Foundation
Nadace Komerční banky a.s. - Jistota
Nadace O2
Nadace rozvoje občanské společnosti

Nadace VIA
Nadace VINCI v České republice
Nadační fond Josefa Nováka
Nadační fond na podporu rozvoje hospicového
hnutí v ČR Umění doprovázet
Nestátní zdravotnické zařízení
Prof. MUDr. Miloš Velemínský s.r.o.
Okolo Třeboně z.s.
PLOSAB s.r.o.
Powerlifting School, z. s.
PRO.MED.CS Praha a.s.
Příbrazský Plaváček z.s.
Purple Foundation, nadační fond
Římskokatolická farnost Lišov
Spolek Hippolyt
SUBTER PLUS s.r.o.
ŠKODA AUTO a.s.
Toman Jan Mgr.
Tusex
Váňa Jan PaedDr.
Z lásky kvítka v.o.s.

Dekujeme také:
Město České Velenice

Obec Jarošov nad Nežárkou

Město Jindřichův Hradec

Obec Jílovice

Město Lišov

Obec Lásenice

Město Lomnice nad Lužnicí

Obec Lužnice

Město Stráž nad Nežárkou

Obec Majdalena

Město Suchdol nad Lužnicí

Obec Nová Ves nad Lužnicí

Město Třeboň

Obec Novosedly nad Nežárkou

Město Veselí nad Lužnicí

Obec Pístina

Městys Dolní Bukovsko

Obec Příbraz

Městys Chlum u Třeboně

B enefice pro hospic
Říjnová burza bižuterie
udělala radost vám i nám.

a uspořádalo
Květinářství Z lásky kvítk
í květiny
víkendovou akci, lidé koup
přispívali na náš hospic.

Tradiční zářijový benefiční
koncert Pavla Barnáše
a jeho přátel.

Skvělé holky
z Hadrárny uspořádaly
na podzim již
několikátou prodejní
akci na podporu
hospice.

Divadelní spolek Kajetán pro
nás tradičně sehrál benefiční
představení.

Výtěžek z prodeje knih i kávy při akci
„Zažít Třeboň jinak“ podpořil náš hospic.

Sportovci z Pomáháme pohybem
běhali a přispívali na provoz hospice.

Jaroslava Pecušíková: Ochota, soudržnost.
Marie Holušová: Povznášející pocit z vědomí
solidarity, soudržnosti a zvýšené snahy
pomáhat ze strany všech kolegyň (např.
výroba a distribuce roušek). Radost z
obrovsky pozitivní zpětné vazby. Skvělý
pocit z vedení hospice, z jeho nasazení
v té turbulenci, i díky němu jsem dnes
přesvědčená, že všichni dohromady spolu
zvládneme úplně všechno.
Blanka Nová: Výzva a darovaný čas
s velkými dětmi. (Bez covidu bych je
viděla jednou za měsíc)

Spolecne

Spolecne v týmu

Společná supervize – recept na hladké fungování týmu.
V rámci epidemie jsme se navzájem
zastupovali, vycházeli si vstříc
a pečovali bez přerušení.

Spolecne s dalsími
hospici

dalšími hospici zúčastnili
Na podzim jsme se společně s
MA, která má za cíl
tradiční osvětové kampaně DO
ácí péče. Součástí byl
přiblížit veřejnosti možnosti dom
i Papučový den.

jily i místní
K Papučovému dni se připo
školy a školky.

Kleofášovský tým v papučích.

Spolecne s dárci
Díky vám, našim úžasným
podporovatelům, se při
kampani Darujte společný čas
podařilo darovat celkem 489
dní společného času umírajícím
pacientům a jejich rodinám.

Naši dárci jsou součástí
hospicové rodiny.

Práci našeho hospice
podporuje také herec
Pavel Liška.

Dobroden manželů Marešových přinesl
do hospice rekordní dar 330 tisíc korun.

Dekujeme za podporu:
Andrejchová Hana
Bárta Michal
Bartošová Lenka
Baštářová Petra
Bayer Jakub
Bendová Miroslava
Benešová Barbora
Bezemková Michaela
Bicková Lucie
Bicková Marta
Blažková Martina
Bosák Michal
Bošek Hynek
Brožová Ludmila
Brychta Miloš
Brychta Tomáš
Bumbálková Michaela
Bureš Martin
Burešová Lenka
Candrová Monika
Cepáková Anna
Čechová Dana
Černý Oldřich
Čížek Petr
Čížková Mária

Danělišyn Marek
Dolanská Blanka
Ďoubalová Jarmila
Doubek Petr
Dračka Richard
Duchoňová Veronika
Dušák Tomáš
Dušek Libor
Dvořáková Blanka
Dvořáková Božena
Dvořáková Jana
Elmerová Jana
Ettler Dominik
Ettler Jan
Ettler Václav
Felber Pavel
Fiktus Josef
Florová Blanka
Frýbortová Blanka
Glaser Hrůzová Pavlína
Gold Dominik
Götzová Marcela
Gregorová Blanka
Grillová Jana
Gryčová Anna

Güntherová Helena
Hanusová Hana
Hanyk Karel
Hanyková Eva
Hanyková Jana
Harmečná Milada
Hauserová Dagmar
Havel Radomír
Havlíček Ladislav
Herka David
Heřmánková Kateřina
Hojková Iva
Holcová Petra
Holušová Marie a Petr
Holzerová Petra
Horn Petr
Hořejší Čejková Petra
Hošek Lubomír
Hovorka Oldřich
Hrubá Božena
Hurych Hájková Radka
Janoušek Pavel
Jarolínovi Tomáš a Zdeňka
Jasanská Marika a Petr
Jirsová Vendula

Jurman Radek
Kadlecová Michaela
Kalná Hana
Kalná Irena
Kalný Petr
Kervitcer Lukáš
Klein Miroslav
Klimešová Helena
Klimešová Jitka
Klímová Hana
Klůfa Roman
Kohoutová Anna
Kolářová Stanislava
Konrádová Markéta
Kopáček Jiří
Korecká Jana
Kostečková Andrea
Košinová Marie
Kotil Čestmír
Kotyzová Michaela
Koutová Dominika
Kovandová Petra
Kratochvílová Inka
Krejča Zdeněk
Krňoulová Miloslava

Křikava Bronislav
Křížová Dagmar
Křížová Marie
Kselík David
Kubička Jiří
Kubičková Martina
Kubů Miroslav
Kukačka Martin
Kukal Petr
Kunešová Jana
Kůrková Jitka
Kutišová Eva
Květ Jan
Květová Radana
Langerová Sabina
Langerová Tereza
Látal Jaromír
Lepičovi Jiřina a Luboš
Lepša Rudolf
Lhotský Jindřich
Licehamr Stanislav
Lněnička Jan
Lněnička Marek
Lukavský Jaromír
Luskačová Denisa

Macků Lenka
Maděryč Vojtěch
Machová Růžena
Mareš Jan
Markvart Milan
Matulová Pavlína
Matušincová Jolana
Matuška Bohumil
Melichar David
Miklová Jana
Mikula Marian
Mikulová Lea
Mikulová Tereza
Mikyšková Linda
Mládek Jan
Mládková Alžběta
Moková Ludmila
Motyčková Petra
Muchková Marie
Nedvědová Růžena
Němčíková Petra
Němečková Renata
Nemravová Jana
Nová Blanka
Nováčková Růžena

Nováková Iva
Nováková Marcela
Oliva
Opelková Klára
Oppolzerová Jaroslava
Opršalová Petra
Orlová Kateřina
Orlová Zuzana
Paxová Veronika
Pech Michal
Pech Ondřej
Pelová Milena
Petráková Irena
Petroušová Hana
Petrů Kateřina
Petrželová Anna
Pfeiferová Petra
Pindrochová Věra
Placatkovi Martin a Monika
Plášilová Monika
Plocková Jana
Pokorná Jana
Pokorná Jitka
Poljaková Eliška
Potocký Jiří

Prchlík Václav
Průšová Denisa
Pumprová Kateřina
Rameš Václav
Rimešová Pavla
Rindtová Zdeňka
Rojková Lenka
Roženský Vilém
Růžičková Kateřina
Ryklíková Vladimíra
Řáda Matěj
Řádová Blanka
Řeřichovi Lenka a Filip
Řimnáčová Hana
Seberová Alena
Sedláková Růžena
Skalický Petr
Skočná Jana
Skřivanová Houzimová Eva
Slanina Jindřich
Snellerová Aneta
Sochová Jitka
Spiessová Jana
Stehlíková Jaroslava
Stejskal Martin

Straka Vojtěch
Stráníková Hana
Suchopárová Ludmila
Svoboda Tomáš
Sýkorová Jana
Šarman Lumír
Šimkovská Anna
Šindelková Pavla
Šizling Jiří
Škodová Jindřiška
Šmíd Ladislav
Špinglová Lucie
Špuláková Jitka
Štětinová Dana
Štíchová Dagmar
Theiner Michal
Tichavová Barbora
Tichovská Lydia
Tippl Petr
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
o ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2020

v organizaci

Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.

Praha, 27. dubna 2021
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ÚVODNÍ ÚDAJE
Subjekt, u něhož bylo provedeno ověření
Organizace:
Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.
Adresa:
Svatopluka Čecha 20, Třeboň II, 379 01 Třeboň
IČ:
227 07 328
Předmět činnosti:
provozováni zdravotnického zařízení-mobilní specializované paliativní péče
poskytování sociálních služeb (zejména sociální poradenství, odlehčovací služby, osobní
asistenci)
provozování půjčovny kompenzačních pomůcek, konkrétně zdravotnických přístrojů,
rehabilitačních pomůcek, hygienických pomůcek, atp.
podpora pečujících a pozůstalých prostřednictvím multidisciplinárního týmu

Příjemce zprávy
zakladatelé po projednání ve správní radě

Předmět ověřování
účetní závěrka sestavená k 31.12.2020 za účetní období 1.1.2020 – 31.12.2020

Termín provedení auditu
16.4.2021 – 27.4.2021

Ověření provedl a zprávu auditora zpracoval
22HLAV s.r.o.
Všebořická 82/2, Ústí nad Labem
evidenční číslo KAČR 277
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
odpovědný auditor: Ing. Jan Černý, evidenční číslo KAČR 2455
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
určena zakladatelům organizace Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.

Zpráva o ověření účetní závěrky
Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. (dále
také „Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy
k 31.12.2020, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2020 a přílohy této účetní závěrky, která
obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o
Organizaci jsou uvedeny v úvodním bodě přílohy této účetní závěrky.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace
Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. k 31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího
hospodaření za rok končící 31.12.2020 v souladu s českými účetními předpisy.
Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 537/2014 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 Organizaci 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 ředitel
Organizace.
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich
povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámit se s ostatními informacemi a posoudit,
zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi
znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto
informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace
byly ve všech významných (materiálních) 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
(materiality), tedy zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek
činěný na základě ostatních informací.
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 (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.
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Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Organizaci, k nimž jsme dospěli při
provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci
uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální)
věcné nesprávnosti nezjistili.
Odpovědnost ředitele a dozorčí rady Organizace za účetní závěrku
Ředitel Organizace 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 (materiální) nesprávnosti způsobené
podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky je ředitel Organizace povinen posoudit, zda je Organizace 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 ředitel plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, respektive
kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.
Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Organizaci odpovídá dozorčí rada.
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou
(materiální) 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 (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a
považují se za významné (materiální), 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 (materiální) 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 (materiální) nesprávnost, k níž došlo
v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti
způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování,
úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol ředitelem.
Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace 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 ředitel Organizace uvedl v příloze účetní závěrky.
Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky
ředitelem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná
(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně
zpochybnit schopnost Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková
významná (materiální) 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 Organizace
nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy.
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Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace 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 ředitele a dozorčí radu 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.

22HLAV s.r.o.
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem
evidenční číslo KAČR 277
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Ing. Jan Černý
evidenční číslo KAČR 2455

V Praze, dne 27. dubna 2021

Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy:
Rozvaha k 31.12.2020
Výkaz zisku a ztráty za období 1.1.2020 – 31.12.2020
Příloha k účetní závěrce za období 1.1.2020 – 31.12.2020
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