
 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

Výroční zpráva 2017  

 

 

„Život je cesta nepřetržitých konců a začátků…“ 

 

Vážení šafránoví přátelé, dárci a kolegové, 

přechod mezi jarem a létem je u nás vždy spojen s rekapitulací činnosti za předchozí rok. Je to i čas 

předprázdninový a dovolenkový a tak si představuji, kam právě k Vám tato výroční zpráva doputovala a možná 

Vás chvilku i doprovází. 

 

Slovo doprovázení naší činnost silně ovlivňuje, ať už se jedná o doprovázení dětí a rodin, nebo skrze 

vzdělávací a osvětové programy. Ať tak či tak, je u nás vždy spojeno s našimi principy, hodnotami a 

posláním pomoci traumatizovaným dětem znovu důvěřovat v sebe a okolní svět.  

 

Rok 2017 a jeho projekty na sebe volně navazovaly a propojovaly se svými záměry. Byl zároveň koncem 

zrealizovaných projektů, vizí i spoluprací a zároveň začátkem nových projektů, cílů i partnerství. Ukončil se 

projekt Bezpečná síť, podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska, který přinesl mnoho užitečného 

a skrze jeho výstupy (dokumenty, metodické příručky a školící programy) žije dál. Tato neviditelná síť se šíří a 

s ní i povědomí o tranzitní péči a vhodné komunikace s dítětem v ní. Metodické materiály, školící materiály a 

osvěta tranzitní péče získala ocenění i u odborné veřejnosti a jsou volně dostupné k využívání na našich 

webových stránkách. 

 

Projekt Bezpečná stopa, mohl díky laskavé podpoře Nadačního fondu Komerční banky Jistota,a.s , dvanáctým 

rokem kontinuálně pokračovat v doprovázení dětí se změnami v oblasti vnímání, pohybu a komunikace a to 

s našim dlouhodobým partnerem -  Dětským Centrem Strančice. 

 

Na den dětí dostala organizace dar od Evropského sociálního fondu a mohla tak začít připravovat novou 

“projektovou loď” plující tentokrát do Bezpečného přístavu, projektu podporující stabilitu rodin. Jeho 

preventivní charakter doplňuje škálu doprovázení dítěte o významný bod dále. 

 

Byl to vzrušující rok, který nás mnohému naučil! Jsem za to velmi šťastná a děkuji všem, kteří se na naší práci 

podíleli. 

 

    ředitelka sdružení 

    

   Šárka Francírková 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Obsah: 

 

1. Úvodní slovo ředitelky 

2. Základní informace, zpráva o lidských zdrojích 

3. Poslání a cíle a poskytované služby organizace 

4. Místa působnosti aneb kde nás najdete 

5. Organizační struktura, pracovní tým organizace 

6. Představení hlavních projektů 

7. Další aktivity – PR a osvěta 

8. Finanční zpráva 

9. Zpráva nezávislého auditora 

10. Kontakty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

2. ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 

ŠAFRÁN dětem, o.p.s.  

Obecně prospěšná společnost 

 

Motto: "Odkud pocházím? Ze svého dětství" Antoine de Saint-Exepúry 

 

Sídlo 

Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1 

 

Kontakty 

kontaktní adresa: Klimentská 1, 110 00 Praha 1 

tel.: +420 608 204 073 

email: info@safrandetem.cz 

www.safrandetem.cz 

 

Registrace 

Registrováno Ministerstvem vnitra ČR dne 15. 6. 2005 pod č.j. VS/1-1/61150/05-R 

transformováno na obecně prospěšnou společnost dne 31. 7. 2013 z rejstříku obecně prospěšných společností, 

vedeného Městským soudem v Praze oddíl O, vložka 1179. 

 

IČO 

27001342 

 

Bankovní spojení: Volksbank CZ, a. s., Praha 1 

Číslo účtu: 4200196421/6800 

 

ZPRÁVA O LIDSKÝCH ZDROJÍCH 

 

Zakladatelé obecně prospěšné společnosti: 

Bc. Šárka Francírková 

Mgr. Pavla Sýkorová 

Bc. Lenka Kurovská 

 

Správní rada: 

Ing. Karolina Tůmová 

Marcela Krušinová 

Mgr. Markéta Adámková 

 

Statutární orgán, ředitelka: 

Bc. Šárka Francírková  

 

Dozorčí rada: 

Jana Vacenovská 

Renata Kafková 

Mgr. Radka Buďová 

http://sluzby.nahradnirodina.cz/enter
http://www.safrandetem.cz/


 

 

 

 

  

 

 

 

 

3. POSLÁNÍ, CÍLE A DRUH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 

 

Proč vznikl Šafrán dětem? 

Chceme pomoci dětem, které prožily ztrátu či trauma z odloučení a vyrůstaly mimo svoji biologickou rodinu, 

znovu nalézt pocit důvěry a bezpečí v sebe a v okolní svět. 

Chceme pomoci posilovat vztah mezi rodičem (pečující osobou) a dítětem. Podporovat vzájemný pocit důvěry, 

bezpečí, jistoty a blízkosti. 

 

Co jsou naše cíle? 

 

Podporovat a rozvíjet projekty a služby, které zvyšují kvalitu života dětí se speciálním 

zaměřením na děti, které prožily v raném věku trauma z odloučení od svých rodin. 

 

Podporovat a iniciovat projekty a služby, které usnadňují dítěti přechod z  ústavního prostředí do náhradní 

rodiny a pomáhat pečujícím dítěte porozumět jeho návykům a specifikám v komunikaci a kontaktu. 

 

Rozvíjet aktivity podporující inovační metodiky a projekty napomáhající k harmonickému rozvoji 

mezilidských vztahů a nalezení nových cest k lepšímu porozumění mezi dětmi a dospělými 

 

Zvyšovat kvalitu péče o dítě a rodinu prostřednictvím vzdělávací, informační a osvětové činnosti  

 

 Druh obecně prospěšných služeb: 

 

 Vzdělávání rodin, dětí a mládeže v oblasti osobnostního a sociálního rozvoje pro efektivnější zvládání 

náročných životních situací 

 Doprovázení a podpora sociálně znevýhodněných dětí a mládeže ke zvyšování kvality života a vzdělání 

 Poskytování informací veřejnosti v oblasti komunikace, kontaktu, citové vazby a osobnostního rozvoje. 

 Publikační a osvětová činnost v oblasti komunikace, kontaktu, citové vazby a osobnostního rozvoje  

osobnostního rozvoje. 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

Cílové skupiny 

 Děti, které prošly ztrátou či traumatem z odloučení, od svých biologických rodin 

 Ohrožené děti, které "putují v systému péče o ohrožené dítě" a mění často prostředí 

 Biologické a náhradní rodiny o tyto děti pečující 

 

Činnosti a aktivity 

 Doprovázíme děti ve věku (0-7let) během pobytu v ústavním zařízení - 

terapeutické doprovázení dětí pomáhá zpracovávat proces ztráty, 

smutku a adaptace na novou situaci.  

 Poskytujeme službu doprovázení dítěte v náročných životních situacích (odebírání dítěte, příprava 

dítěte na tranzit (přechod) do ústavního zařízení, náhradní rodiny, či zpět při navrácení do biologické 

rodiny) a klademe důraz na naslouchání názoru dítěte.  

 Podporujeme sanaci rodiny a doprovázíme při posilování vztahů mezi rodičem a dítětem.  

 
 

HLAVNÍ PILÍŘE NAŠÍ PRÁCE 

 

NERADÍME, ale nasloucháme 

NEROZHODUJEME, ale klademe otázky 

NEHODNOTÍME, ale otevíráme prostor pro porozumění 

 

 

 

Mise organizace: Bezpečná stopa  

Hodnoty organizace: Láska, Důvěra, Smysl, Radost, Sounáležitost  

Činnost organizace: Služba průvodce dítěte v jeho měnícím se prostředí  

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

4. MÍSTA PŮSOBNOSTI ANEB KDE NÁS NAJDETE: 
 

 

  Praha 

 

 Středočeský kraj 

 

 Ústecký kraj 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

5.PRACOVNÍ TÝM ORGANIZACE 2017: 

 

Bc. Šárka Francírková  

Ředitelka 

 

Mgr. Ing. Zdenka Havrlíková 

Ekonomické oddělení 

 

Martin Sígl 

Účetní 

 

Tomáš Rekl 

Grafik 

 

Václav Jurečka 

Web master 

 

Ing. Zuzana Janoušková 

Koordinátorka projektu Bezpečná stopa 

 

Další spolupracovníci v projektu: Dana Hornofová, Aneta Kreisingerova, Anna Křížová, JUDr. Jiří Kopecký,  

 

Ing. Lenka Jůnová 

Projektová manažerka Bezpečná síť v praxi 

 

Další spolupracovníci v projektu: PhDr. Petra Drahoňovská, Bc. Šárka Francírková, Mgr. Jiří Holý, Mgr. 

Michaela Charyparová, Bc.Lenka Kurovská, Mgr. Zuzana Pavlovská,  Ing. Petr Vlasák,  

 

Ing. Šárka Jurečková 

Koodinátorka projektu Bezpečný přístav 

 

Další spolupracovníci v projektu: Bc. Šárka Francírková, Mgr. Jiří Holý , Mgr. Michaela Charyparová, Mgr. 

Lucie Salačová, Zdenka Tůmová,  

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

6. PROJEKTY 

 

Bezpečná stopa   

 

se zaměřuje na zvýšení kvality života dětí z dětského domova, které zažily zkušenost ztráty 

bezpečí a bazálních jistot v důsledku odloučení od svých rodičů. 

 

Termín realizace: březen 2017 – březen 2018 

Místo realizace: Dětské centrum Strančice  

Počet klientů: 25 

Počet kontaktů: 40 

Program staví na principech porozumění dětem se znevýhodněními a soustředí se na navázání kontaktu 

(saturace základních potřeb, péče, pozornost, bezpečí, doteky) a rozvoj různých forem komunikace. 

Projekt Bezpečná stopa se snaží vytvářet „paměťové stopy“ vyvolávající příjemné pocity, jež má dítě spojené s 

konkrétním prostředím a situací, v níž se cítilo dobře. Tyto paměťové stopy jsou klíčové pro vytvoření pocitu 

bezpečí, lásky a přijetí ve společnosti. 

Dlouhodobý vztah dítěte s dospělým má vytvořit prostor pro rozvoj schopností dítěte komunikovat s okolním 

světem. Každé dítě zařazené v projektu dostává kufřík bezpečí, věc, jež ho bude doprovázet na další cestě a 

stane se oporou v období změny prostředí či jeho sociálního pole. Vše, co kufřík obsahuje, jsou věci, které se 

používaly k vytváření pozitivních zkušeností a prožitků. Jsou vyrobeny pro každé dítě individuálně podle 

zjištěných skutečností, tedy podle jeho specifických potřeb a toho, co má rádo, co mu vyhovuje. 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Bezpečná síť – tranzitní péče jako systematický nástroj zapojování dětí do rozhodovacích procesů 

 

Číslo projektu:   MGS/A5/2014 

 

Termín realizace:  

 1. 1. 2015 – 29. 2. 2016   Bezpečná síť 

 1. 7. 2016 – 30. 4. 2017   Bezpečná síť v praxi (dodatkový grant) 

 

Místo realizace: ústecký kraj 

 

 

Cílem projektu: 

Celkovým cílem projektu bylo etablovat tranzitní péči neboli doprovázení dítěte v systému služeb pro ohrožené 

dítě.  

Projekt se zaměřoval na přechodové okamžiky a procesy, které dítě silně traumatizují. V rámci projektu došlo k 

těmto klíčovým aktivitám a výstupům: 

 1/ Proškolení pilotní mezioborové skupiny profesionálů - klíčových pracovníků v tranzitní péči (sociálních 

pracovníků, pedagogů, policistů a zdravotníků)  akreditovaným kursem - Základní vhled do problematiky 

komunikace s rodinou a dětmi při poskytování sociální právní ochrany dětí, č.akreditace 2014/0662-PC/SP, 

Kurz nabídnul pracovníkům mezioborových týmů takové komunikační dovednosti a techniky, které 

jednotlivým pracovníkům umožní efektivně komunikovat a reflektovat potřeby dítěte, jakožto jednoho z 

hlavních (bazálních) motivů pro plánování a realizaci tranzitních programů. 

2/ Byla vytvořena metodika tranzitní péče neboli kontinuálního doprovázení dětí, která se primárně soustředí na 

vyslyšení názoru dítěte a nabídne profesionálům konkrétní facilitační nástroje k využití při přechodu dítěte. V 

rámci metodiky bude nabídnuta i cesta k vytvoření Standardů tranzitní péče, která vychází ze zkušeností jak 

vlastních tak spolupracujících profesionálů. 

3/ Vznikly 3 osvětové videospoty, které se stanou praktickým doplňkem k metodice a k navazujícím 

vzdělávacím programům, které budou přizpůsobeny jednotlivým skupinám klíčových skupin. 

4/ V rámci tvorby "Bezpečné sítě" expertů byly uspořádány dvě klíčové aktivity: Kulatý stůl a Závěrečná 

konference, kde byli přizváni profesionálové, kteří se účastnili na projektu, ale i další experti z různých oborů a 

institucí, kteří se zabývají péčí o děti v praxi anebo při tvorbě politik. Na konferenci byly představeny výstupy 

projektu, a také přizváni speciální hosté, aby pohovořili o různých aspektech péče o ohrožené děti a o 

přechodových situacích.  

Smyslem těchto aktivit bylo a je především šířit osvětu o problematice tranzitní péče. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

Název projektu: Bezpečný přístav 

 

Číslo projektu:CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006288   

financuje Evropský sociální fond 

 

Termín realizace: 1.7.2017 – 30.6.2020 

Místo realizace: středočeský kraj 

Počet klientů: 60 rodin 

Cílová skupina: biologické rodiny nacházející se v náročné životní situaci 

 

 

Popis projektu: 

 

Projekt BEZPEČNÝ PŘÍSTAV je zaměřen na komplexní podporu ohrožených rodin ze STČ kraje, které se 

potýkají s narušenými citovými vazbami a destabilizací způsobenou kumulací dalších znevýhodňujících 

faktorů. Cílem projektu je přispět k odstranění či zmírnění těchto problémů a obnovit narušené funkce a 

podpořit stabilizaci 60 ohrožených rodin. Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace terapeuticko-

poradenského a edukativně - motivačního programu pro rodiny za podpory spolupracujících organizací 

 

 

 

Cíl projektu: 

 

Hlavním cílem projektu je stabilizace a ozdravení rodiny prostřednictvím obnovení narušených citových vazeb 

v rodině a zmírnění či odstranění kumulovaných socio ekonomických problémů destabilizujících rodinu. 

 

Hlavní cíl lze rozčlenit na 2 dílčí cíle: 

 

 Obnovení narušených citových vazeb v rodině prostřednictvím cílené terapeutické práce a edukace 

 

 Stabilizace rodiny v důsledku zmírnění, či odstranění dalších znevýhodňujících faktorů (kumulované 

sociálně-ekonomické problémy spojené se zadlužeností, nezaměstnaností ad.) prostřednictvím cílené 

poradenské práce a edukace. 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 
 

7. PR A OSVĚTA 

 

Sportovci pomáhali 

 

Beskydská sedmička, která se konala ve dnech 1. 9. –  3.9.2017  nám opět svými 

SPORTOVNÍMI EXTRÉMNÍ VÝKONY POMÁHALI! 

Že sportovci mají "fair play myšlení" a srdce na pravém místě dokazuje velké 

množství účastníků na Beskydské 7 - na extrémním horském maratonu, který 

založil náš báječný čestný člen a frajer Libor Uher a je velmi podporován naší patronkou a ředitelkou 

IBS - Institutu bazální stimulace Karolinkou Friedlovou.  

Závodníci běželi překonávat překážky nejen za sebe, ale i za ty slabší. 

Přes registraci pro Šafrán dětem běželo letos 200 účastníků. 

Velkou radost nám udělaly 2 dvoučlenné týmy, které běžely s námi "na zádech" a doběhly!!! 

 Ženský tandem s názvem SRDCE PRO ŠAFRÁN , reprezentovaly dámy : 

Jana Borková a Helena Horáková 

 Mužský tandem s názvem PRO ŠAFRÁN reprezentovali 

muži Radek Brychta a Ivo Hruška 

 

Děti opět pomáhali našemu skřítkovi Šafránkovi! 

 

 

Dětičky z Mateřské školky Sluneční se rozhodly pomáhat našemu 

Šafránkovi! Uspořádali tradiční jarmark z vlastních výrobků, aby 

výtěžek darovali dětem, které nemají v životě takové štěstí. Letos 

vzniklo mnoho obrázků skřítka Šafránka, které jsme dostali darem! 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 
 
8. FINANČNÍ ZPRÁVA 

 

Finanční přispěvatelé a dárci 

 

 FRANCÍRKOVÁ Šárka                                          12 000,00 

LÍSKOVCOVÁ Jana                                               500,00 

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ                                     3 081 552,72 

Nadace Komerční banky a.s. - Jistota                                        130 500,00 

Ostatní dárci                                               124,56 

PECÁKOVÁ Renata                                            6 350,00 

SK K2 z.s.                                          65 000,00 

STRYK Pavel                                          12 000,00 

CELKEM                                      3 308 027,28 

 
 

 

Rozsah výnosů dle zdrojů 

 

  Dary na rok 2017                                              411 635,40 

Dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na 

rok 2017                                          1 587 920,16 

Připsané úroky                                                      17,06 

Tržby z prodeje služeb - hlavní činnost                                              54 338,00 

Tržby z prodeje služeb - hospodářská činnost                                              10 000,00 

Ostatní výnosy                                                   385,54 

CELKEM                          

                                                                                                                                      

                                                                    2 064 296,16 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

Majetek a závazky 

 

 

Počáteční Koncový 

 

 

stav stav 

   Aktiva 

  Pokladna 671,00 30 696,00 

Bankovní účty 121 489,44 1 218 106,22 

Poskytnuté zálohy 0,00 0,00 

Ostatní pohledávky 0,00 124 912,00 

Nároky na dotace 595 177,42 0,00 

Náklady příštích období 1 215,00 0,00 

Aktiva celkem 718 552,86 1 373 714,22 

 

 

 

  

   Pasiva 

  Dodavatelé 11 374,00 30 520,00 

Přijaté zálohy 0,00 22 800,00 

Ostatní závazky 30 000,00 10 000,00 

Zaměstnanci 81 559,00 82 527,00 

Ostatní závazky vůči zaměstnancům 0,00 599,00 

Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení  22 510,00 30 663,00 

Zúčtování s institucemi zdravotního 

pojištění 

9 648,00 13 473,00 

Záloha na daň z příjmů - závislá čin. 13 800,00 12 668,00 

Daň z příjmu zaměstnance - zvláštní sazba 3 840,00 1 099,00 

Jiné závazky 235 000,00 0,00 

Výnosy příštích období 291 317,47 1 129 396,21 

Fondy 17 469,71 19 248,95 

Výsledek hospodaření 2 034,68   20 720,06 

Pasiva celkem                                                                          718 552,86     1 373 714,22 

 

  11.  

Č. Účtu  Název účtu Počáteční Obraty za Obraty za Obraty Koncový 

  stav období MD období D rozdíl stav 

       

911100 Fond organizace 17 469,71 0,00 1 654,68 1 654,68 19 124,39 

911200 Fond organizace - Darujme.cz 0,00 2,54 127,10 124,56 124,56 

911100 Fond - daňová úspora 0,00 380,00 380,00 0,00 0,00 

91x Fondy 17 469,71 382,54 2 161,78 1 779,24 19 248,95 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Náklady            

                                                                                                                                                  

 

Náklady                                                              Koncový stav 

  

 Kancelářské potřeby  4 056,00 

Ostatní spotřebovávaný materiál 5 833,00 

Kancelářská technika 52 133,72 

Odborná literatura 2 696,00 

Spotřeba energie 7 731,00 

Spotřebované nákupy 72 449,72 

    

Cestovné 4 234,00 

Poštovné 94,00 

Telefon - hovorné 474,00 

Pronájem nebytových prostor 44 590,00 

Auditoři 26 620,00 

Vzdělávání 590,00 

Software služby 5 492,19 

Pojištění 3 880,00 

Ostatní služby 578 101,65 

Služby 664 075,84 

  Mzdové náklady 1 016 135,00 

Zákonné sociální pojištění 285 602,00 

Osobní náklady 1 301 737,00 

  Jiné ostatní náklady 5 313,54 

Ostatní náklady 5 313,54 

  

    

Náklady celkem 2 043 576,10 
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9. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 
 

 

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO 

AUDITORA 
 

                 ověření roční účetní závěrky k 31. 12. 2017 

obecně prospěšné společnosti 

Šafrán dětem 

 

 

Klimentská 1246/1, Praha 1, psč 110 00 

 
 

Zpráva auditora je určena členům správní rady a řediteli obecně prospěšné společnosti Safrán 

dětem. 

Výrok auditora 

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky obecně prospěšné společnosti Šafrán dětem, která 

se skládá z rozvahy k 31.12.2017, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2017 a přílohy této 

účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující 

informace. Údaje o obecně prospěšné společnosti Šafrán dětem jsou uvedeny v úvodu přílohy 

této účetní závěrky 

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

prospěšné společnosti Šafrán dětem k 31.12.2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího 

hospodaření za rok končící 31.12.2017. 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

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 (ISA) případně doplněné a 

upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je 

podrobně 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 obecně 

prospěšné společnosti Šafrán dětem (dále jen společnost) 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 

 

Za ostatní informace se považují informace v souladu s 2 písm.b) zákona o auditorech uvedené ve 

výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá vedení 

společnosti. 

 

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje, ani k nim nevydáváme žádný 

zvláštní výrok. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky 

seznámení se s ostatními informacemi a zvážení, zda ostatní informace uvedené ve výroční zprávě 

nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či našimi znalostmi o účetní 

jednotce získanými během ověřování účetní závěrky, zda je výroční zpráva sestavena v souladu s 

právními předpisy 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 učiněný na základě ostatních informací. 

Na základě provedených postupů, do míry, jež 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. 

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o společnosti, 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 orgánu společnosti za účetní závěrku. 

 Statutární orgán společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a 

poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, 

který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné 

(materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. 

 Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán společnosti povinen posoudit, zda je tato 

společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní 

závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu 

nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy vedení 

společnosti plánuje zrušení této společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. 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, falšování, úmyslná 

opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol vedením společnosti.  

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem společnosti relevantním pro audit v takovém 

rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, 

nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému. 

 Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a 

informace, které v této souvislosti vedení společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky 

 Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky 

vedením společnosti a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje 

významná (materiální) nejistota vyplývající z události nebo podmínek, které mohou 

významně zpochybnit schopnost pěšné společnosti trvat nepřetržitě. 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 nejsou tyto 

informace dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti 

společnosti trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší 

zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že společnost ztratí 

schopnost trvat nepřetržitě. 

 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 statutární orgán a dozorčí radu společnosti mimo jiné o 

plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho 

průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolní 

systému. 

V Praze, dne 3.7.2018 

 

BNS, v.o.s. 

ev. č. KACR č. 264 

Ing. Miroslav Brabec ev. č. 
KAöR č. 1510 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

10. SOUHRN VŠECH KONTAKTŮ  

 

Bc.Šárka Francírková 

Ředitelka 

Tel: 777 047 395 

Email: sarka@safrandetem.cz 

 

Mgr. Ing. Zdenka Havrlíková 

Finanční manažerka 

Tel: 773 423 364 

Email: zdenka.havrlikova@gmail.com 

 

Martin Sígl 

Účetní 

Tel: 606 305 709 

Email: martin.sigl@email.cz 

 

Ing. Zuzana Janoušková 

Koordinátorka projektu Bezpečná stopa 

Tel: 723 001 851 

Email: zuzana@safrandetem.cz 

 

Ing. Šárka Jurečková 

Koordinátorka projektu Bezpečný přístav 

Tel: 739 544 986 

Email: sarka.jureckova@safrandetem.cz 

 

Ing. Lenka Jůnová 

Koordinátorka projektu Bezpečná síť 

Tel: 776 481 515 

Email: lenka.junova@safrandetem.cz 

 

mailto:sarka@safrandetem.cz
mailto:zdenka.havrlikova@gmail.com
mailto:martin.sigl@email.cz
mailto:zuzana@safrandetem.cz
mailto:sarka.jureckova@safrandetem.cz
mailto:lenka.junova@safrandetem.cz

