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Slovo ředitele  
Prof. MUDr. Ing. Petra Fialy  

Na cestě k budoucnosti 
	 Naše společnost LRS Chvaly, o.p.s. mohla v roce 2014 navázat na svou dosavadní 
úspěšnou práci z minulých let. Rok 2014 byl již 16. rokem provozu od otevření našeho 
prvního oddělení 8.6.1998 s příjmem prvních pacientů. 

	 Také v uplynulém roce 2014 proběhla řada vzdělávacích aktivit pro naše 
spolupracovníky. V prvním pololetí to byly poslední akce v rámci realizace grantu OPPA 
(Komplexní vzdělávání pracovníků ve Chvalech z prioritní osy 1, OPPA - podpora rozvoje 
znalostní ekonomiky pod registračním číslem CZ.2.17/1.1.00/34290), včetně jazykového 
vzdělávání. Zúčastnili se jich naši lékaři, ostatní zdravotníci i nezdravotnický personál. 
Maximálně tak byly využity možnosti poskytnuté ze strany ČR  a EU. 

	 Pokračovala také spolupráce s lékařskými fakultami. Protože jsme univerzitním 
výukovým pracovištěm pro mediky, lékaře i ostatní zdravotnický personál, máme možnost 
předávat jim nejen své profesionální, ale také etické a ostatní dovednosti důležité pro toto 
povolání. Jsme rádi, že na svou práci dostáváme kladné ohlasy nejen z ČR, ale i z ciziny. 
Když navíc zaslechneme, že někde to dělají "jako ve Chvalech", cítíme to jako poctu pro naši 
práci. Nezanedbatelným přínosem je i možnost vybírat si mezi stážisty své budoucí 
spolupracovníky. 

	 Přibližně padesát členů Sdružení Chvaly, z.s., které je zakladatelem naší "ópéesky", 
s  výrazným podílem architektů, ekonomů a lékařů, se pravidelně zapojuje do aktivit LRS 
Chvaly o.p.s.. Třebaže jejich práce není příliš vidět, je velmi důležitá a vážíme si jí.  

	 Rád bych z tohoto místa poděkoval všem, kdo se v minulém roce podíleli na práci naší 
společnosti anebo ji jakýmkoliv způsobem podpořili. 
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Správní a dozorčí rada  

Mandáty v roce 2014  
Správní rada 

	 Daniel Kvasnička, předseda správní rady  
	 Ing. Arch. Pavel Vaněček, člen správní rady  
	 Mgr. Ing. Vít Skála, PhD, člen správní rady 

	 Žádný pohyb mandátů ve správní radě v průběhu roku 2014 nenastal. 

Dozorčí rada 
	 Ing Lydie Boszczyková, předsedkyně dozorčí rady  
	 Mgr. Jan Valeš, ThD, člen dozorčí rady  
	 Ing. Tomáš Grulich, M.Th., člen dozorčí rady 

	 Žádný pohyb mandátů v dozorčí radě v průběhu roku 2014 nenastal. 
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Základní údaje o společnosti  
Registrace a obecně prospěšné činnosti 

Právní forma:   
Obecně prospěšná společnost (právnická osoba podle zákona č. 248/1995 Sb.) 

Datum vzniku:  Zakládací listinou, 6.1.2011 

Registrace: Společnost zapsána 11. 2. 2011 v rejstříku obecně prospěšných společnosti, 
vedeném Městským soudem v Praze oddíl O, vložka 789, IČO 248 05 807. Společnost je 
registrována u Finančního úřadu Praha 9. 

Předmět činnosti: 	  

Obecně prospěšné činnosti (Doplňkové činnosti zatím nebyly stanoveny) 

Rodinné poradenství (zapsáno 11. února 2011) 

Křesťanská duchovní péče (zapsáno 11. února 2011) 

Ambulantní péče - vnitřní lékařství, rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapeut, 
všeobecná sestra - domácí zdravotní péče (zapsáno 23. září 2011) 

Lůžková péče - následná péče, léčebná rehabilitace, ošetřovatelská péče (zapsáno 23. září 
2011) 

Veřejné lékárenství 

- výdejní činnost pro veřejnost 

- výdej na žádanky pro ambulantní zdravotnická zařízení 

- příprava léčivých přípravků v rozsahu: léčivé přípravky, u kterých není požadována sterilita 

- vstupní kontrola léčivých a pomocných látek 

(zapsáno 23. září 2011) 

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče (zapsáno 4. ledna 
2012) 

Terénní pečovatelská služba (zapsáno 4. ledna 2012) 

Zakladatel společnosti: Sdružení Chvaly, IČO: 60457678,  Stoliňská 920, Praha 20 
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Zpráva o činnosti  
Vlastní činnost, sociální program a vzdělávací činnost 

	 LRS Chvaly, o.p.s., vyvíjí svou činnost v souladu se zřizovací listinou. Rehabilitační 
ústav LRS Chvaly je nestátní zdravotnické zařízení, poskytující lůžkovou rehabilitační péči, 
ambulantní rehabilitaci, terénní domácí péči a pečovatelskou službu. Areál pro službu 
potřebným lidem je majetkem Církve bratrské, budovy v nichž většinově LRS působí jsou 
majetkem LRS. Po rozsáhlé rekonstrukci a modernizaci budov, které této práci sloužily už od 
r. 1908, bylo LRS znovu otevřeno v r. 1998 a další rozšíření činnosti je připraveno i na úrovni 
projektových prací, které po praktických jednáních s MČ Praha 20 a dalšími subjekty úspěšně 
pokračují a jsou průběžně konzultovány. 	  

	 Převis zájmu pacientů následné péče přeplňuje vytrvale lůžka LRS, proto jsou hledány 
možnosti rozšíření vlastní výstavbou i dalšími cestami. V  roce 2014 bylo na lůžkovém 
oddělení LRS Chvaly léčeno celkem 212 pacientů z celé České republiky, převážně z hlavního 
města Prahy, kteří se na rehabilitačních lůžkách léčili celkem 16 061 ošetřovacích dnů. 

 	 Zaměstnanci tvoří pevný tým a péče o pacienty má mnohá ohodnocení od pacientů 
samotných. Odborná péče byla průběžně obohacena o nové poznatky, které se podařilo 
získat. Rozvoj personálního a přístrojového vybavení je limitován prostory staré budovy a 
pronajímaného patra domova Bethesda. Užívání tohoto patra je zpoplatněno, a to spolu 
s novými požadavky na jeho další navýšení, proto LRS zintenzivnilo práci na projektových 
přípravách vlastních léčebných prostor.	  

V roce 2014 bylo LRS Chvaly, o.p.s. podpořeno Ministerstvem zdravotnictví částkou 
600  000,- Kč na investice do dalšího přístrojového a ošetřovatelského vybavení lůžkového 
oddělení a rehabilitace v  Programu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním 
postižením. Dále bylo podpořeno částkou 120  000,- Kč v Programu grantové podpory na 
realizaci projektu Rehabilitace seniorů a zdravotně postižených v jejich přirozeném prostředí.  

Další projekty se zaměřením na zdravotní i sociální činnost LRS Chvaly byly 
podpořeny dotacemi a granty z Ministerstva práce a sociálních věcí, z Magistrátu Hlavního 
města Prahy a obce Praha 20, Horní Počernice. 

LRS Chvaly je zaměřeno na rehabilitační a doléčovací pobyty u řady onemocnění, 
převážně pro starší generaci, ale i pro mladší pacienty s pohybovými problémy. V širokém 
spektru pacientů převažují nejčastěji tyto diagnózy: 

cévní mozkové příhody 

stavy po operacích, zejména kloubních 
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stavy po úrazech 

neurologická onemocnění 

onemocnění pohybového aparátu 

bolestivé stavy aj.  

	 Většina pokojů v LRS Chvaly je dvoulůžkových. Jsou též čtyři pokoje jednolůžkové, 
dva pokoje třílůžkové s intenzivní péčí a jeden čtyřlůžkový pokoj. Všechny pokoje jsou s 
vybavením, které pacientům skýtá dostatečné pohodlí a komfort. Lůžka nové generace, 
polohovací s elektrickým ovládáním od známé české firmy jež má velmi dobré renomé 
v zahraničí, např. v Saúdské Arábii a v antidekubitární úpravě.  Bezbariérní přístup, WIFI, 
telefon, lednička, TV, WC vč. WC pro immobilní pacienty  i sprcha jsou součástí pokoje nebo 
v těsné blízkosti. 

	 Léčení pacientů probíhá ve velmi osobním, rodinném prostředí. Důraz je kladen na 
individuální, laskavý přístup ke každému z nich s ohledem na jeho potřeby a zejména na 
odbornou lékařskou, rehabilitační a ošetřovatelskou péči.  

           Areál je obklopen zahradou s lavičkami, vedení LRS zajistilo přímou autobusovou 
linku od metra Černý Most. 

	 LRS Chvaly poskytuje pacientům komplexní léčebnou rehabilitaci s mnoha různými 
procedurami, léčebnými postupy a technikami. Patří k nim zejména: 

fyzioterapie 

masáže – ruční, částečné i celkové, reflexní 

elektroléčebné procedury 

vodoléčba 

laser, magnetoterapie, ultrazvuk 

motomedy motodlahy, rotopedy, pohyblivý chodník 

lymfodrenáž ruční i přístrojová 

akupunktura a všechny její techniky 

logopedie a ergoterapie 

senior park 

vycházkové okruhy s lavičkami a minigolfem v areálovém parku 

 
	 Středisko je průběžně vybavováno novými přístroji a lékařskou technikou, jeho 
personál se kontinuálně školí v nejnovějších postupech a metodách u nás i v zahraničí. O své 
pacienty pečuje na 50 lůžkách ve dvou lůžkových stanicích. V roce 2015 se předpokládá na 
základě dotace, navržené z Ministerstva zdravotnictví další rozšíření a zdokonalení 
rehabilitační techniky dle světových trendů. 
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	 LRS Chvaly přijímá na svá lůžka pacienty, kteří jsou schopni rehabilitace a v jejich 
zdravotním stavu je potenciál, který lze intenzívní rehabilitací zlepšit. Upoutání na lůžko, 
existence proleženin, zavedené močové cévky ani žaludeční sondy nejsou pro přijetí 
překážkou. Všechny takové stavy umí ošetřovat a léčit. 

	 LRS Chvaly nemůže na svá lůžka přijmout pacienty s demencí, zmatené a odmítající 
spolupráci. Právě na schopnosti spolupráce je postaven hlavní úspěch rehabilitační léčby. 

	 LRS Chvaly je otevřené oddělení, návštěvy nemocných nejsou omezeny. V celém 
areálu Chvaly je zakázáno kouření 

	 Pacientům je nabízena individuální duchovní péče nezávisle na vyznání. Bohoslužby v 
areálu jsou 2x týdně. 

	 LRS Chvaly přijímá do lůžkové péče pojištěnce všech zdravotních pojišťoven. 
Kapacita LRS je omezená a nemůže být vyhověno všem, proto LRS zpracovává možnosti 
jejího rozšíření. Pro pobyt pacientů musí být zejm. zdravotní důvody, neboť posláním LRS 
není náhrada sociální péče. Pacienti jsou přijímáni na dobu 3 – 4 týdnů, ve výjimečných 
případech může být pobyt prodloužen. LRS Chvaly nezajišťuje následnou péči po ukončení 
rehabilitačního pobytu. Tlak na obsazování lůžek je mimořádně veliký 

Ceny doplatků jsou paušální a jsou stanoveny na úhradu některých nákladů spojených 
s vyšší úrovní podmínek ubytování a s náklady na některé léčebné postupy, které nejsou 
hrazeny ze zdravotního pojištění. Aktuální ceník doplatků je na www.chvaly.cz. Ceny jsou 
uvedeny za osobu a den. 

Vzdělávání zaměstnanců: Celý rok 2014 probíhaly vzdělávací akce pro zaměstnance. 
Do jara 2014 mělo LRS Chvaly, o.p.s. podporu z Operačního programu Praha Adaptabilita 
pro školení zaměstnanců v projektu nazvaném Komplexní vzdělávání pracovníků ve 
Chvalech. Průběžná další vzdělávání pracovníků probíhají nejen v odbornosti, ale i v týmové 
spolupráci, která umocňuje cíle, o nichž v LRS jde - odbornost a přístup k pacientům.  

	 Projekční práce pro rozšíření počtu lůžek novou výstavbou jsou ve vysokém stadiu 
rozpracovanosti. 
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Zpráva o hospodaření 
Rozvaha k 31. 12. 2014 

(vybrané údaje) 

AKTIVA V tis. Kč

Pozemky 26

Stavby 2 044

Samost. Movité věci a soubory movitých věcí 3 483

Ostatní dlouhodobý majetek 9 714

Pořízení dlouhodobého majetku 23 986

Dlouhodobý hmotný majetek 39 253

Ostatní dlouhodobý finanční majetek 48

Dlouhodobý finanční majetek 48

Oprávky k sam. Mov. Věcem a souborům mov. věcí -1 628

A. Dlouhodobý majetek celkem 37 673

Materiál na skladě 541

Zboží na skladě 697

Zásoby 1 238

Krátkodobé pohledávky 5 059

Nároky na dotace 0

Pohledávky celkem 5 059

Pokladna 251

Bankovní účty 1 343

Peníze na cestě 1

Krátkodobý finanční majetek 1 595

Náklady příštích období 4

Příjmy příštích období 18

Jiná aktivita celkem 22

B. Krátkodobý majetek celkem 7 914

AKTIVA CELKEM 45 587
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Výkaz zisku a ztráty za rok 2014 
(vybrané údaje) 

PASIVA v tis. Kč

Vlastní jmění 41 590

Jmění celkem 41 590

Účet hospodářského výsledku -1 458

Nerozdělený zisk minulých let -1 201

Výsledek hospodaření celkem -1 458

A. Vlastní zdroje celkem 40 132

Krátkodobé závazky 2 795

Nároky na dotace 0

Dohadné účty pasivní 424

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 1 810

Krátkodobé závazky celkem 5 029

Výdaje příštích období 0

Výnosy příštích období 0

Jiná pasiva 426

B. Cizí zdroje celkem 5 455

PASIVA CELKEM 45 587

VÝNOSY                        v tis. Kč HLAVNÍ 
ČINNOST

VEDLEJŠÍ 
HOSPODÁŘSKÁ 

ČINNOST
CELKEM

Poskytnuté služby 35 657 0 35 657

Tržby za prodané zboží 0 6 650 6 650

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 35 657 6 650 42 307

Tržby z prodeje materiálu 100 0 100

Přijaté příspěvky 263 0 263

Provozní dotace celkem 2 349 0 2 349

Úroky 3 0 3

Jiné ostatní výnosy 134 0 134

Ostatní výnosy celkem 137 0 137

VÝNOSY CELKEM 38 506 650 45 156
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	 Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních 
období 
Výsledek hospodaření za účetní období předcházejícího roku 2013 - ztráta výši 1 209 433,48 
Kč byl zaúčtován na účet neuhrazené ztráty z minulých let.  

	 Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den  
Účetním obdobím je kalendářní rok. Rozvahovým dnem dle § 19 odst. 1 Zákona o účetnictví 
je 31. 12. 2014. 

NÁKLADY                       v tis. Kč
HLAVNÍ 
ČINNOST

VEDLEJŠÍ 
HOSPODÁŘSKÁ 

ČINNOST
CELKEM

Spotřeba materiálu 5 187 7 5 194

Spotřeba energie a ost. nesklad. dodávek 984 0 984

Spotřeba ostatních neskladovatelných 
dodávek

0 5 034 5 034

Spotřebované nákupy celkem 6 171 5 041 11 212

Opravy a udržování 641 0 641

Cestovné 59 0 59

Reprezentace 6 0 6

Ostatní služby 3 754 539 4 293

Služby celkem 4 460 539 4 999

Mzdové náklady 18 627 1 083 19 710

Zákonné sociální a zdravotní pojištění 6 000 368 6 368

Zák. Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele       770 0 770

Ostatní sociální náklady 296 0 296

Osobní náklady celkem 25 693 1 451 27 144

Silniční daň 10 0 10

Ostatní náklady 1 0 1

Ostatní náklady celkem 694 0 694

Odpisy dlouhodobého hmot. majetku 1 353 0 1 353

NÁKLADY CELKEM 38 382 7 031 45 413

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 124 -381 -257
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	 Účetní metody, způsoby oceňování a odpisování  
V účetní jednotce jsou v předkládané účetní závěrce používány obecné účetní metody, zásady 
i způsoby oceňovaní a jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v aktuálním 
znění a s vyhláškou 504/2002 Sb. 

	 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 
Dlouhodobý hmotný (pořizovaná cena 40 000,00 Kč a více) a nehmotný majetek (pořizovaná 
cena 60  000,00 Kč a více) byl oceněn v  pořizovací ceně včetně vedlejších pořizovacích 
nákladů. Drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je účtován přímo do nákladů. 

	 Ocenění a účtování nakupovaných zásob 
Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou, která obsahuje cenu pořízení zásob a 
náklady související s pořízením. Zásoby potravin jsou účtovány metodou „A“. Zásoby zboží a 
obalů jsou účtovány metodou „B“.  

	  
	 Používání cizí měny v účetnictví 
V průběhu účetního období nebyly cizí měny v účetnictví používány. 

	 Způsob zpracování účetních záznamů, místo a způsob jejich úschovy 
Účetnictví bylo zpracováno v účetním programu Money S 3. 

Veškeré účetní záznamy a doklady jsou uschovány v  kancelářích společnosti, data 
v elektronické podobě jsou uschovány na dvou různých místech. 

	 Zaměstnanci a osobní náklady 
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 	 	 	 	 	          79 

Počet zaměstnanců v  pracovním poměru k 31.12.2014: 	 	 	          86 

Osobní náklady celkem: 	 	 	 	 	 	 	   27 144 tis. Kč 

Z toho: mzdové náklady	 	 	 	  	 	 	   19 710 tis. Kč 

zákonné sociální pojištění	 	 	 	 	 	 	     6 368 tis. Kč 

zákonné sociální náklady	 	 	 	 	 	                    770 tis. Kč 

ostatní sociální náklady	 	 	 	 	 	                    296 tis. Kč 

	  

	 Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činností  
Hospodářský výsledek před zdaněním z hlavní činnosti činil 124 tis. Kč,  

Hospodářský výsledek před zdaněním z vedlejší činnosti pak – 381 tis Kč.  
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	 Závazky dle splatnosti 
Dodavatelé do splatnosti:	   	 462 tis. Kč 

Dodavatelé po splatnosti	 	 	 	 	 	          

do 30 dnů	 	 	 0 tis. Kč 
30-90 dnů	 	 	 0 tis. Kč 
90-180 dnů	 	             0 tis. Kč 
180 – 360 dnů		 	 0 tis. Kč 
nad 360 dnů	 	 	  nejsou 

	 Pohledávky dle splatnosti: 
Odběratelé do splatnosti:	      2 771 tis. Kč 

Odběratelé po splatnosti:	 	 	 	                 

	 do 30 dnů        	 	 0 tis. Kč 
	 30-90 dnů	                    	 0 tis. Kč 

90-180 dnů	 	       	 0 tis. Kč 
180 – 360 dnů		        	 0 tis. Kč 

	 nad 360 dnů	      	      1 865 tis. Kč (VZP) 

Pohledávky vůči zakladatelům: nejsou žádné. 

	 Přehled přijatých provozních dotací 
Program OPPA  prostřednictvím magistrátu  hl.m. Praha 	 573 tis. Kč 
Dotace od magistrátu hl. m. Praha	 	 	 	 730 tis. Kč 
Městská část Horní Počernice	        	 	               61 tis. Kč 
Ministerstvo zdravotnictví ČR	 	    	             120 tis. Kč 
Ministerstvo práce a sociálních věcí                                     866 tis. Kč 

	 Přehled přijatých investičních dotací 
Ministerstvo zdravotnictví ČR	         	 	 	 600 tis. Kč 

	 Přehled přijatých a poskytnutých darů: 
Společnost v roce 2014 přijala dary v celkové výši 262 721,- Kč. 	 	 	 	 	  

	 Významné skutečnosti v roce 2014 
Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné skutečnosti, které by mohly mít vliv na 
účetní závěrku roku 2014.  
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Zprfva dozordi rady
k diinnosti a hospodaienl LRS Chvaly, o.p"s. za rok 2014

V roce 2014 pracovala dozordi rada LRS Chvaly, o,p.s., (d5le jen DR) v tomto sloZeni:
Ing. Lydie BoszczykovS, piedsedkynd DR,
Ing. Tom65 Grulich, lvl.Th., 6len DR,
Mgr. Jan Vale5, Th.D., 6len DR,
ad zalo2enl o,p,s. nedo5lo ke zm6n6 dlenir DR.

DR se sch6z:ela spolecnd se spr6vnl radou LRS Chvaly, o,p.s. Na sv5ich zaseddrnlch
projednala ve5ker6 zdleZitosti,'kter6 jsou pr6vnimi piedpisy svdieny DR, vdetnd materiSlfr,
iejich? piedloZeni si v rdmci kontrolni dinnosti od sprdvni rady a ieditele spolednosti
vy26dala.

samostatnd se DR sr:Sla k provedenf kontroly hospodaie n[ za rsk 2014.

Po ospodaienf byly:
a) vdetn6 v5ech doklad0 tlikajlcich se vfnosir a n6klad0,

pohleddvekazdvazkfi, inventarizace ma.ietku, odpisov6ho pl6nu a dal5ich nSleZitosti
za rok 2014.

b) Udetni vli'kazy zarok2Ol4atoYykazzisku aztriltk3l.12.2014, Rozvahak31.12.
2014 a Pifloha k ildetni zlvdrce LRS Chvaly o,p,s, za 06etnf obdobi 2014 - v5e podle
vyhlSSky 50412002 Sb. pro nevld5lecn6 organizace,
. Sestavenl Udetni zttvdrky vdetn6 udetnich vykaz} odpovid5 z6konnym piedpis0m.

c) Dahqv6 piizndnf t-RS Chvaly, o.p.s. za rok2014 k dani z ptfjm0 pr5vnicklch osob,
. Dafiov6 piizndni za rok2014 odpovidd irdetnl uzdvdrce k datu 31. 12.2014.

V souladu s v1i5e uveden5im DR konstatuje, Ze celkov! hospod6iskli vfsledek LRS Chvaly,
o.p.s. za rok 2014 ve vlSi - 256.555,66 KC nezpochybhuje.

ZAvEr:
DR konstatuje, Ze o,p,s, vyviji dinnost v souladu se zaklSdaci listinou a v hospodaYen[ za
rok 2014 neshledala nedostatky.

Y Praze dne 24. dervna 2015

Dozorcf rada LRS Chvaly, o.p.s.

Ing. Lydie Boszczykov6:

Ing, Tom65 Grulich:

Mgr. Jan Vale5:

/



ZPRAVA NEZ,A.VISLEHO AUDITORA

pro sprdvni radu LRS Chvaly, o.p.s.
se sidlem Stoliilskd 920, PSC 193 00 Praha - Horni Podernice, identifikadni dislo: 248 05 807

Provedla jsem audit piiloZen6 ridetni zdvdrky LRS Chvaly, o.p.s., kterd se skld,d6 z rozvahy
k31,12.2014, vykazu zisku a ztrtfiy za rok kondici 31.12.2014 a piflohy t6to udetni
zixdrky, kter6 obsahuje popis pouZitlich podstatnych ridetnich metod a dal5i vysvdtlujici
informace. Udaje o LRS Chvaly, o.p.s. jsou uvedeny v prvni ddsti piilohy t6to ridetni
zindrky.

Odpovddnost statutirniho org6nu fietni jednotlry za fietni zdvirku
Statut6rni org6n LRS Chvaly, o.p.s. je odpovddny za sestaveni ridetni zhvlrky, kter6 pod6v6
vdrn;i a poctiqf obraz v souladu s deskymi ridetnimi piedpisy, a za hakovy vnitini kontrolnf
syst6m, ktery povaZuje za nezbytny pro sestavenf ridetni zhvlrky tak, aby neobsahovala
vyznamnd nespr6vnosti zprisoben6 podvodem nebo chybou.

Odpov6dnost auditora
Mou odpovddnosti je vyj6diit nazfkladl m6ho auditu rnirok k t6to ridetni zdvdrce. Audit jsem
provedla v souladu se zdkonem o auditorech, mezininodnimi auditorskymi standardy a

souvisejicimi aplikadnimi doloZkami Komory auditort Cesk6 republiky. V souladu s tdmito
piedpisy jsem povinna dodrZovat etick6 poLadavky a napldnovat a prov6st au<iit tak, abych
ziskala piimdienou jistotu, Le tfteIni zfvdrka neobsahuje vyznamne nespr6vnosti.

Audit zahmuje provedenf auditorskfch postupti k ziskrini drikaznich informaci o d6stk6ch a
ridajich zveiejndnych v ridetni z6vdrce. Vybdr postupri zdvisi na risudku auditora, zahmujicim
i vyhodnoceni rrzik vyznamnd nesprSvnosti irdajri uvedenych v ridetni z|vdrce zprisoben6
podvodem nebo chybou. Pii vyhodnocovani tdchto rizik auditor posoudi vnitini kontrolni
syst6m relevantni pro sestaveni ridetni zixlrky pod6vajici vdrny a poctivy obraz. Cflem tohoto
posouzeni je navrhnout vhodn6 auditorsk6 postupy, nikoli vyj6diit se k ridinnosti vnitiniho
kontrolniho syst6mu ridetni jednotky.. Audit tei. zahmtle posouzeni vhodnosti pouZitfch
ridetnich metod, piimdienosti ridetnich odhadri provedenych vedenfm i posouzeni celkovd
pr ezentace ridetni z6v Erky .

Jsem piesvdddena, Le dtkazni informace, kter6 jsem ziskala, posky.tuji dostatednf a vhodny
zhklad pro vyj6dieni m6ho rnfroku.

Vyrok auditora
Podle m6ho nfnoru ridetnf zfxdrkapod|vh vdrnf a poctivy obraz aktiv a pasiv LRS Chvaly,
o.p.s. k31.12.2014 a n6kladri a vlfnosri a vlfsledku jejiho hospodaieni za rok kondici
31. 12.2014 v souladu s deskjmi ridetnimi piedpisy.

Y Praze 6.6.2015

Ing. r)
dlen Komory auditoni dR, dislo opr6vndni 1591



LRS, Chvaly o.p.s. 
Stoliňská 920 

193 00 Praha 20 Horní Počernice (část Chvaly) 

Tel.: 281 040 771 – 780;Fax: 281 040 746 

E-mail: chvaly@chvaly.cz  

http://www.chvaly.cz 

IČO: 24805807 

účet č.: 249613515/0300 (ČSOB) 
Jak se k nám dostanete: 

LRS leží poblíž konečné stanice metra B (Černý Most), odtud lze jít pěšky kolem nákupního centra cca 15 min., 
případně dojet autobusy:  

Dvě stanice autobusem č. 296, zastávka Slatiňanská, přímo před bránou LRS Chvaly.  
Jednu stanici autobusy č. 221, 222, 223, 261, 273, 303, 304, 323, 353, – směr Horní Počernice, zastávka Chvaly, 

odtud 8 min. pěšky (zpět ku Praze a doleva).  
Jednu stanici autobusy 240, 250, - směr Běchovice, zastávka Centrum Černý Most,  

odtud pěšky 5 min. 

Do LRS pro mimopražské: leží při dálničním obchvatu Prahy, na tzv. „Východní" a „Jižní spojce", navazující zde 
na dálniční křižovatku Praha – Hradec Králové a Praha – Mladá Boleslav (sjezd „Nákupní centrum" - IKEA, 

Centrum Černý Most). 

       Budova nově projektovaného LRS	  
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