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1.	NAŠI	RODIČE	REFLEKTUJÍ	ALMANACH	od	dětech	a	lidech	

	

V	roce	2016	jsme	vydali	další	číslo	odborného	periodika	pro	rodiče,	náhradní	rodiče	a	

odborníky.	Rádi	dostáváme	od	našich	čtenářů	texty,	ve	který	ch	reflektují	své	myšlenky	a	

poznání	v	souvislosti	s	péčí	o	děti	a	texty	v	Almanachu.	

Přečtěte	si	zajímavý	text	zaslaný	jednou	z	našich	pěstounských	maminek.	Jména	a	všechny	

detaily	jsou	změněny.	

	

Vážená	paní	doktorko,	

moc	Vás	zdravím	a	píšu	svou	úvahu	k	části	almanachu,	která	mě	zaujala.	Popravdě	velmi	mne	zaujal	

celý	almanach,	opětovně	se	k	němu	s	manželem	vracíme	a	hledáme	inspiraci	pro	řešení	každodenních	

situací,	do	kterých	se	dostáváme	s	naší	pěstounskou	dcerkou	Helenkou.		

Rozhodla	 jsem	 se	 podívat	 na	 jednu	 stránku	 pěstounské	 péče,	 a	 to	 na	 nás	 pečovatele	 ve	 vztahu	

k	attachmentu,	resp.	na	náš	attachmentový	vzorec	(stav	mysli	vzhledem	k	attachmentu).	

S	manželem	jsme	se	shodli,	že	pociťujeme	určité	rezervy	v	našem	osobnostním	nastavení	a	fungování.	

Jsme	si	vědomi	některých	problémů,	které	 jsme	zažívali	v	původních	rodinách	a	které	nás	významně	

ovlivnily	 (maminka	příliš	zaměřená	na	výkon	v	případě	manžela,	v	mém	případě	zas	tatínek	s	velkou	

mírou	strachu	a	obav	o	mou	osobu,	zároveň	ale	málo	respektující	a	oceňující).	Zdá	se	nám,	že	naše	

nedostatečnosti	se	nějakým	způsobem	odrážejí	právě	i	v	attachmentovém	vzorci,	resp.	popis	uvedený	

v	almanachu	nám	rezonuje	s	tím,	jak	se	vnímáme.	

Nyní	na	chvilku	odbočím	a	chtěla	bych	upřesnit	naši	motivaci	pro	to	stát	se	pěstouny.	Nemáme	vlastní	

děti,	tak	jsme	toužili	mj.	po	uspokojení	citových	potřeb,	ale	zároveň	jsme	naši	situaci	chtěli	využít	pro	

pomoc	dítěti/dětem,	které	neměly	to	štěstí	vyrůstat	v	biologické	rodině.	Tahle	naše	touha	nás	ale	čím	

dál	více	motivuje,	ba	přímo	nutí	zamýšlet	se	nad	sebou,	nad	vlastním	jednáním,	přístupem,	nad	tím,	

jakým	způsobem	pracovat	sami	se	sebou,	abychom	na	dítě	nepřenášeli	naše	zátěže,	nedostatečnosti	a	

vzorce	chování,	které	nejsou	dobré	pro	jeho	fungování	v	životě.		
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A	 kde	 konkrétně	 vnímám	 rezervy	 u	 sebe?	Dovolím	 si	 je	 popsat	 prostřednictvím	 definic	 jednotlivých	

attachmentových	vzorců	z	almanachu.		

Když	se	podívám	na	definici	dospělého	s	jistým	ettachmentovým	vzorcem,	tak	určitě	vnímám,	že	je	pro	

mě	 důležitá	 blízkost	 a	 napojení	 na	 dítě.	 Mám	 radost	 z	citového	 a	 blízkého	 kontaktu	 s	dítětem	 (i	

dalšími	 lidmi).	 Zpočátku	 jsem	měla	 obavy,	 jak	 budu	 schopná	Helenku	 přijmout,	 jak	 ji	 budu	 vnímat,	

měla	jsem	řadu	obav	z	péče	o	ni.	Nyní	je	u	nás	Helenka	přesně	2	a	půl	roku	a	celá	řada	obav	vymizela,	

je	 mi	 velmi	 blízká	 i	 v	 oblasti	 fyzického	 kontaktu.	 Přesto	 vnímám,	 že	 mám	 i	 rysy	 popisované	 u	

vyhýbavého	attachmentu.	Určitě	kladu	velký	důraz	na	materiální	a	další	potřeby	dítěte	a	zdá	se	mi,	že	

mi	chybí	potřebná	vřelost	a	empatie,	kterou	Helenka	potřebuje.	Vždy	se	do	role	empatické	maminky	

musím	 „nahodit“,	 a	 když	 vyvstane	 neočekávaná	 situace,	 tak	 mě	 ve	 většině	 případů	 vyvede	 z	míry	

(neočekávaný	vztek,	pláč	apod.).	Zároveň	si	uvědomuju,	že	působím	protichůdně	(zahlcený	stav	mysli	

vzhledem	 k	atachmentu)	 –	 někdy	 jsem	 rodičem	 pozorným	 a	 hravým	 a	 někdy	 tím	 unaveným	 a	

podrážděným.	 Často	 jsem	 zahlcena	 řešením	 vztahů	 zejm.	 v	rodině.	 A	 po	 přijetí	 Helenky,	 kdy	 jsme	

vsadili	na	sociální	vztahy	právě	v	rodině,	je	řeším	ještě	mnohem	více.	

Toto	 jsou	 věci,	 které	 bych	 ráda	 v	nacházejícím	 roce	 otevřela	 při	 setkávání	 v	Natamě.	 Moc	 bych	 si	

přála,	aby	naše	Helenka	měla	dobré	náhradní	rodiče,	kteří	ji	pomohou	srovnat	se	s	těžkými	životními	

zkušenostmi,	pomohou	rozvinout	osobní	potenciál	a	nabídnou	bezpečné	a	laskavé	místo	k	životu.	

	

Eva	Nováková,	Mladá	Boleslav	

	(text	z	Almanachu	2016	Význam	attachmentu,	str.	34–38)	
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2.	NATAMA,	O.P.S.	

	

Správní	rada:	

Ing.	Michaela	Wicki			

Ing.	Tomáš	Rohrbacher	Ph.D.		

MUDr.	Jan	Bečka		

		

Statutární	orgán	–	ředitel:	

PhDr.	Petra	Winnette	Ph.D.	

	

Dozorčí	rada:	

Pavel	Tuč	

Aleš	Roleček	

PaeDr.	Martin	Deniger	

		

Institut	rodinné	Natama	péče	je	hlavním	projektem	Natama	o.p.s.	
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3.	TÝM	NATAMY	

	

Interní	pracovníci	Institutu	Natama	k	31.	12.	2016:	

	PhDr.	Petra	Winnette	PhD.	(ředitelka,	odborný	vedoucí,	lektor,	poradce,	terapeut)	

Mgr.	Zdeňka	Bartošová	(sociální	pracovník,	specialista	na	kontakt	s	biologickou	rodinou)	

Mgr.	Petr	Růžička	(poradce,	terapeut,	psycholog,	lektor)	

Mgr.	Viktor	Bosák	(poradce,	terapeut,	psycholog,	diagnostik)	

MgA.	Jitka	Ondrášková	(koordinátor,	odborný	asistent)	

	

Ing.	Michaela	Wicki		

Manažer	procesů	a	kvality;	konzultant	

	

Externí	pracovníci	Institutu	Natama:	

Prom.	ped.	Jiří	Heller	(supervizor)	

PhDr.	Marie	Farková	(diagnostik)	

	

Zdeňka	Tučová		

asistent,	účetní	

	

Zahraniční	spolupracovníci	a	lektoři:	

	Albert	Pesso	(USA	–	autor	PBSP,	lektor	a	konzultant,	do	května	2016)	

Daniel	Hughes	PhD	(USA	–autor	DDP,	dětský	psycholog,	lektor	a	konzultant)	

Arthur	Becker-Weidman	(USA	–	DDP,	dětský	psycholog,	supervizor,	konzultant,	lektor)	

Michael	Bachg	(Germany,	dětský	a	rodinný	terapeut	PBSP,	Feeling-Seen)	

Jonathan	Baylin	(USA	-	neuropsycholog,	konzultant)	
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4.	NÁDOBA	–	VÝCVIKOVÉ	A	VZDĚLÁVACÍ	CENTRUM		

	

V	roce	2016	jsme	uskutečnili	řadu	vzdělávacích	akcí.	V	krásném	vzdělávacím	centru	NÁDOBA,	

které	provozuje	NATAMA	spolu	se	společností	DOM,	o.p.s.	v	Braunerově	ulici	22	v	Praze	8.	

probíhaly	zajímavé	aktivity	jako	LAMPA	(rodičovská	skupina),	semináře	pro	pěstouny	a	

náhradní	rodiče,	ASTRA	DDP	výcvik	pro	psychology	a	psychoterapeuty	a	mnoho	dalších.	

	

	

5.	SLUŽBY,	RODINY	A	DĚTI	V	NÁHRADNÍ	RODINNÉ	PÉČI	A	RODIČE	V	NATAMĚ		

Natama	poskytuje	celé	spektrum	služeb	pro	žadatelské,	pěstounské	nebo	adoptivní	rodiny,	a	

to	podle	jejich	potřeb.	Má	vytvořená	tři	hlavní	oddělení.	

	

	

(1) Oddělení	poradny	Institutu	rodinné	péče:	registrovaná	sociální	služba	Odborné	

sociální	poradenství	

	

Klienty	Poradny	jsou	rodiče	a	děti,	nebo	prarodiče	a	další	členové	rodiny.	Adoptivní	a	

pěstounské	rodiny.	Umíme	pomoci	dětem	po	rozvodu	rodičů,	dlouhé	hospitalizaci	a	

v	různých	dalších	nepříznivých	či	těžkých	situacích.		

	

Jsme	výjimeční	tím,	že	umíme	pomoci	i	dětem,	které	zažily	rané	trauma,	žily	v	dětských	

domovech,	jsou	v	pěstounské	péči	nebo	osvojení,	a	také	jejich	adoptivním	rodičům	či	

pěstounům.	

	

Také	jsme	tady	pro	dospělé,	kteří	si	uvědomili,	že	se	jejich	vztahy	s	blízkými	lidmi	nevyvíjí	tak,	

jak	by	si	přáli,	a	hledají	příčiny	i	pomoc.	
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Poradna	poskytuje	

• Jednoduché	konzultace	pro	rodiče:	Mámo,	táto,	přijďte	se	jen	tak	zeptat	

• Vyšetření	a	diagnostiku:	Přijdeme	tomu	na	kloub	

• Poradenství	pro	rodiče:	Porozumíte	a	pochopíte,	co	se	děje	

• Poradenství	a	specifickou	terapii	zaměřenou	na	vztahy	mezi	rodiči	a	dětmi	a	

attachement	

• Poradenství	a	specifickou	terapii	pro	mladé	lidi	(nad	15	let)	

• Poradenství	a	specifickou	terapii	pro	dospělé	

• Komplexní	informace	pro	zájemce	o	náhradní	rodinnou	péči	

	

Sledovaný	ukazatel	 Celkem	2016	
	

Počet	fyzických	osob	–	uživatelů	služby	 347	
	

Z	toho	
Muži	
Ženy	
Chlapci	
Dívky	

	
62	
230	
31	
24	

Počet	rodin	
	

260	

Přepočtené	Výkony	 	
Přímá	práce	s	klienty	/	Tel.	a	email.	
kontakty	á	10	minut	
	

472	(78	hodin)	

Přímá	práce	s	klienty.	
Osobní	poradenské	konzultace	
přepočteno	á	60	minut	

837	

Doprovod	klienta	na	jednání	mimo	
Natamu	(soud,	OSPOD),	přepočteno	á	60	
minut	

7	

	 	
Počet	hodin	přímé	práce	celkem	 922	
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(2) Oddělení	Dohod	o	výkonu	pěstounské	péče	

	

Toto	oddělení	Institutu	Natama	se	dlouhodobě	specializuje	na	rozvoj	a	podporu	

pěstounských	rodin.	V	souladu	s	novelou	Zákona	o	sociálně	právní	ochraně	č.359/1999Sb.	je	

Natama	pověřenou	organizací	k	uzavírání	Dohod	o	výkonu	pěstounské	péče.	Věříme,	že	

odborná	podpora	a	vyvážená	odpovědná	spolupráce	s	pěstouny	podle	potřeb	svěřených	dětí	

je	velmi	důležitá.	Natama	má	v	tomto	oboru	opravdu	hodně	zkušeností,	poskytuje	odbornou	

podporu	a	rozvojové	programy	pěstounům	již	od	roku	2004.	

	

Natama	se	soustředí	zejména	na	odbornou	podporu	a	provázení	pěstounů	na	dlouhou	dobu.	

Velmi	si	vážíme	toho,	když	se	lidé	rozhodnout	pečovat	o	děti	u	sebe	doma	a	dát	jim	domov	a	

rodičovskou	péči	a	lásku,	i	když	děti	mají	složitou	historii,	jsou	v	kontaktu	se	svojí	původní	

rodinou	a	podobně.	Často	se	jedná	o	příbuzné	nebo	jiné	blízké	dítěte,	kteří	požádali	o	svěření	

soud.	Věnujme	jim	mnoho	pozornosti	a	umíme	jim	pomoci.	

Optimální	kapacita	oddělení	byla	v	roce	2016	stanovena	na	25	rodin,	maximální	na	28	rodin.	

Kapacita	byla	průběžně	vždy	naplněna.	

	

(3) Oddělení	vzdělávání	a	přípravy	budoucích	náhradních	rodičů:	Projekt	OSVĚTA	2016	

	

Vzdělávací	programy,	výcviky	a	semináře	pro	(na)	stávající	rodiče	Jsou	založeny	na	

zahraničních	modelech	a	kvalitě	přípravy	na	náhradní	rodičovství	a	péči	o	děti	v	NRP.	

Vytvořili	jsme	řadu	seminářů,	které	se	zaměřují	na	nejdůležitější	témata.	

	

Výcviky	vedou	zkušení	lektoři.	Výstupem	je	certifikát	a	komplexní	zpráva	o	přípravě.	Přípravu	

Natamy	uznávají	mnohé	krajské	úřady.	

	

Témata	odpovídají	moderním	poznatkům	vědy	a	zkušenostem	s	péčí	o	děti.	Rovněž	

odpovídají	Novele	o	sociálně	právní	ochraně	dětí:	
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• Role	NÁHRADNÍHO	RODIČE	-	co	to	znamená,	v	čem	je	to	jiné,	zákony	a	postupy	

• Psychologie	dětí	v	nových	rodinách	–	co	potřebujete	vědět	o	vývoji	dětské	psychiky	

• Co	znamená	původní	biologická	rodina	dítěte	v	nové	rodině	

• Attachment	a	budování	citového	pouta	v	nové	rodině	

• Bezpečná	péče	doma,	zdravotní	a	psychologické	otázky	

• Vaše	děti,	babičky,	dědové,	psi	kočka	a	přijaté	dítě.	

• A	další	

Příprava	a	posouzení	anglicky	mluvících	žadatelů	v	Natamě	

V	roce	2015	jsme	zahájili	novou	spolupráci	s	Magistrátem	hlavního	města	Prahy.	Po	řadu	let	

jsme	čas	od	času	individuálně	připravovali	žadatele,	z	nichž	jeden	nebo	oba	mluvili	anglicky,	

respektive	češtinu	ovládali	spíše	sporadicky.	V	roce	2016	jsme	navázali	smluvní	spolupráci	

s	MHMP	a	Natama	se	stala	jediným	institutem	v	ČR,	který	přípravu	v	anglickém	jazyce	

organizuje	pro	celé	skupiny	takových	žadatelů.	

Žadatelé	velmi	oceňují	možnost	vzdělat	se	v	jazyce,	ve	kterém	se	jim	volně	komunikuje.	

Mohou	se	tak	opravdu	soustředit	na	učení,	ne	na	obtíže	s	porozuměním	a	vyjadřováním	se	

v	cizím	jazyce,	tj.	češtině.	Také	naváží	vztahy	ve	skupině	a	mohou	se	tak	nadále	podporovat	

v	roli	pěstounských	nebo	adoptivních	rodičů	popojetí	dítěte.		

Na	program	máme	velmi	dobré	ohlasy.	Jeden	za	všechny:	

„The	training	is	exeptionally	presented	and	realistic.	I	appreciate	mosthow	open	

everything	has	been,	I	tis	important	when	you	are	going	through	adoption	process	and	

Natama	is	exeptional	at	doing	it!	I	have	learnt	so	much	and	gained	new	konfidence,	and	i	

tis	because	of	whatI	learendfrom	this	training!“		

Hannah,	participant	2016	
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Výstupy:	

OSVĚTA	2016	
	

2016	

Sledovaný	ukazatel	 	
Počet	fyzických	osob	/	rodičů	-	
uživatelů	služby	
	

49	

Veřejnost	a	odborníci	
(přednášky,	konference,	semináře)	
	

200	

Výkony	 	
Počet	běhů	vzdělávacích	kurzů	pro	
zájemce	a	žadatele	
	

4	

Počet	hodin	skupinových	kurzů	-	
vzdělávání	zájemců	a	žadatelů		
	

128	

Počet	hodin	informování	a	vzdělávání	
veřejnosti	a	odborníků	
	
Konference	v	českém	Těšíně	24.	červen	
2015	
	

20	

Počet	hodin	individuální	přípravy	
dospělých	á	60	minut	
	

98	

	

	

6.	WEBOVÉ	STRÁNKY	NATAMY	

	

Na	podzim	2015	jsme	spustili	nové,	moderní	interaktivní	webové	stránky	NATAMY.	Umožňují	

nám	pružně	komunikovat	s	veřejností	a	s	potenciálními	klienty.	www.natama.cz	

V	roce	2016	jsme	otevřeli	novu	sekci	nazvanou	POSLUCHÁRNA.	Zde	umisťujeme	zajímavé	

odkazy	na	přednášky,	pořady	v	rozhlase,	vědecké	články	související	s	naším	oborem	a	

tématy.	Naši	pěstouni	si	mohou	vyslechnout	přednášku	on-line	a	diskutovat	o	ní	na	

skupinách	nebo	workshopech	v	Natamě.	
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7.	VEŘENÁ	KAMPAŇ	OSVĚTA	2016:		„JDE	O	MOZEK!“	

	

NATAMA	každoročně	organizuje	osvětové	kampaně.	Stále	je	mezi	námi	mnoho	dětí,	které	

neměly	to	štěstí	být	součástí	fungující	rodiny.	Tyto	děti	jsou	umístěny	v	ústavech,	které	i	při	

sebevětší	snaze	rodinu	nahradit	nemohou.	Na	druhé	straně	je	mnoho	lidí,	kteří	touží	stát	se	

rodiči.	Vítáme	jednotlivce,	partnery,	gay	a	lesbické	páry,	manžele.	Cílem	projektu	Osvěta	

2015	je	tyto	dva	světy	propojit	a	vytvořit	jeden	úplný	a	šťastný.		

V	roce	2016	se	kampaň	opět	vydařila.		

Zaměřili	jsme	se	na	neurobiologii	a	vědu	o	vývoji	mozku.	Nazvali	jsme	ji	„Jde	o	mozek“.		

Na	našich	nových	stránkách	se	objevil	video	rozhovor	s	naším	patronem	známým	hercem,	

moderátorem	a	spisovatelem	Arnoštem	Goldflamem,	zajímavý	test	pro	zájemce	o	NRP	a	

veřejnost,	linky	na	rozhlasové	pořady.	

	

Kampaň	v	roce	2016	obsahovala:	

	

Vytvoření	a	uveřejnění	informačních	a	vzdělávacích	materiálů	

• Video	Interview	Petry	Winnette	s	Arnoštem	Goldflamem	„Povídání	o	dětství“	

• V	Praze	byly	na	měsíc	rozmístěny	velké	postery	CityLight	zaměřené	na	raný	vývoj	

mozku,	které	upozorňovaly	na	fakt,	že	zdravý	vývoj	mozku	může	nastat	jedině,	když	

je	dítě	v	péči	dobrého	rodiče	nebo	primárního	pečovatele	

• Video	„Šťastni	spolu“.	

• Video	lekce	Petra	Winnette	

• Video	lekce	Jonathan	Baylin	

• Video	lekce	Arthur	Becker	Weidman	

• On-line	test		

	

Vytvořená	videa		a	materiály	jsou	publikovány	na	www.natama.cz	a	využívána	na	seminářích	

a	workshopech.	
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Realizaci	veřejné	kampaně	zaměřené	na	informování	veřejnosti	a	motivování	zájemců	o	

NRP.	Veřejná	kampaň	zahrnovala:	

	

• Inzerci	na	webech	městských	části	Prahy	

• Citylighty	v	Praze	25	ks	

• 45	rozhlasových	spotů	ČR	Regina	

• Internetovou	PPC	kampaň		

• Letákovou	kampaň	na	úřadech	MČ	HMP	

• Veřejné	vystoupení	–	přednáška	v	Městské	knihovně	

• 2	odborné	konference	

• Dokument	České	televize	KLÍČ:	Raný	vývoj	mozku	

	

PR	kampaň	v	médiích	

Český	rozhlas	Plus;	Pražský	deník;	Český	rozhlas	Kontakt;	dokument	ČT	KLíč	

	

8.	ROZVOJ	ODBORNOSTI	A	SPOLUPRÁCE	V	ČR		

(KONFERENCE,	VÝCVIKY,	KRAJE	-	ČESKÁ	REPUBLIKA,	ZAHRANIČÍ	a	DALŠÍ)	

	

	

A	S	T	R	A	

Attachment	

Systém	

Terapie	

Rodičovství	

Autonomie	

	

	

	

	

	



		
	

14	
	

OTEVŘENÁ	PROFESNÍ	SKUPINA		ASTRA	-	DDP	

Byl	dokončen	již	5.	výcvik	v	Dyadické	vývojové	psychoterapii	–	vede	Dr.	Petra	Winnette	

	

Jedná	se	o	ověřený	specializační	výcvikový	program	pro	dětské	a	rodinné	poradce	a	

terapeuty,	kteří	pracují	s	dětmi,	které	prožily	rané	trauma,	separaci	od	rodičů,	opuštění,	

týrání,	zanedbávání,	a	s	jejich	rodinami.	Program	je	zvláště	zaměřený	na	práci	s	adoptivními	

a	pěstounskými	rodinami.	Výcvik	je	založený	na	Dyadické	vývojové	psychoterapii	(Autor	Dr.	

Daniel	A.	Hughes,	USA)	a	principech	terapeutického	rodičovství.	Celý	program	je	nyní	

rozšířen	na	125	+	15	hodin.			

Skupinu	tvoří	odborníci	z	České	a	Slovenské	republiky.		

Součástí	výcvikového	programu	bylo	také	7	hodin	s	Dr.	Arturem	Beckerem	–	Weidmanem	

(USA).	Vedoucím	výcviku	byla	Dr.	Petra	Winnette,	PhD.	

	

	

V	roce	2016	jsme	v	rámci	otevřené	profesní	skupiny	ASTRA	uspořádali	dvě	odborné	

konference	

	

„NA	RODIČIÍCH	ZÁLEŽÍ“	9	2	2016	

Konference	s	Arthurem	Beckerem	Weidmanem,	PhD	a	Petrou	Winnette,	PhD	

proběhla	9/2/2016	v	konferenčním	centru	na	Lávce.		

Hlavním	tématem	bylo	terapeutické	rodičovství.	

	

„JAK	DĚTSTVÍ	OVLIVŇUJE	DOSPĚLÝ	ŽIVOT“	13	4	2016	

Konference	s	Jonathanem	Baylinem,	PhD	a	Petrou	Winnette,	PhD		

proběhla	13/4/2016	v	konferenčním	centru	na	Lávce.		

Hlavním	tématem	byly	následky	raného	vývojového	traumatu	a	možnosti	léčení	v	dětství	a	

dospělosti.	

	

Obě	konference	byly	dlouho	předem	vyprodány,	přišlo	160	účastníků	na	každou	z	nich.	
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9.	PLÁN	NA	ROK	2017	

	

Podpora	dobrého	rodičovství	všeho	druhu	v	Natamě	a	s	Natamou	

	

• Startuje	seriál	odborných	workshopů	pro	profesionály,	náhradní	rodiče	i	zájemce.	

V	roce	2017	proběhne	6	interaktivních	workshopů	v	rozsahu	4	vyučovacích	hodin.	

• Plánujeme	připravit	minimálně	2	skupiny	odborně	připravených	náhradních	rodičů	

v	celkovém	počtu	15	-	20	osob.	Česká	a	anglická	skupina.	

• Budeme	se	specializovat	na	anglicky	mluvící	páry.	

• Budeme	nadále	poskytovat	péči	o	pěstounské	rodiny	v	rámci	DOHOD	o	výkonu	PP.	A	

to	zejména	pro	dlouhodobé	PP.	Plánujeme	udržet	kapacitu	v	rozmezí	25	–	28	rodin.	

• Nadále	budeme	poskytovat	odborné	poradenství	a	terapeutickou	práci	s	rodinami	

pro	osvojitele	a	pěstouny	mimo	Dohody.		

• Nadále	rozvíjíme	terapeutické	oddělení,	kde	nabízíme	osobní	a	individuální	

terapeutickou	práci	rodičům,	kteří	potřebují	pomoci	s	vlastními	psychologickými	

obtížemi.	

• Plánujeme	další	projekt	OSVĚTA	2017	zaměřený	na	rozvoj	rodičovské	péče	o	

ohrožené	děti	v	ČR	

• V	roce	2017	uskutečníme	další	celorepublikovou	odborné	konferenci	za	účasti	

předních	zahraničních	odborníků.	Počítáme	se		150	–	160	účastníky.	

• 12.	5.	2017	proběhne	jednodenní	Konference	„Děti,	které	ztatily	důvěru	a	jak	jim	

pomoci“.	Přednáší	Courtney	Rennicke,	PhD.	a	Petra	Winnette,	PhD.	
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ZÁVĚREM	

	

Děkujeme	všem,	kteří	nás	podporují	a	spolupracují	s	námi.	Jsou	to	především:	

	

• Ministerstvo	práce	a	sociálních	věcí	/	Odbor	Rodinné	politiky	

• Magistrát	hl.	m.	Prahy	

• Orgány	sociálně	právní	ochrany	z	celé	ČR	

• Česká	televize	

• Český	rozhlas	

• Výbor	dobré	vůle	

• Asociace	PBSP	

• ATTACH	Association	–	USA	

• MUDr.	Jahnová	z	dětské	neurologie	ve	Vinohradské	nemocnici	

• Doležalová	Dana	

• Ing.	Sysel	Martin	

• Ing.	Tuč	Vojtěch	

• a	mnoho	dalších….	
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Rozvaha podle Prilohy c. 1 
vyhlasky c. 504/2002 Sb. 

Ucetni jednotka doruci: 
1 x pris lusnemu fin. organu 

Oznaceni AKTIVA 

a b 

A. Dlouhodoby majetek eel kern 

A. I. Dlouhodoby nehmotny majetek celkem 

A.l.4. Drobny dlouhodoby nehmotny majetek 

A. II . Dlouhodoby hmotny majetek celkem 

A. II. 3. Stavby 

A.11.4 . Hmotne movite veci a jejich soubory 

A. II. 7. Drobny dlouhodoby hmotny majetek 

A. IV. Opravky k dlouhodobemu majetku celkem 

ROZVAHA 
v plnem rozsahu 

ke dni 31.12.2016 
( v ce lych tisicich Kc) 

ICO 

26652757 

Soucet A. I. az A.IV. 

Soucet A. 1. 1. az A.l.7. 

(018) 

Soucet A.ll.1. az A.ll.1 0. 

(021) 

(022) 

(028) 

Soucet A. IV.1 . az A.IV.11 . 

A. IV. 4. Opravky k drobnemu dlouhodobemu nehmotnemu majetku (078) 

A. IV. 6. Opravky ke stavbam (081) 

A. IV. 7. Opravky k samostatnym hmotnym movitym vecem a souborum 
(082) hmotnych movitych veci 

A. IV.10. Opravky k drobnemu dlouhodobemu hmotnemu majetku (088) 

B. Kratkodoby majetek celkem Soucet B.l. az B. IV. 

B. I. Zasoby celkem : Soucet B.l.1. az B.l.9. 

B. I. 7. Zbozi na sklade a v prodejnach (132) 

B. II. Pohledavky celkem Soucet B.ll.1. az B.l1.19. 

B. II. 1. Odberatele (311) 

B. II. 4. Poskytnute provozni zalohy (314) 

B. II. 5. Ostatni pohledavky (315) 

B. II. 6. Pohledavky za zamestnanci (335) 

B. Ill. Kratkodoby financni majetek celkem Soucet B.lll.1. az B. ll l.7. 

B. Il l. 1. Penezni prostredky v pokladne (211) 

B. Il l. 3. Penezni prostredky na uctech (221) 

B. IV. Jina aktiva celkem Soucet B.IV.1 . az B.IV.2. 

B. IV. 1. Naklady pristich obdobi (381) 

B. IV. 2. Prijmy pristich obdobi (385) 

Aktiva celkem Soucet A. az B. 

cislo 
h3dku 

c 

1 

9 

5 

20 

12 

13 

16 

40 

32 

34 

35 

38 

41 

51 

48 

71 

52 

55 

56 

57 

80 

72 

74 

84 

81 

82 

85 

Nazev, sidlo a pravni forma 
ucetni jednotky 

NATAMA o .p.s. 
Blanicka 2025/17 
Praha 2 
120 00 

Stav k prvnimu dni Stav k pos led. dni 
ucetniho obdobi ucetniho obdobi 

1 2 

2 128 1 981 

22 

22 

2 926 2 372 

2 358 2 358 

14 14 

554 

-820 -391 

-22 

-230 -377 

-14 -14 

-554 

2 049 2 423 

85 69 

85 69 

37 48 

2 1 

35 42 

4 

1 

1 915 2 298 

13 1 

1 902 2 297 

12 8 

11 8 

1 

4 177 4 404 



Oznaceni PAS IVA cfslo Stav k prvnfmu dn i Stav k posled. dni 
radku ucetnfho obdobi ucetnfho obdobf 

a b c 3 4 

A. Vlastni zdroje celkem Soucet A. I. az A. II. 86 4 065 4 361 

A. I. Jmeni celkem SoucetA.I.1. azA.I.3. 90 146 146 

A. I. 1. Vlastni jmeni (901) 87 82 76 

A. I. 2. Fondy (911) 88 64 70 

A. II. Vysledek hospodafeni celkem Soucet A. ll. 1. azA.II.3. 94 3 919 4 215 

A. II. 1. Ucet vysledku hospodafeni (963) 91 X 296 

A. II. 2. Vysledek hospodafeni ve schvalovacim fizeni (931) 92 130 X 

A. II. 3. Nerozdeleny zisk, neuhrazena ztrata minulych let (932) 93 3 789 3 919 

B. Cizi zd roje celkem Soucet B.l. az B.IV. 95 11 2 43 

B. II. Dlouhodobe zavazky celkem Soucet B. ll.1 . az B.ll.7. 105 41 

B. II. 6. Dohadne ucty pasivni (389) 103 41 

B. Ill. Kratkodobe zavazky celkem Soucet B.lll.1. az 8. 111 .23. 129 11 2 2 

8.111. 1. Dodavatele (321) 106 2 2 

B. Ill. 12. Zavazky ve vztahu k statnimu rozpoctu (346) 117 76 

B. Ill. 22 . Dohadne ucty pasivni (389) 127 34 

Pasiva celkem Soucet A. az B. 134 4177 4 404 

Sestaveno dne: 21 .03.2017 Podpisovy zaznam statutarniho organu ucetni jednotky 
nebo podpisovy vzor fyzicke osoby, ktera je ucetni jednotkou 

Pravni forma ucetni jednotky Predmet podnikani Poznf, (_ ~ o.p.s . podpora a pomoc rodinam a detem v obtizne i t 
zivotni situaci /' natama " INSTITUT NAHRADNi RODINNE PECE 

Pod Kotlaskou 9 Praha 8 180 00 
Natama, o.p.s. 

Blanlcka 17 Praha 2 120 00 

' ICO: 26652757 / 



Vykaz zi sku a ztraty 
podle Piilohy c. 2 
vyhlasky c. 504/2002 Sb. 

VYKAZ ZISKU A ZTRATY 

v plnem rozsahu 

ke dni 31.12.2016 
( v celych tisicich Kc ) 

Ocetni jednotka doruci : ICO 
1 x piislusnemu financnimu 

organu 26652757 

Oznaceni TEXT 

A. Naklady 

A. I. Spoti'ebovane nakupy a nakupovane sluzby Soucet A.l.1. az A.l.6. 

A. I. 1. Spotreba materialu, energie a ostatnich neskladovanych dodavek 

A. I. 2. Prodane zbozi 

A. I. 3. Opravy a udrzovani 

A.l.4. Naklady na cestovne 

A. I. 5. Naklady na reprezentaci 

A. I. 6. Ostatni sluzby 

A. II. Zmeny stavu zasob vlastni cinnosti a aktivace SoucetA.II.7. azA.II.9. 

A. II. 7. Zmena stavu zasob vlastni cinnosti 

A. II . 8. Aktivace materialu, zbozf a vnitroorganizacnich sluzeb 

A. II. 9. Aktivace dlouhodobeho majetku 

A. Ill. Osobni naklady SoucetA.111.10. azA.111.14. 

A.lll.10. Mzdove naklady 

A. Ill. 11. Zakonne socialni pojisteni 

A. Ill. 12. Ostatni socialni pojisteni 

A. Ill. 13. Zakonne socialni naklady 

A. Ill. 14. Ostatni socialni naklady 

A. IV. Dane a poplatky Hod nota A.IV.15. 

A. IV. 15. Dane a poplatky 

A.V. Ostatni m!klady Soucet A V.16. az A V.22. 

A. V. 16. Smluvni pokuty, uroky z prodleni, ostatni pokuty a penale 

A. V. 17. Odpis nedobytne pohledavky 

A. V. 18. Nakladove uroky 

A. V. 19. Kursove ztraty 

A. V. 20. Dary 

A. v. 21. Manka a skody 

A. v. 22. Jine ostatni naklady 

A. VI. Odpisy, prodany majetek, tvorba a Soucet A.VI.23. az A.V1.27. 
pouziti rezerv a opravnych polozek 

A. VI. 23 . Odpisy dlouhodobeho majetku 

A. VI. 24. Prodany dlouhodoby majetek 

A. VI. 25. Prodane cenne papiry a podily 

A. VI. 26. Prodany material 

A. VI. 27 . Tvorba a pouziti rezerv a opravnych polozek 

A. VII. Poskytnute pi'ispevky Hod nota A.VII.28. 

A. VII . 28. Poskytnute clenske prispevky a pFispevky zuctovane 
mezi organizacnimi slozkami 

Cislo 
radku 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

Nazev a sidlo ucetni jednotky 

NATAMA o.p.s. 
Blanicka 2025/17 
Praha 2 
120 00 

Cinnosti 

Hlavni Hospodarska 

5 6 

1 260 

91 

109 

6 

8 

59 

987 

-94 

-94 

1 500 

1 124 

375 

1 

2 

2 

34 

1 

33 

147 

147 

Celkem 

7 

1 260 

91 

109 

6 

8 

59 

987 

-94 

-94 

1 500 

1 124 

375 

1 

2 

2 

34 

1 

33 

147 

147 



Cinnosti 

;znaceni TEXT Cislo Hlavni Hospodarska 
radku 

5 6 

A. VIII. Dan z pi'ijmu Hodnota A.V111.29. 37 

A. VIII. 29. Daii z pfijmu 38 

Naklady eel kern SoucetA.I. azA.VIII. 39 2 849 

B. Vynosy 40 

B. I. Provozni dotace Hodnota B.l.1. 41 1 055 

B.l.1. Provozni dotace 42 1 055 

B. II. Pi'ijate pi'ispevky Soucet B.ll.2. az B.ll.4. 43 1 284 

B. II. 2. Prijate prispevky zuctovane mezi organizacnimi slozkami 44 

B. II. 3. Prijate prispevky (dary) 45 1 284 

B. II. 4. Prijate clenske pfispevky 46 

B. Ill. Trzby za vlastni vykony a za zbozi 47 799 

B. IV. Ostatni vynosy Soucet B.IV.5. az B.IV.10. 48 7 

B. IV. 5. Smluvni pokuty, uroky z prodleni, ostatni pokuty a penale 49 

B. IV. 6. Platby za odepsane pohledavky 50 

B. IV. 7. Vynosove uroky 51 

B. IV. 8. Kursove zisky 52 

B. IV. 9. Zuctovani fondu 53 5 

B. IV. 10. Jine ostatni vynosy 54 2 

B. V. Trzby z prodeje majetku Soucet B.V.11. az B.V.15. 55 

B. V. 11 . Tr2:by z prodeje dlouhodobeho nehmotneho a hmotneho majetku 56 

B. V. 12. Trzby z prodeje cennych papiru a podilu 57 

B. V. 13. Trzby z prodeje materialu 58 

B. V. 14. Vynosy z kratkodobeho financniho majetku 59 

B. V. 15. Vynosy z dlouhodobeho financniho majetku 60 

Vynosy eel kern Soucet B. I. az B.V. 61 3145 

c. Vysledek hospodai'eni pi'ed zdanenim r. 61 - (r. 39 - r. 37) 62 296 

D. Vysledek hospodai'eni po zdaneni r. 62- r. 37 63 296 

Sestaveno dne: 21.03.2017 Podpisovy zaznam statutarniho organu ucetni jednotky 

Pravni forma ucetni jednotky 

o .p .s. 

nebo podpisovy vzor fyzicke osoby, ktera je ucetni jednotkou 

Predmet podnikani 

podpora a pomoc rodinam a detem v obtizne 
zivotnf situaci 

Pozn.: 

Celkem 

7 

2 849 

1 055 

1 055 

1 284 

1 284 

799 

7 

5 

2 

3 145 

296 

296 
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Vysledovka souhrnne po stredisclch 01.01.2016-31.12.2016 

NATAMA, o.p.s. • IC 26652757 • DIC CZ26652757 

I stred I Textovy popi s Nakl ady I vynosy I Hosp vysl edek I 

11 
12 
31 
32 
41 
42 
55 
61 
71 
72 
73 
76 
77 
78 
79 
91 

bez prirazeni stredisku 
OSOP - MPSV 
OSOP - MHMP 
Osveta 2016 - MPSV 
Osveta 2016 - MHMP 
KOTLASKA 
KOTLASKA - VDV 
ostatni - dary 
Dohody PP - dohody o vykonu PP 
Vlastni cinnost - ostatni 
vlastni cinnost - publikace 
Vlastni cinnost - vzdelavani 
Vlastni cinnost - Video-PBSP 
vlastni cinnost - konzultace, 
Vlastni cinnost - Almanach 2015 
Vlastni cinnost - Almanach 2016 
Neurcene 
CELKOVE SOUCTY 

0,00 
488 000,00 
150 000,00 
290 820,00 
126 000,00 
141 167,00 

5 571,00 
0,00 

1 231 101,17 
2 000,00 

21 183,43 
235 997,71 

8 192,19 
25 600,00 

1 692,81 
83 910,28 
38 194,90 

2 849 430,49 [ 

o,o6T 
488 000,00 ' 
150 000,00 
290 820,00 
126 000,00 

0,00 
5 571,00 

0,00 
1 284 500,00 

285,22 
47 604,20 

366 035,15 
8 782,10 

208 980,00 
490,00 

166 550,00 1 
1 758,51 

3 145 376,18 [ 

- 141 

53 
-1 
26 

130 

183 
-1 
82 

-36 
295 

2j((! / 217~ 'f--

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

167,00 
0,00 
0,00 

398,83 
714,78 
420,77 
037,44 
589,91 
380,00 
202,81 
639' 72 
436,39 
945,69 

fl,<~ 



Adresat zpravy 

NATAMA, o.p.s. 
Blanicka 2025117 

ZPRAVA AUDITORA 

120 00 Praha 2 - Vinohrady 

IC: 266 52 757 

Zprava je urcena statutarnfmu organu ucetnf jednotky, panf Petre Winnette, 
reditelce 

Vyrok auditora 

Provedli jsme audit prilozene ucetni zaverky obecne prospesne spolecnosti NATAMA, 
o.p.s.(dale take ,Spolecnosti) sestavene na zaklade ceskych ucetnich predpisu, ktera se 
sklada z rozvahy k 31.12.2016, vykazu zisku a ztraty za rok konCid 31.12.2016 a prilohy 
teto ucetni zaverky, ktera obsahuje popis pouzitych podstatnych ucetnich metod a dalsi 
vysvetlujid informace. Udaje 0 Spolecnosti jsou uvedeny v priloze teto ucetni zaverky. 

Podle naseho nazoru pfUoiena ucetni zaverka podava verny a poctivy obraz aktiv a 
pasiv organizace NATAMA, o.p.s. k 31.12.2016 a nakladu a vynosu a vysledku jejiho 
hospodafeni a peneinich tokii za rok koncici 31.12.2016 v souladu s ceskymi 
ucetnimi pfedpisy. 
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a lad pro vyrok 
~iE_es 

s. r o 

it jsme provedli v souladu se zakonem o auditorech a standardy Komory auditoru Ceske 
epubliky pro audit, kterymi jsou mezinarodnf standardy pro audit (ISA), prfpadne doplnene 

a upravene souvisejfcfmi aplikacnfmi dolozkami. Nase odpovednost stanovena temito 
-edpisy je podrobneji popsana v odd flu Odpovednost auditora za audit ucetnf zaverky. V 

souladu se zakonem o auditorech a Etickym kodexem prijatym Komorou auditoru Ceske 
republiky jsme na Spolecnosti nezavislf a splnili jsme i dalsf eticke povinnosti vyplyvajfd 
z uvedenych predpisu. Domnfvame se, ze dukaznf informace, ktere jsme shromazdili, 
poskytuj f dostatecny a vhodny zaklad pro vyjadrenf naseho vyroku. 

Ostatni informace uvedene ve vyrocni zprave 

Ostatnfmi informacemi jsou v souladu s § 2 pfsm. b) zakona o auditorech informace 
uvedene ve vyrocnf zprave mimo ucetnf zaverku a nasi zpravu auditora. Za ostatnf 
informace odpovfda statutarnf organ Spolecnosti. 

Nas vyrok k ucetnf zaverce se k ostatnfm informadm nevztahuje. Presto je vsak soucasti 
nasich povinnostf souvisejfcfch s auditem ucetnf zaverky seznamenf se s ostatnfmi 
informacemi a posouzenf, zda ostatnf informace nejsou ve vyznamnem (materialnfm) 
nesouladu s ucetnf zaverkou ci s nasimi znalostmi 0 ucetnf jednotce zfskanymi behem 
provadenf auditu nebo zda se jinak tyto informace nejevf jako vyznamne (materialne) 
nespravne. Take posuzujeme, zda ostatnf informace byly ve vsech vyznamnych 
(materialnfch) ohledech vypracovany v souladu s prfslusnymi pravnfmi predpisy. Tfmto 
posouzenfm se rozumf, zda ostatnf informace splnujf pozadavky pravnfch predpisu na 
formatnf nalezitosti a postup vypracovanf ostatnfch informad v kontextu vyznamnosti 
(materiality), tj. zda prfpadne nedoddenf uvedenych pozadavku by bylo zpusobile ovlivnit 
usudek cineny na zaklade ostatnfch informad. 

Na zaklade provedenych postupu, do miry, j iz dokazeme posoudit, uvadfme, ze 
• ostatnf informace, ktere popisujf skutecnosti, jez jsou tez predmetem zobrazenf v 

ucetnf zaverce, jsou ve vsech vyznamnych (materialnfch) ohledech v souladu s ucetnf 
zaverkou a 

• ostatnf informace byly vypracovany v souladu s pravnfmi predpisy. 

Dale j sme povinni uvest, zda na zaklade poznatku a povedomf o Spolecnosti , k nimz jsme 
dospeli pri provadenf auditu, ostatnf informace neobsahujf vyznamne (materialnf) vecne 
nespravnosti . v ramci uvedenych postupu jsme v obdrzenych ostatnfch informadch zadne 
vY'znamne (materialnf) vecne nespravnosti nezjistili. 
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vednost statutarniho 

~ilJgens 
organu, sp~ ~orCi rady Spolecnosti za ucetni 

arnf organ Spolecnosti odpovfda za sestavenf ucetnf zaverky podavajfd verny a 
'ry obraz v souladu s ceskymi ucetnfmi predpisy, a za takovy vnitrnf kontrolnf system, 

e,Y povazuje za nezbytny pro sestavenf ucetnf zaverky tak, aby neobsahovala vyznamne 
eri alnf) nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou. 

• sestavovanf ucetnf zaverky je statutarnf organ Spolecnosti povinen posoudit, zda je 
organizace schopna nepretrzite trvat, a pokud je to relevantnf, popsat v prfloze ucetnf 
zaverky zcilezitosti tykajfd se jejfho nepretrziteho trvanf a pouzitf predpokladu 
nepretriiteho trvanf pri sestavenf ucetnf zaverky, s vyjimkou prfpadu, kdy je planovano 
zrusenf Spolecnosti nebo ukoncenf jejf cinnosti, resp. kdy nema jinou realnou moznost nez 
ak ucinit. 

Spravni rada jako nejvyssi organ dohlfzi na zachovanf ucelu, ke kteremu byla spolecnost 
zalozena. Za dohled nad procesem ucetnfho vykaznictvf ve Spolecnosti odpovfda dozorCf 
rada. 

Odpovednos t auditora za audit ucetni zaverky 

a5fm cilem je zfskat primerenou jistotu, ze ucetnf zaverka jako celek neobsahuje 
amnou (matericllni) nespravnost zpusobenou podvodem nebo chybou a vydat zpravu 

auditora obsahujfci nas vyrok. Primerena mira jistoty je velka mira jistoty, nicmene neni 
zarukou, ze audit provedeny v souladu s vyse uvedenymi predpisy ve vsech prfpadech v 
uee ni zaverce odhali pripadnou existujfci vyznamnou (materialni) nespravnost. 

espravnosti mohou vznikat v dusledku podvodu nebo chyb a povazujf se za vyznamne 
eria lnf), pokud lze recilne predpokladat, ze by jednotlive nebo v souhrnu mohly 

I nit ekonomicka rozhodnutf, ktera UZiVatele UCetni zaverky na jejim zaklade prijmOU. 

• pro adenf auditu v souladu s vyse uvedenymi predpisy je nasf povinnostf uplatnovat 
m celeho auditu odborny usudek a zachovavat profesnf skepticismus. Dale je nasi 
nosti: 

• enti fikovat a vyhodnotit rizika vyznamne (materialnf) nespravnosti ucetnf zaverky 
zptisobene podvodem nebo chybou, navrhnout a provest auditorske postupy reagujid 

ato rizi ka a zfskat dostatecne a vhodne dukaznf informace, abychom na jejich 
za lade mohli vyjadrit vyrok. Riziko, ze neodhalfme vyznamnou (materialnf) 

pravnost, k nfz doslo v dusledku podvodu, je vetsi nez riziko neodhaleni vyznamne 
terialnf) nespravnosti zpusobene chybou, protoze soucasti podvodu mohou byt 

Jne dohody (koluze), falsovani, umyslna opomenuti, nepravdiva prohlasenf nebo 
obchazenf vnitrnich kontrol. 

• Se amit se s vnitrnfm kontrolnim systemem Spolecnosti relevantnim pro audit v 
ovem rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorske postupy vhodne s ohledem na 
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ok?lnosti, , nikoli abycho~~uge~azor na ucinnost jejiho vnitrniho 
o mho systemu. CYJ-~-

.s.ro 
it vhodnost pouzftych ucetnfch pravidel, primerenost provedenych ucetnfch 

du a informace, ktere v teto souvislosti statutarni organ Spolecnosti uvedl v 
e ucetni zaverky . 

..->.~-..uLn. J i t vhodnost pouziti predpokladu nepretrziteho trvani pri sestaveni ucetni 
erky predstavenstvem a to, zda s ohledem na shromazdene dukazni informace 
s uje vyznamna (materialni) nejistota vyplyvajfci z udalosti nebo podminek, ktere 

u vyznamne zpochybnit schopnost Spolecnosti nepretr:Zite trvat. Jestlize 
jdeme k zaveru, ze takova vyznamna (materialni) nejistota existuje, je nasi 

pov1nnosti upozornit v nasi zprave na informace uvedene v teto souvislosti v priloze 
uee ni zaverky, a pokud tyto informace nejsou dostatecne, vyjadrit modifikovany 

ro . Nase zavery tykajici se schopnosti Spolecnosti nepretrzite trvat vychazeji z 
nfch informaci, ktere jsme ziskali do data nasi zpravy. Nicmene budouci udalosti 

bo podminky mohou vest k tomu, ze Spolecnost ztrati schopnost nepretrzite trvat. 

notit celkovou prezentaci, Cleneni a obsah ucetni zaverky, vcetne prilohy, a dale 
0, zda ucetni zaverka zobrazuje podkladove transakce a udalosti zpusobem, ktery 
ede k vernemu zobrazeni. 

povinnosti je informovat statutarni organ Spolecnosti mimo jine o planovanem rozsahu 
• asovani auditu a 0 vyznamnych zjiStenfch, ktera jsme v jeho prubehu ucinili , vcetne 

• · ch ryznamnych nedostatku ve vnitrnim kontrolnim systemu. 

S s.r .o. 
dni Ill. 367/32, 
aha 4 - Sporilov 

lng. Pavla C is a r o v a, CSc. 
auditor, ev. c. opravneni 1498 

·torskeho opravneni 196 

7.cervna 2017 
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