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SLOVa ŘEDITELů ÚVODEM
Jsou organizace, ve kterých se šéf mění skoro každý
rok. V té naší se to stává jednou za téměř čtvrtstoletí. To by samo o sobě mohlo zavánět stagnací, já
bych to ale neskromně přičítal spíše výdrži a systematičnosti. A možná taky smyslu pro rozpoznání té
správné doby, kdy je změna žádoucí, kdy dynamicky rostoucí organizace potřebuje energii nového
lídra. Lídra, který touží dělat užitečné činy a učit se.
Ten správný okamžik pro změnu ředitele v Péči
o duševní zdraví, ale i pro mě osobně, přišel právě vloni. Mám radost, že se podařilo a stále daří
tuhle změnu řídit, aby byla kontinuální a bezpečná.
Mám radost, že změna přinesla a stále přináší novou energii a svěží drive. Milý Petře Pavlíčku, přeji
ať energie a radost vydrží co nejdéle. Myslím, že
nejen dokončení tohoto úvodního slova je už na
Tobě.
Petr Hejzlar
psychiatr CDZ Pardubice a do 30. listopadu 2021
ředitel Péče o duševní zdraví

Já začnu své první úvodní slovo v roli ředitele několikanásobným poděkováním. Děkuji Petru Hejzlarovi nejen za předání tohoto úvodního slova, ale
zejména za podporu při zavádění do pozice ředitele. Petrovi Hejzlarovi a také bývalému odbornému
řediteli Martinu Halířovi jménem celé naší organizace děkuji za obrovský kus práce, který pro ni vykonali a výrazně tak posunuli kvalitu péče pro lidi
s duševními obtížemi ve východních Čechách.
Do třetice bych rád poděkoval všem kolegům a kolegyním, kteří se podíleli a podílejí na chodu organizace a také všem, kteří nás v naší činnosti podporují. Díky všem zmíněným se nám daří plnit
naše vize a záměry. V roce 2021 jsme tak dokázali
v Chrudimi otevřít další centrum duševního zdraví,
v pořadí již třetí po Pardubicích a Hradci Králové.
Chrudimí nekončíme, protože naší snahou stále
bude transformace všech středisek sociální rehabilitace na velké multidisciplinární zdravotně-sociální
týmy čili centra duševního zdraví. Znamená to nejpozději do roku 2027 zřídit centra duševního zdraví
také v Náchodě, Jičíně, Ústí nad Orlicí a Rychnově
nad Kněžnou.

Uvědomuji si, že vize jsou to ambiciózní a překážek není málo. Při takto velkém rozvoji bude klíčové udržení kvality služeb. Aby se nám to podařilo,
budeme muset posilovat management, tedy mít
dobrou organizační podporu pro všechny oblasti činnosti organizace. To vnímám jako svůj hlavní
úkol v následujících letech.
Petr Pavlíček
od 1. 12. 2021 ředitel Péče o duševní zdraví
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Členové představenstva:
Martin Halíř
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4

STRUKTURA
POSKYTOVANÝCH
SLUŽEB

PÉČE
O DUŠEVNÍ
ZDRAVÍ,
Z. S.

sociální služby
a sociálně-zdravotní služby

sociální služby a zaměstnávání

zaměstnávání

STŘEDISKA

POBOČNÝ SPOLEK

SOCIÁLNÍ PODNIK

SOCIÁLNÍ
REHABILITACE

SOCIÁLNÍ
REHABILITACE

CENTRUM
DUŠEVNÍHO
ZDRAVÍ

CENTRUM
DUŠEVNÍHO
ZDRAVÍ

STŘEDISKO
PARDUBICE

STŘEDISKO
HRADEC
KRÁLOVÉ

STŘEDISKO
RYCHNOV NAD
KNĚŽNOU

STŘEDISKO
CHRUDIM

CENTRUM
DUŠEVNÍHO
ZDRAVÍ

STŘEDISKO
NÁCHOD

STŘEDISKO
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
SOCIÁLNÍ
REHABILITACE

SOCIÁLNÍ
REHABILITACE

SOCIÁLNĚ
TERAPEUTICKÁ
DÍLNA

ABC SERVIS
PARDUBICE
S.R.O.
ÚKLIDOVÉ
SLUŽBY
PRO FIRMY

PROVOZY

SOCIÁLNÍ
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CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE
Jsme nezisková organizace Péče o duševní zdraví
a pomáháme lidem žít s duševní nemocí. Naše klienty
podporujeme, aby měli plnohodnotný život se všemi
právy a povinnostmi v místě, kde chtějí žít. Poskytujeme službu sociální rehabilitace na všech střediscích
a v rámci center duševního zdraví poskytuje také
zdravotní služby.
Provozujeme 7 středisek, z toho 3 centra duševního
zdraví a máme jeden pobočný spolek – Výměník Pardubice.
V centrech duševního zdraví (Hradec Králové,
Chrudim a Pardubice) podporuje klienty tým, který
tvoří: psycholog, psychiatr, zdravotní sestry, sociální pracovníci a peer konzultant (člověk s vlastní
zkušeností s duševním onemocněním, který se dokázal zotavit). V ostatních střediscích působí sociální pracovníci, případně i peer konzultanti.

Jak pracujeme?
Sociální pracovníci i zdravotníci pracují především
v terénu. Jezdí za klienty domů, případně na jiné
domluvené místo.
Podporujeme klienty v osvojování dovedností potřebných pro život a v získávání kontroly nad jejich
osobní situací. Podpora spočívá například v nácviku a poradenství, jak zvládat projevy nemoci a včas
zaregistrovat zhoršení potíží, v nastavení správné
medikace, v nácvicích praktických dovedností pro
péči o domácnost a vlastní zdraví, v koordinaci
zajišťování lékařské péče či v hledání pracovního
uplatnění. U řady klientů je velkým tématem stabilizace jejich finanční situace a řešení dluhů. Další
řešenou oblastí je bydlení, ve které nabízíme možnost nácviku samostatného bydlení v tréninkových
bytech.

Pobočný spolek Výměník se specializuje na oblast
zaměstnávání a poskytuje sociální služby zaměřené na trénink pracovních dovedností a přípravu na
zaměstnání. Služby Výměníku mají tři různě náročné stupně: sociálně terapeutická dílna, sociální
rehabilitace a chráněné zaměstnání v kavárně, šicí
a technické dílně.
Vedle toho vzděláváme odbornou i laickou veřejnost, pořádáme akreditované kurzy a semináře
a organizujeme osvětové akce, jako jsou Týdny pro
duševní zdraví.
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Hlavní UDÁLOSTI V ROCE 2021
⃝⃝ Ve

vedení organizace došlo ke dvěma zásadním změnám. MUDr. Petr Hejzlar odešel z pozice ředitele čistě do pozice psychiatra v Centru
duševního zdraví Pardubice v prosinci. Druhou
velkou změnou byl odchod Mgr. Martina Halíře k 31. 12. 2021 z pozice odborného ředitele.
Oběma ještě jednou i zde děkujeme za jejich
dlouhodobou skvělou a profesionální práci, za
jejich přínos pro organizaci. Novým ředitelem
je od prosince 2021 Mgr. Petr Pavlíček, novým
odborným ředitelem je od 1. 1. 2022 Mgr. Marek Fiala.

⃝⃝ Naše

práce byla v průběhu roku významně
ovlivněna epidemií COVID-19. Téměř během
celého roku byla v platnosti řada protiepidemických opatření různé intenzity, která se promítala do poskytování služeb. Bylo například nutné
dělit jednotlivé týmy a také se zaměřit zejména na ty klienty, pro které byla situace riziková
z hlediska ztráty kontaktu a izolace. Řada zdra-

votnických zařízení omezila svůj provoz a také
kontakt s lůžkovými psychiatrickými zařízeními
byl komplikovaný. V této situaci se ukázala důležitost komunitních zdravotních služeb, které
mohly i v této komplikované době poskytovat
služby přímo u klientů doma. Jinými slovy, v našem případě jsme nijak neomezovali činnost
a terénní způsob poskytování služeb.
⃝⃝ Centra

duševního zdraví v Hradci Králové
a v Pardubicích vstoupila od 1. 1. 2021 do tzv.
„ostrého provozu“. Což znamená, že k 31. 12.
2020 skončilo financování obou center z pilotního projektu Ministerstva zdravotnictví ČR
a obě centra přešla na financování z veřejných
zdrojů (sociální část) a z plateb zdravotních pojišťoven (zdravotní část). Centrum duševního
zdraví v Chrudimi pokračovalo v roce 2021 ve
své činnosti v rámci pilotního projektu MZ CDZ
III. Projektové financování centra duševního
zdraví v Chrudimi bylo ukončeno k 30. 4. 2022

a od 1. 5. 2022 přešlo do stejného provozu (tzv.
„ostrého provozu“) jako v Hradci Králové a Pardubicích.
⃝⃝ Nadále

jsme se činorodě zapojovali do aktivit týkajících se reformy psychiatrické péče na
úrovni obou krajů, kde působíme. Šlo například
o zapojení do pracovních skupin projektů, jejichž cílem je transformace psychiatrických nemocnic (následné lůžkové péče) a organizace
systému péče na úrovni kraje.

⃝⃝ Opět

jsme uspořádali Týdny pro duševní zdraví.
Nesly se ve stejném duchu jako v letech předchozích: jejich cílem bylo upozornit na oblast
duševního zdraví. Spolupracovali jsme na nich
s dalšími neziskovými organizacemi, jejich počet se navýšil na 20 organizací. Celkem jsme
uspořádali 37 kulturně osvětových akcí ve 12
městech v Pardubickém a Královéhradeckém
kraji.
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STATISTIKA SLUŽEB ZA ROK 2021
DATA ZA SLUŽBY, KTERÉ POSKYTUJE PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ, z. s.
Souhrnná data
Kromě sociálních služeb (sociální rehabilitace) poskytujeme zdravotně sociální
služby centra duševního zdraví (CDZ) určené lidem se závažnějšími potížemi.
Jejich poskytování jsme započali v červenci roku 2019 ve střediscích Pardubice
a Hradec Králové v pilotním režimu a v roce 2021 obě centra přešla do tzv. „ostrého provozu“. Od listopadu 2020 jsme zahájili činnost dalšího CDZ v Chrudimi
a činnost tohoto centra pokračovala i v roce 2021. Celkově nyní poskytujeme sociálně zdravotní služby ve třech střediscích ze sedmi. Data za jednotlivé
služby uvádíme odděleně.

Počet klientů, a především objem odvedené práce ve službách center duševního zdraví celkově oproti předchozímu roku výrazně narostl. Poskytování sociálních služeb zůstalo přibližně na stejné úrovní jako v roce 2020. To lze považovat
za zlomový okamžik, jelikož větší díl podpory poskytujeme prostřednictvím
multidisciplinárních týmů složených ze zdravotníků a sociálních pracovníků.

KLIENTI SOCIÁLNÍ REHABILITACE

KLIENTI centra duševního zdraví

Počet osob

500

Počet klientů (počet osob), kteří čerpají službu CDZ se téměř vyrovnal s počtem
klientů, kteří čerpají pouze sociální služby. Důležité je zmínit, že těžiště práce
sociálních pracovníků i zdravotníků je v terénu. Celkově jsme za rok 2021 najezdili 225 586 km.

Počet osob

458

Přímá práce (v hod.)

14 293

Přímá práce s klienty (v hod.)

32 538

Práce v terénu (v hod.)

10 826

Terénní práce s klienty (v hod.)

19 708

Podíl terénní práce
Nových klientů (zcela nový kontakt se službou)
Podíl nových klientů ve službě

75 %

Podíl terénní práce

61 %

152
30 %
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STATISTIKA SLUŽEB ZA ROK 2021
DATA ZA SLUŽBY, KTERÉ POSKYTUJE PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ, z. s.
Klientela podle diagnózy
duševní poruchy
Zastoupení diagnostických skupin je prakticky stejné jako předchozí roky, a to z hlediska typu našich
služeb, které se zaměřují především na klienty
s poruchami ze skupiny označované zkratkou SMI
(z anglického Severe Mental Illnes, vážné duševní
onemocnění) vymezené psychiatrickými diagnózami okruhů F2, F3 a okrajově F4 či F6, u nichž považujeme podporu službami za klíčovou z hlediska
prognózy negativních dopadů duševní poruchy na
fungování v praktickém životě.
Největší podíl z hlediska typu onemocnění tvoří
tedy lidé s poruchami schizofrenního a afektivního
okruhu.
Většina klientů přichází na doporučení zdravotních
služeb, především lůžkových psychiatrických zařízení a z ambulancí psychiatrů. Jde téměř o polovinu všech klientů. Velká část klientů vyhledá službu
sama, nebo službu osloví někdo z jejich okolí. Potvrzuje se očekávání, že pro klienta do péče jsou
klíčovými partnery pro centrum duševního zdraví
zdravotní služby.

Klienti centra duševního
zdraví podle diagnóz
F6 poruchy
osobnosti
9%
F4 neurotické
poruchy
5%
F3 afektivní
poruchy
16 %
F2 schizofrenie
70 %

Cílovou skupinou centra duševního zdraví jsou lidé
s poruchami ze skupiny označované zkratkou SMI.
Z výše uvedeného grafu vyplývá, že ve skutečnosti
jsou hlavními příjemci služeb CDZ lidé s onemocněním ze skupiny F2.

Klienti sociální rehabilitace
podle diagnóz
ostatní
3%

F6 poruchy
osobnosti
12 %
F4 neurotické
poruchy
5%
F3 afektivní
poruchy
19 %

F2 schizofrenie
61 %

Největší podíl z hlediska typu onemocnění tvoří
lidé z diagnostické skupiny F2 a F3 (80 %), u nichž
považujeme souběžnou podporu zdravotními a sociálními službami za klíčovou z hlediska prognózy
jejich onemocnění a kvality života. U služby sociální rehabilitace zajišťujeme podporu zdravotních
služeb úzkou spoluprací s ambulantními psychiatry
a psychiatrickými nemocnicemi ve spádových oblastech služeb sociální rehabilitace.
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Střediska

BROUMOV

Působíme v Pardubickém
a Královehradeckém kraji– cílem
je zotavení = aby klienti mohli mít
plnohodnotný život.

D

NÁCHO
2014

JIČÍN
2009

Pracujeme hlavně v terénu – za klienty
jezdíme domů, do nemocnice či na jiné
domluvené místo.

8

9

Středisko – provozujeme 4 střediska,
ve kterých působí sociální pracovníci.

HRADEC
É
KRÁLOV

Detašované pracoviště – máme také
2 detašovaná pracoviště v Broumově
a Králíkách.

9

2007/201

23

Centrum duševního zdraví – provozujeme
3 centra duševního zdraví, ve kterých
pracuje odborný tým složený ze
zdravotníků a sociálních pracovníků.

RYC

NAD HNO
V
KNĚ
ŽNO
U
200
9

8
24

PARDUB
ICE

9

KRÁLÍKY

1995/201

9

Rok otevření střediska / rok založení
centra duševního zdraví v daném okrese

ÚS

NAD TÍ
ORLIC
Í

Služba sociální rehabilitace a zdravotní
služby – v centrech duševního zdraví
poskytujeme sociální i zdravotní služby.

2010

IM

CHRUD

020
2006/2

Služba sociální rehabilitace – nejčastěji
klientům pomáháme při: zvládání projevů
duševní nemoci v běžném životě.

18

Komu pomáháme – našimi klienty jsou
osoby starší 18 let, kterým do života
vstoupilo duševní onemocnění.
Počet zaměstnanců na hlavní pracovní
poměr v jednotlivých střediscích
k 31. 12. 2021.

1:110

K 31. 12. 2021 u nás pracovalo 110 zaměstnanců: 5 psychiatrů, 4 psychologové, 18 zdravotních sester,
62 sociálních pracovníků (vč. pracovníků v sociálních službách a peer konzultantů), 7 vedoucích středisek,
7 členů administrativy a 7 zaměstnanců ve vedení (členové užšího vedení).
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Středisko HRADEC KRÁLOVÉ
Centrum duševního zdraví
 Kavčí plácek 121, Hradec Králové 500 03
 778 526 216
 pdz-hk@pdz.cz
 Kontaktní den: úterý 9,00 – 12,00 hodin
Vedoucí střediska
Mgr. Petra ŠPRYŇAROVÁ

Události 2021
⃝⃝ Oslavili

jsme 1 rok fungování v ostrém provozu. Na oslavu jsme dostali nový kávovar,
abychom byli stejně produktivní a úspěšní
i v letech dalších.

⃝⃝ Rozrostli jsme se natolik, že jsme museli stře-

disko rozdělit na 2 týmy. Ladili jsme a plánovali poměrně dlouho, vše konečně šlape, jak
má.
⃝⃝ Vozový

park se rozrostl o jednoho krasavce.
Aktuálně fungujeme s počtem 4 aut, které
nám ulehčují práci v terénu.

⃝⃝ I

přes pokračující pandemii covid-19 zvládlo
naše středisko plně fungovat, a to bez jakéhokoli omezení.

⃝⃝ Náš

tým se pomalu rozrůstá nejen o lidi samotné, ale také o jejich odbornosti. Máme
tři nové kolegy se zkušeností z oblasti adiktologie.

Po 2 letech a dokonce
pravidelně
Panu K. do života vstoupila schizofrenie. Potýkal se také s těžkým průběhem
covidu. Po návratu z nemocnice jsme museli
intenzivně řešit potíže spojené s bydlením. Klient
(i vzhledem k jeho vyššímu věku) už nezvládal
úklid ani nakupování. Zařídili jsme terénní pečovatelskou službu, zapojili úklidovou službu a zajistili i výměnu WC a lina v kuchyni. Řešení všech
nepříjemností vystřídaly radost z lepšího domova
a zábava. Ke klientovi docházíme i nadále. Při
schůzkách řešíme aktuální potřeby, a dost často
hrajeme karty, ve kterých nás téměř vždy porazí. A stala se velká věc: klient se začal cítit tak
dobře, že po téměř 2 letech schůzek u něj doma
se odhodlal přijít k nám do střediska na terapeutickou skupinu a chodí pravidelně každé pondělí.
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Středisko Chrudim
Centrum duševního zdraví
 Městský park 828, Chrudim 537 01
 Městský park 274, Chrudim 537 01
 774 915 755
 pdz-cr@pdz.cz
 Kontaktní den: středa 10:00 – 14:00 hodin
Vedoucí střediska
Mgr. Věra PINKASOVÁ
Události 2021
⃝⃝ Pro

klienty jsme připravili kognitivní a metakognitivní trénink. Této aktivitě se budeme
věnovat i v roce 2022.

⃝⃝ I

přes covidová opatření probíhala setkávání
rodičů a příbuzných klientů. Osobní setkání
nahradila on-line forma. Rodiče měli v nouzovém stavu o to větší zájem o sdílení a podporu.

⃝⃝ Oslavili

jsme 1. rok fungování centra duševního zdraví.

⃝⃝ Klienti vydali první číslo časopisu (občasníku)

"Křídla".
⃝⃝ Máme

v týmu dvě nové studentky, které si
rozšiřují vzdělání a budou z nich psychiatrické sestry.

Jazyková bariéra? No, problem
Pan Bill je rodilý Angličan a když
vstoupil do našich služeb, neuměl téměř
hovořit česky. Měl dluhy, přišel o práci, i kvůli
tomu se zhoršil jeho psychický stav. Byl paranoidní, jednal impulzivně a měl sklony ke
zneužívání návykových látek. S Billem jsme
navázali intenzivní kontakt, pracoval s ním
celý tým centra duševního zdraví: psychiatrička, psycholog, zdravotní sestra a sociální
pracovníci. Společně jsme nastavili léčbu
a podporovali Billa nejen při řešení dluhů.
Billův psychický stav se zlepšil, našel si práci, zbavil se dluhů a začal se učit česky.
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Středisko Jičín
 17. listopadu 861, Jičín 506 01
 493 592 554
 pdz-jc@pdz.cz
 Kontaktní den: pondělí 13:00 – 16:00
Vedoucí střediska
Mgr. Veronika STŘÍBRNÁ

Události 2021
⃝⃝ Díky

spolupráci s Královehradeckým krajem
a Psychiatrickou nemocnicí Kosmonosy se
u 19 klientů povedlo ukončit dlouhodobou
hospitalizaci (většinou v řádu let). Klienty se
podařilo vrátit buď přímo do komunity, nebo
se pro ně našlo zařízení odpovídající jejich
potřebám.

⃝⃝ Založili

jsme Klub výletníků. Díky pravidelnému tréninku se klienti dostali z 0 až na 10
a více kilometrů. Roste zájem, fyzická odolnost i sebevědomí klientů.

⃝⃝ Zorganizovali

jsme Svatojánskou slavnost
(přišlo 150 lidí) a vymysleli netradiční pozvánku „Dušebudku“ v ulicích – návštěvníci

si zde mohli „odložit“, co je tížilo a seznámit
se s námi. Díky akci jsme natočili 1. oficiální
video pro potřeby propagace naší organizace.
⃝⃝ V

rámci Týdnů pro duševní zdraví jsme uspořádali koncert a opět si ověřili, že hudba má
blahodárné účinky na naše duševní zdraví.

⃝⃝ Díky

spolupráci se studentkou fotografie
jsme vytvořili první PDZ kalendář 2022 s autentickými fotografiemi a příběhy našich klientů. Mezi veřejnost se dostalo 111 výtisků.

Do roka splněno
Tomáš je mladý muž s duální
diagnózou (schizofrenie a zavislost).
K nám přišel na doporučení psychiatra
s jasnou „zakázkou“: Cíl spolupráce byl dokončit školu a najít si práci. Do roka splněno!
Jak? Začátek byl těžší, protože Tomáš na schůzky
hodně zapomínal. Časem začal chodit na klubové aktivity, zapojoval se, začal se aktivizovat.
Proběhlo mapování pracovních zkušeností.
Následně si vyzkoušel práci ve spřáteleném
podniku. Zároveň probíhalo zjišťování ohledně
dokončení vzdělání. Vyplynula z toho potřeba
doučování. Zapojili jsme bývalou kolegyni – učitelku. Intenzivní doučování Tomáše popostrčilo.
Na konci května složil úspěšně maturitní zkoušku
a hned nastoupil do práce. Je o velký kus dál
na cestě zotavení se z duševního onemocnění.
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Středisko Náchod
 Tyršova 59, Náchod 547 01
 778 526 210
 pdz-na@pdz.cz
 Kontaktní den: úterý 12:30 – 15:30
pracoviště Broumov
 Dělnické domy 78, Broumov 550 01
 773 738 785
 Kontaktní den: dle domluvy
Vedoucí střediska
Bc. Lucie KUDRNÁČOVÁ

Události 2021
⃝⃝ Proběhla

první 3 skupinová terapeutická setkání s psychoterapeutem Markem Bártou,
pokračují i v roce 2022. Přijít může kdokoliv
z klientů i široké veřejnosti.

⃝⃝ Celkem

4krát jsme se zapojili do potravinové
pomoci (ve spolupráci s královéhradeckou
Potravinovou bankou a dobrovolníky z náchodské Církve bratrské). Našim klientům
jsme rozvezli přes 30 balíků potravin a drogerie.

⃝⃝ Během

lockdownů jsme alespoň on-line, pokud to nešlo osobně, komunikovali s klienty

v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod.
Pomáhali jsme kontakt zprostředkovávat
i rodinám klientů.
⃝⃝ Spustili

jsme pravidelné úterní kluby v broumovské pobočce pro naše klienty z Broumova a okolí.

⃝⃝ Máme

posilu v týmu, kolegyni se zkušeností
s duševním onemocněním (peerku). Ta pomáhá našim klientům lépe rozumět projevům duševního onemocnění, a tak je i lépe
zvládat.

Pomoc s návratem
Pana Ludvíka jsme kontaktovali
v psychiatrické nemocnici, abychom mu
pomohli s návratem do běžného života. Po
úmrtí rodiče se nezvládal starat o domácnost,
neotevíral poštu, nerozuměl úředním záležitostem. Po propuštění jsme mu pomohli zažehnat
hrozící exekuce a ve spolupráci s ambulantní
psychiatričkou zajistili invalidní důchod, aby
měl zajištěný základní příjem. Panu Ludvíkovi
i příbuzným jsme také pomáhali porozumět
projevům nemoci, aby spolu lépe vycházeli.
Nakonec si s jejich pomocí Ludvík našel přivýdělek, aby si finančně přilepšil a dostal se častěji mezi lidi. Po více než dvouleté spolupráci
již Ludvík téměř vše zvládá sám, s podporou
příbuzných, a tak jsme službu mohli ukončit.
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Středisko Pardubice
Centrum duševního zdraví

24

parDUb
Ic

E

1995/20

19

 Bělehradská 389, Pardubice 530 09
 777 454 573
 pdz-pce@pdz.cz
 Kontaktní den: pondělí 9,00 – 11,00 hodin
Vedoucí střediska
Bc. Artem VARTANYAN

Události 2021
⃝⃝ V

rámci Týdnů pro duševní zdraví jsme na
středisku uspořádali den otevřených dveří.
Mezi první návštěvníky patřili představitelé
města, kteří společně s naším psychiatrem
MUDr. Petrem Hejzlarem přestřihli slavnostní stuhu. Tímto odstartovali běh našeho denního centra.

⃝⃝ Naši

pracovníci se účastnili semináře na
téma „Neurověda v psychoterapii“, kde jsme
se mohli dozvědět další zajímavé informace
o přínosu neurovědy, psychoterapii a jejich
vzájemného propojení.

⃝⃝ Naše

skvělé zdravotní sestry úspěšně absolvovaly kurz psychiatrické sestry. Máme tedy

3 psychiatrické sestry, které jsou velkým přínosem především pro klienty.
⃝⃝ Díky

charitativní soutěži Foxconn X-DAY jsme
si mohli pořídit elektro koloběžky. Při cestách za klienty se osvědčují jako nejrychlejší
dopravní prostředek v husté pardubické dopravě.

⃝⃝ S

projektem Smart péče o duši jsme uspěli
na Burze filantropie a získali neuvěřitelných
75 000 Kč, za které jsme si pořídili malé auto.
I díky němu můžeme dojíždět za klienty, kam
potřebují.

Máme komín!
Jaroslav je 50letý muž s chronickou paranoidní schizofrenií. Bydlí
se ženou ve starém domě a z malého
finančního příjmu platí oba dluhy, které si
v minulosti udělali. S pomocí našich sociálních
pracovnic se v minulosti opakovaně pokoušel
najít stabilní zaměstnání, vzhledem k jeho
zdravotnímu stavu to ale není možné. Měla
přijít zima a nastala otázka, jak topit. Energie byly odpojené a kamna i komín nebyly
v dobrém stavu. Naše pracovnice nelenila
a začala zjišťovat, jak Jaroslavovi pomoci.
Nakonec uspořádala sbírku. Povedlo se vybrat dostatečnou částku na opravu komínu
a pan Jaroslav s rodinou již nemuseli mít
starosti se zimou nebo hrozbou požáru.
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Středisko RYCHNOV
NAD KNĚŽNOU
 Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou 516 01
 494 322 025
 pdz-rk@pdz.cz
 Kontaktní den: pondělí 9:00 – 16:00
Vedoucí střediska
Mgr. Pavel PROVAZNÍK
Události 2021
⃝⃝ Obnovili

jsme klubové aktivity. Vedeme
Podpůrnou skupinu s cílem podpořit klienty
v obtížných životních situacích, od října běží
Arte skupina, která slouží k relaxaci a umožňuje se vyjadřovat skrze tvorbu.

⃝⃝ Během

Týdnů pro duševní zdraví jsme realizovali výstavu fotografií našeho klienta a konala se beseda s peer pracovnicí o tom, jaký
je život se zkušeností s duševním onemocněním a co je podstatou zotavení.

⃝⃝ Uspořádali jsme přednášky pro studenty. Bě-

hem setkání si studenti vyzkoušeli, jaké je to
„mít hlasy“, velmi je zaujalo vyprávění život-

ního příběhu naší kolegyně, která má vlastní
zkušenost s duševním onemocněním.
⃝⃝ Posunuli

jsme se na cestě k multidisciplinárnímu týmu. Náš tým se rozrostl o klinickou
psycholožku a sociální pracovnici s velkou
zkušeností v oblasti adiktologie.

⃝⃝ Škoda

Auto a.s. nám již potřetí zapůjčila
k užívání automobil Škoda Karoq na celý rok.
Velmi nám to pomohlo při dojíždění za klienty. Díky ASSA ABLOY Opening Solutions CZ
s.r.o. mají klienti k užívání nový stolní počítač.

Dlouhá cesta z nemocnice
Aleš byl dlouhodobě hospitalizován
v psychiatrické nemocnici, především
pro souběh závažného duševního onemocnění a závislosti na alkoholu. Aby mohl
být propuštěn, museli jsme zajistit: zdravotní
péči, bydlení a naučit ho hospodařit s penězi.
Nejdříve jsme sehnali byt, do kterého dojížděl.
Alešovi jsme pomáhali, aby zvládl bydlet sám,
dokonce začal komunikovat s rodinou a našel si
neplacenou práci. Po několika měsících těchto
nácviků byl propuštěn. Podporujeme ho dál.
Pomáháme s finančním hospodařením, při péči
o domácnost, doprovázíme ho k lékařům i na
úřady a pomáháme zvládat abstinenci. Aleš je
na dobré cestě zotavení a chodí trénovat, aby
mohl být zaměstnán v kavárně a úklidové firmě.
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Středisko Ústí nad Orlicí
 Komenského 156, Ústí nad Orlicí 562 01
 465 381 521
 pdz-uo@pdz.cz
 Kontaktní den: pondělí 9:00 – 13:00
pracoviště Králíky
 Moravská 647, Králíky 561 69
 775 426 214 / 777 357 200
 Kontaktní den: čtvrtek 9:00 – 12:00
Vedoucí střediska
Mgr. Dušan LACKO

Události 2021
⃝⃝ V rámci potravinové sbírky jsme podpořili 25

osob. Klienty jsme motivovali ke zdravému
stravování, trénovali jsme vaření. Podařilo
se získat i exotické a netradiční suroviny, jako
mango, psyliové pečivo aj.
⃝⃝ Díky

Burze Filantropie se nám podařilo získat finanční prostředky, které umožnily, aby
náš tým rozšířila zdravotní sestra. Jsme zase
o krok dál k vytvoření multidisciplinárního
týmu.

⃝⃝ V

létě jsme s klienty podnikli výlet do zoologické zahrady v Brně. Získali jsme zlevněné

vstupné a jako bonus i komentovanou prohlídku. Výlet si všichni moc užili.
⃝⃝ V

rámci Týdnu pro duševní zdraví jsme
uspořádali besedu s peer konzultanty. Mezi
účastníky byli klienti, jejich rodinní příslušníci i pracovníci z institucí a organizací, se kterými spolupracujeme.

⃝⃝ Ve

spolupráci s Městským úřadem Králíky se
podařilo otevřít pracoviště v Králíkách a zajistit vyšší dostupnost našich služeb v regionu.

Mamko, mám tě rád
Linda je naší klientkou rok. Spojila
se s námi její rodina, protože kvůli duševnímu onemocnění Linda ztrácela chuť
do života. Jen ležela v posteli, nebrala léky, nechodila k psychiatričce ani na terapii. Začali jsme
ji navštěvovat. Povídali jsme si o životě, zálibách,
když to šlo, chodili jsme ven. Občas Linda jela za
kamarádkou. Avšak ta ji jen pracovně využívala.
Lindě jsme pomohli lépe vnímat projevy duševní
nemoci a pracovat s nimi. Začala chodit k psychiatričce i na terapii s psycholožkou. Podařilo se
zlepšit i finanční situaci navýšením invalidního
důchodu. Linda také prozřela ze vztahu s kamarádkou. Našla zase chuť žít. Má práci, novou
kamarádku a stará se o sebe jako o ženu. Velkou
útěchou a další motivací bylo, když ji syn objal
a řekl: „Mamko, moc ti to sluší, mám tě rád.“
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HOSPODAŘENÍ SPOLKU PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
IČ: 64 24 22 18
Rozvaha v tis. Kč

AKTIVA
A. Dlouhodobý majetek celkem

1. 1. 2021

31. 12. 2021

4 141

5 935

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

5 443

7 702

PASIVA

1. 1. 2021

31. 12. 2021

A. Vlastní zdroje celkem

6 523

8 476

I. Jmění celkem

5 090

4 772

II. Výsledek hospodaření celkem

1 433

3 704

12 226

14 096

B. Cizí zdroje celkem

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

-1 302

-1 767

I. Rezervy celkem

0

0

B. Krátkodobý majetek celkem

14 608

16 637

II. Dlouhodobé závazky celkem

0

0

5

14

10 965

9 845

2 373

6 520

IV. Jiná pasiva celkem

1 261

4 251

12 161

9 979

Pasiva celkem

18 749

22 572

69

124

18 749

22 572

I. Zásoby celkem
II. Pohledávky celkem
III. Krátkodobý finanční majetek celkem
IV. Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem

III. Krátkodobé závazky celkem
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HOSPODAŘENÍ SPOLKU PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
IČ: 64 24 22 18
Výkazy zisku a ztráty v tis. Kč

Náklady
I. Spotřebované nákupy a nakupované služby

Hlavní Hospodářská Celkem

Výnosy

Hlavní Hospodářská Celkem

8 553

0

8 553

I. Provozní dotace

47 132

0

47 132

0

0

0

II. Přijaté příspěvky

148

0

148

60 445

0

60 445

23 775

0

23 775

IV. Daně a poplatky

32

0

32

1 333

2

1 333

V. Ostatní náklady

229

0

229

2

0

2

565

0

565

72 390

0

72 390

11

0

11

Výsledek hospodaření před zdaněním

2 555

0

2 555

284

0

284

Výsledek hospodaření po zdanění

2 271

0

2 271

70 119

0

70 119

II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
III. Osobní náklady

VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití
rezerv a opravných položek

VII. Poskytnuté příspěvky
VIII.Daň z příjmů
Náklady celkem

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží
IV. Ostatní výnosy
V. Tržby z prodeje majetku
 Výnosy celkem
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Zdroje financování
FINANCOVÁNÍ SLUŽEB ZA jednotlivá střediska
STŘEDISKO PARDUBICE

Kč

STŘEDISKO CHRUDIM

Kč

ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Kč

Město Holice

12 000

Město Chrudim

110 000

Město Česká Třebová

14 000

Město Chvaletice

30 000

Ministerstvo práce a sociálních věci

229 341

Město Lanškroun

40 000

Město Přelouč

15 000

Město Heřmanův Městec

Město Letohrad

10 000

Obec Moravany

20 000

Pardubický kraj

Město Králíky

10 000

Pardubický kraj

9 606 000

Město Ústí nad Orlicí

38 000

Město Vysoké Mýto

20 000

Město Žamberk

15 000

Pardubický kraj

6 088 000

Statutární město Pardubice

310 600

Ministerstvo práce a sociálních věci

447 498

FOXCONN CZ s.r.o

22 000

Ministerstvo práce a sociálních věci
Ministerstvo zdravotnictví - Pilotní
projekt CDZ
Nedcon Bohemia s.r.o. - vybavení bytu

3 000
2 067 000
269 086
3 273 954
10 000

projekt rekontrukce CDZ

projekt SMART Péče o duši

Ministerstvo práce a sociálních věci

Elektrárny Opatovice a.s.

20 000

Mgr. Korbelová

Pardubický kraj

10 000

Město Třemošnice

20 000

Unioncar

10 000

ČSOB

15 000

CELKEM

5 984 381

Donio

9 500

OEZ

CELKEM

10 537 598

10 000
2 000

254 338

projekt Sestra v akci
Město Lanškroun

5 000

Město Česká Třebová

8 000

Město Žamberk

12 000

Iveco

15 000

SOLEA CZ výrobní družstvo
CELKEM

5 000
6 534 338
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Zdroje financování
FINANCOVÁNÍ SLUŽEB ZA jednotlivá střediska
STŘEDISKO HRADEC KRÁLOVÉ
Královéhradecký kraj

Kč
8 862 880

STŘEDISKO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Královéhradecký kraj

Kč
4 188 931

STŘEDISKO NÁCHOD
Královéhradecký kraj

Kč
4 627 880

Statutární město Hradec Králové

549 000

Město Dobruška

10 000

Město Jaroměř

50 000

Ministerstvo práce a sociálních věci

395 294

Město Kostelec nad Orlicí

20 000

Město Náchod

80 000

Město Nové Město nad Metují

20 000

Mgr. Markéta Jedlinská
CELKEM
STŘEDISKO JIČÍN
Královéhradecký kraj

1 000
9 808 174
Kč
5 810 000

Město Jičín

50 000

Město Nová Paka

50 000

Město Hořice
Ministerstvo práce a sociálních věci

5 000
289 150

Město Rokytnice v Orlických horách

3 000

Město Rychnov nad Kněžnou

40 000

Město Červený Kostelec

10 000

Město Vamberk

45 000

Město Hronov

15 000

Město Týniště nad Orlicí

10 000

Město Broumov

25 000

Ministerstvo práce a sociálních věcí

208 605

CELKEM

projekt Mobilita sociálních služeb
Škoda Auto a.s. Kvasiny
CELKEM

Ministerstvo práce a sociálních věcí

276 598
5 104 478

100 000
4 625 536

projekt "Svatojánská slavnost"
Město Jičín
CELKEM

22 034
6 226 184
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Zdroje financování
FINANCOVÁNÍ OSTATNÍCH PROJEKTŮ
TDZ

Kč

TRÉNINKOVÉ BYDLENÍ

Kč

OSTATNÍ, DARY, PROVOZ

Kč

Pardubický kraj

15 000

PLATBY ZA PODNÁJEMNÉ A ENERGIE

1 004 154

p. Matoušek

Statutární město Hradec Králové

20 000

CELKEM

1 004 154

TRŽBY ZA VZDĚLÁVÁNÍ a ostatní

253 823

Statutární město Pardubice

28 500

CELKEM

254 823

Město Ústí nad Orlicí

10 000

GIVT

2 655

Tepelné hospodářství HK

5 000

CELKEM

1 000

81 155
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Jedou v tom s námi
Děkujeme ZA FINANČNÍ PODPORU A SPOLUPRÁCI
Aktivity spolku jsou součástí Individuálního projektu Služby sociální prevence
v Královéhradeckém kraji V. a VI. Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu
ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Významně naši činnost podpořily Pardubický a Královehradecký kraj. Velmi děkujeme také ostatním městům a obcím. Bez jejich finanční pomoci bychom
nemohli naše služby rozšiřovat a zkvalitňovat. V roce 2021 jsme získali finanční
podporu od:

Broumov

Červený
Kostelec

Česká
Třebová

Dobruška

Heřmanův
Městec

Holice

Hořice

Hronov

Chrudim

Chvaletice

Jaroměř

Jičín

Kostelec n/O

Králíky

Lanškroun

Letohrad

Moravany

Náchod

Nová Paka

Nové Město
n/M

Přelouč

Rokytnice
v/O/h

Rychnov
n/Kn

Třemošnice

Týniště n/O

Ústí n/O

Vamberk

Vysoké Mýto

Žamberk
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PODĚKOVÁNÍ ZA FINANČNÍ PODPORU A SPOLUPRÁCI
Podpořené projekty
V roce 2021 jsme realizovali několik projektů, které by nevznikly bez podpory
těchto firem, měst a obcí. Všem našim podporovatelům ještě jednou velice
děkujeme.
Týdny pro duševní zdraví Východní Čechy 2021

Mobilita sociálních
služeb – automobil
ŠKODA AUTO a.s. pro
středisko Rychnov nad
Kněžnou

Nábytek pro nový
začátek – vybavení
tréninkových bytů
v Chrudimi

Elektrokoloběžky PDZ,
u klienta budu hned –
koloběžky pro středisko
Pardubice

Svatojánská slavnost
v Jičíně

Jičín

Hithit.cz – internetový portál
věnující se odměnovému
crowdfundingu

Ústí nad Orlicí

Podpora vzniku Center duševního zdraví III.
Sestra v akci – zapojení zdravotní sestry do týmu
Ústí nad Orlicí

Centrum duševního zdraví Pardubice – investiční
projekt rekonstrukce

SMART péče o duši – automobil pro středisko
Pardubice

Ústí nad Orlicí

Žamberk

Česká
Třebová

Finanční prostředky jsme získali také díky GIVT.cz
(služba elektronického obchodování)

Podpora střediska
v Hradci Králové –
parkovací karta na celý
rok 2022

Podpora aktivit klientů
– počítač pro středisko
Rychnov nad Kněžnou

Podpora aktivit klientů
– středisko Ústí nad
Orlicí

Podpora aktivit klientů
– Centrum duševního
zdraví Hradec Králové

Geodézie Česká
Třebová s.r.o.
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Kontakty
Kontaktní údaje

Fakturační údaje



Jana Palacha 1552, Pardubice 530 02 (vedení organizace)

	Bělehradská 389, Pardubice 530 09 (fakturační adresa a sídlo)



466 400 116



IČ: 64242218



info@pdz.cz



Č. ú.: 1214079329/0800



pece.o.dusevni.zdravi



Tydny.pro.dusevni.zdravi



PeceoDusevniZdravi

Naše týmy neustále rozšiřujeme

Rádi přijmeme sestry se specializací pro péči v psychiatrii,
klinické psychology, psychiatry, sociální pracovníky
i peer konzultanty.
Líbilo by se vám být součástí některého z našich týmů a podporovat
osoby s duševním onemocněním na jejich cestě zotavení?
Ozvěte se nám na některý z výše uvedených kontaktů. Můžeme si domluvit osobní schůzku a pobavit se o možnostech. Těšíme se!

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
o ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2021

v organizaci

Péče o duševní zdraví, z.s.

Praha, 24. června 2022

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, ervidenční číslo KAČR 277, osvědčení KDPČR
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4
Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz

ÚVODNÍ ÚDAJE
Subjekt, u něhož bylo provedeno ověření
Organizace:
Péče o duševní zdraví, z.s.
Adresa:
Bělehradská 389, Polabiny, 530 09 Pardubice
IČ:
642 42 218
Účel:

Zlepšení společenského postavení zdravotně postižených, zejména duševně nemocných, a
dosažení široké dostupnosti podpory těchto lidí v zotavení z jejich zdravotních potíží a
v sociálním začlenění

Příjemce zprávy
členové spolku

Předmět ověřování
účetní závěrka sestavená k 31.12.2021 za účetní období 1.1.2021 – 31.12.2021

Termín provedení auditu
20.5.2022 – 24.6.2022

Ověření provedl a zprávu auditora zpracoval
22HLAV s.r.o.
Všebořická 82/2, Ústí nad Labem
oprávnění KAČR č. 277
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
odpovědný auditor: Ing. Jan Černý, evidenční číslo KAČR 2455

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, ervidenční číslo KAČR 277, osvědčení KDPČR
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4
Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
určena členům spolku Péče o duševní zdraví, z.s.

Zpráva o ověření účetní závěrky
Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Péče o duševní zdraví, z.s. (dále také
„Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy
k 31.12.2021, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2021 a přílohy této účetní závěrky, která
obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o
Organizaci jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Péče o
duševní zdraví, z.s. k 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok
končící 31.12.2021 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.

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, ervidenční číslo KAČR 277, osvědčení KDPČR
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4
Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz

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 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.
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.
Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost
nepřetržitě trvat.
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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

Ing. Jan Černý
evidenční číslo KAČR 2455

V Praze, dne 24. června 2022

Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy:
1. Rozvaha k 31.12.2021
2. Výkaz zisku a ztráty za období 1.1.2021 – 31.12.2021
3. Příloha v účetní závěrce za období 1.1.2021 – 31.12.2021
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