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!dentifikace účetníjednotky:
Název:
Okresní pečovatelská služba Nové Strašecí
Sídlo:
Čsl.armády 1"t66,271,01 Nové Strašecí

lČ:

za Ú.t jedná:

276 41163

ředitelka společnosti

Adresát zprávy
nejvyššíorgá n účetníjednotky

Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetnízávěrky účetníjednotkyOKREsNÍ pEČoVATEL§KÁ sLUžBA NoVÉ
STRAŠECÍo.p.s. (dále také,,ÚJ") sestavené na základě českých účetníchpředpisů, která se skládá z

rozvahY k33,.1,2.201,9, výkazu zisku a ztráty a přílohy této účetnízávěrky, která obsahuje popis
použitých podstatných účetníchmetod a dalšívysvětlujícíinformace.

Podle naŠehonázoru ÚČetní závěrka podává věnný a poctivý obraz aktiv a pasív účetníjednotky
oKREsNÍ PEČOVATELSKÁ st-UŽBA NoVÉ sTRAŠrcío.p,s,k 3í,.],2.20].9, nákladů a výnosů a výsledku
jejího hospodaření za rok končící3X.12.2O79 v souladu s českýnni účetnímipředpisy,
Základ pro výrok
Audit jsme provedliv souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů českérepubliky

Pro audit, kterýrni jsou mezinárodní standardy pro audit (lSA) případně doplněné a upravené
souvisejícímiaplikaČními doloŽkami, Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji
popsána v oddílu odpovědnost auditora za audit účetnízávěrky.v souladu se zákonem o auditorech

a

Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů Českérepubliky jsme na účetníjednotce nezávislí a
sPlnili jsme i dalŠÍetické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní
informace, které jsme shromáŽdili, poskytujídostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

ostatní informace uvedené ve vriročnízprávě
Ostatními informacernijsou v souladu s § 2 písm, b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční
zPrávě mimo ÚČetnízávěrku a naši zprávu auditora, Za ostatní informace odpovídá statutárníorgán
účetníjednotky.
NáŠ výrok

k Účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje, Přesto je však součástínašich

Povinnostísouvisejících s ověřením účetnízávěrkyseznámeníse s ostatními informacemia posouzení,
zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetnízávěrkou či s našimi

znalostmi o ÚČetní jednotce získanými během ověřování účetnízávěrky nebo zda se jinak tyto
informace nejevíjako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatníinformace byly
ve vŠech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy,
TÍmto posouzením se rozumí, zda ostatníinformace splňujípožadavkyprávňích předpisů na formální
náleŽitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda
PříPadné nedodrŽení uvedených požadavků by bylo způsobiléovlivnit úsudek činěný na základě
ostatních informací.
Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

Stránka 2 z 4

" ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou téžpředmětem zobrazenív účetnízávěrce,jsou

ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetnízávěrkou a
o

ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o účetníjednotce,k nimž jsme dospěli

při provádění auditu, ostatní informace neobsahujívýznamné (materiální} věcné nesprávnosti. V rámci

uvedených postupŮ jsme v obdržených ostatních informacích žádnévýznamné (materiální) věcné
nesprávnosti nezjistili.
Odpavědnost statutárníha orEónu g dozarčíhaorgónu účetníjednatky

z@

účetnízóvěrku

Statutární orgán účetníjednotky odpovídá za sestavení účetnízávěrky podávající věrný a poctivý obraz
v souladu s Českými účetnímipředpisy a za takový vnitřníkontrolnísystém, který považuje za nezbytný
pro sestavení ÚČetnízávěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené
podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetnízávěrkyje statutární orgán účetníjednotkypovinen posoudit, zda je ÚJ schopna

nepřetrŽitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetnízávěrkyzáležitosti týkajícísejejího
nepřetrŽitého trvá nía použitípředpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetnízávérky, s výjimkou
případŮ, kdy statutární orgán plánuje zrušení ÚJ nebo ukončeníjejíčinnosti, resp. kdy nemá jinou
reálnou možnost než tak učinit.

adpavědnost auditara za audit účetnízúvěrky
NaŠÍmcílem je získat přiměřenou jistotu,

že účetnízávěrka jako celek neobsahuje významnou

(materiálnÍ) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahujícínáš
výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně nenízárukou, že audit provedený v souladu
s výŠeuvedenými předpisy ve všech případech v účetnízávěrceodhalípřípadnou existujícívýznamnou

(materiálnÍ) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považujíse za

významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednot|ivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit
ekonomická rozhodnutí, která uživateléúčetnízávěrky na jejím základě přijmou,
Při prováděníauditu v souladu s výše uvedenými předpisy je našípovinnostíuplatňovat během celého
auditu odborný úsudek a zachovávat profesnískepticismus, Dále je našípovinností:
ls

l&

ldentifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetnízávěrky způsobené
podvodem nebo chybou, navrhnoLlt a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat
dostateČnéa vhodné důkazníinformace, abychom na jejich základě gnohlivyjádřit výrok. Riziko,
Že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níždošlo v důsledku podvodu, je většínež
riziko 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 ÚJ relevantním pro audit v takovém rozsahu,
abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli
abychom mohli vyjádřit názor na účinnostjejího vnitřního kontrolního systému,
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posoudit vhodnost použitých účetníchpravidel, přiměřenost provedených ÚČetních odhadŮ a
informace, které v této souvislosti statutárníorgán účetníjednotkyuvedlv příloze ÚČetnízávěrky.

posoudit vhodnost použitípředpokladu nepřetržitého trvání při sestavení ÚČetnízávěrky

statutárním orgánem, a to, zda s ohledem na shromážděné dŮkazní informace existuje významná
(materiální) nejistota vyplývajícíz událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit
schopnost ÚJ nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, Že taková významná (materiálnÍ)
nejistota eNistuje, je našípovinností upozornit v našízprávě na informace uvedené v této
souvislosti v příloze účetnízávěrky, a pokud tyto informace nejsou dostateČné, vyjádřit
modifikovaný výrok. Naše závěry týkajícíse schopnosti Účetníjednotky nepřetrŽitě trvat vycházejí
z důkazních informací, které jsme získali do data našízprávy. Nicméně budoucí události nebo
podmínky mohou vést k tomu, že ÚJ ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
a

Vyhodnotit celkovou prezentaci, členěnía obsah účetnízávěrky, vČetně přílohy, a dále to, zda
účetnízávěrka zobrazuje podkladové transakce a události zpŮsobem, který vede k věrnému
zobrazení.

Našípovinnostíje informovat statutární orgán a dozorČÍorgán 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.

ing.David Vičar

Pod Dubovkou 1"98/9, 301 00 Plzeň
evidenčníčíslo:2390
Datum zprávy auditora :15.6.2O2O
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