
VÝROČNÍ ZPRÁVA

2019



OBSAH
Úvodní slovo ........................................................................................................... 4
Naše služby ............................................................................................................. 6
Naše projekty......................................................................................................... 13
Naše další činnost ................................................................................................. 20
Přehled hospodaření ..............................................................................................27





4

Loňské úvodní slovo jsme končili takto: „Rok 2018 byl v Renadi rokem překotného rozvoje. 
V následujícím roce 2019 se chceme více věnovat profesionalizaci organizace na úrovni 
řídících procesů, vnitřní komunikaci a zlepšování řízení moderní neziskové společnosti.”

Samotné nás při ohlédnutí zajímá, jaký ten rok 2019 vůbec byl a zda jsme dostáli svým 
plánům a přáním? Odpovědět si na tuto otázku není jednoduché, jedná se o nikdy 
nekončící proces. Zvláště pokud jsme si vytyčili směr „svobodné firmy”, který odráží 
hodnoty a principy, na nichž chceme stát a co nejvíce je cizelovat – participace směrem 
ven i dovnitř, otevřenost a solidarita. Přitom nadále platí, že jsme organizace mladá 
a spolu s kreativním procesem vzniku zažíváme i s ním spojené bolesti.

Jak na bázi každodenní spolupráce zjišťujeme, cesta to není jednoduchá, zvláště v za-
žitém kontextu neziskových sociálních služeb. Na druhou stranu se každým dalším 
postupným krokem ujišťujeme, že je to cesta, po níž chceme jít a která nám dává smysl 
a má pro nás širší společenský přesah. Kongruence není jen jeden z terapeutických 
cílů, k nimž se snažíme vést naše klienty, ale rovněž jeden z rysů naší organizace – 
stejné hodnoty se snažíme sdílet dovnitř a i směrem k našim partnerům a klientům. 

ÚVODNÍ 
SLOVO
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Ač jsme stále ve fázi raného vývoje, tak se postupně snažíme tyto procesy do řízení 
a komunikace aplikovat.

Do tohoto konceptu plně zapadá výcvik v přístupu Otevřený dialog, kterým si celá 
Renadi za poslední dva roky prošla, a na jehož principech chceme některé naše služby 
stavět. Na tomto místě patří velký dík Lucii Ukropové a Pavlu Nepustilovi, lektorům 
a tvůrcům výcviku. V duchu výše zmíněných principů jsme rovněž na konci roku odstar-
tovali inovativní projekt s názvem Recovery housing, zaměřený na vývoj zcela nové 
pobytové služby pro klienty v krizi.

Velkou radost máme z profesionality týmů, které se věnují přímé práci s klienty a podílí 
se na dílčích projektech Renadi. Troufáme si tvrdit, že se nám za krátkou dobu naší 
existence podařilo vytvořit plně profesionální a respektované služby. Za což patří dík 
všem našim kolegyním a kolegům, ať už se jedná o sociální pracovníky, terapeuty, 
psychology a peery, stejně tak kolegům z účetních, PR a projektových pozic. Stejně 
tak děkujeme našim partnerům z ostatních organizací, z veřejné správy a zdravotnic-
kých služeb. Bez vašeho proaktivního přístupu bychom nebyli tam, kde jsme. 

Velký dík vám všem!
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Rok 2019 byl pro Kontaktní centrum rokem stability. Nejvíce jsme to pociťovali v perso-
nálním obsazení, kdy jsme se jako tým zásadně neměnili. Díky tomu jsme se mohli 
plně soustředit na práci s klienty a rozvoj našich služeb. Zásadní pro nás bylo dokon-
čení výcviku v Otevřeném dialogu a zavedení této metody do praxe. Tato inovativní 
metoda se nám osvědčila zejména ve spolupráci s pracovníky OSPOD či NRP. S tím 
se pojilo intenzivní navazování nové spolupráce či prohlubování stávající spolupráce 
s jinými organizacemi, psychiatry či praktickými lékaři. Dále jsme navázali spolupráci 
s Potravinovou bankou pro Brno a Jihomoravský kraj z.s., díky které můžeme lidem 
zajistit základní potřeby.

Velmi důležitá pro nás byla úzká spolupráce s naším terénním týmem. Díky ní jsme 
vyšli v zimních měsících do ulic Brna a rozdávali lidem na ulici teplé nápoje a informovali 
je v neformálním prostředí o našich službách, případně jsme je informovali o službách 
dalších organizací.

NAŠE SLUŽBY

KONTAKTNÍ 
CENTRUM
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    V roce 2019 jsme podpořili 361 klientů, 

z toho bylo 57 % žen a 44 % mužů. Nejvíce 

jsme s klienty spolupracovali na tématech 

v oblasti užívání alkoholu (87 %), dále 

v oblasti gamblingu a on-line sázení (7 %), 

a nejméně v oblasti užívání léků (6 %).

,,

,,
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NAŠE SLUŽBY

AMBULANCE
RENADI

,,

,,

   V roce 2019 jsme pomohli 229 klientům, z toho bylo 

59 % žen a 41 % mužů, se kterými jsme strávili přes 

5 000 hodin. Mezi nejčastější témata, která jsme spolu 

řešili, patřilo problematické pití alkoholu (69 %), poté 

následovala témata spojená s gamblingem a on-line 

sázením (24 %) a v závěru bylo užívání léků (7 %).
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Náš tým se v tomto roce ještě více stabilizoval a rozvíjel další spolupráce. Velmi si 
ceníme možnosti spolupracovat se skupinou Al-anon, která pomáhá rodinným pří-
slušníkům zvládat náročné situace, které s sebou přináší rizikové užívání alkoholu 
u člena rodiny. Daří se nám nabízet komplexnější pomoc pro celou rodinu pomocí 
rodinných setkání za využití principů Otevřeného dialogu.

Dále jsme rozšířili seznam psychiatrů, se kterými společně s klienty spolupracujeme. 
Díky tomu můžeme nabídnout rozmanitější pomoc např. při duální diagnóze klienta 
či jiných obtížích. 

Také byla pro naše klienty otevřena skupina pro nácvik relaxačních technik a práci 
se stresem. Právě uvolnění stresu a napětí může být podle řady odborníků důležitým 
nástrojem pro zvládání náročných situací, které mohou ovlivnit rozvoj závislosti.  
Náplní skupinových setkání byla práce s fyziologickými projevy stresu a nabídnutí 
technik, které mohou sloužit ke zmírnění dopadů stresu. Mezi tyto techniky patří 
dechová cvičení, řízená relaxace, imaginace, metody autogenního tréninku a další. 
Jednotlivé techniky byly klientům předávány tak, aby je mohli využívat i v běžném 
životě.
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V tomto roce se tým Následné péče plně stabilizoval a prohloubila se spolupráce 
s jednotlivými léčebnami i spolupracujícími psychiatry. Tým poskytoval sociálně  
terapeutické služby, které se zaměřovaly především na témata závislostí, vztahů či 
zaměstnání. Konkrétně šlo především o pomoc klientům při adaptaci na svůj „nový 
život“ po léčbě závislosti. S klienty jsme ve většině případů spolupracovali déle než 
6 měsíců. 

V roce 2019 se uskutečnily 2 běhy šestiměsíční doléčovací terapeutické skupiny, kdy 
klienti při svých hodnoceních často mluvili o intenzivní podpoře, inspiraci, možnosti 
sdílení podobných zkušeností či stabilizaci sebe samotných. 

NAŠE SLUŽBY

NÁSLEDNÁ PÉČE
RENADI
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,,   V roce 2019 jsme pomohli 188 klientům, 

z toho bylo 56 % mužů a 44 % žen. Nejvíce 

našich klientů se potýkalo s problémovým 

užíváním alkoholu (93 %), dále léků (5 %) 

a nejméně jich popisovalo potíže s on-line 

sázením a gamblingem (2 %). ,,
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I letos se uskutečnil projekt zaměřený na prevenci rizik 
on-line sázení a podpůrnou péči lidem potýkajících se 
s touto problematikou. Projekt byl směřován do on-line 
prostředí a jeho cílem bylo zvýšit povědomí o rizicích, 
které jsou spojené s hazardem a on-line sázením. 

Ve spolupráci s odborníky na toto téma byl vytvořen 
návrh onepage stránek hazard.renadi.cz. Přípravy pro-
jektu se zúčastnily i osoby s vlastní zkušeností s hazar-
dem, zejména v on-line prostředí. Projekt spojoval jak 
příběhy těchto lidí, tak strategie pro omezení rizik z on-line 
sázení včetně přístupu Responsible Gaming. Dále bylo 
součástí projektu nabídnout rady a podporu osobám, 
které samy závislostí netrpí, ale mají mezi svými blíz-
kými rizikového hráče. Texty měly pomoci těmto lidem 
v nalezení způsobu, jak se svými blízkými jednat a jak je 
případně nasměrovat k odborné pomoci. 

Součástí projektu bylo také vytvoření krátkého infor-
mačního videa a uskutečnění rozhovoru s Michalem 
Horáčkem, bývalým provozovatelem sázkové kanceláře, 
který v rozhovoru popisoval přesun hazardu do on-line 
prostředí a rizika s hazardem spojená. Také poskytl 
zprávu o vlastní zkušenosti s hrou a hazardem.

Za velký úspěch považujeme prezentaci ve vysílání České 
televize v pořadu Dobré ráno, kde proběhl rozhovor 
s našimi pracovníky.

Projekt byl financován Magistrátem města Brna.

NAŠE PROJEKTY

PREVENCE ON-LINE SÁZENÍ
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Projekt funguje v Renadi již třetím rokem a jeho cílem 
je mezi mladými lidmi šířit informace o bezpečném pití 
alkoholu. Letos byl rozdělený do dvou částí.

První část byla sestavena z programů primární prevence. 
V průběhu roku jsme docházeli na základní a střední 
školy, kde jsme s dětmi a dospívajícími diskutovali  
o otázkách, které o alkoholu mají. Cílem bylo otevřít 
tabu pití alkoholu u nezletilých a mladistvých, pro něž 
je alkohol zakázaný. Děti a dospívající program hodno-
tili pozitivně, aktivně se do něj zapojovali a odnášeli si 
poznatky, jak se postarat o sebe i o druhé, když to s alko-
holem přeženu; kde najdu pomoc, když mám o někoho 
strach a také jak pít (až budu plnoletý), aniž by z toho 
u mě vypuknul závažný problém.

Druhou část tvořila on-line kampaň skrze doménu 
nevyndamse.cz, která byla propojena také s Face-
bookem a Instagramem. Jejím cílem bylo skrze příběhy 
mladých lidí ukazovat, že ne všichni lidé co pijí, mají 
problém s alkoholem, ale také, že někdy může být pro-
blém skrytý a je těžké ho odhalit. Kampaň považujeme 
za úspěšnou. Mladým lidem je toto on-line prostředí 
velmi přirozené a oni sami přispívali k šíření kampaně 
pomocí označování svých přátel, sdílením, ale také 
diskuzí pod jednotlivými příspěvky. 

Celkem jsme uspořádali 12 programů, kterých se 
zúčastnilo přes 250 dětí. Skrze on-line prostředí jsme 
oslovili téměř 60 000 lidí. 

Projekt byl finančně podpořen Magistrátem města 
Brna.

NAŠE PROJEKTY

PREVENCE MLADÝCH PIJÁKŮ
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Terénní tým prošel v roce 2019 znatelnou personální 
proměnou. Rozšířil se o nové sociální pracovníky a peer 
konzultantku. Jelikož byla rostoucí potřeba metodické 
podpory, navázali jsme spolupráci s externí metodickou 
pracovnicí s podporou ve zdravotní oblasti. 

Pracovníci terénního týmu poskytovali v průběhu roku 
2019 svým klientům sociálně-psychologické poraden-
ství v Brně a blízkém okolí. Nejčastější řešené téma byla 
potřeba bydlení. Dalšími tématy bylo zaměstnání, rodina 
a v neposlední řadě závislost, se kterou se potýkají.  
S klienty jsme byli v pravidelném osobním kontaktu 
prostřednictvím setkávání se v jejich přirozeném pro-
středí. 

Aktivně jsme oslovovali pacienty z PN Brno Černovice, 
zejména na oddělení 19. Pacienti byli seznámeni se 

službami Renadi a s možností využívat služby terénního 
týmu počas léčby. Za důležité považujeme zmínit i aktivní 
spolupráci s Psychiatrickou klinikou FN Bohunice. Díky 
ní mají klienti zajištěnu kontinuální podporu i po ukon-
čení hospitalizace.

V roce 2019 prošel terénní tým výcvikem v metodě 
Otevřeného dialogu. Tato metoda využívá jako nástroj 
pro práci s klienty terénu jejich sociální síť, jelikož každý 
hlas a pohled na situaci klienta je pro hledání nejlepšího 
řešení tíživé situace důležitý. 

Projekt byl uskutečněn díky finanční podpoře Magistrátu 
města Brna.

NAŠE PROJEKTY

TERÉN
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Projekt prevence kriminality měl za cíl přispět k řešení 
problematiky páchání trestných činů a přestupků v dů-
sledku rizikového pití alkoholu mladými lidmi. 

První rovinou projektu bylo využití on-line prostoru. 
Vytvořili jsme kampaň založenou na principech Harm 
Reduction. Kampaň měla na sociálních sítích poměrně 
velký dosah (121 591 zhlédnutí). 

Druhá rovina se zaměřovala na lidi, kteří přicházejí 
do užšího kontaktu s mladými lidmi z cílové skupiny. 
Jednalo se o pedagogy, vychovatele, sociální pracovníky, 
úředníky a také rodiče. Uspořádali jsme diskusní setkání 
odborníků pracujících s mladými lidmi v riziku trestné 
činnosti, a následně spustili informační webové stránky 
nevyndamse.cz/pro-rodice/. Současně vznikla metodika,

která pomůže zvyšovat odbornost sociálních pracovníků 
při řešení problémů spojených s rizikovým pitím. 

Třetí rovina projektu se pak zaměřovala na konkrétní 
mladé lidi. Díky spolupráci s OSPOD a PMS byli vyhle-
dáni a osloveni mladí lidé, kteří jsou v riziku páchání 
trestné činnosti, a bylo možné s nimi navázat spolu-
práci v rámci případových konferencí. Následně se je 
podařilo provázat se službami Renadi. Proběhlo také  
8 programů ve dvou institucích pro ústavní a ochrannou 
výchovu (DD Dagmar a DDÚ Brno), v pěti nízkoprahových 
zařízeních (Kluby Společnosti Podané ruce, NZDM 
Likusák, NCDM Jonáš) a na akci pro děti 8. a 9. tříd ZŠ 
Noc bez drog.

Projekt byl financován Magistrátem města Brna.

NAŠE PROJEKTY

PREVENCE KRIMINALITY
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V průběhu roku 2019 Renadi realizovalo výzkum, 
v němž byly mapovány potřeby klientů, zkušenosti 
poskytovatelů sociálních služeb a odborníků na oblast 
závislostí, a zároveň také možnosti společnosti Renadi. 

Projekt Příprava koncepce pro realizaci projektu pobyto-
vých služeb pro uživatele legálních návykových látek 
podpořený Magistrátem města Brna si kladl za cíl zjis-
tit, jaká služba či typ bydlení by pomohl lidem, kteří čelí 
potížím s bydlením a mají problém s návykovými lát-
kami, nejčastěji s alkoholem. Výstupem tohoto projek-
tu byla analýza potřeb klientů a návrh koncepce nové 
bytové služby. Tuto koncepci máme možnost v násle-

dujících dvou letech (2020–2021) testovat v praxi díky 
navazujícímu projektu Recover the system/Recovery 
Housing, který finančně podpořilo Ministerstvo práce 
a sociálních věcí a Evropský sociální fond.

NAŠE PROJEKTY

PŘÍPRAVA KONCEPCE 
PROJEKTU BYDLENÍ
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V prosinci 2019 jsme zahájili projekt Recover the system/
Recovery Housing. Tento projekt je spolufinancován 
Evropským sociálním fondem a MPSV. Cílem projektu 
je vytvořit a pilotně otestovat službu krizového bydlení 
pro zotavení, určenou lidem s problematickou konzu-
mací alkoholu, kteří současně nedosáhnou na adekvátní 
bydlení. 

V prosinci 2019 jsme začali s analýzou rozhovorů klientů, 
terapeutů a sociálních pracovníků, abychom zmapovali 
jejich potřeby a co nejlépe nastavili nabízené bydlení 
z hlediska cílové skupiny, pravidel v bytech a metodik 
včetně case managementu. Od léta 2020 bychom rádi 
přešli od teorie k praxi. Za tímto účelem jsme požádali 
městskou část Brno-střed o pronájem dvou jednopo-
kojových bytů a dále žádáme Magistrát města Brna 
o přidělení jednoho vícepokojového bytu. Byty budou 

nabízeny lidem, kteří chtějí řešit svou problematickou 
konzumaci alkoholu, ale jejich špatná bytová situace je 
v jejich odhodlání limituje. Novým obyvatelům těchto 
bytů bude nabídnuta podpora dvou sociálních pracovnic 
a jednoho peer pracovníka. V rámci Renadi budou moci 
využít terapeutickou pomoc. 

Další stejně důležitou cílovou skupinou tohoto projektu 
jsou zaměstnanci Renadi. Těm má projekt poskytnout 
vzdělávání v metodě Human Centered Desing a celé 
organizaci umožnit nastavování principů fungování 
svobodné firmy.

Projekt potrvá do konce listopadu 2021.

NAŠE PROJEKTY

PROJEKT BYDLENÍ



NAŠE DALŠÍ 
ČINNOST
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BESEDA S PEER 
KONZULTANTKOU
Dne 26. listopadu se v Café Práh uskutečnila beseda 
s peer konzultantkou Sylvou, která si prošla závislostí 
na alkoholu. Teoretického úvodu se ujal psychoterapeut 
Aleš Šťastný a poté proběhl dialog mezi Sylvou a mode-
rátorem akce o tom, jak to bylo v jejím životě s pitím 
alkoholu. Akce měla velký úspěch, naplnili jsme kapacitu 
60 míst, na událost na Facebooku reagovalo přes 700 
lidí (celkem se informace o akci zobrazila přes 24 000 
lidí). Akce měla u posluchačů velkou odezvu, a jako 
organizátoři jsme ji vyhodnotili za velmi úspěšnou 
nejen díky reakci publika, ale i díky Sylvě samotné. Ta 
se nakonec i nabídla pro případné zopakování besedy.
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ROZHOVOR S MICHALEM 
HORÁČKEM O GAMBLINGU

V létě vznikl v rámci projektu Prevence on-line sázení rozhovor našeho psychoterapeuta Aleše Šťastného s Michalem 
Horáčkem, bývalým provozovatelem sázkové kanceláře Fortuna, o gamblingu a hazardním hraním. V rozhovoru 
došlo na srovnání hazardních her, specifika on-line sázení a také jeho rizika. Video bylo publikováno na webu 
hazard.renadi.cz, na Facebooku a na Youtube. Počet zhlédnutí je přes 24 000.
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VIDEO O ALKOHOLISMU S PEER 
KONZULTANTKOU SYLVOU
Díky spolupráci s video tvůrcem Honzou Fuksou jsme měli možnost natočit video s peer konzultantkou Sylvou 
o alkoholismu a o jejím životním příběhu. Natáčení probíhalo klidně, produkce se ujal náš PR pracovník Štěpán 
Šůstek, režie Honza Fuksa. Během natáčení se vystřídalo několik venkovních i vnitřních prostor, a vzniklo tak cca 
10 minutové video, ve kterém Sylva mluví o tom, jak vše začalo, co prožívala během deliria a jak je na tom v sou-
časnosti. Video je příběhově silné a informačně nabité. Na Facebooku má přes 450 zhlédnutí. Sylvin příběh je také 
v textové formě na našem webu.



FESTIVAL NA HLAVU
Na začátku listopadu byla domluvena účast Renadi na 
festivalu Na hlavu, který trval tři dny. Po celý čas jsme 
měli v místě konání stánek, u kterého byly naše pracov-
nice. Ty zájemcům představovaly naše služby, odpovídaly 
na otázky, případně na nás předaly kontakt. Na festivalu 
bylo celkem cca 350 lidí, někteří se zastavili u našeho 
stánku a všichni měli možnost vidět náš nový banner, 
který jsme pořídili, abychom byli při prezentacích naší 
organizace pořádně vidět. 
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PROMO VIDEO K SÁZENÍ
V rámci projektu Prevence on-line sázení vzniklo krátké video, ve kterém hráli hlavní role zaměstnanci z Renadi. 
Snímek byl zaměřený na tvrdá data a čísla z oblasti hazardního hraní, která měla za cíl ukázat, kolik peněz Češi 
v roce 2018 vsadili, kolik průměrně dluží hazardní hráč nebo jaké jsou důsledky hazardního hraní. Video má cca  
30 sekund, ale je informačně nabité a zároveň nabízí pomoc v řešení problému. 
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PANELOVÁ DISKUSE NA TÉMA RODINA 
A ZÁVISLOST
V říjnu jsme zorganizovali druhý ročník panelové diskuze, tentokrát zaměřený na rodinu a na její roli v životě člověka 
potýkajícího se se závislostí. Diskuze se zúčastnila žena s vlastní zkušeností a autorka knihy Zápisník alkoholičky 
Michaela Dufková a recoverykoučka v zácviku Hana Jarošíková, která má také zároveň zkušenost jako příbuzná 
člověka se závislostí. Diskuze se také zúčastnili relevantní odborníci, jako je psychoterapeut Pavel Nepustil pracující  
metodou Otevřeného dialogu, psychoterapeutka Renadi Daniela Halámková a psychoterapeut Jakub Koutný, který 
kromě jiného pracuje v jedné z brněnských manželských a rodinných poraden. Živá a obsahově zajímavá diskuze 
byla na konci doplněna dotazy a postřehy z publika. Akce se odehrála 16. 10. 2019 v klubu Artbar Druhý Pád a zúčast-
nilo se jí 43 posluchačů.



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ

DOTACE A DARY
Činností Renadi, o.p.s. je provozování tří registrovaných sociálních služeb: Kontaktní 
centrum (KC), Ambulance Renadi (AR), Následná péče Renadi (NP). Tyto tři služby 
jsou financovány ze tří zdrojů, a to dotace z Magistrátu města Brna, Jihomoravského 
kraje a Ministerstva práce a sociálních věcí.

V roce 2019 byly realizovány preventivní projekty: Prevence on-line sázení (PS), Projekt 
prevence kriminality – Prevence rizikového chování a nadužívání alkoholu mládeže 
(PRCH), Prevence závislosti na alkoholu u mladých pijáků (PZM), Práce v terénu s uživa-
teli návykových látek a s hráči hazardních her a jejich blízkými (TP) a Příprava koncepce 
pro realizaci projektu pobytových služeb pro uživatele legálních návykových látek 
(PB). Tyto projekty byly financovány z Magistrátu města Brna.

Dalším zdrojem financování aktivit společnosti RENADI o.p.s. je Evropský sociální 
fond (ESF). Prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost byl podpořen 
projekt Rozvoj kvality služeb – Renadi GO (registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/ 
0007731) a projekt Recoverthesystem/Recoveryhousing(registrační čísloCZ.03.3.X/ 
0.0/0.0/17_083/0014334).
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V průběhu roku byly přijaty dary od fyzických osob v souhrnné částce 44 972,00 Kč.  
Z darů je tvořen rezervní fond. V roce 2019 nebyl pořízen žádný investiční majetek.

ZDROJE FINANCOVÁNÍ (v Kč)

JMK 101 JMK 101 
dofinancování

JMK 105 MMB ESF

Sociální služby

KC 1 337 400,00 4 100,00 118 400,00 365 000,00

AR 1 265 900,00 3 900,00 102 800,00 343 000,00

NP 1 457 500,00 4 400,00 129 100,00 397 000,00

CELKEM 4 060 800,00 12 400,00 350 300,00 1 105 00,00

MMB projekty

PS 250 000,00

PRCH 210 000,00

PZM 250 000,00

TP 820 000,00

PB 387 000,00

EU projekty
Renadi GO 510 515,22

Recovery Housing 1 527 094,50

CELKEM 4 060 800,00 12 400,00 350 300,00 3 022 000,00 2 037 609,72
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NÁKLADY (v Kč) VÝNOSY (v Kč)

Spotřebované nákupy 221 706,61 Jiné ostatní výnosy 1,92

Služby 1 259 847,75 Provozní dotace 8 023 243,12

Osobní náklady 6 519 629,00

Daně a poplatky 1 753,00 CELKEM 8 023 245,04

Finanční náklady 1 132,19

CELKEM 8 004 068,55

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 19 176,49

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
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AKTIVA (v Kč) PASIVA (v Kč)

DLOUHODOBÝ MAJETEK 0,00 VLASTNÍ ZDROJE 105,00

I.    Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 I.    Jmění 45,00

II.   Dlouhodobý hmotný majetek 0,00 II.   Výsledek hospodaření 60,00

III.  Dlouhodobý finan. majetek – ostatní dlouhod. půjčky 0,00

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku 0,00 CIZÍ ZDROJE 0,00

I.    Rezervy 0,00

KRÁTKODOBÝ MAJETEK 2 416,00 II.   Dlouhodobé závazky 0,00

I.    Zásoby 0,00 III.  Krátkodobé závazky 2 311,00

II.   Pohledávky 22,00 IV.  Jiná pasiva 0,00

III.  Krátkodobý finanční majetek 2 394,00

IV.  Jiná aktiva (nákl. příštích období) 0,00 CELKEM PASIVA 2 416,00

CELKEM AKTIVA 2 416,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ

ROZVAHA
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ

ORGÁNY A ZAMĚSTNANCI 
SPOLEČNOSTI K 31. 12. 2019
ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Ředitelka: 
Mgr. at Bc. at Bc. Veronika Klempová, statutární orgán

Správní rada: 
Mgr. Tereza Janačíková Nováková, DiS., předsedkyně
správní rady
Mgr. Veronika Milarová
Mgr. Jakub Koutný

Dozorčí rada: 
Mgr. Lucie Buřilová, předsedkyně dozorčí rady
Mgr. Věra Nováková
Bc. Andrea Janáčková

Zakladatelé:
Mgr. et Bc. et Bc. Veronika Šuráňová
Mgr. Roman Hloušek
 
Změny ve složení orgánů společnosti v roce 2019:
V roce 2019  byla Správní radou jmenována k 1. 7. 2019 
ředitelka: Mgr. at Bc. at Bc. Veronika Klempová, statutární 
orgán

ZAMĚSTNANCI SPOLEČNOSTI

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v pracovním 
poměru: 12,89.
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