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Výroční zpráva organizace za 

rok 2015 
 

Celia – život bez lepku o. p. s. je organizace, která vznikla v r. 2006 jako občanské 

sdružení původně pěti osob. Osob, které cítili potřebu pomoci ostatním lidem po té, 

co zjistili, že žít s jakýmkoliv hendikepem je v naší společnosti složité. První pomocí 

lidem postiženým celiakií byla pravidelná setkání, kterých se začali zúčastňovat 

celiaci a jejich rodiny. Tato setkání probíhají dosud, mění se jen forma a obsah a 

rozšiřují se do více míst. Setkání celiaků, jak se tato aktivita nazývá i když se jí 

zúčastňují různí lidé, tedy nejen celiaci, je stále nejrozšířenější aktivitou organizace. 

Za 10 let existence organizace se jich zúčastnili již stovky lidí a často si odnesli 

mnoho užitečných informací, rad, nápadů a receptů, ale také pocit, že v tom nejsou 

sami, že jsou v jejich blízkosti lidé se stejným postižením, stejnými problémy a že se 

umí a chtějí podělit o své zkušenosti. Původní snaha pomoci lidem v Liberci a okolí se 

postupně změnila v cílevědomou práci několika lidí a řady dobrovolníků, která má 

vést ke zlepšení života celiaků.  

Od r. 2010 působí organizace celorepublikově ve všech svých aktivitách. V r. 2013 se 

občanské sdružení transformovalo na obecně prospěšnou společnost. Organizace 
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nevyvíjí spolkovou činnost a transformace na o.p.s. byla v souladu s platnou 

legislativou tou správnou cestou. Lidé, kteří se na organizaci obracení o radu, pomoc 

nebo podporu, potřebují pomoc, radu a podporu. Nepotřebují a ani nechtějí se 

sdružovat. Celiaci a jejich rodiny nemají zájem podílet se na fungování organizace, 

účastnit se členských schůzí a řešit plán činnosti, či rozpočet organizace. To vše by 

pro ně bylo jen další ztížení již tak složitého života s bezlepkovou dietou. Poskytování 

obecně prospěšných služeb souvisejících s problematikou celiakie a bezlepkové diety 

je pro cílovou skupinu to, co potřebují.  

Mezi hlavní obecně prospěšné služby, které organizace poskytuje, patří:  

 pomoc lidem s celiakií a jejich rodinám 

 pomoc lidem, kteří mají zdravotní problémy signalizující možnost onemocnění 

celiakií 

 pomoc lidem s alergií na lepek, které rovněž dodržují bezlepkovou dietu 

 jednání s úřady na úrovni obcí, měst a kraje, a jednání s MPSV a MZČR s cílem 

zlepšit životní podmínky lidí s celiakií 

 připomínkování současných i nově vznikajících legislativních norem, které se 

dotýkají života lidí s indikovanou bezlepkovou dietou, vznášet požadavky na 

příslušné instituce ke zlepšení života lidí s bezlepkovou dietou 

 spolupráce s jinými organizacemi sdružujícími lidi s celiakií, či hájícími jejich 

zájmy 

 spolupráce s odborníky a s jejich pomocí zajišťování edukace pedagogických a 

jiných výchovných pracovníků 

 organizování screeningových akcí ve spolupráci s lékaři s cílem rychlejšího 

odhalování nemocných 

 vydávání edukačních materiálů pro nově diagnostikované celiaky 

 vydávání informačních materiálů o problematice celiakie pro širokou 

veřejnost a organizování edukačních akcí pro veřejnost 

 zajišťování informovanosti nemocných prostřednictvím webových stránek 

 provozování poradny a veřejné diskuse na webových stránkách a umožňovat 

tak nemocným výměnu zkušeností s bezlepkovou dietou i s řešením ostatních 

problémů  

 jednání s výrobci bezlepkových potravin a obchodníky s cílem rozšíření 

sortimentu bezlepkového zboží na trhu 

 jednání s provozovnami veřejného stravování o zařazování bezlepkových jídel 

do jídelníčku 
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 jednání s vedením středních škol a učilišť se zaměřením na gastronomii o 

zařazení bezlepkové diety do učebních plánů a umožnit tak vstup odborníků 

na bezlepkové vaření do praxe 

 

Všechny uvedené služby se nedaří v plném rozsahu své potřebnosti poskytovat a 

některé z uvedených jsou jen přáním jak celiaků, tak lidí, kteří pro organizaci pracují. 

Rozsah plnění uvedených obecně prospěšných služeb pro cílovou skupinu je dán 

především finančními možnostmi organizace a podmínkami dotačních titulů, ze 

kterých finanční prostředky přicházejí.  

_____________________________________________________________________ 

Celiakie je dávný problém lidstva, ačkoliv je v současné podobě znám pouze několik desítek let. Lidé 

trpící touto nemocí se potýkají s celou řadou problémů. Někteří lidé se s nemocí vyrovnají lépe, jiní 

hůře, ale bezesporu je to omezení v životě a znamená to nutnost učit se žít jinak nežli zdraví lidé.  

Když jsem připravovala anotaci pro svou přednášku na Konferenci ve Stříbře, která se týkala 

zpřístupnění památek zdravotně znevýhodněným lidem, charakterizovala jsem celiakii jako 

neviditelný problém. Lidé s celiakií nemají žádné viditelné postižení, a proto jsou často považovány 

za zdravé. Jejich omezení spočívá v dietním režimu a ten je často velmi bagatelizován a 

podceňován. Zejména zdravými lidmi, kteří o složitosti tohoto dietního režimu a jeho záludnostech 

vědí jen pramálo. Problém bezlepkové diety, která je kauzální léčbou celiakie, není zdaleka tak 

jednoduchý jak na první pohled vypadá a jak ho většina těch, kterých se netýká, vnímá.  

Situaci pak velice komplikují lidé, kteří nemají celiakii a bezlepkovou dietu si přivlastňují s pocitem, 

že pečují o své zdraví. Věří, že lepek je jed, který jim škodí, že zalepuje střeva, že způsobuje 

zdravotní komplikace a že jeho vyloučením ze stravy svému tělu prospějí. Tato nesmyslná teorie je 

zpravidla šířena veřejně známými lidmi a celou řadou rádoby odborníků, kteří se chytají každé 

příležitosti, jak se zviditelnit a dobře míněné rady o škodlivosti lepku jim v tom napomáhají. Tito 

lidé ale nepotřebují nic víc než čtenáře, posluchače a následovníky, kteří jim věří.  

Celiaci ale potřebují podporu a pomoc v celé škále problémů, které jsou s celiakií a bezlepkovou 

dietou spojené. Celiakie je autoimunitní nemoc, a už dobrat se správné diagnózy, není vždy 

jednoduché. Mnoho praktických lékařů dosud ani neví, jak se vyšetřuje a kdy k takovému vyšetření 

přistoupit.  

Problematika celiakie je velmi široká a zahrnuje nejen diagnostikování nemoci a zvládnutí léčby, 

tedy bezlepkové diety, ale také sociální dopady nemoci a léčby, finanční problémy, problémy 

vztahové, pracovní a často i psychické. Zejména pubertální mládež a senioři se s nemocí velmi 

špatně vyrovnávají. 

Právě proto je pro celiaky tolik potřebná pomoc a podpora a také organizace, která bude hájit 

jejich zájmy, ochraňovat je před diletantskými rozhodnutími problematiky neznalých lidí a šířit 

osvětu.  
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Posláním naší organizace je právě ochrana zájmů celiaků, šíření osvěty a pomoc lidem, kteří ji 

potřebují. 

Helena Sasová 

ředitelka 

________________________________________________________________________________ 

 pomáhat lidem s celiakií a jejich rodinám 

 pomáhat lidem, kteří mají zdravotní problémy signalizující možnost 

onemocnění celiakií 

 informovat a edukovat veřejnost 

 šířit pravdivé a správné informace o problematice celiakie 

 lidé trpící celiakií, lidé se zdravotními problémy, které mohou signalizovat 

celiakii 

 rodinní příslušníci celiaků  

 široká veřejnost  

 organizování poradenských a edukačních akcí pro celiaky a jejich rodinné 

příslušníky k vzájemné výměně zkušeností 

 zajišťování poradenské činnosti pro celiaky i veřejnost 

v oblasti 

o problematiky celiakie 

o bezlepkové diety 

o psychické zátěže spojené s dodržováním bezlepkové diety 

o výchovy dítěte s celiakií 

o sociálních dopadů nemoci a její léčby 

formou 

o www stránek 

o písemných dotazů 

o dotazů na akcích 

o e-mailem 
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o telefonicky 

o individuální poradenství v předem dohodnutém termínu a na předem 

dohodnutém místě 

 testování nemocných pro kontrolu dodržování bezlepkové diety 

 testování potenciálních celiaků 

 organizování odborných přednášek na téma celiakie a bezlepková dieta 

 zajištění informovanosti nově diagnostikovaných lidí formou edukačních 

materiálů 

 informování celiaků o nových i stávajících bezlepkových produktech na trhu  

 vydávání edukačních materiálů (brožur, letáků, CD apod.) 

Výsledkem realizace aktivit organizace je začlenění lidí s celiakií do běžného života, 

zvládnutí dodržování bezlepkové diety a situací s jejím dodržování spojené. 

Ing. Helena Sasová, ředitelka 

 vedení organizace 

 finanční řízení a vedení účetnictví 

 odborné vedení seminářů 

 přednášková a edukační činnost 

 zajišťování obsahu webových stránek a vydávaných materiálů 

 řízení a realizace projektů 

 poradenství 

 

Bc. Darek Sas, člen dozorčí rady 

 technická stránka webových stránek 

 fotodokumentace, videa 

 prezentace, propagace 

 

Jana Holubová, člen správní rady 

 administrativní práce 

 příprava akcí 

 propagace 

 fotodokumentace 
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Mgr. Vladimíra Hovorková, vedoucí poradny v Litoměřicích 

 poradenství 

 organizování akcí  

 

Pavla Kalousková, Dis., vedoucí poradny v Turnově 

 poradenství 

 organizování akcí 

 vedení kurzů vaření 

 

Kateřina Březinová – koordinátorka poradenských akcí v Jablonci n. N.  

 příprava akcí 

 propagace 

 

Hedvika Sasová, celiak 

 zajišťování akcí – pomocné práce 

 

MUDr. Lubomír Zahradníček, gastroenterolog 

 odborný poradce 

 recenze webových stránek a tištěných materiálů 

 

Mgr. Lenka Kotynková, nutriční terapeutka Krajská nemocnice Liberec, a. s.  

 odborný poradce 

 recenze webových stránek a tištěných materiálů 

 

dobrovolníci z řad veřejnosti (studenti, aktivisté apod.) 

Statutární orgán: 

Ing. Helena Sasová - ředitelka 

 

Správní rada: 

Helena Hýbnerová - předsedkyně 

Jana Holubová - člen 

Mgr. Vladimíra Hovorková - člen  
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Dozorčí rada: 

Mgr. Jana Kmochová - předsedkyně 

Bc. Darek Sas - člen 

Mgr. Lenka Kotynková - člen 

 

 

Zpráva o činnosti r. 2015 
 

Činnost organizace a naplňování jejích cílů bylo zajištěno realizací 2 základních 

projektů – středisek: 

 

1. Poradenské aktivity pro celiaky a širokou veřejnost v otázkách problematiky 
celiakie a bezlepkové diety    

2. Webové stránky o problematice celiakie pro celiaky a širokou veřejnost 

 

 

V rámci prvního ze dvou uvedených projektů proběhly přednášky a semináře pro 

celiaky a širokou veřejnost, kurzy bezlepkového vaření a pečení, byly distribuovány 

edukační a informační tištěné materiály a CD. V rámci poradenství je také 

zajišťováno informování široké veřejnosti o problematice celiakie prostřednictvím 

edukačních letáků a brožur, prezentace organizace a její činnosti, medializace 

problematiky celiakie a bezlepkové diety.  

Nedílnou součástí projektu je pak individuální poradenství poskytované jak osobními 

kontakty, tak prostřednictvím mailů, facebooku a především telefonicky.  

 

Náročnou a ale velmi potřebnou aktivitou jsou pak návštěvy v domácnostech celiaků 

a tzv. pomoc na místě. Návštěvou rodinného prostředí a rozhovory s ostatními členy 

rodiny jsou pro celiaky velmi důležité. Mnoho celiaků totiž naráží na jejich 

nepochopení a nezřídka dochází k ztěžování situace celiaka. Zejména jde-li o 

dospělého. Je často až neuvěřitelné, jak ti nejbližší (ať už jsou to partneři, děti, či 

rodiče dospívajících dětí) dokáží svým sobectvím a bezohledností komplikovat 

zvládnutí bezlepkové diety nemocného. Často musíme vysvětlovat a přesvědčovat 

rodinné příslušníky, že bezlepková dieta je záležitostí celé rodiny, nikoliv pouze 

nemocného.  
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V rámci projektu se uskutečňují pravidelné akce, které se konají v pravidelných 

termínech na stálém místě a pak jednorázové akce, které se konají podle potřeby 

cílové skupiny a podle možností organizace. Některé akce realizuje organizace 

samostatně a některé se konají ve spolupráci s jinými organizacemi.  

Našimi partnery při realizaci některých aktivit projektu jsou:  

  setkání celiaků 

  poradenství 

  setkání celiaků 

  poradenství 

  Dny svaté Markéty na hradě Rotštejně 

  IX. Májový koncert 

. 

  přednáška 

  poradenství

V průběhu r. 2015 se uskutečnily tyto akce: 

Pravidelné akce: 

6x Setkání celiaků - poradenské akce v Liberci  

6x Setkání celiaků - poradenské akce v Jablonci n. N.  

12x Setkání celiaků - poradenské akce v Turnově  

10x Setkání celiaků - poradenské akce v Brně 

 

Setkání celiaků v Liberci, Jablonci n. N., v Turnově a v Brně fungují pravidelně 

v určitou dobu a na stálém místě a může se jich zúčastnit kdokoliv, kdo potřebuje 

pomoci.   
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IX. Májový koncert skupiny Funny Grass ve Vratislavicích n. N.  

Akce proběhla ve spolupráci se spolkem Neziskovky Libereckého kraje, z.s. 
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V  roce 2015 poskytl na Májový koncert záštitu s finanční podporou radní pro resort 
zdravotnictví Libereckého kraje Mgr. Petr Tulpa a akce byla obohacena o testování 
přítomných na celiakii pomocí rychlých testů. Jako každý rok nechyběla prezentace 
bezlepkových produktů českých i zahraničních výrobců a s tím spojená ochutnávka. 
K dispozici byly brožury a letáky a odborné poradenství.  
 
Prezentace výrobců: 
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.  
NOMINAL CZ OBCHODNÍ s.r.o.     
LABETA, a.s. 
Kleis, spol. s r.o. (Schär) 
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Pravidelnou akcí, které se každoročně zúčastňujeme, je poradenské a prezentační 

odpoledne v rámci Dne zdravotně postižených v Jablonci n. N. určené převážně 

veřejnosti. Akci pořádá Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. 

Klub Jablonec nad Nisou a prezentuje se při ní celá řada neziskových organizací, 

které svou činností pomáhají zdravotně postiženým lidem.   

 

Jednorázové akce: 

 

1x velká vzdělávací a poradenská akce v Brně (říjen 2015) 

4x Setkání celiaků - poradenská akce v Litoměřicích  

1x velká poradenská akce v Českých Budějovicích (říjen 2015) 

2x kurz vaření v Turnově 

 

Své aktivity jsme od roku 2014 rozšířili o účast na akci spolku Ochrana Klokočských 

skal, z. s. Dny svaté Markéty. 
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Návštěvníci hradu měli možnost dozvědět se celou řadu informací o celiakii a 

bezlepkové dietě, odnést si brožury a letáky a ochutnat bezlepkový chléb a bábovku. 

Vzdělávací a informační akce v Brně, Litoměřicích a Českých Budějovicích zahrnovaly 

odborné přednášky, poradenství skupinové a individuální v různém rozsahu.  

Kurzy vaření byly realizovány formou promítnutí videozáznamu připravovaného 

pokrmu a možností konzultace a následné diskuse na téma bezlepkového vaření a 

pečení. Samozřejmostí bylo ochutnání pokrmu. 
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Každá akce sestávala z kratší, či delší přednášky a diskuse s mnoha dotazy. Akce 

vyvolaly v zúčastněných mnoho zájmu a tedy i mnoho dotazů, které byly 

zodpovězeny, popř. byly odpovědi dodatečně zprostředkovány odborníky.  

 

Průběžné aktivity:  

 

Průběžná poradenská činnost dle potřeb zájemců v Českých Budějovicích, v Liberci, 

v Jablonci n. N., v Brně, v Litoměřicích, v Ústí n. L. 

Průběžné poradenství se realizovalo podle individuálních potřeb zájemců, zpravidla 

domluvenými schůzkami nebo na vybraných pravidelných akcích. Průběžně byly také 

zodpovídány telefonické a mailové dotazy, či dotazy na webových stránkách. 

Uvedená města jsou ta, kde bylo uskutečněno poradenství formou osobní schůzky 

s klienty.  

Odbornost poradenství je zajištěna pravidelným vzdělávání poradců a konzultacemi 

se spolupracujícími lékaři, nutriční terapeutkou, sociální pracovnicí a spoluprací 

s ostatními neziskovými organizacemi. Úzce spolupracujeme s NRZP. 

V červnu r. 2015 se 5 zástupců organizace zúčastnilo Mezinárodního celiatického 

sympozia (ICDS 2015), které se konalo v Praze v hotelu Clarion.  
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Jednalo se o 16. světový kongres o celiakii, s účastí odborníků a pacientů z celého 

světa. Byly zde prezentovány výsledky preklinického i klinického výzkumu, souhrnné 

prezentace o diagnostikování celiakie, o bezlepkové dietě a mnoho dalších témat. 

Měli jsme možnost mluvit s našimi předními odborníky na celiakii i s některými 

zahraničními, jednat s firmami, které zde prezentovaly své produkty související 

s celiakií a bezlepkovou dietou, např. se zástupci finské firmy Labsystems Diagnostic 

Oy, která vyrábí rychlé testy na zjištění protilátek proti tkáňové transglutamináze, 

které se vyšetřují při diagnostikování celiakie. Účast na takové akci nám umožňuje 

získávat nové a především správné informace k zajištění kvalitního odborného 

poradenství.  

 

V listopadu 2015 jsme se zúčastnili vzdělávacího semináře Akademie věd ČR:  

 

 



16 
 

Neméně důležité jsou i takové aktivity, kterými usilujeme o zlepšení života celiaků 

jednáním s poslanci, senátory a připomínkováním legislativních návrhů a opatření 

prostřednictvím NRZP.  

Od r. 2014 jsme aktivními členy zastřešující organizace pro neziskový sektor 

Neziskovky Libereckého kraje z. s.  

 

Vydané tištěné materiály:          

 

Edukační brožura pro celiaky a širokou veřejnost  

 

 

 

                                        
 

 

Organizace provozuje od r. 2007 webové stránky a ty se stále obsahově i svou 

formou zdokonalují. V r. 2015 jsme obohatili jejich obsah o mnoho odborných 

článků, fotografií a důležitých informací.  Přidali jsme recepty a video recepty, zvýšili 

počet příspěvků v aktualitách a založili nové sekce. V sekci Příběhy jsou uvedeny 

skutečné příběhy lidí a jejich dobré i špatné zkušenosti s diagnostikováním celiakie a 

se začátky dodržování bezlepkové diety. Velmi důležitou sekcí je sekce, ve které jsou 

informace v angličtině pro návštěvníky z ciziny. Ta byla upravena a rozšířena a také 

nově přibyla sekce v němčině.   
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Důležitou součástí webových stránek je poradna a diskuse. Poradna je využívána jak 

celiaky tak i široku veřejností. Z dotazů a zpráv uvedených v poradně je velmi dobře 

patrný neutěšený stav našeho zdravotnictví ve vztahu k problematice celiakie.  

Celé stránky prošly revizí lékaře a nutriční terapeutky. Jejich obsah nebyl 

rozporován.  

 

Na webových stránkách v sekci Podpora jsou uvedeny finanční zdroje organizace.  

 

 

 
 

                                                          
 

                    
 

 

 

Zpráva o hospodaření organizace za r. 2015 
 

 
Celia-život bez lepku o. p. s. hospodaří s finančními prostředky, které se podaří na 

příslušný rok získat z různých zdrojů. Finančními zdroji organizace k realizaci svých 

projektů jsou finanční prostředky získané z grantů, dotací, finančních a nefinančních 

darů fyzických a právnických osob. 

 
Organizace vede účetnictví v plném rozsahu podle zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní závěrka za rok 2015 byla zpracována 

v souladu s tímto zákonem a účetní výkazy byly zpracovány v souladu s přílohou č. 1 

Vyhlášky 504/2002 Sb. 
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Organizace za r. 2015 dosáhla vyrovnaného výsledku hospodaření s tím, že přijaté 

finanční dary by zaúčtovány rozvahově a do výnosů byly přeúčtovány pouze ve výši 

čerpání. Finanční prostředky z dotací, které byly poskytnuty na rok 2015, byly v 

souladu s podmínkami dotací zcela vyčerpány. 

 

 
Finanční zdroje v r. 2015: 
 
MZČR – PVP                  110 000,- 
Krajský úřad Libereckého kraje            64 350,- 
Město Liberec              10 000,- 
Nadace EURONISA (poskytnutý příspěvek čerpaný do výše 11 225 Kč)       15 000,- 
Město Jablonec n. N.                9 000,- 
Město Turnov                5 000,- 
Nadační fond Lasvit               5 000,- 
Vlastní příjmy                1 200,- 
Čerpané dary fyzických osob (poskytnuté v předchozích letech)         1 784,- 
 
Celkem                        221 334,- 
 
 
Výdaje v r. 2015: 
 
Materiálové náklady                           5 787,- 
Služby                     127 272,- 
z toho:  
 práce pro organizaci, konzultace s lékaři, nutriční terapeutkou atd.         30 700,- 
 tisk edukačních a informačních materiálů           23 662,- 
 poštovné           559,- 
 internet                  6 000,- 
 telefony                      4 091,- 
 cestovné                 43 295,- 
 ostatní služby (nájemné, prezentace, hosting, doména, atd.)            8 965,- 

Osobní náklady                84 000,- 
Poskytnuté příspěvky (členský příspěvek NELI)                  500,- 
Celkem                         217 559,- 
 
 
Nevyčerpané dary budou čerpány podle podmínek smlouvy v r. 2016, popř. podle 
potřeby u nelimitovaných darů v dalších letech.  
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Majetek organizace a zdroje jeho krytí k rozvahovému dni: 
 
Stálá aktiva organizace nemá.  
 
Dlouhodobý drobný hmotný majetek evidovaný v operativní evidenci s pořizovací 
cenou vyšší než 2 000,- Kč tvoří: 
 
PC s příslušenstvím 
notebook 
barevná laserová multifunkční tiskárna 
mobilní telefon 
 
Oběžná aktiva tvoří:  

 peníze v pokladně 664,- 

 peníze na běžném účtě 7 715,- 

 pohledávky za odběrateli 148,- 

 pohledávky z neuhrazených dotací 24 675,- 
 
Pasiva tvoří: 

  závazky vůči dodavatelům 909,- (uhrazeno k 31. 12. 2015 kartou, bankou prošlo 
2. 1. 2016) 

 nevypořádaný závazek z půjčky ke krytí nákladů hrazených z nevyplacených 
dotací 23 500,- (uhrazeno v r. 2016) 

 výnosy příštích období (nevyčerpaný příspěvek Nadace EURONISA) 3 774,- 

 fondy – nevyčerpané dary 4 962,- 

 vlastní jmění 57,- 
 
Organizaci nevznikla daňová povinnost.  
 

Účetním obdobím je kalendářní rok.  

 
Kontrolou účetnictví bylo zjištěno, že  
 

 čerpání státních dotací za r. 2015 probíhalo v souladu s rozhodnutím o 
poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR č. 
ZSS/PVP/214/4131/15 vydaným MZ dne 20. 7. 2015 a s rozhodnutím o 
poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR č. 
ZSS/PVP/213/4131/15 vydaným MZ ČR dne 20. 7. 2015 

 veškerá vyúčtování byla řádně provedena a odevzdána v souladu s příslušnými 
smlouvami o poskytnutí finančních prostředků, 

 byly dodrženy podíly finančních spoluúčastí pro jednotlivé finanční zdroje 
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Organizace hospodaří s péčí řádného hospodáře, finanční prostředky jsou 
vynakládány přísně účelově, v souladu s podmínkami poskytovatelů finančních 
prostředků. Kontrolou nebyly nalezeny žádné neuznatelné výdaje. Veškeré výdaje 
jsou řádně doloženy prvotními doklady a zaneseny do účetnictví v souladu 
s účetními předpisy.  

Veškeré účetní doklady splňují náležitosti účetních dokladů. Organizace má 
zpracovanou účetní metodiku a oběh účetní dokladů, které jsou dodržovány. 
Organizace má platné podpisové vzory pro každý rok a uzavřeny dohody o hmotné 
odpovědnosti. Účetnictví vede kvalifikovaná osoba.  

Organizace neprovádí audit, protože nesplňuje podmínky povinného auditu.  

Účetnictví organizace podává poctivý obraz aktiv a pasiv k 31. 12. 2015, nákladů, 
výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2015 a obsah položek účetní závěrky 
odpovídá skutečnému stavu.  
 

V Nové Vsi 29. 6. 2016 

 

Ing. Helena Sasová 

ředitelka 

 

 


