
Iul5ák Soclální podnik Klubák, z.ú.
Zaměstnáváme lidi, jejichž život je ovlivněn
zdravotním handicapem

Příloha k účetní závěrce NNO Sociální podnik Klubák z.ú,k 31. 12. 2OL7

Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 50412002 Sb., kteným se stanoví obsah
účetní závěrky pro nepodnikatele. Úaaie přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky
(Účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní
jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v ceIých tiskích Kč, pokud není uvedeno
jinak.

Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. ledna 2Ot7 a končící dnem
31. prosince2aL7.

Obsah přílohy
Obané údaje
Popt's Účetníjednotky

Používané úěetní metdy, o né úěetní záady a způnby rcňouání
1. Způsob ocenění majetku
2, Způsob ďanovení reprodukční pňzovací ceny
3. Změny oceňováni odpisouání a postupů úďování
4. Opravné položky k majetku
5. Odpisování
6, Přepočet cizích měn na českou měnu
7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňouaných reálnou hodnotou

Doplňující údaje k Roruazea k Výkazu zisku a ztnát
1. Rozpis hmotného majetku zatiženého záďavním právem
2. Pohledávky a závazky
3. Dohadnéúfo
4. Informace o zaměstnancích
5. Vlastníjraění
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nejen !idem se zdravotním postižením.
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Obecné údaje

Popis účetní jednotky esqll

Obchodní firma: Sociální podnik Klubák, z.ú.

Sídlo: Květnová t09,267 11 Vráž u Beroun

právní forma: ústav Ičo: o+s 67 z7L

Předmět podnikání:
1. Kromě veřejně prospěšných služeb uvedených v článku II. Zakládacílistiny, společnost

vykonává i doplňkovou činnost, o jejímž předmětu a rozsahu rozhoduje správní rada.

2. Doplňkovou činnost lze vykonávat pouze za předpokladu, že touto činností bude dosaženo

účinnějšího využití kapacit (majetku) společnosti,

3. Doplňkovou činnostínesmí b,ýt ohrožena kvalita, rozsah nebo dostupnost spoleČností

poslrytovaných veřejně prospěšných služeb.

4. Veškeď zisk získaný z doplňkorných činnostímusí b,ýt využit na zkvalitnění nebo rozŠření

obecně prospěšných služeb společnosti.
_ Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách t až3 Živnostenského zákona

- Výroba školních a kancelářslcých potřeb, kromě rnýrobkŮ z papíru, rnýroba bižuterie,

kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upom ínkovlích předmětů

- Velkoobchod a maloobchod Ubytovacíslužby
- Pronájem a půlčovánívěcí movitých
- Reklamníčinnost, marketing, mediá]nízastoupení
- Mimoškolnívýchova a vzdělávání, pořádání kuzů, školení, včetně lektorské činnosti

- Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízen| pořádáníkulturních

produkcí, zábav, uýstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí.

- Předmět činnosti:
_ Pracovní rehabilitace handicapovaných s cílem získat a upevnit pracovní návyky v

přirozeném sociálním prostředí.

- Vytváření podmínek pro možnost pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením,

pečujících osob a dalších skupin občanů ohrožených sociálním vyloučením formou

sociálního podnikání.

- Zaměstnávání osob se zdravotním postižením, pečujících osob a dalších skupin občanů

oh rožených sociáln ím vyloučením formou sociá lního pod n i kání.

Datumvznikuorganizace: 23.3.2016



Zřizovatelé organizace:

Jméno fyzické osoby,
název právnické osoby Sídlo spolďnosti

sledované účetní
období

Minulé účetní
období

Podíl ti. o/o podíl ti. olo

Klubíčko Beroun, o.p.s.
Damilská 172,

266 01Tetín

Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku:

Druh změny (dodatku) Datum změny (dodatku)

Členové statutárních a dozorčích orgánú k rozvahovému dni:
(Do bbulky uved'te u akciových spolďnoďí předsedu, mtďopředsedu a členy představenstua a
dozorčí rady, u společností s ručením omezeným uved'te jednatete.)

Funkce Příjmení Jméno
Ředitelka a statutární orgán NNO Pecková Alena

Předseda správní rady Bc. Smolíková Maftina

Člen správní rady Havlíčková Marie

Člen správní rady Bc. Čžková, oiS. Martina

Ve sledovaném období došlo k následujícím změnám:

Funkce původní člen Nový člen Datum
změnv



Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby
oceňová ni rggul

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563i1991 Sb.,
o účetnictví a na základě Vyhlášky 50412002 Sb., kteným se stanoví obsah účetní závěrky pro
nepodnikatele.

7, Způsob ocenění majetku
Zásoby jsou oceňovány ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení
Ve sledovaném účetním obdobínev]Ávořila firma vlastníčinností žádný investiční majetek
Ve sledovaném účetním období firma nevlastnila cenné papíry, deriváty ani části majetku
a závazky zajištěné deriváty.
Ve sledovaném účetním období firma neměla firma žádné přírůstky zvřat.

3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování
a) Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetníjednotce k žádným změnám.

4, Opravné položky k majetku
a) Opravné položky nebyly fuořeny.

5, Odpisování
odpisov,ý plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku ÚČetní jednotka sestavila
v interním předpisu tak, že za základ vzala metody používané při vyČÍslování daňowich odpisŮ
(u majetku pořízeného a zařazeného k 1.1.) , účetnía daňové odpisy se rovnají.

Odpisotli ptán účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku vycházel z ustanovení
§ 28 odst. 3 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví. Dodžuje se zásada jeho odepsánÍ v ÚČetnictví
nejdéle na pět let od jeho pořízent, účetní a daňové odpisy se nerovnají.

Systém odpisování drobného dlouhodobého majetku

6, Přepočet cizích měn na českou měnu (§39/5c)
a) Ve sledovaném období společnost používala přepočet cizí měny na českou v dennÍm kurzu' 

České národníbanky.

7, Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou
hodnotou (§39/5c)

Ve sledovaném období společnost nepoužila ocenění reálnou hodnotou.

2, Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny
Druh majďku oceněný ve sledovaném účetním
období reprodukční pořizovací cenou

Způsob stanoven í reprodukční
oořizovací cenv



Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát
7, Rozpis dlouhodobého hmotného majetku

2, Pohledávky a závazky

odběratelé

Běžné období Minulé období
pořizovací

cena Oprávky
pořizovací

cena Oprávky
Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0
Drobný nehmotný majetek 0 0 0 0

Drobný nehmotný majetek - darovaný 0 0 0 0

Ostatní

Dlouhodobý hmotný majďek o 0 0 0
Drobný hmotný majetek 0 0 0 0

Drobný hmotný majetek - darovaný 0 0 0 0

samotné movité věci 0 0 0 0

Stavby o o 0 0

Nemovitost vráž 0 0 0 0

Kanal.přípojka 0 0 0 0

pohledávka vůčikomu Popis pohledávky částka

klientům z.ú. faktury za ubytování 63

Závazky

závazek vůči komu Popis závazku čáska
Klubíčko Nájemné 34

VaK Beroun Vodné 6

AVPo Poplatek 3

Stunová účetnicwí 4



Ostatní závazky

Záloha na služby od Klubíčka z.ú.

Úa9je o pohledávkách a závazcich z titulu uplatnění zástavního a zajišt'ovacího
práva

Běžné období Minulé období
Pohledávky kfié zástavním právem

Závazky kryté zástavním právem 0 0

Dalšísledované závazky (peněžní i nepeněžní)

Poskytn uté provozn i zálohy

Posffinuté zálohy pos@nuto komu záloha celkem

krátkodobé Stravenky 5

krátkodobé Energie 30

Finanční leasing - není.

3. Dohadné účty

Dohadné účty pasivní

Dohadné účty aktivní

časové rozlišení

Závazky částka

t4

popls částka

účetní práce 4

popis částka
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4, rnformace o zaměstnancích

PrŮměrný počet zaměstnancŮ a výše osobních nákladŮ ke dni 31. L2.2Ol7

Závazky vůči OSSZ a ZP

institut PZ přírůstek útyte* KZ

ossz 4 148 130 22

CPZP 0 0 0 0

VoZP 0 0 0 0

VZP cR 2 78 7L 9

ZPMV čR 0 0 0 0

Splatné ávazky ke správě sociálního zabezpďení, zdravotním pojiŠťovnám,
finančnímu úřadu

Druh závazku

sociální pojištění

částra

22
_Ťtun _:ťutlo:!

20.1.2018

zdravotní pojištění 9 20.1.2018

Daň srážková a ze závislé činnosti 3 20.1.2018

Peněžní prostředky v hotovosti nebo na bankovních účtech

Hotovost 0 Bankovní úáy 6

CZK 0 Běžné účet CZK 6

Ostatní

Tuzemské a zahraniční krátkodobe majetkové CP a majetkové účasti nejsou

Tuzemské a zahraniční krátkodobé dluhové CP nejnu

zaměstnanci
Běžné
období

Minulé
období zaměstnanci

aezne
období

Minulé
období

Průměrný počet 4 3 Osobnínáklady 750 349

- z toho řídících pracovníků 0 0 - z toho řídících pracovníků 0 0



5. Přtjaté dotace

smlouva s Účetdotace

ÚP Provoznídotace - mzdy

Výnosy pod le ieCnrojlivÝch Či n nosti orga nizace

výnosy

Tňby za vlastní rnirobky

Tňby z prodeje služeb

Tňby za zboží

Změna stav_u vnitropodnikorných zásob

Aktivace

Jiné provoznív}nosy

Přilaté příspěvky,

zúčtování fondů

Prodej majetku

provozní dotace

celkem

čerpáno

281

Běžné oMobí Minulé období

částka

281

0

809

0

0

0

57

0

0

0

281

Il47

0

611

0

0

0

0

0

0

0

0

611

sestaveno dne:

26. 6, 2018

Sestavil:

EKUS Beroun, spol, s r.o.

tel 311 611 670

Podpis statutárního zástupce: 
i
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RozVAHA

1,.?..,..?. 9,,t

v tisících kč

RoZVAHA dle 504/2002 sb. ve znění pro rok 20,|6

obchodni íirma nebo název účelni j9dnolky

?..,..,., 9qqiíl,!i.pqíli.|.|itgu!\
, z,Ú.

sídlo nebo bydliště úóetní jednoiky

Kyětl9yá .109
vFŤ
267 11

lč 0 4 8 6 7 2 7 1

)bí

AxTlvA

zálohy na dlouhodobý n9hmotný maj9t6k

moviié věci a jgjich soubory

zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

cenné papííy díž6né do splatnosti

k djouhodobómu marotku cBlkom A.U,l+

k nohmotným výsl€dkům výzkumu a vývoje

k drobnómu dlouhodobómu nehmotnómu m6j9tkU

k ostatnimu dIouhodobému nehmotnémU majetku

k 6am9statným hmotným movitým věcom a soUborúm hmotných movitých vécí

k základnimu stádu a tažným zViřatům

k drobnému dlouhodobómu hmotnému majeiku

k o§tatnímu dlouhodobému hmotnómu majetku

§.
;&



o2nač AKTlVA ěislo t]čelní obdobi

siav k pívnimu dni k poslednimu dni

\,ledokončená výíoba 044

4 )olotovary vlastní vý.oby 045

ýýíobky 046

6. uladá a oslatni zvlřata a j6jich skupjny o17

7. zboži na §kladó a v prod6jnách 048

8, zboži na ceslé o4s

9. po6kytnuté zálohy na .ásoby 050

B, ll. edávky celkgm B.[. 05,1 +15 +1 53
B, ll- 1 )dběr8telé &ď 3r1 o52 +15 +63

2. směnky k inka§u

3 pohledávky a oskontované c6nné paplíy 054

4 ytnutó provoaí áloht 63t 314 , l. 5í 055 +0 +30
cstatní pohledáÝky 056

6. Pohlgdávky a aměstnanci 057

7 Pohl€dáVky a in3tjtucami sociólniho žab92pečeni a veiejného zdí8votniho pojištěni 058

8 DBň 2 příjmů 059

9- o§tatní přimó daně 060

10, Deň z přidané hodnoty 061

11 06tátní danó a poplatky 062

12. Ná.oky na dot6c. a o3tatní zúčtováni se slátním rozpočtem 063 +0 +60
Nároky na dotac€ € ostalni zúčtoÝáni s íozpočt€m or9ánů úzgmnich §amo§právných calkú 064

14 Pohl9dávky a §polečníky 9družEnými v. společno9ti 065

15, PohIedávky z p€vných termlnovaných opoíaci 8 opci 066

16. PohI€dávky z vydaných dlUhopisú 0€7

17 Iiné pohlodávky 068

18. )ohadné účty aklivní 069

19, )pf6vná položka k pohledávkám 070

3, lll. (rátkodobý finaněni maj€t6k c€lken B.il|,l+,..+B 071 +29 +7

3. lll. 1, ]enéžni p.ostřeóky v pokladně 072 +12 +1

2 )eniny c73 +0 +0
]9nóžní prostřodky n6 účloch 074 +17 +6

uaietkové cgnnó papiry k obchodování 075

5, é cennó papiry k obchodování 076

6 )9tatní cenné papiry 077

7 )enizg na céstě 078

], lV Jiná aktiva calkem B.M.l+,.,+8.M,x
079 +0 +34

B, lV 1 !óklady přlšilch obdobi 080

2
'řijmy 

přištích obdobi 081 +0 +34
qKTlVA cELKEM 082 +44 +1 94
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+,l 53
+63

+7

+1

+0

+6

+31

+34
+1 94

lj1: l;.. ,J

označ PAslvA čisIo
řádkU

uč€tni obdobi

stav k pívnÍmu dnl k posl6dnímu dni

li zdroj€ celkem 001 +í1 -l0
jmóni c6lkem 002 +0 +í0

Al, í r'la3tni iměni 003

2 iondy 004 +0 +í0
I Ii rozdily z př€c6nóni finančniho maj6lku a závazkú 005

/ýsled9k hospodaleni celken 006 +11 -2o
ill 1, Jčct výsl.dku ho§podař6ní 007 xxxxxxxxxxx -20

2 y'ýslédok hospod.řoní Ve schvalovacln řlzrní 0o8 +11 xxxxxxxxxxx
,,l6rozděl9ný l§k. neuhrazená zlíáta ninulých let 009 +0 +0

]iaí zdrojg calkgm 
B.|.+,..+B.M, 0,10 +33 +201

3J y celkom 01l

81,1. l6zBívy 012

Bll )louhodobé závázky calkem 
E.í,1+,.,+a.fl.x 013

ll, 1. ó úvěry 014

2, /ydané dlUhopisy 015

3. závazky z pronájmu 016

)řijaté dlouhodobé zálohy 017

5 )loúhodobó 8měnky k úhradě 018

5, )ohadnó účty pa§ivní 0,19

7 )statnl dlouhodobé závazky o20

3 lll. (rátkodobá závazky celk€m 
B_ill ,+,. +B 021 +29 +í 58

lll,1 o22 +0 +48
2. ]ménky k úhradě 023

)řiiaié álohy 024 +0 +14
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o2nač PAsIvA či§lo úč6tni období

§tav k prYnímu dni k po§lednimu óni

4 cstatni ávazky 025

5, 026 +19 +57
6, 36tatni závazky vůči zamě§tnancům o27

7 záVazky k institucim sociálnlho 2abezp6čení a v€řejného zdravotniho pojišténi 028 +5 +3í
8, Daň z příjmů 029

9, i přímé daně 030 +í +3

10, Daň z přidané hodnoty 031

11 ).tatní daně a poplatky 032

12 záýazky ze Vztahu k státnimu.ozpočtu +0 +0

í3, závažky 26 vutahu k.ozpočtu oíoánů ú8mnich Eamosprávných colkú 034

14 závdzky z upsaných n€splacéných cenných pepiíů 6 podílů 035

í5. Závazky k9 spolgčnikůn sdíuž9ným v€ spol.ónosti 036 +0 +,|

16 závazky z pevných terminovaných operací a opci 037

17
'iné 

záýazky 038

18, Kíátkodobá úvěry 039

19 Eskontni úvěíy 040

20 Vydanó kráikodobé dluhopi§y 041

21 i dluhopisy o42

22. Dohadnó účty pasivni 043 +4 +4

cstahí kíátkodobé íinanční výpomoci o44

B. lV Jiná pasiva colkom B.v,1+.,.+B.v.x 045 +4 +46
B. lv, 1 Výd6ie píištich obdobi 046 +4 +46

2, /ýnosy přlštich obdobi

)AslVA CELKEM A.+a 048 +44 +1 94

okamžik s€slaven 26.6.20í8 Podpisový áaam slatutárniho orgánu úěetní jednotky:

p.ávni íolmá
účétni jednotky:

PE.Ko'AALENA 
í*/z--'/' Soclátnl Dofilk l$Ďlg z, ú,

lno'ých r Jlných 
'pccl'lnich 

3lupln - 
kretaoja 109, 267 11 Vráž

tčo: o+g 67 27|

př6dmět ěinno§ti nebo úóol:

Člnno3tl oígrnizrci n! ochrrnu ! zlepšeni po3tlvonl etnlckých, m.n

o3tatnl zpracovEt9lský průmysl

Iaměstnanci
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VÝKAZ Z|SKU A ZTRÁTY

x. . . . .. 9. . l|...l . ] . .?. ., . .?. .9. .1. .7.. . ., .,

od. 1.1 .2017 o", 31 ,12.2o17

v tisících kč

lč 0 4 8 6 7 2 7 1

vzz dle 504/2002 sb, Ýe aění pro rok 2016

obchodni íirma nebo nápv úč6tni igdnolky

§99i|lni podlit t{tqb{.t..

,.?-,ú, - -

sídlo nebo bydli§tě účétni i€dnoiky

Xygllgyí 109 . .

Vláž

?67.11.

aaaé VýKAZ zlSKU A zTRÁTY či§lo
řádku

Běžnó obdobi

Hlavní Hospodářská cglk6m

Náklady 00í +,t í 66 +t t66
spotlebovaná nókupy a nakupované služby 002 +390 +390
spotř€ba matgraálu, gn€roi6 a o6tatnich neskladovsných dodáv€k 003 +95 +95

2 prod!nó zbóži 004

3 opíávy á udržovánl 005 +3 +3
4 Náklady na c€Blovné 008 +1 +1

5 Náklady n6 íepr€zentrci oo7

6 ostatni služby 008 +291 +291
změna 6tavu á6ob vlasini činnosti a sktiv8ca 009

^.|l 
7 změna stovu zásob v18stni činno9ti 010

8 Aktiveca mal6íiálu, áoží € vnitrooíganiĚěnich služgb 011

9 Aktivaca dlouhodobého majetku o12

osobni nákl8dy 013 +77 1 +7 71
{ lll. 10. Mzdové náklady 014 +578 +578

11 zákonné sociálni poiištóni 015 +17 1 +17 1

12 ostatni Eociální pojištění 018

13 zákonna sociáhí náklady 017 +22 +22
11 ostahí sociólní náklady 018

Daně a poplatky 019

:v15, Daně a popl8tky 020

oslatní náklady o21 +2 +2
: J 16 smluvni pokuly. úroky z prodloni, o6lálni pokuty e penála o22

17 odpi! nodobylné pohl9dávky o23

18 Nákl9dové úroky 024

19. Kur§ové áráty 025

z0 o8ry o26

21 Manka a škody o27

22, Jiné o3tatni náklady 028 +2 +2
odpi§y, prodaný maj€tek, lvorba a pouáti rozorv a oprsvných položgk

r u,23. odpisy dlouhodobóho maj6tku 030

24 Píodaný dlouhodobý majgtek 031

Prod9né a6nnó papiry a podíly 032

26 Prodaný m.t6raál 033

Tvorbá a použiti rezerv á opíavných položék 034

Poskylnutó přispěvky 035 +3 +3
{ Vll,28 PoskytnUté člen!ké pří3pěvky á přispěvky zúčtované mezi oro6niz9čníml složkami 036 +3 +3
i Vlll Daň z příjmú 037

\ Mll Daň z přiimú 038

Náklady celkém 039 +í 166 +1 í66
Výnosy 040 +í í46 +1 ,l46
Provoai dot€cé B'l'+"' 041 +281 +281

311 plovoaí dotaco o42 +2E1 +281
Přiiató přispěvky 043

3Il 2, Přijaté příspóvky zuétované mazi organi4čnimi 3ložksmi 044

3, Přijató příspěvky (d8.y) 045

4 Přiiaté čl6n3kó pří3pěvky 046

3 il Tržby za vl63inl výkony á a áoží o47 +609 ,'-..tina § \ +809

)



označ, \.ýKM zlSKU A ZTRÁTY éíslo
řádku

3é5€ ooóobi

Hlavní do§podář!ká celkem

3. lV, ostaini výno§Y 048 +56 +56
3, lV, 5, smluvni pokuty, úroky z prodlani, o§tatni pokuty a penálo 049

6 Platby a odepsané pohl6dávky 050

7 Výnosovó úroky 051

8 Kursová zisky 052

9 zúčtováni íondů 053
,l0, Jinó o§tatni výnosy 054 +56 +56

3.V Tržby z prod€jé m9jetku 055

]. V, ,l1, Ťržby z prodoj€ dlouhodobého nehmotného a hmotného maj€tku 056

Tížby z píodolo cenných papiíú a podílů 057

13, Tržby ž prodejé mateíiálu 058

11 Výnosy z kíátkodobého fin€nčniho majetku 059

15, Výno6y z dlouhodobého finančniho maiotku 060

Výnosy celk€m 061 +1 146 +í 146
Výsledek hospodař.ni před zdanónim 062 -20 -20
Výsledek hospodařéni po ždeněni 063 -20 -2o

okamžk §ostav€n 26.6.20í8

Přsdmět Éinno8ti n6bo úč6l:

Činno3ti org.niucl n! ochr.nu a zl3paení po3tavoní etniclých,

ostatnl zpracovatolský Průmysl

Podpisový zá4am §tatutárního oí9ánU úč9tni j6dnotky:

as
a iiných 3pociálnich 3kupin §od§ni podnlk l0ublt, z, rrl,

- 
Květnová tsi.,267 11 Vráž

IČo: 0a8 67 27t
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Irg. Jiřina Šnlcpartová auditor č. oprávnění 17B0

Zpráv a nezávi slého auditora

Klubák sociální podnik. z.ú.

za ověřované období
od 1 .I.2017 do 31.12.2017

Tato zpráva je určena zakladateli, správní radě a vedení Ústavu
Klubák sociální podnik, z.ú.



vÝrok auditora

Provedla jsem audit přiložené účetní závěrky Ústavu Klubák sociální podnik, z.ú. (dále také
,,Ustav") sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k
3l.|2.2017,výkazu zisku a ztráíy, zarok končící 31.12.2017, a přílohy této účetní závěrky,
která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.
Udaje o Ustavu jsou uvedeny v části Obecné údaje přílohy této účetní závěrky.

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obrazaktiv a pasiv Ústavu
Klubák sociální podnik, z.ú. k 31.12.2017 a nákladů a výnosů a výsledku jeho
hospodaření za rok končící 31.12.2017 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 Ústavu 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.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávé

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 ostatni
informace odpovídá ředitel Ustavu.
Můj výrok k úěetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje, Přesto je však součástí
mých povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními
informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním)
nesouladu s úěetní závěrkou či s mými znalostmi o účetní jednotce získanými během
provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně)
nesprávné. Také posuzuji, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních)
oh|edech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se
rozumi, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti
a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), d. zda
případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na

základě ostatních i nformací.



Na základě provedených postupů, do miry, již dokáži posoudit, uvádím, že ostatní
informace, které popisují skuteěnosti, jež jsou též předmětem zobrazeni v účetní závěrce,
jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a ostatní
informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy dle výše uvedeného odstavce.
Dále jsem povinna uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Ústavu, k nimž jsem
dospěla při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné
nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsem v obdržených ostatních informacíchžádné
v ý znamné (materiální) věcné nesprávnosti nezj i sti la.

Odpovědnost ředitele Ústavu za účetní závěrku
Reditel Ustavu odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz
v souladu s českými účetními předpisy a zatakový vnitřní kontrolní systém, který považuje
za nezbyíný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahova|a významné (materiální)
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky je ředitel povinen posoudit, zda je Ústav schopen nepřetržitě
trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího
nepřetržitého trvání apoužiti předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky,
s výjimkou případů, kdy správni rada a ředitel plánují zrušení Ústavu nebo ukončení jeho
činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Mým cílem je získat přiměřenou jistotu, že ičetni závěrka jako celek neobsahuje
významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu
auditora obsahující výrok auditora. 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 lzereáIně předpokládat,žeby jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit
ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základé přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je mojí povinností uplatňovat
během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je mojí
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 základé mohla vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalimvýznamnou (materiální)
nesprávnost, k niž došlo v důsledku podvodu, je větší než rizlko 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 Ústavu 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.
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Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních
odhadů a informace, které v této souvislosti ředitel Ustavu uvedl v příloze účetní
závěrky.
Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní
závěrky ředitelem ato, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje
významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou
významně zpochybnit schopnost Ustavu nepřetržitě trvat. Jestliže dojdu k závěru,
že taková významná (materiální) nejistota existuje, je mojí povinností upozornit ve
zprávé auditora na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a

pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Mé závěry
týkající se schopnosti Úshvu nepřetržitě trvat vycházeji z důkazních informací,
které jsem získala do data moji zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky
mohou vést k tomu, že Ústav ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a
dále to, zda úěetni závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem,
který vede k věrnému zobtazeni,

Mojí povinností je informovat ředitele mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování
auditu a o významných zjištěních, která jsem v jeho průběhu učinila, včetně zjištěných
významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Y Praze dne 26. června 20 1 8

Ing. Jiřina Štolcpartová
auditor ev. č. oprávnění l 780
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