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Vážení a milí přátelé, spolupracovníci a příznivci, 

 

předkládám Vám opět po roce výroční zprávu společnosti PorCeTa, o.p.s., za rok 2021. Rok 2021 

byl devátým rokem našeho působení.  

 

Důležitým momentem v tomto roce byla změna na postu ředitele organizace. Od 1. listopadu 

2021 vystřídal ve funkci paní PhDr. Miroslavu Horeckou pan Mgr. Radim Fiala. 

 

Rok 2021 byl ještě bohužel ovlivněn pandemickou situací a z ní plynoucími opatřeními. Ty zasáhly 

nejen do přímé práce s klienty, kdy některé činnosti, zejména ty skupinové, byly na polovinu roku 

ještě limitovány. Počátkem června se nám již podařilo některé aktivity obnovit v souladu 

s nařízeními, kdy došlo již k určitému uvolnění ohledně pandemické situace. Podařilo se obnovit 

zajištění prezenčního vzdělávání pro klienty a čerpání respitních služeb. Proběhl také již podruhé 

výchovně – rekreační tábor. Na podzim pak došlo po dvouleté pauze k obnovení volnočasových 

aktivit pro děti. Také po roční prodlevě proběhl tradiční odpolední program pro rodiny s dětmi 

pořádaný k Mezinárodnímu dni rodiny. 

 

Mgr. Radim Fiala 

ředitel společnosti PorCeTa, o.p.s. 

 



ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI: 

 

Název: PorCeTa, o.p.s. 

Právní forma: obecně prospěšná společnost 
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Zakladatelé: Mgr. Radim Fiala 
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ORGÁNY SPOLEČNOSTI: 

Statutární orgán: PhDr. Miroslava Horecká – do 31. 10. 2021 

                              Mgr. Radim Fiala, ředitel společnosti – od 1. 11. 2021 

 

Správní rada:       Ing. Eva Kvasničková – předsedkyně správní rady  

                              Mgr. Kristýna Jůzová Kotalová  

                              Michaela Fialová  

 

Dozorčí rada:      Jan Jirků – předseda dozorčí rady 

                             Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA 

                             Mgr. Radim Fiala do 31.10.2021, od 1.11.2021 PhDr. Miroslava Horecká    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DRUH OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH ČINNOSTÍ SPOLEČNOSTI PorCeTa, o.p.s.                          

V ROCE 2021 

 

Hlavním cílem společnosti je zajišťovat poradenskou a preventivní činnost pro dospělé osoby, 

rodiče a děti, žáky a učitele, vykonávat sociálně-právní ochranu dětí na základě pověření KÚ JčK 

a poskytovat sociální službu dle registrace KÚ JčK, dle hlavní činnosti vymezené Zakladatelskou 

smlouvou. 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

Společnost poskytovala sociálně-právní ochranu dětí na základě pověření Krajského úřadu 

Jihočeského kraje v tomto rozsahu: 

• pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, 

• poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte             

a při péči o dítě zdravotně postižené, 

• pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, 

sociálních a jiných problémů související s péčí o dítě a jeho výchovu, 

• činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku, 

• zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti, 

• zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti, 

• poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo 

pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se 

osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte 

nebo svěřením dítěte do pěstounské péče, 

• uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče, 



• poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela 

dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu 

pěstounské péče, 

• vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování 

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

Společnost poskytovala certifikované programy všeobecné a indikované primární prevence 

rizikového chování. 

Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového 

chování je posouzení a formální uznání, že poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá 

stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Platná certifikace je dokladem o naplnění Standardů, 

tedy dokladem o poskytování kvalitních služeb. 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

Společnost poskytovala odborné služby pro rodinu, resocializační programy pro osoby opouštějící 

VTOS a volnočasové aktivity pro děti. 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

Dále společnost poskytovala registrovanou sociální službu – odborné sociální poradenství – 

Manželskou a rodinnou poradnu PorCeTa. 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

 



PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH ČINNOSTÍ: 

 

 

 

Podpora náhradních rodin: 

 

Na počátku roku 2021 jsme měli uzavřeno 74 dohod s náhradními rodinami, v průběhu roku bylo 

uzavřeno 12 dalších dohod, 15 dohod bylo ukončeno. Na konci roku 2021 jsme měli uzavřeno 71 

dohod o výkonu pěstounské péče.   

Vzdělávací akce a školení pro osoby pečující a osoby v evidenci byly zajišťovány zejména 

dodavatelsky, prezenčně až v druhé půli roku díky pandemické situaci. V první polovině roku byly 

však využity i možnosti alternativního vzdělávání, a to zejména vzdělávání on-line formou. 

Respitní služby byly zajištěny jak dodavatelsky, tak formou příspěvku na tábor či jinou akci. I 

přes omezující nařízení byl zajištěn respit pro 33 dětí. 

Osobám pečující a osobám v evidenci a jejich dětem jsme také poskytovali, příp. zprostředkovali, 

odborné služby, zejména individuální psychologické poradenství, ale také výživové poradenství, 

právní poradenství apod. Celkem tyto služby využívalo 19 klientů/rodin, kteří využili celkem 46 

hodin odborných služeb. 

Krátkodobou péči v zákonem daných důvodech jsme poskytli 11 rodinám se 14 dětmi, celkem se 

jednalo o 208 hodin péče.  

 

 



Asistované kontakty a předávání: 

 

Službu asistovaných kontaktů využívalo 10 rodin, v celkovém rozsahu 164 hodin. 

 

Tato služba byla pro klienty OSPOD podpořena dotací Jihočeského kraje z Dotačního programu 

Podpora rodinné politiky Jihočeského kraje v roce 2021 a dofinancována z individuální dotace 

města Tábora. 

 

 

 

Manželská a rodinná poradna: 

 

Tato služba v režimu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách byla realizována v rozsahu 

1,00 úvazku (0,7 manželský a rodinný poradce/sociální pracovník a 0,3 psycholog).  

V roce 2021 využilo služby poradny poradnu 146 klientů/rodin, z toho bylo 126 žen, 79 mužů a 68 

dětí.   

Provoz poradny byl zajištěn z účelové dotace dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2021 a z dotačního programu na podporu sociálních 

služeb města Tábora pro rok 2021.  

 

 

 



Primární prevence rizikového a závislostního chování: 

 

V rámci primární prevence byly realizovány individuální programy, tzv. indikovaná primární 

prevence, pro ohrožené mladistvé, a programy všeobecné primární prevence pro třídní kolektivy.  

 

Programy indikované prevence navštěvovalo celkem 8 mladistvých v celkovém počtu 40 hod. 

přímé odborné práce.  

 

18 dvouhodinových programů všeobecné primární prevence proběhlo ve 3 školách a účastnilo se 

jich 238 žáků.  

 

Programy primární prevence byly podpořeny Dotačním programem Podpora a rozvoj protidrogové 

politiky Jihočeského kraje v roce 2021. 

 

 

Resocializační programy pro osoby opouštějící zařízení pro VTOS: 

 

Programy navštěvovalo celkem 5 klientů, kteří celkem využili 59 hodin odborné práce.  

 

Odborná práce s osobami opouštějícími zařízení výkonu trestu byla podpořena Dotačním 

programem Podpora prevence kriminality v Jihočeském kraji v roce 2021. 

 

 

 



Výchovně rekreační tábor: 

 

Po úspěšném pilotním projektu výchovně rekreačního tábora v režimu zákona č. 359/1999 Sb. 

z minulého roku, proběhl za finanční podpory Města Tábora ve dnech 1. – 6. srpna 2021 tento tábor 

opět, a to již jako pobytový. Tábora se účastnilo 20 dětí z evidence OSPOD Tábor. 

 

 

Volnočasové aktivity: 

 

Volnočasové aktivity se nám podařilo obnovit v říjnu. Jedná se o pravidelné kroužky různě 

tematicky zaměřené – tvořivé, sportovní, procvičování anglického jazyka či nácviků sebeobrany. 

Účastnilo se jich 8 dětí.   

 

 

Další aktivity: 

                                                                                  

Tradiční odpolední program pro rodiny s dětmi pořádaný k Mezinárodnímu dni rodiny proběhl po 

roční pauze dne 4. června. Zúčastnilo se 18 rodin, z toho 21 dospělých a 20 dětí. 

   

 

  

 



Výchovně rekreační tábor – Blatnice u Pojbuk, Mladá Vožice 

1. – 6. srpna 2021 

                                                                      



 

 

                            

 

                       Náš dík patří zejména následujícím organizacím za jejich podporu, spolupráci a finanční pomoc. 

 

 

 

 
                                        Město Tábor 

                                       OSPOD Tábor 

                                       OSPOD Soběslav 

                                      OSPOD Týn nad Vltavou 

                         Jihočeský kraj: 

     Oddělení sociálně právní ochrany dětí 

   Oddělení prevence a humanitních činností 

           

 

 

 

 

 

                                           

 

   

 

             

           

 
              

    
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Z P R Á V A   N E Z Á V I S L É H O   A U D I T O R A
 

o ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2021

v organizaci

PorCeTa, o.p.s.

Praha, 1. června 2022

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, evidenční číslo KAČR 277, osvědčení KDPČR 
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4

Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz 
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ÚVODNÍ ÚDAJE

Subjekt, u něhož bylo provedeno ověření

Organizace: PorCeTa, o.p.s.
Adresa: Smetanova 1284, 390 02 Tábor
IČ: 281 50 198
Předmět činnosti: 

 výkon sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu pověření Krajského úřadu,
 psychologické poradenství a terapie,
 párové a rodinné poradenství a terapie,
 rodinná mediace,
 asistované kontakty rodičů s dětmi a jejich asistovaná předávání,
 adiktologické poradenství,
 podpora a pomoc rodinám při překonávání obtížných životních situací,
 preventivní a intervenční činnost pro jednotlivce a skupiny zaměřená na rizikové chování,
 pořádání vzdělávacích akcí pro odbornou i laickou veřejnost,
 volnočasové aktivity pro děti.

Příjemce zprávy

zakladatelé po projednání ve správní radě

Předmět ověřování

účetní závěrka sestavená k 31.12.2021 za účetní období 1.1.2021 – 31.12.2021

Termín provedení auditu

12.5.2022 – 1.6.2022

Ověření provedl a zprávu auditora zpracoval

22HLAV s.r.o. 
Všebořická 82/2, Ústí nad Labem
evidenční číslo KAČR 277
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem 
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms

odpovědný auditor: Ing. Jan Černý, evidenční číslo KAČR 2455

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, evidenční číslo KAČR 277, osvědčení KDPČR 
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4

Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz 
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
určena zakladatelům organizace PorCeTa, o.p.s.

Zpráva o ověření účetní závěrky

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace PorCeTa,  o.p.s.  (dále také „Organizace“)
sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2021, výkazu zisku
a ztráty za  rok končící  31.12.2021 a  přílohy této účetní  závěrky,  která  obsahuje  popis  použitých
podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Organizaci jsou uvedeny v bodě
I. přílohy této účetní závěrky.

Podle  našeho  názoru  účetní  závěrka podává  věrný  a  poctivý  obraz  aktiv  a  pasiv  organizace
PorCeTa, o.p.s. k 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící
31.12.2021 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 537/2014 a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní
standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše
odpovědnost stanovená 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 Organizaci  nezávislí  a  splnili  jsme i  další  etické povinnosti  vyplývající
z uvedených  předpisů.  Domníváme  se,  že  důkazní  informace,  které  jsme  shromáždili,  poskytují
dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve
výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá ředitel
Organizace.

Náš výrok k účetní  závěrce se  k ostatním informacím nevztahuje.  Přesto je  však součástí  našich
povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámit se s ostatními informacemi a posoudit,
zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi
znalostmi  o  účetní  jednotce  získanými  během  ověřování  účetní  závěrky  nebo  zda  se  jinak  tyto
informace nejeví  jako významně (materiálně) nesprávné.  Také posuzujeme, zda ostatní  informace
byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními
předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na
formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality),
tedy zda případné nedodržení  uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit  úsudek činěný na
základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

 ostatní  informace,  které  popisují  skutečnosti,  jež  jsou  též  předmětem zobrazení  v  účetní
závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a

 ostatní informace byly vypracovány v souladu s  právními předpisy.

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, evidenční číslo KAČR 277, osvědčení KDPČR 
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4
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Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Organizaci, k nimž jsme dospěli při
provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci
uvedených  postupů  jsme  v  obdržených  ostatních  informacích  žádné  významné  (materiální)
věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost ředitele a dozorčí rady Organizace za účetní závěrku

Ředitel Organizace 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  ředitel  Organizace povinen posoudit, zda je Organizace 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  ředitel  plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, respektive
kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Organizaci odpovídá dozorčí rada. 

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 souhrnu
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 odborný 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  informace,  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 součástí  podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování,
úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol ředitelem.

 Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém
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 ředitel Organizace uvedl v příloze účetní závěrky.

 Posoudit  vhodnost  použití  předpokladu  nepřetržitého  trvání  při  sestavení  účetní  závěrky
ředitelem  a  to,  zda  s  ohledem  na  shromážděné  důkazní  informace  existuje  významná
(materiální)  nejistota  vyplývající  z  událostí  nebo  podmínek,  které  mohou  významně
zpochybnit  schopnost  Organizace  nepřetržitě  trvat.  Jestliže  dojdeme  k  závěru,  že  taková
významná  (materiální)  nejistota  existuje,  je  naší  povinností  upozornit  v  naší  zprávě  na
informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou
dostatečné,  vyjádřit  modifikovaný  výrok.  Naše  závěry  týkající  se  schopnosti  Organizace
nepřetržitě trvat  vycházejí  z  důkazních informací,  které jsme získali  do data naší  zprávy.
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Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace 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 věrnému
zobrazení.

Naší povinností je informovat ředitele a dozorčí radu 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.

22HLAV s.r.o.
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem 
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem                                                                Ing. Jan Černý
evidenční číslo KAČR 277                                                                          evidenční číslo KAČR 2455

V Praze, dne 1. června 2022

                               

Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy:
1. Rozvaha k 31.12.2021
2. Výkaz zisku a ztráty za období 1.1.2021 – 31.12.2021
3. Příloha k účetní závěrce za období 1.1.2021 – 31.12.2021
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