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AUTISMUS NABÍZÍ ŠANCI KOUKAT S ÚŽASEM 
A OTEVŘENÝMA OČIMA NA SVĚT, 
KTERÝ BYCHOM JINAK MÍJELI. 
Dr. Colin Zimbleman, Ph.D. 

PROVOZ V ROCE 2016 
    NEJZAJÍMAVĚJŠÍ LIDI, KTERÉ NAJDETE, JSOU TI, 
    KTEŘÍ VÁM NEBUDOU ZAPADAT DO VAŠICH ŠUPLÍKŮ.  
    ONI SI UDĚLAJÍ SVOJE VLASTNÍ. 
    Temple Grandin 

Cílem naší služby i v letošním roce bylo poskytnutí péče osobám                     
s postižením autistického spektra, s mentálním, smyslovým a kombinovaným 
postižením. Našim klientům, vzhledem k jejich potížím a specifickým potřebám, 
bylo žádoucí poskytnout individuální a speciální způsob přístupu a denního režimu. 
V úzké spolupráci s jejich rodinami jsme se snažili o co největší vstřícnost 
k individuálním potřebám každého klienta.  
       Nejdůležitější věc v komunikaci je slyšet to, co nebylo řečeno nahlas.        
       Peter F. Drucker 

Chceme-li porozumět nějaké osobě, musíme prožívat její pocity,                                                                     
trpět jejími bolestmi a užívat si její radosti. 
Empatie je ochota naladit se na pocity ostatních lidí,  

    všímat si jejich nevyslovených přání a rozumět jejich potřebám. 
          T.Jacobs-Stewartová 

     Člověka nepoznáš, pokud měsíc nechodíš v jeho mokasínách. 
     Indiánské přísloví 

☺ 

U našich klientů bylo nutné dodržovat určitý denní stereotyp, každodenní rutinní 
opakování naučených aktivit. Nové prvky bylo potřebné přidávat se stejnou 
pravidelností a neustále je procvičovat a upevňovat. Přesto naši klienti zvládali 
akce a činnosti poměrně dobře. Velmi rádi se k nim vracíme při společném 
povídání a prohlížení zachycených momentů na fotografiích a videích.  

Každý člověk je samostatný svět,                                                                                            
není do něj jiné cesty než přes most lásky.                                                                       
J. W. Goethe 

Každý nezpívá jako slavík a nemá peří jako páv, 
ale to neznamená, že nemá hodnotu v očích Božích. 
Vojtěch Kodet 



☺ 

Společně s našimi klienty jsme se snažili vytvářet přátelské a podnětné prostředí 
rodinného typu a také umožnit klientům kontakt s vrstevníky v malém kolektivu, 
který je pro ně důležitý a přijatelný. 

Radost, kterou způsobíme druhému, má podivuhodnou vlastnost:  
odrazem se neoslabuje, ale vrací se k nám košatější a zářivější. 
M. Gándhí 

☺ 

Preferujeme podporu před péčí a to ve všestranném rozvoji každého klienta 
v souladu s jeho individuálním plánem a osobním cílem. S vhodnou mírou podpory 
jsme vedli klienty k tomu, aby vyjadřovali svá přání a potřeby. 
Pokračovali jsme v rozvíjení a udržování rozumových schopností (upevňování 
dosaženého vzdělání), motorických, komunikačních a sociálních dovedností. 
Pokračovali jsme v nácviku jízdy v MHD. Společně jsme využívali běžné zdroje 
společnosti: například nákupy, návštěvy pošty a úřadů, vycházky a výlety. 
Pomáhali jsme jim při včleňování se do společnosti, a to především 
prostřednictvím (nejen) kulturních akcí: například: výstava Noemova archa, Czech 
Press Photo 2015, Lesní království, V zajetí Jaguaru, Retro výstava, Vynálezy 
a objevy, Divadlo S+H, Vojenský den, Integrovaný záchranný systém, „stacíkovské“ 
olympiády, toulky vánoční Prahou, Noc kostelů. Připomněli jsme si Den matek 
a Den rodiny. 
V průběhu roku jsme se věnovali také například arteterapii, muzikoterapii, 
canisterapii, biblioterapii, zahradní terapii, ergoterapii, bazální stimulaci apod. 
Vyráběli jsme mýdla, svíčky, bublifuk, prováděli jsme řadu pokusů. Uspořádali 
jsme výstavu výrobků a výtvarných prací našich klientů, Den otevřených dveří, 
oslavy narozenin a svátků našich klientů. Tradičně jsme připravili dvě vánoční 
vystoupení v rámci nedělní bohoslužby ve Sboru Církve bratrské v Praze 3 a pro 
rodiče i naše přátele. 
Podporovali jsme naše klienty v jejich činnostech a vytvářeli podmínky pro 
příjemné prožívání jejich volného času.  
V letních měsících jsme využívali přilehlé atrium pro zahradní terapii, posezení 
v houpací lavičce apod.  

Život je založen hlavně na víře a trpělivosti.                                                                                                
Kdo má tyto dvě ctnosti, dosáhne obdivuhodné cíle.                                      
Rudolf Tavel 

U vás lidé pěstují pět tisíc růží v jedné zahradě a přece nenalézají to, 
co hledají,” řekl Malý Princ. “Nenalézají,” odpověděl jsem. 
“A přece by to mohli nalézt v jediné růži nebo v kapce vody.”                               
“Mohli," odpověděl jsem. 
A Malý princ řekl: “Ale oči jsou slepé. Musíme hledat srdcem.” 
Antoine de Saint - Exupéry 

☺ 

Struktura dne se každodenně přizpůsobovala schopnostem, možnostem a náladě 
každého klienta.  

Podstatou rovnosti je spravedlnost.                                                                                      
Marcus Tullius Cicero 
Rovnost - hlavní osnova lásky. 
Gotthold Ephraim Lessing 



☺ 

V létě se již tradičně někteří naši klienti sešli spolu se svými rodinami na týdenním 
společném pobytu. 

Dostáváš sám vždy jedině to, co sám dáváš. 

☺ 

Každý klient spolu se svým klíčovým pracovníkem vytvářel a realizoval Plán služby 
a své Osobní cíle. Snažili jsme se o co největší respektování přání klientů 
a podchytit jejich potřeby i tužby. Zároveň jsme spolupracovali s rodinou každého 
klienta se snahou zaměřit se na jeho přednosti, zájmy, schopnosti a možnosti. Při 
individuálním plánování jsme se snažili porozumět situaci klienta.  
Povzbuzovali jsme klienty, aby se na tvorbě individuálního plánu                                        
a stanovení osobního cíle aktivně podíleli. Zároveň jsme každého klienta 
podporovali v jeho co největší samostatnosti v oblasti oblékání, stolování, 
hygienických návyků a včlenění do běžného života. Opakováním těchto aktivit 
pozvolna dochází u některých klientů ke zlepšení.  

Může být něco krásnějšího než dělat to, co máte rád a vědět,                                       
že to má význam?  Katharine Graham  
Pesimista vidí problém v každé příležitosti. 
Optimista vidí příležitost v každém problému.  

☺ 

Nejdůležitějším kritériem hodnocení je pro nás vždy individuální rozvoj každého 
jednotlivého klienta. Nálada a chování klienta, plnění aktivit, realizace 
individuálního plánu bylo zaznamenáváno do denních záznamů klientů. Termín 
vyhodnocení se domluvil a stanovil s klienty individuálně, podle frekvence 
návštěvnosti našeho zařízení. Kvalitu služby i naplňování cílů našich klientů 
hodnotil celý pracovní tým na svých poradách. Dále odborníci, ke kterým klienti 
dochází na kontroly, supervize a Správní rada. 

Vše, co je v člověku krásné, je očima neviditelné.  
Každý člověk má v sobě svoje kouzlo. Zázrak je jen jeden, že tu jsi... 
 

☺ 

Tak jako v letech minulých i v letošním roce jsme se snažili                                   
do rozhodování o provozu služby zapojit klienty a jejich rodinné příslušníky. Podle 
potřeby probíhaly individuální i skupinové schůzky vedoucí zařízení s rodinnými 
příslušníky našich klientů, kde mimo informací o průběhu služby byl dán prostor 
k podnětům a připomínkám. Klienti i jejich rodinní příslušníci/opatrovníci měli 
také během roku možnost využít schránku stížností a důvěry na své připomínky, 
přání, stížnosti, podněty apod. Na konci školního roku měli klienti i jejich rodinní 
příslušníci/opatrovníci možnost své připomínky, podněty, přání vyjádřit 
v dotazníku týkajícího se spokojenosti se službou. Dotazník vyhodnocuje vedoucí 
stacionáře spolu s pracovníky ve spolupráci se Správní radou. 

Sami toho zvládneme tak málo, ale když se spojíme, zvládneme cokoli.  
Helen Keller 
Nikdo z nás není tak chytrý, jako my všichni dohromady.  
Japonské přísloví 
Velkých cílů je možné dosáhnout jedině,                                                                
když se spojí mnoho lidí dohromady.  
John C. Maxwell 



☺ 
V našem zařízení simulujeme rodinné prostředí, které dává našim klientům pocit 
bezpečí. Tím, že poskytujeme denní formu péče, zachováváme stálý kontakt 
klientů s jejich rodinami, který je pro ně velmi důležitý. 

Měřítkem poslání není krása jeho myšlenky.  
Jeho správnost prokážou činy. 
Peter F. Drucker 

☺ 
V neposlední řadě se snažíme snižovat psychickou a fyzickou zátěž rodin našich 
klientů při plnění a zvládání jejich každodenních povinností. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



☺ 

Pracovní tým ve složení: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovník, 
speciální pedagog a ředitelka poskytoval službu šestnácti lidem ve věkovém 
rozpětí 9 až 55 let každý všední den od 8.00 do 18.00 hodin.  

Všechno má svůj čas, každá věc pod sluncem má určenou chvíli... 
To mne přivedlo k poznání, že není nic lepšího,  
než se radovat a prokazovat sobě i druhým dobro.  Bible 

Ponecháni jen svým vlastním schopnostem 
nedokázali bychom vůbec nic. 
Má-li naše práce přece nějaké výsledky, 
je to působením Boží moci. 
Bible 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



☺ 

Téměř každý den nás něčím milým naši klienti překvapili. 

Jsou totiž neobyčejně vnímaví a vtipní:  

"Míšo, k čemu máme zuby? Abysme nechtěli jít k zubaři." 

Vašík leze na schůdky a volá na Honzu: "Honzo, ať nespadneš!" 

"Jak se přechází přes silnici? Na zelenou. 
A co když tam nebude semafor? Tak to bude průšvih!" 

Anička loudí na Věrce ovoce. "Zuzanko, jak řekneš, když něco chceš?" 
Zuzanka: "Prosím."    Věrka: "Výborně!" 
Zuzanka velmi rázně a důrazně: "Hned dej!" 

"Já furt jím a nemůžu zhubnout." 

Janička utírá nádobí: "Mě bolí ručička... A od čeho Tě bolí ručička? 
Od pomáhání..." 

"Nelíbí se mi jméno Anička ani Janička. A jak Ti máme říkat? 
No přece, holko bezejmenná!" 

"Fando, k čemu máme zuby? Na čištění. 
K čemu máme srdce? Na bouchání." 

Při obědě je nějaký velký ruch a mnoho povídání. "Evi, u jídla se nemluví, ale jí."  
Eva ztichne a po chvíli začne velmi aktivně znakovat... 

Věra jde pro Anežku do školy. Anežka vejde do šatny plné lidí  
a hlasitě pronese: "To je teda šok. Věrko, bereme to smykem..." 
"Anežko, já ale nevím, jak se jde ze školy do stacíku.                                                            
Pomůžeš mi najít cestu?" 
Anežka po chvíli: "Jasně, Anežka Tě v tom nenechá." 
V autobuse Anežka říká: "Anežka má hlubokou radost." 
Věra se ptá: "A proč máš, Anežko, hlubokou radost?"  
Anežka: "Věrko, já už nedoufala, že pro mě přijedeš!" 

Tomáš píše úkol a povídá si u toho: "Tom se dneska ve škole trochu rozjel, ale hned se zase uklidnil..." 
"Tome, Ty jsi ve škole zlobil?" 
Tomáš: "Néééé, nezlobil. Tom se jenom malinko rozjel, ale nezlobil, to néééé!" 

Hanka nakreslila strašidlo a ptá se: "Proč se Hana bojí?" 
Hned si ale odpoví: "Protože je taková velká bojovnice!" 

Alenka: "Já jsem kór moc velkorysá." 

"Fando, nevylizuj ten talíř, to dělá kočka." 
Fanda: "Ale já jsem pes!" 

Mirka si nasazovala náušnice a nešlo jí to.  
Řekla Pavlovi, aby jí držel palce, aby se jí to povedlo. 
Pavel vzal Mirce palce a pevně je držel... 

Na procházce jdeme kolem silnice a Vilík povídá:  
"Tady na Žižkově je to dobrý, není zde nic slyšet, jenom auta." 

Hrajeme slovní fotbal a na Jáju vyšlo písmeno "A".  
Moc volných slov už nemáme a Jája chce poradit. 
"Jájo, je z daleké země, létá na koberci, máš ho ráda (Aladin). 
A Jája po chvilce zamyšlení řekne: "Anděl!" 

☺ 

S našimi klienty jsme prožili i letošní rok plný různých akcí. U některých akcí 
se chceme zastavit podrobněji, protože pro nás byly jedinečné, obohacující 
a povzbuzující. 

Téměř všechny najdete na: www.cb.cz/praha3/stacionar 
 

 



Nebojte se autistů, jděte jim naproti. Mějte autisty rádi, spojujte je.  
Nepopírejte jejich existenci, přijměte je,  
protože až pak můžou jejich schopnosti vyniknout. 
Paul Isaacs 

Aby autisté v tomto světě uspěli,  
musí najít své silné stránky a lidi,  
kteří jim pomohou se dostat ke svým snům a cílům.  
Aby se tak stalo, je nutné mít a udržet si kamarády.  
Mezi kamarády musí být mentoři. 
Prostředí, které vás podporuje, a ve kterém se mohou                             
učit ze svých chyb,  
to pro autisty musí společnost vytvořit. 
Bill Wong 

 
 
 

 

☺ 
NÁŠ DEN S NIELSENEM 

Přijmout lidi takové, jací jsou, 
je jeden z největších darů, 
které může dát člověk sám sobě. 
Vladimír Přichystal – Život ve vlnách  

Pracovníci ze společnosti Nielsen přišli                                                                                                     
mezi nás, aby nám pomohli s tím,                                                                                                                              
na co v běžném provozu nezbývá čas.                                                                                         
Byli milí, usměvaví, vstřícní.                                                                                               
Jedna parta nám umyla okna a vše,                                                                                   
co sneslo vodu, do vysokého lesku.                                                                                      
Doplnila naší zahrádku a my, díky tomu,                                                                                   
mohli v létě sklízet bohatou úrodu. 
Druhá parta nám pomohla nastěhovat nábytek do sklepa, vymalovala předsíň.  
Třetí skupina doprovodila naše klienty do Národního technického musea.                                              
Své zážitky si potom živě sdíleli u společného oběda.                                                                                                  
Byl to nádherný den. Moc rádi na něj vzpomínáme! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



☺ 

NAŠI BÁJEČNÍ PRAKTIKANTI 
Pomáhej lidem, i když víš, 
že Ti to nemohou vrátit zpět. Pomáhej bez očekávání. 
Laskavost z Tebe dělá úžasného a krásného člověka. 

Neexistuje lék na to, že jsme lidi. 
Cheri Rauser 

Celým rokem nás také provázela spolupráce s mladými lidmi, kteří se rozhodli pro 
praxi v našem stacionáři. Byli z různých škol se sociálním zaměřením 
a z 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pro naše klienty je praxe 
studentů vždy něčím novým a zajímavým. 
Studenti nám zpravidla poskytují zpětnou vazbu. Mnohdy je pro nás inspirující 
i povzbuzující a některé z nich, si můžete přečíst na našich webových stránkách. 
 
 
 
 
 
 

Nikdo nejsme perfektní.  
Každý má i svoji neperfektní stránku. 
Finn Christie, 10 let 

 

 

 

STUDENTKY A STUDENTI Z 3. LF UK  
(Ústav ošetřovatelství) 
pod vedením Mgr. Petry Sedlářové pro nás vyrobili neuvěřitelné množství 
přínosných pomůcek. Také je najdete na našich webových stránkách. 

Přestože fyzicky vypadají lidé s autismem stejně jako všichni jiní lidé,  
jsou doopravdy úplně jiní. Jsme spíš cestovatelé z dávné minulosti.  
A tím, že jsme tady, můžeme pomoci lidem si vzpomenout,  
co je opravdu důležité, co nám dává tiché potěšení. 
Naoki Higashida 

MAMINKA SYNA LUKÁŠE, který chodí do našeho stacionáře, byla pozvaná mezi 
studentky 3. LF UK, aby jim pověděla svůj životní příběh. 
  
  

 O svém životě píše v knize 
 "Žiju s autistou". 

  
Ukázku z této knihy si můžete přečíst 
na našich webových stránkách. 

 



☺ 

Autismus je stejná součást lidskosti,  
jako schopnost snít. 
Kathleen Seidel 

Některé momenty z našich zážitků popíšeme nebo je prostě namalujeme. 
Mnohé z nich najdete také na našich webových stránkách.  

☺ 

Někteří klienti spolu se svými rodinami využili možnosti společného týdenního 
pobytu v Sedlici. Byli to krásné dva týdny, rádi na ně vzpomínáme. 

☺ 

Pokračovali jsme v individuálních i skupinových schůzkách s blízkými lidmi našich 
klientů a byli s nimi v jejich každodenních radostech i starostech. 

☺ 

Individuální i skupinové supervize zajišťovala Mgr. Noemi Komrsková, speciální 
pedagog s kurzem vedení supervize, muzikoterapeut. 
☺ 

Pokračovali jsme v individuálních i skupinových schůzkách s blízkými lidmi našich 
klientů a byli s nimi v jejich každodenních radostech i starostech. 
☺ 

V roce 2016 jsme prožili řadu nezapomenutelných zážitků.                              
Mnoho je jich zdokumentováno na našem webu  www.cb.cz/praha3/stacionar 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Síla lásky se projeví až tehdy,  
kdy je namáhána její věrnost, 
kdy se setkává se slabostí                                            
a křehkostí druhého. 
Vojtěch Kodet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           DĚKUJEME VÁM VŠEM,                                                                                                              
      KTEŘÍ JSTE NÁM V NAŠÍ PRÁCI 
                BYLI OPOROU. 

 

 

 

 

 

 

 

 
☺☺☺ 

Kontakt: 

Pobočka Diakonie Církve bratrské v Praze 3 
Stacionář pro děti s kombinovaným postižením  
Koněvova 151/24, Praha 3, 130 00 
tel.: 222 584 355 
e-mail: stacionar@volny.cz   
www.cb.cz/praha3/stacionar 
ředitelka: Věra Weilová 

  
 



VÝSLEDOVKA 
Firma  :6 Pobočka Diakonie Pha3 2016    
Účet  Popis  2016/12-2016/12 2016/01-2016/12 
5011    Spotřeba ergomateriaálu                     3 617,00 36 980,00 
5012    Spotřeba potravin                           3 719,00 18 313,00 
5014    Spotřeba vybaveni 4-40 tis.v evidenci       3 000,00 43 422,00 
5015    Spotřeba kancelář.materiál                  7 486,00 8 283,00 
5016    Spotřeba zdravotnický materiál              0,00 469,00 
5017    Spotřeba úkli.čistící potřeby               1 605,00 15 968,00 
5018    Spotřeba odborná literatura                 0,00 1 749,00 
5019    Spotřeba kuch.vybavení údrž.materiaál       935,00 3 557,00 
501xxx                                              20 362,00 128 741,00 
5020    Spotreba energie  vodne                     8 000,00 9 892,00 
5021    Spotreba energie  elektřina                 15 000,00 14 034,00 
5022    Spotreba energie plyn                       15 000,00 14 170,00 
502xxx                                              38 000,00 38 096,00 
511     Opravy a udrzovani                          16 072,00 23 616,00 
511xxx                                              16 072,00 23 616,00 
512     Cestovne                                    1 825,00 8 060,00 
512xxx                                              1 825,00 8 060,00 
51811   Služby účetnictví, mzdy                     18 000,00 18 000,00 
51812   Služby odvoz odpadu, uklid domu             1 000,00 1 000,00 
51814   Služby kopír.vstup.inzerce,parkovné         0,00 2 894,00 
51816   Službgy SW                                  0,00 8 814,00 
51817   Služby uklid                                0,00 3 000,00 
51821   Sližby poštovné                             112,00 383,00 
51822   Služby telefon, internet                    1 234,00 3 294,00 
5184    Služby canisterapie                         0,00 5 950,00 
5185    Služby nájem                                0,00 16 008,00 
5187    Sližby školení, supervize                   0,00 20 440,00 
5188    Služby stravné                              6 270,00 76 008,00 
518xxx                                              26 616,00 155 791,00 
5210    Hrube mzdy                                  85 206,00 1 168 211,00 
5211    Hrube mzdy nemoc                            0,00 3 418,00 
5212    Hrubé mzdy dohody                           13 140,00 63 000,00 
521xxx                                              98 346,00 1 234 629,00 
524     Zakonne soc. pojisteni                      28 971,00 397 193,00 
524xxx                                              28 971,00 397 193,00 
5271    Zákonné úrazové pojištění                   0,00 5 137,00 
5272    Ost.atní soc. náklady stravné zaměstnanci   1 319,00 19 169,00 
527xxx                                              1 319,00 24 306,00 
538     Ost. neprime dane apopl.                    0,00 50,00 
538xxx                                              0,00 50,00 
5491    Pojištění org.zákon.podíl. UP               0,00 5 508,00 
5492    Bankovní poplatky, rozhlas TV               186,00 2 145,41 
549xxx                                              186,00 7 653,41 
551     Odpisy nehmot. a hmot. inv. maj.            1 766,00 1 766,00 
551xxx                                              1 766,00 1 766,00 
581     Poskytnuté příspěvky                        0,00 2 220,00 
581xxx                                              0,00 2 220,00 
xxxxxx  NÁKLADY                                     233 463,00 2 022 121,41 
6022    Příspěvek na stravu                         -7 890,00 -96 031,00 
6023    Příspěvek na péči                           -22 936,00 - 290 770,00 
602xxx                                              -30 826,00 - 386 801,00 
644     Bankovní uroky                              -78,88 -1 071,63 
644xxx                                              -78,88 -1 071,63 
648     Ostatní provozní výnosy                     0,00 -1,00 
648xxx                                              0,00 -1,00 
682     Přijaté dary                                -29 900,00 - 224 961,00 
682xxx                                              -29 900,00 - 224 961,00 
6912    Přijaté dotace HMPha-sociální               0,00 - 210 000,00 
6913    Provozní dotace MPSV                        0,00 -1 269 000,00 
6914    Provozní dotace MČ Pha                      0,00 -52 000,00 
691xxx                                              0,00 -1 531 000,00 
xxxxxx  VÝNOSY                                      -60 804,88 -2 143 834,63 
xxxxxx  ZTRÁTA / ZISK                               172 658,12 - 121 713,22 
 



ZPRÁVA  NEZÁVISLÉH0  AUDITORA
o účetní závěrce

Příjemce: Pobočka Diakonie Církve bratrské Praha 3

Praha 3, Koněvova 151 /24

psČ   13000

Česká republika

IČ  18629130

Výrok auditora

Provedli jsme  audit  přiložené  účetní  závěrky  Pobočky  Diakonie  Círlwe  bratrské

Praha 3 (dále také „Diakonie") sestavené na základě českých účetních předpisů, která

se  skládá  z rozvahy  k  31.12.2016,  výkazu  zisku  a  ztráty  za  rok  končící  31.12.2016

a přílohy  této  účetní  závěrky,  která  obsahuje  popis  použitých  podstatných  účetních

metod a další vysvětlující infomace.  Údaje o Diakonii jsou uvedeny v části  1  přílohy

této účetní závěrky.

Podle  našeho  názoru  účetní  závěrka  podává  věmý  a  poctivý  obraz  aktiv  a  pasiv

Pobočky   Diakonie   Církve   bratrské   Praha   3   k   31.12.2016   a  nákladů   a   výnosů   a

výsledku jejího  hospodaření  za rok končící  31.12.2016  v  souladu  s  českými  účetními

předpisy.

Zák]ad pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů f

České  republiky  pro   audit,  kterými  jsou  mezinárodní   standardy  pro  audit  (ISA),

případně doplněné a upravené souvisej ícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost
stanoven.á  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  Diakonii  nezávislí  a  splnili jsme  i  další

etické   povinnosti   vyplývající   z uvedených   předpisů.   Domníváme   se,   Že   důkazní
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infomace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření

našeho výroku.

Odpovědnost statutárnmo orgánu za účetní závěrku

Ředitelka Diakonie  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 ředitelka Diakonie povima posoudit, zda je Diakonie

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  správní  rada  plánuje

zrušení  Diakonie  nebo  ukončení její  čirmosti,  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 souhmu  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 odbomý 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  infomace,
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
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součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí,

nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.

•     Seznámit   se   s vnitřním   kontrolním   systémem   Diakonie   relevantním   pro   audit

vtakovém   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  ředitelka  Diakonie  uvedla  v příloze

účetní závěrky.
•     Posoudit  vhodnost  použití  předpokladu  nepřetržitého  trvání  při  sestavení  účetní

závěrky ředitelkou a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje

významná   (materiální)   nejistota   vyplývající   z událostí   nebo   podmínek,   které

mohou   významně   zpochybnit   schopnost   Diakonie   nepřetržitě   trvat.    Jestliže

dojdeme  k závěru,   Že  taková  významná  (materiální)   nejistota  existuje,  je  naší

povimostí   upozomit   vnaší   zprávě   na   informace   uvedené   vtéto   souvislosti
v příloze   účetní   závěrky,   a  pokud  tyto   informace   nejsou   dostatečné,   vyjádřit

modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Diakonie nepřetržitě trvat

vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně

budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Diakonie 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 věmému zobrazení.

Naší povimostí je informovat ředitelku 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.

Jméno auditora:

Adresa sídla:

Evidenční číslo auditora:

Datum zprávy auditora:

Podpis auditora:

Ing. Dagmar Švecová

Sadová 275, 431  56 Mašťov

1183

24. března 2017-
/,

Ei--
72C2#
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Projekt podpořili: 
TEN, KDO UDĚLAL DOBRÝ SKUTEK MÁ MLČET. 
MLUVIT MÁ TEN, V JEHOŽ PROSPĚCH BYL UDĚLÁN. 
MEZI DVĚMA LIDMI BUDIŽ PŘI DOBRODINÍCH TENTO ZÁKON: 
JEDEN - ABY HNED ZAPOMNĚL, CO DAL, 
A DRUHÝ - ABY NIKDY NEZAPOMNĚL, ŽE NĚCO DOSTAL.  
Lucius Annaeus Seneca  

ZÁJEM O POTŘEBNÉ DÁVÁ TUŠIT  
DOBRÉ A VNÍMAVÉ SRDCE ČLOVĚKA. 
  

 ☺☺☺☺☺☺ 

� MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR  
� HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
� SBOR CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 3  
� MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 
� PETR JINDRA – PIREOS 
� WEB RETAIL s.r.o.  
� GLOBUS 
� LIONSKÝ KLUB LC PRAHA HARTIG 
� MULTIFON STRAHOV s.r.o. 
� NIELSEN ĆESKÁ REPUBLIKA 

 
 

JE TO SRDCE, KTERÉ ROZDÁVÁ. 
RUCE UŽ JENOM DÁVAJÍ. 
 

� Marie Suková 
� Ing. Iva Matějková a Ing. Zdeněk Matějka 
� Ing. Petr Verner 
� Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. 
� MUDr. Vratislav Němeček 
� Milada Wedellová 
� Jana a Daniel Fajfrovi 
� Marta Pařízková 
� Pavla Průšová 
� Ing. Eva Jaklová 
� Lenka Matějková 
� Petr Weil 
� Lydie Šináglová – Linhartová 
� Ing. Marie Nosková 
� Ing. Zdeněk Weil 
� Ing. Jan Tyl 
� Členové Sboru CB v Praze 3 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

“Loď je pro nás místem, kde se cítíme pohodlně.  
A když už tedy ne pohodlně, tak alespoň bezpečně –  
ve víru všech životních bouří, kterými procházíme.  
kterými procházíme.                                                                                    
Kdežto voda, na niž máme vystoupit,  
je divokým živlem – něčím,  
co nás ohrožuje a z čeho máme strach. 
 
 

Vystoupit z lodi tedy vždycky znamená udělat krok víry a pustit se do neznáma.  
Vyjít na cestu, jejíž průběh je značně nejistý,  
ale jejíž konec je pro nás vždycky v něčem dobrý.  
Najít v sobě odhodlání vystoupit z lodi znamená přijmout výzvu  
a začít navzdory všem nepříznivým okolnostem růst.  

Kráčet po vodě znamená být ochoten riskovat a důvěřovat..."  
John Ortberg 

 

                                                                               

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydala Pobočka Diakonie Církve bratrské v Praze 3 
Koněvova 151/24, tel: 222 584 355 

Email: stacionar@volny.cz 
WEB: http://www.cb.cz/praha3/stacionar  
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