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   Vážení čtenáři, příznivci naší organizace, 
 
   stále jsme zde, každý den s jistotou pro klienty a jejich rodiny.    
   Naše služby, aktivity a programy jsou širokou náručí péče a podpory pro osoby,    
   které se ocitnou v nepříznivé životní situaci od raného dětství až po seniorský věk. 
   V roce 2018 jsme se více zaměřili, vedle tradiční ambulantní péče na několika  
   našich pracovištích, také na podporu klientů v terénu, v jejich domácím  
   prostředí. Personálně jsme posílili zejména terénní péči o rodiny s dětmi, kde je 
   ohrožen vývoj dítěte a také terénní péči o osoby s duševním onemocněním.  
   S tím je spojena i multidisciplinární spolupráce s odborníky, úřady a dalšími 

organizacemi v sociální i zdravotní oblasti. Tato spolupráce nás těší a motivuje, denně vidíme její přínos pro 
naše klienty. Základní služby průběžně doplňujeme o volnočasové a doplňkové programy a kulturní akce, 
kde se potkávají naši klienti, děti i dospělí, celé rodiny s další širokou veřejností. Tuto integraci považujeme 
za velice důležitou a přínosnou. 
 
Celému našemu týmu patří velký obdiv a poděkování, a to nejen kmenovým pracovníkům, ale také 
externistům, dobrovolníkům i jejich tolerantním partnerům a rodinám.  
 
Na poskytovatele sociálních služeb jsou kladeny stále větší nároky v přímé péči i administrativě. Jako 
nestátní nezisková organizace se opakovaně potýkáme s nedostatkem a každoroční nejasností objemu 
finančních prostředků na daný rok. Musíme o finance bojovat, hledat nové dotační a dárcovské zdroje. 
Velké poděkování proto patří všem, kteří naši práci podporují zvenčí, sponzorům a dárcům, všem těm, kteří 
poradí, seženou, zajistí a chápou podstatu a důležitost naší práce a jakkoli přiloží ruku k dílu. 
 
Následující stránky jsou konkrétním obrazem aktivit a čísel naší bohaté činnosti v roce 2018. 
Přeji vám příjemné čtení a nám všem příznivé dny roku 2019. 

Jana Podrápská, ředitelka 
            10. května 2019 
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PIAFA Vyškov, z.ú. se dne 23.11 2016 transformovala ze spolku Sdružení „Piafa“ ve Vyškově, který byl 
založen dne 10. 11. 1994, na zapsaný ústav.  
Ten je zapsán v rejstříku ústavů vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu U, vložce č. 178.  

 zapojení se do fungující sítě sociálních a zdravotních služeb a provozování činností za tímto účelem, 
 zaměření se na výkon sociálně právní ochrany dětí, 
 podpora osob z cílových skupin při naplňování jejich individuálních potřeb, práv a oprávněných zájmů, 

při obstarávání jejich osobních záležitostí a při získávání a udržování dovedností důležitých pro 
každodenní život, 

 poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb a podpora pečujících osob, posilování vazeb 
v rodině a v komunitě, 

  podpora zaměstnávání znevýhodněných osob na otevřeném trhu práce formou nácvikových, 
chráněných a podporovaných pracovních míst, 

 systematická práce s dobrovolníky, dětmi a mládeží, 
 poskytování výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zaměřené na práci s cílovými skupinami, 

odbornou i laickou veřejnost a realizujeme publikační činnosti zaměřené na odbornou i laickou 
veřejnost, 

 spolupráce s jinými institucemi, orgány, organizacemi, hnutími, fyzickými a právnickými osobami, 
orgány státní správy a samosprávy a odbornými platformami, které mohou přispět k realizaci našich 
cílů. 

  

  

Žerotínova 727/2, 682 01 Vyškov    4315807309/0800   
www.piafa.cz 

tel.: 515 539 212, 603 813 461      

 e-mail: piafa@piafa.cz                                                     Financování je vícezdrojové, podílejí se na něm 
dotace z veřejného rozpočtu (z ministerstva,

kraje, měst a obcí, EU, úřadu práce), nadace  

Zakladatelé     nadační fondy, firemní granty a dary, veřejné

Jana Podprápská  a RNDr. Jana Turčanová  sbírky a dary jednotlivců. 
 

Správní rada      

PaeDr. Blanka Veškrnová – předseda   APSS - Asociace poskytovatelů sociálních služeb 
Bc. Lenka Břoušková – člen    AKS -  Asociace komunitních služeb v psychiatrii
Ing. Hana Michlíčková – člen    ČHS -   Česká hiporehabilitační společnost 

 

Revizor 

Ing. Katarina Stejskalová 

http://www.piafa.cz/
mailto:piafa@piafa.cz
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Zaměstnanci v roce 2018 

Bc. Martina Bednářová – sociální pracovnice  
Jarmila Březovská  - pracovnice v  sociálních službách  
Adéla Boudová, DiS – sociální pracovnice  
Jitka Burdová – pracovnice v sociálních službách  
Jitka Hánělová – vedoucí sekretariátu a pracovnice v sociálních službách 
Monika Hanousková – obslužný personál 
Mgr. Soňa Holá – psycholog  
Mgr. Tereza Julínková – sociální pracovnice 
Mgr. Veronika Janošková – speciální pedagog a sociální pracovnice 
Bc. Ivana Kingma – pracovnice v sociálních službách a fyzioterapeutka 
Lenka Lelková – pracovnice v sociálních službách 
Mgr. Miroslava Matušková – psycholog 
Roman Morong – řidič, údržbář, pracovník v sociálních službách  
Tereza Nováčková – pracovnice v sociálních službách  
Mgr. Iveta Nováková – sociální pracovnice  
Bc. Iva Novotná – sociální pracovnice  
Mgr. Lenka Obořilová – pedagog 
Bc. Jiřina Ondráková – sociální pracovnice  
Ing. a Bc. Jana Podrápská – pracovnice v sociálních službách a fyzioterapeutka 
Jana Podrápská – ředitelka a koordinátorka sociálních služeb 
Mgr. Dagmar Šalamonová – pracovnice v sociálních službách a pracovnice PR  
Jana Šebelová – pracovnice v sociálních službách 
Josef Šimčík – obslužný personál 
Bc. Pavla Tobolíková – sociální pracovnice  
RNDr. Jana Turčanová – ekonomický a projektový manager 
Bc. Anna Vašíčková – pracovnice v sociálních službách 
PhDr. Jana Veselá, PhD. – psycholog 
Radka Zálesáková – účetní 
Eva Zpěváková – pracovnice v sociálních službách 
Helena Zemanová – pracovnice v sociálních službách 
 

 osoby se zdravotním postižením, znevýhodněním a s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, 
osoby s duševním onemocněním, 

 sociálně znevýhodněné osoby – senioři, osoby a rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením, 
osoby v krizové sociální situaci, pečující osoby, 

 děti a mládež ohrožené negativními jevy, 
 studenti a dobrovolníci, 
 laická a odborná veřejnost 

 sociálně rehabilitační centrum - Žerotínova 727/2 ve Vyškově – Předměstí.  

V bezbariérovém moderním objektu v blízkosti centra města jsou kanceláře jednotlivých služeb s výjimkou 
sociálně terapeutické dílny, jednací místnosti a herny, rehabilitační prostory a sídlo organizace s kanceláří 
vedení a pokladnou. 
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 areál Šafářský dvůr  - Cukrovarská 479/3a, Vyškov – Město. 

Areál vedle zámecké zahrady je bezbariérový a kromě kanceláře a dílenských prostor sociálně terapeutické 
dílny  č.1 se zde nachází i kontaktní kancelář sociálně terapeutické dílny, dále jsou v areálu multifunkční 
herna a cvičebna, kancelářské a sociální a hygienické zázemí pro personál a pro klienty a plochy pro 
aktivizační činnosti, včetně fakultativních terapií.  

 Obchůdek Kovárna - Cukrovarská 8a, Vyškov. 

Bezbariérové prostory dílny č.2 (vedle Kauflandu) jsou dobře dostupné i z dílny č.1., součástí prostor je 
kuchyňka a sociální zázemí. Část prostor je vybavena jako prodejna našich výrobků s odpočinkovým 
koutem, kde mohou klienti v rámci sociální rehabilitace provádět nácviky pracovních dovedností. 

 v jiných zařízeních a organizacích 

Na základě dohody o spolupráci využíváme pro naši práci i prostory v jiných zařízeních a organizacích. 
 

 terénní práce - v přirozeném prostředí klientů nebo ve svozovém autě. 

 

Sociální aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
Sociální rehabilitace 
Sociálně terapeutické dílny 

 

aktivity s využitím koní - hiporehabilitace  
aktivity se psem – canisterapie 
fyzioterapie 

expresivní terapie  
pobytové akce  
sociální auto - svozová služba 

 

pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě 
poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě 

zdravotně postižené 
pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních 

a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu 
činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku 

zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti 

 

Nestátní zdravotnické zařízení v oboru fyzioterapie, poskytování rehabilitace s využitím hippoterapie.  
 

 

Zajištění vybraných služeb  sociální prevence na území Jihomoravského kraje, reg. č. 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002207 
Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje, CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741 
Terapie nám pomáhají - dar Nadace Agrofert a Nadačního fondu J & T 
PIAFA otevřená rodinám - dotace město Vyškov a Jihomoravský kraj 
Nákup osobního vozidla - individuální dotace Město Vyškov 
Aktivity se psem v nemocnici – dotace město Vyškov 
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Všechny naše akce a aktivity přispívají k propagaci a financování nabízených služeb, jedná se o: 
 

vzdělávací činnosti  

 pro školy, studenty a veřejnost zajišťujeme 
odborné vzdělávání, stáže, praxe a další 
výukové programy   

 od roku 2014 přibyl také vzdělávací cyklus 
určený pro pečující osoby – pěstouny, 

 v roce 2016 jsme u MPSV akreditovali 160ti 
hodinový kurz Pracovník v sociálních službách 

 

sportovní aktivity v oblasti  

jezdectví  

 spolupracujeme se spolkem Stáj PIAFA, z.s., 
kde působí jezdecký oddíl  

 3x ročně společně spolupořádáme drezurní 
závody a aktivně sportujeme na kolbištích 
Moravy i Čech 

prodej  

 nabízíme výrobky uživatelů služeb, jejich 
prodejem částečně financujeme materiál na 
jejich výrobu, v rámci živnostenského oprávnění 
nakupujeme a prodáváme knihy a rehabilitační 
pomůcky, 

 

reklamní činnost i  

 na základě smlouvy o reklamě prezentujeme 
firmy na našich akcích prostřednictvím bannerů 
v areálu hiporehabilitace i na našich vozidlech, 

 

akce pro veřejnost  

 dny otevřených dveří a dny pro rodinu, výstavy, 
ples.

 

Srdíčkový ples – od roku 2004 

charitativní akce, na jejíž organizaci se původně 
spolupodíleli vyškovské neziskové organizace a 
výtěžek plesu podpořil vždy vybraný projekt 
konkrétní neziskové organizace (březen), od  
r. 2017 jsme jediným pořadatelem akce. 
 

Zahradní party se Šamšulou  

- od roku 2005 

interaktivní program s klaunem Šamšulou pro děti 
předškolního a mladšího školního věku - 
Smetanovy sady ve Vyškově (červen - k MDD). 
 

Vánoční nadílka ve stáji  

– od roku 2008 

integrační program s vánoční tematikou pro rodiny 
s dětmi, s prohlídkou stájí a nadílkou (prosinec).  

Spolupořádání jezdeckých závodů 

- od roku 2011 

3 x ročně spolupořádáme se Stájí PIAFA, z.s. 
jezdecké drezurní závody v areálu Šafářský dvůr. 
 

 

Den otevřených dveří u koní  

- od roku 2011 

Od roku 2017 s novým názvem 

Dny pro rodinu  

integrační akce pro rodiny s dětmi s možností 
nahlédnout do zázemí koňského provozu, svezení 
dětí na koni (čtvrtletně – pravidelná návštěvnost 
cca 70 rodin). 
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Služba byla určena: všem seniorům a lidem se zdravotním postižením bez věkového omezení, 
převážně z Jihomoravského kraje.  
 

Službu jsme poskytovali formou ambulantní a terénní, s klienty jsme pracovali individuálně nebo ve skupině. 
Základní činnosti byly poskytovány bezplatně. Na fakultativní činnosti si klienti finančně přispívali, ale velkou 
měrou ji financovali také sponzoři a dárci.  
 

Služba v roce 2018 podpořila celkem 188 klientů, u kterých se zaměřovala na : 
 sociální poradenství (pomoc při vyřizování sociálních dávek, příspěvku na péči, průkazu) 

 TP/ZTP/ZTP/P a dalších,  
 informování a podporu v oblastech kompenzačních pomůcek, osobní hygieny, 
 zajištění společenských kontaktů, 
 podporu rozvoje oslabených motorických, sociálních, psychických, smyslových a kognitivních 

schopností a dovedností, 
 získávání nových schopností a dovedností a podporu v uplatnění klientů, 
 zajištění podpory při vhodných volnočasových aktivitách, 
 poskytování informací a podpory při uplatňování práv a zájmů klientů a obstarávání jeho osobních 

záležitostí, 
 podporu verbálních schopností a komunikaci, 
 podporu emočních prožitků a kladné sebepojetí. 

 

Aktivity a terapie byly také podpořeny z těchto projektů: 
 Nadační fond J&T – Terapie nám pomáhají – navazující projekt (od 1. 10. 2017 do  

30. 6. 2018) 
Celkem 200 osob se zdravotním postižením (100 dětí, 60 dospělých, 40 seniorů), v celkové výši 
100 000,- Kč 

 Nadace Agrofert – Terapie nám pomáhají 2018-2019– navazující projekt (od 1. 4. 2018 do 30. 3. 
2019) 
Celkem 80 dětí se zdravotním hendikepem, v celkové výši 88 000,- Kč 

 

Od ledna 2018 byla služba podpořena v rámci projektu: Vybrané služby sociální prevence na 

území Jihomoravského kraje, CZ.03.2.60/0.0./0.0./15_005/0007741 

 

Služba byla určena všem rodinám s dětmi do 26 let, které potřebovaly podporu, pomoc a poradenství při 
výchově dětí a fungování rodiny, které se nacházely v sociální nouzi, řešily obtížnou životní situaci, 
procházely zásadní životní změnou, které spolupracovaly s orgány sociálně právní ochrany dětí, a které 
řešily specifické potřeby dětí (poruchy chování, komunikace, učení - dyslexie, dysgrafie a další).  

 

Součástí služby byly výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.  
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Služba probíhala ambulantní i terénní formou. Při zajišťování služby v přirozeném prostředí jednotlivých 
rodin strávili pracovníci na cestě  hodin. 
 

Služba v roce 2018 podpořila celkem 172 klientů z 69 rodin s dětmi, zaměřovala se na : 
 sociální poradenství (pomoc při vyřizování sociálních dávek, příspěvku na péči, průkazu) 

TP/ZTP/ZTP/P a dalších,  
 stabilizaci rodiny v oblasti řešení nepříznivé sociální situace a materiální pomoci, 
 asistenci a doprovod na úřady a při vyřizování úředních záležitostí,  
 základní sociální poradenství a pomoc při získávání finanční podpory na speciální zdravotní 

pomůcky nebo při kontaktování dalších odborníků či služeb,  
 aktivizaci a motivační rozhovory zahrnující rozbor sociální situace a motivace k řešení, 
 poradenské rozhovory a hledání individuálních způsobů řešení, včetně podpory v oblastech finanční 

gramotnosti, řešení pracovního uplatnění,  
 podporu a nácviky sociálních a rodičovských dovedností pro rodiče a pečující osoby, 
 podporu psychomotorického rozvoje dětí, 
 pravidelný denní doprovod dětí a mládeže do vzdělávacích, výchovných a sociálních zařízení 

prostřednictvím sociálního auta,   
 podpora při zajištění volnočasových a výukových programů pro děti, 
 case management podporující sociální sítě klienta a funkční sociální vazby, 
 spolupráci na sanaci rodiny s OSPOD Vyškov, Bučovice a Slavkov u Brna.  

 

Rodiny z cílové skupiny byly podpořeny také z těchto projektů: 
 Nadace AGROFERT - PIAFA  pro rodiny s dětmi II následný projekt (od 1. 7. 2017 do 21. 3. 

2018) 
Projekt v celkové výši 150 000,- Kč byl určen pro rodiny s dětmi  – celkem 80 rodin s postiženým 
dítětem, 20-25 rodin v ohrožení a 15 náhradních rodin. 

 Nadace Agrofert – Terapie nám pomáhají 2018-2019 – realizace od 1. 4. 2018 do 30. 3. 2019 
Projekt v celkové výši 88 000,- Kč byl určen pro 35 dětí se sociálním znevýhodněním,  

 

Služba byla určena osobám ve věku 16 – 80 let z Vyškovského regionu se sníženou soběstačností 
v základních životních dovednostech, které se nacházely v nepříznivé sociální situaci, žily v sociálně 
znevýhodňujícím prostředí nebo byly z důvodu chronického onemocnění (převážně duševního 
onemocnění), zdravotního postižení a s tím související krizové situace, životních návyků nebo jiných důvodů 
ohroženy sociálním vyloučením.  
Službu mohli klienti čerpat i anonymně.  
 
V roce 2018 využívalo službu celkem 34 klientů, služba se zaměřovala na : 
 

 poskytování sociálního poradenství a informací, jež přispívají k řešení situace klientů, 
 opakování čtení, psaní, orientace v prostoru a čase,  
 zdravý životní styl – ve vzdělávacím semináři a na skupinových aktivitách, 
 nakupování a příprava pokrmů, 
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – nácviky chování v různých situacích, 

využívání dopravních prostředků, výlet do Olomouce, návštěva kina, divadla a turistické a naučné 
výlety do okolí,  

 práce s informacemi, komunikační dovednosti – práce s PC, 
 pracovní dovednosti a jejich upevňování pro zvládání péče o sebe sama a lepší zapojení do 

společnosti – úklid a drobná údržba, obsluha spotřebičů a běžných zařízení, péče o domácnost, 
samostatný pohyb, 
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 klubová setkávání pod vedením psychologa,  
 pomoc při uplatňování práv, při získávání či udržení zaměstnání, při jednání na úřadech, 
 tvořivé a výtvarné činnosti jako náplň volného času, často řešené jako fakultativní činnosti – 

keramika, dramaterapie, aktivity se psem/ canisterapie. 

 

 

Od září 2016 byla služba podpořena v rámci projektu:  

Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje 

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002207 

  
Služba byla určena lidem se zdravotním postižením z Vyškova a jeho okolí ve věku 18 – 64 let. 
 

V roce 2018 mělo smlouvu o poskytování sociální služby uzavřeno 16 osob, z důvodu   chronického 
onemocnění (převážně  duševního onemocnění)  nebo zdravotního postižení (lehčí až středně těžké tělesné 
či mentální postižení), jež mají sníženou soběstačnost a jsou z tohoto důvodu těžce umístitelné na 
otevřeném či chráněném trhu práce.  
 

Služba v roce 2018 podpořila celkem 16 klientů, u kterých se zaměřovala na : 
 poskytování sociálního poradenství a informací, jež přispívají k řešení situace klientů, 
 seberealizaci formou pracovní terapie, jež vedla k získání znalostí a dovedností ve vybrané 

pracovní činnosti,  
 zvládání základních pravidel bezpečnosti práce, 
 zvládání běžných úkonů souvisejících s péčí o vlastní osobu, 
 zajištění stravování podle osobních zvyklostí a potřeb, 
 zajištění kontaktu se společenským prostředím, navazování a udržování společenských 

vztahů, 
 podporu orientace v čase, místě i osobách, 
 podporu verbálních schopností,  
 podporu nácviků činností péče o domácnost, 
 uplatňování práv a oprávněných zájmů klientů (hospodaření, uzavírání smluvních vztahů, 

doklady, apod). 
 

Uživatelé se v roce 2018 zapojili v těchto dílnách: textilní, keramické, voňavé, tvořivé, zahradní dílně, v práci 
ve stáji a při kompletaci, balení a prodeji výrobků,při úklidu a jednoduchých domácích pracích.  
Výrobky byly nabízeny v obchůdku Kovárna, na prodejních akcích v Prostějově, ve Slavkově u Brna, 
v Tlumačově a ve Vyškově. Výnosy z prodeje výrobků činily v r. 2018 34 491,- Kč. Tato částka významným 
způsobem dokryla náklady na zajištění základních činností ve službě (nákup  spotřebního materiálu na 
výrobky). 
 

Vybavení dílny bylo doplněno díky podpoře MONETA Money Bank v rámci Programu podpory 
potřebných, který na naši organizaci podala paní Hana Slezáčková, zaměstnankyně banky. Byly 
pořízeny – vysavač, židle a lednice. 
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(Přepočteno na 30 min. jednotky) 
SAS senioři    
a zdravotně 
postižení 

SAS rodiny         
s dětmi 

Sociální 
rehabilitace 

Sociálně 
terapeutické 
dílny 

počet klientů 188 
Počet rodin:     69 
Počet klientů: 172 

34 16 

z toho :         

děti do 18 let 78 x x x 

mládež 18 - 26 let 5 x 5  7 

dospělí  26 - 64 let 49 x 15  8 

mladší senioři 65  - 80 let 30 x x x 

starší senioři nad 81 let 26 x x x 

naplnění max. kapacity 75,2% 69% 85% 64% 

přímá péče (á 30 min. jednotky) 7 795 8 253 8 969 5 188 

přímá peče – kontakty do 15 min. 30 164 79 0 

využití fondu pracovní doby na 
přímou péči 

51,8% 52,25% 50,55% 62,65% 

 (Přepočteno na úvazky) 
SAS senioři       
a zdravotně 
postižení 

SAS rodiny     
s dětmi 

Sociální 
rehabilitace 

Sociálně 
terapeutické 
dílny 

pracovníci v přímé péči bez 
zdravotnických pracovníků  

3,916 4,271 4,879 2,333 

z toho, přepočteno na úvazky:         

sociální pracovníci  1,099 1,265 0,552 0,325 

pracovníci v sociálních službách 2,117 1,914 2,871 1,52 

pedagogičtí pracovníci 
(pedagog, speciální pedagog) 

0,7 1,016 0,463 0,375 

další odborní pracovníci 
(psycholog) 

0 0 0,65 0 

pracovníci v přímé péči včetně 
zdravotnických pracovníků  

4,216 4,395 4,611 2,22 

počet všech úvazků pracovníků 
ve službě 

5,37 6,147 6,374 3,255 

celkové náklady na službu v Kč 2 455 361,- 2 696 200,- 3 202 134,- 1 485 603,- 

z toho :     

osobní náklady 1 977 938,- 2 060 415,- 2 423 214,- 1 123 956,- 

provozní náklady 477 423,- 635 785,- 778 920,- 361 647,- 
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Sociální služby a základní činnosti dle zákona 108/2006 Sb. a Vyhlášky 550/2006 Sb., poskytujeme 
klientům zdarma. Na jejich přání a podle jejich individuálních potřeb lze tyto služby doplnit o další odborné 
terapie a činnosti – fakultativní služby, které jsou zpoplatněny.  
Příspěvky klientů však jejich finanční náročnost nepokryjí a my je můžeme klientům dopřát jen díky podpoře 
příspěvků a darů z grantů, nadací, nadačních fondů a od sponzorů.  
Cílová skupina, ke které fakultativní činnosti směřovaly, byla tvořena od nejmenších dětí až po nejstarší 
spoluobčany. 
 

 

Od roku 2003 poskytujeme zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a přirozeným sociálním 
prostředím prostřednictvím doprovodu ve svozovém autě. V roce 2016 jsme obdrželi nový devítimístný Ford 
Tourneo.  
V roce 2018 využívalo pravidelně svozovou službu 12 osob z toho 8 ze služby Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi a 4 ze služby Sociální rehabilitace. Celkem proběhlo 2390 podpor s podporou svozové 
služby. 
Svozovou službu pro klienty z Ivanovic na Hané částečně podpořilo Město Ivanovice na Hané. 
 

 

Hiporehabilitace zahrnuje všechny aktivity a terapie, kdy se setkává kůň a člověk se zdravotním postižením 
a kůň je využíván jako motivační, výukový a rehabilitační prostředek.  
Hiporehabilitaci jako odbornou terapeutickou metodu prováděl odborný tým pracovníků - fyzioterapeut, vodič 
koně - jezdec - chovatel koní, cvičitel jezdectví, pedagog, pracovník v sociálních službách, sociální 
pracovník, psycholog ve spolupráci s indikujícím specialistou (odborný lékař, pedagogicko-psychologické 
centrum apod.). Hiporehabilitace probíhala celoročně v areálu Šafářský dvůr a využilo ji celkem 118 klientů, 
z toho ve službě Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 80 osob, ve 
službě Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 36 osob a v Sociální rehabilitaci 2 osoby. Celkem 
proběhlo některou z forem hiporehabilitace 4087 intervencí. 
 

 

Canisterapie je metoda využívající pozitivního efektu interakce mezi člověkem a psem, přičemž jde o psa 
speciálně vychovaného, připraveného a testovaného pro tyto aktivity. Metodu vždy aplikuje odborný nebo 
vhodně proškolený pracovník či tým pracovníků.  
Psí pomocníci byli různých ras s rozdílnými velikostmi, různých zbarvení a osrstění, čímž pokrýváme 
nejrůznější nároky a potřeby klientů.  
Canisterapii jsme poskytovali ambulantně na pracovištích ve Vyškově.  
Docházeli a dojížděli jsme i za klienty do nemocnice ve Vyškově, do Centra služeb pro seniory Kyjov, 
Domova Horizont Kyjov, do Sociálních služeb Vyškov, p. o. a do Centra sociálních služeb pro osoby se 
zrakovým postižením v Brně Chrlicích. Celkem bylo poskytnuto 2031 intervencí pro 118 klientů, z toho ve 
službě Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 97osobám, ve službě 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 16 osobám a v Sociální rehabilitaci 5 osobám.  
 

 

Fyzioterapii poskytujeme také v rámci registrovaného nestátního zdravotnického zařízení, a to na obou 
našich pracovištích ve Vyškově. Pracoviště jsou vybavena rehabilitačními lehátky, přístrojem pro 
elektroléčbu s ultrazvukem, několika přístrojovými sety pro magnetoterapii, balančními plochami a dalšími 
speciálními pomůckami pro nácvik jemné a hrubé motoriky.  
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S klienty pracujeme individuální i skupinovou formou na základě vstupního vyšetření  nebo doporučení 
odborného lékaře. K poskytované službě patří ucelená zdravotně sociální péče o uživatele s využitím 
několika alternativních metod současně.  
Klientům jsme nabízeli také možnost rehabilitační péče v  jejich domácím prostředí. Naše dvě 
fyzioterapeutky mají certifikát pracovníka v sociálních službách. Jedna z nich má osvědčení pro fyzioterapii 
dětí formou Bobath koncept vhodném pro děti k rozvoji psychomotoriky.  
V roce 2018 ji v rámci sociálních služeb využilo 37 osob, z toho ve službě Sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním postižením 19 osob ve službě Sociálně aktivizační služby pro rodiny  s dětmi 
14 osob a v Sociální rehabilitaci 4 osoby a v rámci zdravotních služeb 34 osob. Celkem jsme poskytli 
v sociálních službách 918 intervencí a ve zdravotnických službách 363 intervencí. 

Volnočasové činnosti naplňujeme různorodými aktivitami, které mají klientům přinést odpočinek, příjemné 
zážitky a nové kamarády. Zaměřovali jsme je na uspokojování a rozvíjení jejich individuálních potřeb, zájmů 
a schopností. Aktivity byly vhodné i pro děti, jež mají omezené možnosti v důsledku zdravotního nebo 
sociálního znevýhodnění, nebo specifických potřeb.  
 

 

Příměstské tábory jsou výbornou alternativou pro děti, které nechtějí spát daleko od rodičů v klasickém 
táboře a zároveň si chtějí užít stejnou legraci. Program je určen i pro předškoláky a je zaměřen na rozvoj 
koncentrace dětí, komunikaci, tvořivost, spolupráci v kolektivu dětí, posílení sebevědomí a učení se 
respektovat pravidla. Tábor se vždy nese v duchu konkrétního, dětem blízkého tématu.  
 
 5. - 9. 2. 2018 Jarní příměstský tábor - 7 dětí se zdravotním postižením, 
 5. - 9. 2. 2018 Jarní příměstský tábor – Masopust – 11 dětí s integrovaným dítětem, 
16. - 20.7. 2018 Letní příměstský tábor – 31 dětí z toho 5 integrovaných dětí, 
23. - 27.7. 2018 Letní příměstský tábor – 35 dětí z toho 4 integrované děti, 
13. - 17.8. 2018 Letní příměstský tábor – 31 dětí z toho 8integrovaných dětí, 
29. - 30. 10. 2018 Podzimní příměstský tábor – 6 dětí se zdravotním postižením, 
29. - 30. 10. 2018 Podzimní příměstský tábor – 16 dětí z toho 1 integrované dítě. 
 

 

Nabídka volnočasových aktivit pro děti ve věku 3 – 8 let. Program a jeho jednotlivé části mají posílit jejich 
odolnost vůči projevům nežádoucího chování ve společnosti, podpořit sebevědomí, sebeprosazení a 
skupinovou interakci,  podpořit rozvoj sociální i emoční inteligence a preventivně působit proti sociálnímu 
vyloučení. Výtvarné a kreativní činnosti střídají podle stanoveného harmonogramu hry, aktivity se psy i 
koňmi. Skupiny dětí jsou vedeny zkušenými pedagogy. 
V roce 2018 kroužky navštěvovalo  30 dětí, z toho 3 děti se specifickými potřebami, celkem proběhlo 
70 setkání.  
 

 

Kroužek navštěvovaly děti s lehkým až středně těžkým mentálním postižením, s kombinovanými vadami, 
s poruchou autistického spektra, s ADHD. Byl veden speciálním pedagogem a fyzioterapeutem a zapojilo se 
celkem 8 dětí a proběhlo 35 hodinových setkání. 
 

Volnočasové aktivity byly v roce 2018 podpořeny: 
 Městem Vyškov v projektech PIAFA kroužky a tábory pro děti, 
 Nadačním fondem J&T v projektu Terapie nám pomáhají, 
 Nadací AGROFERT v projektu Terapie nám pomáhají. 
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 na koně a psy  

Naše programy byly zaměřeny na chov a využití zvířat člověkem, prevenci nevhodného chování dětí ke 
zvířatům a předcházení úrazům způsobeným zvířetem, praktické ukázky a práci doplňující školní výuku. 
Aktivity se psy – 2 x interaktivní ukázka s využitím canisterapie pro děti z MŠ  a 1  x pro děti ze ZŠ + 11 x  
programy s využitím aktivit se psy pro dvě MŠ a  Mateřské centrum Rarášek 
Aktivity s koňmi - 18 x jsme představili program „Koňský slabikář“, kterého se účastnilo 221 dětí z MŠ a 74 
dětí prvního stupně ZŠ z Vyškova a okolí +  37 x  pro dětské skupiny. 

 

 odborné stáže  

Jednalo se o podporu studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol, jednotlivce  
i pracovníky jiných organizací v  oblasti neziskového sektoru, managementu malých organizací, provozu 
sociálně zdravotních služeb i zooterapií.  
V roce 2018 u nás absolvovalo praxi 13 osob, převážně z Gymnázia Střední odborné školy zdravotnické a 
ekonomické Vyškov,  kterým jsme se věnovali celkem 572 hodin. 
 

 akreditované kurzy 

Jednalo se o realizaci Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách, č. akreditace 
2016/1017 – PK v rozsahu 160 vyučovacích hodin, jež byl zahájen již v roce 2017, ale závěrečné 
zkoušky proběhly 26. 1. 2018, absolvovalo celkem 6 účastníků kurzu. 

 

Cílem projektu, který podpořilo Město Vyškov, byla podpora kvalitního rodinného života a zlepšení 
podmínek pro rodiče a prorodinné aktivity. Jednalo se o nabídku volnočasových aktivit pro celou rodinu a 
aktivity napomáhající při výchově a péči o děti a při sladění profesního a rodinného života. Součástí projektu 
byly tyto aktivity: 
 

 

Adaptační program pro 2 – 4 leté děti před nástupem dětí do MŠ je zaměřen na všestranný rozvoj dětí 
v oblastech psychomotoriky, kooperace s vrstevníky, sebeobsluhy, osamostatnění se od rodiče a vytvoření 
podmínek pro realizaci rodičovských a profesních plánů rodičů – celkem využilo 16 rodin, zařazeny byly 2 
integrované děti se specifickými potřebami. Proběhlo 37  stopadesáti minutových setkání.  

 

 

Konzultace probíhaly ambulantně v sociálně rehabilitačním centru většinou 2x měsíčně v sobotu a sloužily 
rodinám s dětmi s různorodými potížemi a byly zaměřeny na celkový rozvoj dítěte s využitím speciálních 
technik, speciálně pedagogického a psychologického poradenství ke vzdělávacím programům a 
metodickému vedení rodičů – celkem bylo podpořeno 39 klientů.  
Služby byly finančně podpořeny z Nadace Agrofert a z Nadačního fondu J&T. 
 

 

Cyklus deseti čtyřhodinových seminářů, které byly zaměřeny na podporu rodin a potřeby dětí. Semináře 
zabezpečovali odborníci z oblastí psychologie, sociálně právní oblasti, sociální práce a speciální 
pedagogiky. Možnost účastnit se na některém semináři využilo 15 rodičů.  
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24.2., 24.3., 2..6., 8.9., 13.10., 15.12. - integrační akce pro celou rodinu – Den pro rodinu a  Vánoční nadílka 
ve stáji. Jednotlivých akcí se zúčastnilo od 40 do 80 rodin s dětmi. 

 

 

Neformální setkávání rodičů, při kterých docházelo k výměně informací a setkávání s odborníky z různých 
oblastí. Proběhlo celkem  35x. 
 
 

 

Projekt dobrovolnického centra realizujeme od roku 2003. Jedná se o možnost pro každého jednotlivce 
zapojit se do našich aktivit a udělat nezištně něco dobrého pro ostatní. 
 

V roce 2018 se do našich aktivit zapojilo: 36 dobrovolníků, kteří celkem  odpracovali 480 hodin. 
 Z toho 30 dobrovolníků  v rámci  firemních dobrovolnických  dnů:  
Telefonica O2 a. s. ve spolupráci s Nadací O2, Lear Corporation Czech republic, s. r. o.  Vyškov,   
ZŠ Nádražní 5, Vyškov,  
 

Mezi naše nejvýznamnější dobrovolníky patřily: 
Eva Wagnerová, Klára Voráčová, Lucie Karásková, Eliška Sommerová, Petra Bastlová 
 

Všem dobrovolníkům tímto děkujeme! 

Dlouhodobá spolupráce s Úřadem práce ČR byla v roce 2018 naplněna u 1 pracovníka: 
od 1.1. do 31.8.2018 byly v rámci projektu č. CZ.03.1.48/0.0/15_010/0000042 - Šance pro rodiče 
v Jihomoravském kraji, financovaného z OP Zaměstnanost  a státního rozpočtu č. VYA-JZ-64/2017, hrazeny 
osobní náklady na pozici pracovník v sociálních službách, ve výši 104 000,- Kč. 

Hrubý výtěžek sbírky za rok 2018 byl 29.515,98 Kč. Pokladničky byly umístěny v Aquaparku 

Vyškov, obchůdku Kovárna a na akcích pro veřejnost. Dárci přispěli též na sbírkový bankovní 

účet. 

Děkujeme Markétě Kavkové, studentce gymnázia za uspořádání koncertu v kostele 

Nejsvětější trojice ve Vyškově Dědicích v neděli 9. 9. Benefice přinesla do sbírkové kasičky 

8.081 Kč.  

Naše poděkování patří také paní Petře Janáčkové za uspořádání malého vánočního koncertu. 
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Centrum služeb pro seniory Kyjov, p.o. 
Domov Horizont Kyjov, p.o. 
Sociální služby Vyškov, p. o. 
Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým 
postižením v Brně Chrlicích 
Nemocnice Vyškov, p. o. 
Základní škola speciální a Praktická škola Brno, 
Ibsenova, p.o. 
Základní škola speciální Blansko, p.o. 

Mateřské centrum Ivanovický rarášek 
MŠ, ZŠ a střední škola Vyškov, p.o. 
Chráněné bydlení Vyškov Habrovanský zámek, p.o. 
Bambini Vyškov, z.s. 
Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov, p.o. 
Práh Jižní Morava, z.ú. 
Základní, mateřské a střední školy ve Vyškově a 
okolí                   
  … a mnoho dalších.  

   
PIAFA Vyškov, z.ú. zabezpečuje výkon obecně prospěšných prací (alternativní tresty) pro Probační  
a mediační službu ČR ve smyslu ust. § 5 odst. 3 zákona č. 257/2000Sb., o zabezpečení obecně 
prospěšných prací v roce 2013. 

SCHAUMANN ČR, s.r.o. 
AGROS, a.s., Vyškov                                            
EUKANUBA Plaček s.r.o., Poděbrady 

Jihomoravská plynárenská, a.s., Brno 
MUDr. Vymazal Vyškov 
TESCO Stores CR, a.s.,Vyškov

Jezdecké potřeby – Kalenda, Brno 
HESTEGO, a.s., Vyškov 
CHOCOGASTRO,s.r.o., Pustiměř 
JAF HOLZ, s.r.o. Vyškov 
Lear Corporation Czech republic,s.r.o. 
Kompakt, s.r.o., Poděbrady 
Keramika U Kocoura, Prostějov  

Hanácká osiva, s.r.o., Ivanovice 
Rostěnice a.s. 
MIKROP Čebín, a.s.   
Hasičský záchranný sbor JMK 
Obec Drnovice            
  a mnohým jiným… 
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DÁRCE -  neinvestiční dary 

DARY PŘEVEDENÉ 
Z PŘEDCHOZÍHO 
ÚČETNÍHO OBDOBÍ        
(v tis. Kč) 

PŘIJATÉ DARY                
(v tis. Kč) 

 
DARY A DOTACE 
PŘEVEDENÉ DO 
NÁSLEDUJÍCÍHO 
ÚČETNÍHO OBDOBÍ              
(v tis. Kč) 
 

Nadace AGROFERT 36 67 21 

Nadační fond J & T 0 322 39 

HESTEGO, a.s. 0 20 0 

Drobní dárci 0 37 0 

Materiální dary 0 53 0 

Dotace z OPZ 0 0 570 

CELKEM Kč 36 499 630 

Investiční dotace    Přijatá dotace 2018   

Město Vyškov – nákup auta 0 240 0 

Penti Prefab s.r.o., Ivanovice 
na Hané 
Respono a.s., Vyškov 
Vynado - Antonín Dostál, 
Brodek u Prostějova 
WIKY , s r.o., Kyjov 
MUDr. Hana Bělohlávková 
Vyškov 
Synett, s.r.o. Brno 

Zubní laboratoř Tre Cime 
Vyškov 
Bentglass,a.s. 
VYTEZA, s.r.o. Vyškov 
MVDr. Petr Vymazal, Vyškov 
Radim Pytela – AC Vyškov 
Českomoravský cement,a.s. 
Monika Plisková, Vyškov 
Josef Šanda, Vyškov 

Ing. Tibor Novodomský, Ústí 
nad Labem  
Kovošrot a pneuservis 
Vyškov- Pavel Štěpán 
Garden Agency, Vyškov 
Moneta, a.s. Vyškov 
a další…

Rotven Vyškov, s.r.o.
Město Ivanovice na Hané 
MONETA Money bank, a.s. 
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POPIS ÚČTU Celkem (v tis. Kč) 

Dlouhodobý majetek celkem 4 154 

Oprávky celkem 2 239 

Pokladna 73 

Bankovní účty 896 

NÁKLADY  

Mzdové náklady 6 864 

Zákonné sociální pojištění 2 230 

Spotřeba materiálu 510 

Spotřeba energie 161 

Ostatní služby 2 073 

Členské příspěvky 7 

Náklady na reprezentaci 3 

Opravy a udržování 33 

Odpisy 327 

Ostatní daně a poplatky 22 

Cestovné 6 

Prodané zboží 7 

Ostatní 100 

Poskytnuté dary 65 

VÝDAJE CELKEM 12 408 

PŘÍJMY  

Provozní dotace 9 470 

Tržby z prodeje soc. služeb a z výrobků 1 623 

Přijaté příspěvky včetně darů 535 

Ostatní 354 

PŘÍJMY CELKEM 11 982 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -426 

ZDROJE FINANCOVÁNÍ PROVOZU  

Dotace MPSV 4 178 

Dotace Jihomoravský kraj sociální odbor 342 

Dotace Jihomoravský kraj ostatní 0 

Dotace Město Vyškov na sociální služby 886 

Granty Město Vyškov 97 

Dotace Úřad práce 100 

Tržby za služby a prodej výrobků 1612 

Ostatní tržby 354 

Tržby ze služeb v rámci individuálních projektů 
(EU) 

3 867 

Sponzoři – finanční a materiální dary 535 

Tržby z prodeje zboží 11 

ZDROJE CELKEM 11 982 
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 

PRO ZAKLADATELE A SPRÁVNÍ RADU ÚSTAVU 
 

Výrok auditora  
   Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace PIAFA Vyškov, z.ú. (dále také 

„Organizace“) 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 

Organizaci jsou uvedeny v úvodu přílohy této účetní závěrky.  

 

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace 

PIAFA Vyškov, z. ú. k 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 

končící 31.12.2018 v souladu s českými účetními předpisy.  

 

 

Základ pro výrok  
   Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České 

republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit 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 statutární 

ředitel Organizace.  

   Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich 

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 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), tj. 

zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě 

ostatních informací.  

Na základě provedených postupů, do míry, jež dokážeme posoudit, uvádíme, že  
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• 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 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 statutárního ředitele a revizora Organizace za účetní závěrku  
   Statutární 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 statutární 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 statutární ředitel plánuje 

zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit. 

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Organizaci odpovídá revizor.  

 

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.  
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•  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 statutární ředitel Organizace uvedl v příloze účetní závěrky.  

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky 

statutárním 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 

Společnost 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 statutárního ředitele a revizora mimo jiné o plánovaném rozsahu a 

načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných 

významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.  

 

 

V Prostějově 13. května 2019  

 

 

       

 

Weida, s.r.o.             Ing. Dana Weidová  

Krasická 61                             jednatelka společnosti  

796 01 Prostějov                                                             odpovědná auditorka  

číslo auditorského oprávnění                               číslo auditorského  

auditorské společnosti KAČR 220                      oprávnění KAČR 1801 
 


