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Středisko pracovní rehabilitace Ostrava – denní stacionář, o.p.s.

SPR-DS, o.p.s.

I. Zpráva o činnosti
Úvod :
Název organizace

Středisko pracovní rehabilitace - denní stacionář, o.p.s.

Adresa :

Ludvíka Podéště 1874 / 5, Ostrava – Poruba, 708 00

IČO:

01 81 66 75

Statutární zástupce
Telefon / fax:
E-mail:

Mgr. Lenka Čadecká
596 911 752, 596 962 074
spr@sprostrava.cz

Adresa internetové stránky:

www.sprostrava.cz

Právní forma:

Obecně prospěšná společnost

Bankovní spojení

ČSOB Poštovní spořitelna, číslo účtu: 261058868/0300

Další aktivity

Sportovní klub CHACHAŘI
Zájmové kroužky
Odborné, kvalifikační vzdělávání,
které je uskutečňováno na základě živnostenského oprávnění č.j.:
SMO/243520/13/ŽÚ/PL , spisová značka: S-SMO/243510/13/ŽÚ,
ze dne 08.07.2013, MMO formou seminářů, workshopů, jedno
i vícedenních odborných přednášek, besed, tvůrčích dílen.

1. Charakteristika organizace
 SPR-DS,o.p.s.
poskytuje sociální službu ve smyslu zákona č.108/2006 Sb., § 46 (vyhláška č. 505/2006 Sb).
lidem s mentálním i kombinovaným postižením (tělesným, smyslovým), mobilním i imobilním
klientům, bez psychiatrické diagnózy. Prostřednictvím svých služeb umožňuje žít maximální
měrou běžným způsobem života, který se co nejvíce přibližuje k životnímu standardu běžné
(věkově srovnatelné) populace.

Služby klientům poskytuje středisko dle jejich individuálních potřeb tak, aby vždy zůstala
zachována jejich důstojnost a lidská práva. Posláním SPR je umožnit lidem s mentálním
postižením seberealizaci, žít samostatně v chráněné či podporovaném bytě. Jedná se zejména o
konkrétní podporu, správné postoje, odstranění bariér. Dlouhodobým cílem je dosáhnout co možná
největší samostatnosti.
Středisko pracovní rehabilitace – denní stacionář, o.p.s. je následnickou organizací, jenž
svou činností a celkovým zaměřením navazuje na původní organizaci, která zahájila svou činnost
1.9.1992.
Středisko pracovní rehabilitace – denní stacionář, o.p.s., je zapsané v obchodním rejstříku
obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 1191 ode
dne 27. 06.2013. Svou činností a celkovým zaměřením navazuje na původní organizaci a nadále plní
stejné cíle a poslání, které jsou určeny lidem s mentálním postižením.

Orgány společnosti:
Zakladatel: PhDr. LENKA HANKEOVÁ,
Správní rada: předseda: Ing. MILENA JOCHYMOVÁ
Dozorčí rada: předseda: Bc. DOBROMILA KRISTOFORY
Statutární orgán: Mgr. LENKA ČADECKÁ-ředitel je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí
činnost společnosti a jedná jejím jménem.
ÚPLNÝ VÝPIS z rejstříku OPS je k dispozici na webových stránkách společnosti.

Pracovníci SPR :
HPP
Mgr.Lenka Čadecká, PhDr.Lenka Hankeová, Renáta Golcová, Aleš Hanke, Zdeněk Čadecký,
Oldřich Hanke, Zdeňka Sosnovcová, Nataša Hankeová, Veronika Bučková DiS., Hana Vélová.
Dobrovolní pracovníci
Raimond Vávra, Jitřenka Šimíková, Kristýna Hankeová, Bc. Jana Hellerová, Šoferová Jana.

Přehled hlavní činnosti
(podle zřizovací listiny): Denní stacionář ve smyslu zákona č.108/2006, §46 ; ostatní vzdělávání ;
poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti ; pořádání odborných kurzů ,
školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Středisko pracovní rehabilitace – denní stacionář, o.p.s. má za sebou další rok práce v nové právní
formě. Nadále plní stejné cíle a poslání, pokračujeme v již osvědčené koncepci, kterou organizace
implementuje již od roku 1992.

2. Aktivity
Denní stacionář
Prioritou SPR je umožnit lidem s mentálním postižením seberealizaci, žít samostatně v chráněné
či podporovaném bytě. Jedná se zejména o konkrétní podporu, správné postoje, odstranění
bariér. Dlouhodobým cílem je dosáhnout co možná největší samostatnosti. Zaměřujeme se proto
na takové činnosti, které vedou k osobnímu a profesnímu růstu. Do SPR dochází lidé s lehkým,
středním, ale i s těžkým stupněm MR, s kombinovanými vadami. SPR-denní stacionář při práci
s klienty preferuje formu praktických cvičení. Největším přínosem SPR-DS je začlenění lidí
ohrožených sociálním vyloučením z důvodů zdravotního stavu nebo postižení do aktivit běžného
života, snaha o odstranění závislosti na pomoci společnosti. Sociální pomoc je zájemcům
poskytována na bázi dobrovolnictví i profesionální osobní asistence.
 Kapacita denního stacionáře 40; Počet klientů, kteří se účastnili programů SPR: 36.

SK CHACHAŘI se zaměřuje na sportovně rekreační programy :
stolní tenis
lehká atletika
bowling
boccia

8 osob - pravidelné tréninky 1x týdně
7 osob - tréninky na sídlišti, zahrada SPR ( sezónní činnost )
8 osob - tréninky 2x do měsíce – středa
30 osob - sezónní tréninky , trénink je součástí dopoledních programů

Jednotlivé oddíly SK CHACHAŘI se účastní sportovních turnajů v šipkách, bowlingu, Vánočního
turnaje ve stolním tenisu, sálová kopané „O pohár SANTÉ“, minigolfu, Boccii. Tyto sportovní akce
jsou určeny pro sportovce s mentálním postižením, které pořádá jednak SPR, jednak spřátelené
organizace.

Programy SPR-DS, o.p.s. v roce 2018, přehled pracovních skupin

Projektu SPR-denní stacionář se v roce 2018 zúčastnilo v I. pololetí 36 klientů - lidí
s mentálním postižením, ve II .pololetí 35 klientů s mentálním postižením, z toho 27 osob
s MP a 13 s kombinovaným postižením ( 2 imobilní ).
Výchovně-vzdělávací programy probíhaly dle potřeb jednak individuálně, jednak ve
skupinkách, do kterých byli klienti zařazeni s přihlédnutím k stanoveným osobním cílům,
k specifickým potřebám jednotlivců. Ve sledovaném roce probíhala výuka trivia, pracovní,
tělesné, výtvarné a smyslové výchovy a nácviku samostatnosti ve třech skupinách.
I.skupina

pro osoby s lehkou a středně těžkou formou MR

Klíčový pracovník

Nataša Hankeová

II. skupina

pro osoby s lehkou a středně těžkou formou MR

Klíčový pracovník

Zdeňka Sosnovcová

III. skupina

pro kombinované vady ( i imobilní klienty )

Klíčový pracovník

Veronika Bučková, DiS.

Pracovní zácvik je pravidelně uskutečňován ve střediskových dílničkách (preferují se
malé skupinky, tvořené vždy klienty ze všech základních skupin:
keramika (Vélová, Bučková), košíkářství (Čadecký), drátkování (Sosnovcová), tkaní
koberečků (Hankeová), práce s voskem (Čadecký), textilem (Golcová), dřevem (Hanke).
Rovněž využíváme cvičné kuchyně k nácviku stolování, přípravy jednoduchých teplých i
studených pokrmů (tento program je uskutečňován pod vedením všech pracovníků v POP
dle vypracovaného harmonogramu jednotlivých skupin).

Vzdělávací akce, odborný růst
zaměstnanců v roce 2018
Zaměstnanci SPR, dobrovolní pracovníci a ostatní zájemci z řad zákonných zástupců klientů a
spolupracujících organizací se na základě povinnosti, vycházející zákona 108/2006 Sb.
průběžně vzdělávali formou seminářů, workshopů, samostudia, jedno i vícedenních odborných
přednášek, kvalifikačních kurzů. Získané poznatky předávali svým kolegům a dále je uplatnili
při práci s klienty.

Přehled jednotlivých akcí:


Školení řidičů referentských vozů (odborná způsobilost řidičů); (2.1.2018) 8 hodin, účast:
4 zaměstnanci



Seminář, pořádaný Akademií CZ „Alternativní komunikace“.“; (17.1.2018) 6 hodin, účast:
11 zaměstnanců a dobrovolníků



Odborná konference „Ochrana lidské důstojnosti“; (20.3.2018) 6 hodin, účast: 2 vedoucí +
1 klíčový pracovník



Workshop „Přímá péče o klienty“; (21.2.+ 21.3.2018) 10 hodin, účast : 1 dobrovolný
pracovník



Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (16.2. – 5.4.2018)
absolvoval 1 zaměstnanec



Seminář k problematice GDPR, pořádaný MMO (26.4.2018) 6 hodin, účast: 2 vedoucí
pracovníci



Seminář Ing. Bohdana Lindovského na téma „Klíčenka pro záchranu“ (10.5.2018) 4 hodiny,

150 hodin,

účast : 24 pracovníků, pečovatelů a dobrovolníků




Odborný seminář na téma „General Data Protection Regulation“ (15.5.2018) 6 hodin,
školitel: Akademie CZ , účast: 20 zájemců z řad pečovatelů, zaměstnanců a dobrovolníků



Komplexní vzdělávací program „Finanční řízení samospráv“ ( leden-květen 2018) 81 hodin,
účast: 1 pracovník



Odborný seminář Etika v sociálních službách uskutečněný VaVja pro s.r.o. v rámci projektu
MSK „Podporujeme hrdinství, které není vidět“ (25.10.2018)
6 hodin, účast: 10
zaměstnanců + 2 dobrovolní pracovníci



Všichni pracovníci si dále doplňovali individuálně nové znalosti, potřebné k výkonu svého
povolání, vědomi toho, že k úspěchům v každém zaměstnání je sebevzdělávání nezbytné.



Ve sledovaném roce absolvovala jedna pracovnice Kvalifikační kurz pro pracovníky
v sociálních službách, v rozsahu 150 hodin, čímž získala potřebnou kvalifikaci pro práci
v našem zařízení, jeden zaměstnanec studuje při zaměstnání VŠ.



Projekt MSK „Podporujeme hrdinství, které není vidět“ pokračoval i v tomto roce.
Koordinátor svépomocné skupiny SPR se účastnil schůzek na KÚ MSK a dále připravil
zajímavé workshop, semináře pro zájemce z řad opatrovníků i dalších zájemců.

Vedoucí pracovník SPR je členem KP Ostrava,
pracovní skupiny “Osoby s mentálním, tělesným a
kombinovaným postižením“. Pracovní jednání probíhají
1x měsíčně. Členové skupiny-pracovníci SPR se
zúčastnili monitoringu u organizací, které podporuje SMO dotacemi či granty, vyhodnocují
žádosti o finanční dotaci, grant na jednotlivé programy NNO pro následný rok.


Ve sledovaném roce obdrželo naše středisko Evropský Certifikát Důvěryhodnosti
Firem: ECDF a dále Certifikát Zdravá a čistá instituce.

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2018
Naše organizace již pátým rokem působí samostatně jako obecně prospěšná společnost. V souladu
se zákonem plníme všechny povinnosti dané pro obecně prospěšné společnosti, včetně
uveřejňováním Výročních zpráv a auditu do rejstříku OPS, vedených u Krajského soudu
v Ostravě. Při práci s klienty plně respektujeme individuální, krátkodobé i dlouhodobé cíle a úkoly,
které v průběhu roku postupně vyhodnocujeme, aktualizujeme. Ve sledovaném roce jsme se
zúčastnili mnoha kulturních, sportovních, společenských akcí. Ani letos nechyběla radost
z vítězství z akcí, které probíhaly ve spolupráci jednak se zdravou populaci, se seniory Sportovní
klub SPR CHACHAŘI zdařile reprezentoval denní stacionář, když jsme se umístili na předních
místech sportovních turnajů.
Pracovní zácvik klientů v terapeutických dílnách nezůstal bez povšimnutí široké veřejnosti. Přijali
jsme pozvání na prezentaci velkých akcích – jako byl např. „Advent plný křídlení“, návštěva v ABB
spojena s prodejní výstavkou výrobků terapeutických dílniček. Pokračuje spolupráce s organizací
Lesy ČR, lesní správa Město Albrechtice, kteří mají zájem o naše výrobky z terapeutických dílen.

SPR poskytuje sociální službu i lidem starším 26-ti let s diagnózou mentální retardace (5 osob
nad 45 let:,46, 54,63,65,66 let). Důležitá je i ta skutečnost, že naši klienti zůstávají součástí
přirozené komunity, což znamená, že neztrácí rodinné zázemí a sociální kontakt.

Největší přínos projektu : začlenění lidí
s mentálním postižením do aktivit běžného
života, spokojenost klientů, kteří si
průběžně osvojují běžné pracovní dovednosti
potřebné pro chod domácnosti, život v
rodině, prožívají pocit úspěšnosti, radosti.

Některé z úspěšných akcí roku 2018 :
1) Pokreačuje úspěšná spolupráce s Mens Sanou - Centrem trénování paměti, které využívá
nejrůznějších cvičení, počítačových programů a kognitivních pomůcek si naši klienti procvičují a
posilují paměť, soustředění, logické uvažování, ale také slovní zásobu.
2) Pravidelná nbávštěva Centra volného času Ostrava-Poruba, kdy vnitřní prostory využíváme ke
sportovnímu vyžití, tréninku - stolní tenis, stolní fotbal, kulečník, šipky či společenské hry.
Za příznivých klimatických podmínek, zejména v letních měsících, máme k dispozici i venkovní
prostory pro cvičení „ v přírodní posilovně “,
3) Další úspěšná reprezentace SK ChachAŘI SPR ve „Stonožkovém dvojbojí“ – kdy jsme se
umístili na 3.místě, z celkového počtu 14 zúčastněných sportovních klubů.
4) K utužení zdravotního stavu klientů zařazujeme pravidelnou návštěvu SOLNÉ JESKYNĚ
HALOS v Moravské Ostravě
5) I letos jsme přijali pozvání na akci MěO Poruba, ktará proběhla 1.6.2018 v DSS Poruba pod
názvem „Setkání tří světů aneb Senior-junior-handicapiáda“
6) Tradiční letní Zahradní slavnost – vítání léta s předáváním osvědčení, zábavný dopolední
program, soutěže se sladkou odměnou, drobnými dárky, tradičním opékáním buřtů, nealko. Na
vystoupení žesťového souboru žáků ZUŠ J. Valčíka ,„Porubští trubači“, pod vedením dirigenta
Pavla Zatloukala, se těšili nejen naši klienti, ale i hosté. O zpestření dopoledního programu se
postarali dva členové „ostravské cimbálovky“ (akordeon, housle), kteří přišli zahrát a zazpívat a
svým vystoupením přispěli k dobré pohodě. Celé dopoledne provázela tvořivost, soutěžení a
radost z pohybu – tanec s hudbou.
7) Letní provoz proběhl ve znamení aktivizačních a zábavných činností. V horkých letních dnech
se plně využil nově postavený altánek.
8) Ze sportovních aktivit alespoň zmíníme zdařilou listopadovou akci, kterou pořádalo SPR-denní
stacionář, SK Chachaři: Krajský přebor v bowlingu, který se konal v areálu zábavního centra
Bowling Sky v Ostravě – Porubě, Průběžná ul.
9) Návštěva kina a divadla se rovněž setkala s velkou odezvou. Kino - " Tátova volha "
10) Abilympiáda

2018 -

Motto: „Já Vám ukážu, že to dokážu“

ABILYMPIÁDA je soutěž v pracovních dovednostech, zručnosti a duševních schopnostech
zdravotně postižených. Pořadatel: Středisko pracovní rehabilitace Ostrava - denní stacionář a
studenti SŠO Zdeňka Matějčka, Ostrava -Poruba
11) Byli jsme i v tomto roce vybráni na ADVENT PLNÝ KŘÍDLENÍ 2018 , který proběhl v hale
Gong v Dolní oblasti Vítkovic. SPR se zde prezentovalo výrobky terapeutických dílen.
12) Závěr kalendářního roku završilo Vánoční posezení s hudbou, cukrovím.

Všechny důležité události ze života SPR – DS i s bohatou obrazovou
dokumentací jsou prezentovány prostřednictvím webových stránek SPR-DS:
www.sprostrava.estranky.cz, a dále v občasníku, vydávaném 4x ročně SPR
Ostrava pod názvem „ SPR – TO JSEM JÁ“

učíme se – seznamujeme s novou technikou

sportujeme

3. Zdroje podporující činnost
Finanční zdroje, skutečné náklady projektu SPR za rok 2018
Zdroje financování

Skutečné náklady

Podíl zdrojů k celkovým
skutečným nákladům
projektu %

Celkové náklady projektu

3 759 813

100 %

Celkové zdroje financ ování

3 759 813

100 %

Státní dotace MSK

2 077 000

Dotační řízení z rozpočtu
SMO sociální péče
Příspěvek – Úřad práce
Příjmy od uživatelů
Dary
Jiné zdroje financování
Dotační
ÚMOb

řízení

z rozpočtu

55,24

600 000

15,96

28 698
893 201

0,76
23,76

10 000

0,27

120 840
30 000

3,21
0,80

4. Přílohy :
a)

poděkování

b)

zhodnocení práce denního stacionáře předsedkyni správní rady Ing. Jochymovou
a předsedkyni dozorčí rady Bc. Dobromilou Kristofory

c)

zpráva nezávislého auditora

Vypracoval :

PhDr. Lenka Hankeová

Za správnost zodpovídá :

Mgr. Lenka Čadecká

PODĚKOVÁNÍ
V roce 2018 nám poskytli finanční výpomoc

:

Úřad městského obvodu Ostrava – Poruba, PODA a.s., Fa Pleva s.r.o.,
Ing.Romana Hanyšová, Ing. Petr Hanyš.
Za každý, finanční i materiálový dar, který jsme od výše jmenovaných firem
a soukromých osob obdrželi ve prospěch klientů SPR, bychom chtěli vyslovit
touto cestou velké poděkování.
Na základě finančních příspěvků jsme mohli zakoupit pomůcky, které nám jsou
potřebné pro plynulý chod střediska.
Děkujeme tímto i našim dlouholetým příznivcům, kteří materiálovými dary
podporují programy střediska.
Jmenovitě:

fa PODA s.r.o., LP EFEKT, s.r.o. ( čistící prostředky pro SPR-denní

stacionář ).

Dík patří rovněž sportovním nadšencům, kteří věnovali sponzorský dar ať
finančního či materiálového charakteru k zabezpečení sportovních turnajů
handicapovaných sportovců (dárkové předměty, ceny pro účastníky sportovních
klání): Pekařství Boček Krmelín s.r.o.– občerstvení na sportovní turnaj,
BowlingSky Poruba – sleva za půjčení obuvi pro trénink sportovců SK Chachaři .
Na závěr bychom rádi poděkovali všem dobrovolným pracovníkům, kteří svou
nezištnou a obětavou prací pomáhají uskutečňovat programy Střediska
pracovní rehabilitace.
Velké poděkování patří však Statutárnímu městu Ostravy, především
zástupcům odboru sociálních věcí školství, sportu a volnočasových aktivit a
Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje – odbor sociálních věcí a
zdravotnictví, kteří svou velkou pomocí pomáhají všem ostravským neziskovým
organizacím. Rovněž bychom chtěli touto cestou ještě jednou poděkovat
zástupcům Městského úřadu Ostrava – Poruba, kteří nezapomínají na naše
zařízení, navštěvují naše akce a ochotně pomáhají řešit problémy
handicapovaných spoluobčanů.

Hodnocení celoroční činnosti obecně prospěšně společnosti
Střediska pracovní rehabilitace – denního stacionáře předsedkyni dozorčí rady

Středisko pracovní rehabilitace – denní stacionář, o.p.s., je zapsané v obchodním rejstříku
obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 1191
ode dne 27. 06.2013. Svou činností a celkovým zaměřením navazuje na původní organizaci a
nadále plní stejné cíle a poslání, které jsou určeny lidem s mentálním postižením. Sociální
službu poskytuje i lidem starším 26-ti let s diagnózou mentální retardace. Důležité je
vyzdvihnout skutečnost, že klienti díky plnění denních aktivit v SPR zůstávají součástí přirozené
komunity, což znamená, že neztrácí rodinné zázemí a sociální kontakt.

SPR - denní stacionář, o.p.s. navštěvovalo ve sledovaném roce 39 klientů s mentálním
a kombinovaným postižením. O tyto klienty se personál stará velmi dobře a kvalifikovaně.
Inovuje stávající programy tak, aby klienti měli možnost osobního vyžití a růstu.
Pravidelnou činností v denním stacionáři jsou klienti připravování na samostatný způsob
života ve společnosti.

Za dozorčí radu mohu konstatovat, že tato provedla kontrolu hospodaření Střediska pracovní
rehabilitace o.p.s., denního stacionáře za rok 2018. Byla provedena i namátkově kontrola
pokladní knihy, účetních knih a personálních činností. Rovněž proběhla kontrola finančního
vyrovnání obdržených dotací pro rok 2018.
Dozorčí rada neshledala žádné nedostatky v souladu se zákony a zakládací listinou obecně
prospěšné společnosti.

Bc.Dobromila Kristofory,
předseda dozorčí rady SPR-DS. o.p.s.

Vyjádření správní rady - příloha k Výroční zprávě za rok 2018

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Příjemce zprávy: statutární orgán společnosti
Obchodní jméno společnosti: Středisko pracovní rehabilitace – denní stacionář, o.p.s.
Sídlo společnosti: Ludvíka Podéště 1874/4, Poruba, 708 00 Ostrava
Identifikační číslo společnosti: 018 16 675
Období účetní závěrky: 2018
Předmět a účel ověření: ověření účetní závěrky v souladu s právními předpisy
Auditor: Ing. Romana Hanyšová, 1. Máje 1146/57, Bílovec 743 01, oprávnění číslo: 2160
Adresa auditora: 1. Máje 1146/57, Bílovec 743 01

Výrok auditora
Provedla jsem audit přiložené účetní závěrky společnosti Středisko pracovní rehabilitace –
denní stacionář, o.p.s. (dále také „Společnost“) sestavené na základě českých účetních
předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty, za rok končící
31.12.2018, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných
účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v úvodní
části přílohy této účetní závěrky.
Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv
společnosti Středisko pracovní rehabilitace – denní stacionář, o.p.s. k 31.12.2018,
nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření, za rok končící 31.12.2018 v souladu
s českými účetními předpisy.
Základ pro výrok
Audit jsem provedla 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. Moje 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 jsem
na Společnosti nezávislá a splnila jsem i další etické povinnosti vyplývající z uvedených
předpisů. Domnívám se, že důkazní informace, které jsem shromáždila, poskytují dostatečný
a vhodný základ pro vyjádření mého výroku.
Jiné skutečnosti
Účetní závěrku společnosti k 31.12.2017 ověřoval jiný auditor, který ve své zprávě ze dne
21.3.2018 vydal k této závěrce výrok bez výhrad.
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 moji zprávu auditora. Za ostatní informace
odpovídá statutární orgán Společnosti.
Můj výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí
mých povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními
informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním)
nesouladu s účetní závěrkou či s mými znalostmi o účetní jednotce získanými během
ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně)
nesprávné. Také posuzuji, 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), tj. zda případné
nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě
ostatních informací.
Na základě provedených postupů, do míry, již dokážu posoudit, uvádím, 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.

Dále jsem povinna uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsem
dospěla při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné
nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsem v obdržených ostatních informacích žádné
významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistila.

Odpovědnost statutárního orgánu Společnosti za účetní závěrku
Statutární orgán Společnosti 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 statutární orgán Společnosti 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 představenstvo plánuje zrušení Společnosti
nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.
Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí rada.
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Mým cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora
obsahující můj 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 mou povinností uplatňovat
během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je mou
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, abych na jejich základě mohla
vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalím 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.



Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v
takovém rozsahu, abych mohla navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané
okolnosti, nikoli abych mohla vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního
systému.

