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úvodní slovo
„Rok to byl plný výzev 

(není to tak vždycky?). Začal opravdu 
zostra – spory, ve kterých jsme se na přelomu 

roku v Renadi ocitli (au au) – vyústily ve facilitační 
proces, jehož cílem bylo a je podpořit spokojenost za-

městnanců v organizaci. Na něj navázal proces implementace 
principů konceptu svobodné firmy, což je hodnotová základna,  

na níž chceme Renadi stavět. Rozjel se inovativní projekt, který 
modeluje novou službu nízkoprahových krizových bytů. Nová služba, 

nový tým, nová metodika, náročná cílová skupina, inovativní přístup 
a Covid – nejprve jarní, poté Covid podzimně-zimní, toť je nutně směsice 
třaskavá… Ještě jsem zapomněla – zjara navíc proběhla restruktu-
ralizace mezi spoluzakladateli, vč. rotačního střídání statutára/ky 
v duchu participativnosti svobodné firmy… No, přesto si myslím, že 
přes všechny bolesti jsme rokem 2020 zvládli projít úspěšně, lidi  
v Renadi ukázali svou sílu, adaptabilitu a neutuchající chuť podpo-

rovat naše klienty, ale i Renadi jako takové. Jsem za to ráda 
a moc vděčná svým kolegům – děkuji Vám! Všechny zmíněné 

procesy de facto trvají i v návazném roce, tak doufám, 
že jím opět projdeme se ctí, držím nám k tomu 

palce!“ 
– Tereza, ředitelka
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„Myslím, že mi-
nulý rok a příchod korona-

viru zatížil všechny – jak klienty, 
tak pracovníky – a všichni jsme 

se museli potýkat s novými výzvami 
a dlouho trvající zátěží. Rok 2020 vnímám 

jako jeden velký experiment, který nás při-
nutil objevovat nové způsoby práce a naučit 
se hledat radost a úlevu i v těch nejmenších 
drobnostech. Pro mě byl rok 2020 velkým 
připomenutím toho, že ne všechny věci 

jsou tak samozřejmé, jak se dříve mohlo 
zdát.“

– Eliška, psychoterapeutka

„I přes peripetie spojené 
s pandemií, které zasáhly i náš obor, 

bych rok 2020 nazval rokem klidu a stabili-
zace. Po bouřlivém rozvoji organizace a budování 

nových služeb přichází fáze jejich stabilizace a profesi-
onalizace. Fakt díky všem, co se na tom s námi od začát-

ku podíleli a hlavně těm, co to vydrželi doteď. Fakt respekt 
boys and girls. Slovo profesionalizace je na místě. Je supr stát v po-

předí organizace, kde jsou lidi na svém místě navíc často nabití 
entuziasmem pro dobro věci... Takové rozpoložení organizace 
umožňuje se zřetelněji soustředit na principy a filozofii, s níž bylo 
Renadi založeno. Budovat organizaci s prvky participativního 
rozhodování s využitím principů svobodných firem. Věřím, že 
i na poli sociálních služeb má taková organizace své místo. Pln 

očekávání hledím vstříc budoucnosti, protože stále ještě 
začínáme a plody naší práce budeme, pevně doufám, 

ještě dlouho sklízet. Renadi go!“

– Roman, garant služeb

„Jaký byl můj rok 
v Renadi? Krátký, intenzivní  

a velmi zajímavý. Krátký protože 
jsem začal až v říjnu. Intenzivní protože  

v Renadi je spousta příležitostí pro seberea-
lizaci. Velmi zajímavý, protože firemní kultura 
(participace na rozhodování, možnost určovat 
další směr, touha dělat inovativní věci) a projekty, 
které Renadi dělá (krizové byty, osvěta v rámci 
závislostí), jsou pro mě do značné míry unikátní 

a nové.“

– Marek, projektový manažer
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„Rok 
2020 byl pro všechny 

velmi náročný. Za sebe jsem 
se na něm snažila hledat i pozitiva, 

aby nebyl jen šedo-černý. Tento rok ve 
mně prohloubil schopnost adaptovat se na 

nečekané situace a rychle se s nimi vyrovnat, 
abych mohla být oporou pro ty, kteří oporu 
potřebovali. Na jednu stranu jsem i ráda za 
“donucení” vnějšími okolnostmi naučit se pra-
covat v online prostoru, protože vnímám, že 
to posouvá možnosti podpory Renadi zase 

trochu blíže k lidem.“

– Petra, sociální pracovnice

„Rok 2020 byl plný 
překvapení, i když mnohdy 

nechtěných. Pokud se ale ohléd-
neme, určitě najdeme i světlé momenty 

a pozitivní věci. Za mě nejdůležitější bylo 
to, jak jsme se všichni dokázali semknout, 
přizpůsobit se, být flexibilní, nápomocní 
jeden druhému a ukázat, že dokážeme fun-
govat i v nepříznivé době. Především kvůli 
těm, pro které to děláme. “

– Štěpán, marketing

„Pokud bych 
měla rok 2020 v Renadi cha-

rakterizovat v jedné větě, asi by to 
bylo takto: Ta obrovská spousta změn, 
mimořádných opatření, náročných chvil 

a permanentního pocitu nejistoty a stresu 
mi ukázala, kolik flexibilních, statečných 

a ochotných pracovníků, kteří se nakonec 
nebojí téměř žádné výzvy, v Renadi vlastně 
máme. Myslím, že pro nikoho z nás to nebyl 

jednoduchý rok a zároveň věřím, že jsme 
se s ním poprali s hrdostí.“

– Gabriela, koordinátorka KC  
a psychoterapeutka

„Za mě to byl pro-
měnlivý rok, který mě naučil 

trpělivosti a flexibilitě, a to zejména 
při práci s klienty. Poznala jsem různé způ-

soby práce, které bych bez pandemie možná 
neměla šanci vyzkoušet (schůzky přes telefon, 
docházení do KC Vlhká, předávání roušek a re-
spirátorů). Pozastavení světa bylo pro některé 
klienty velmi náročné, proto jsem ráda, že jsem 
v těžkých časech mohla podat pomocnou ruku 
alespoň předáním roušek. Z celého roku 

mám pocit sounáležitosti a solidarity.“

– Marie, sociální pracovnice
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služby

Kontaktní centrum Renadi si v roce 2020 ověřilo, jak důležité je mít stabilní tým, na který je spoleh. 
Pandemie COVID-19 a s tím související stále se měnící celorepubliková opatření do značné míry 
zasáhla i do možností fungování naší služby a celého týmu. Pracovníkům KC se však dařilo na 
daná opatření reagovat v rámci možností rychle, flexibilně a takovým způsobem, aby pro co nej-
větší množství uživatelů naší služby i přes ztížené podmínky mohli být stále oporou. Byli jsme 
schopni rozšířit možnosti spolupráce o pravidelné telefonické konzultace, emailovou podporu  
a poradenská a terapeutická sezení prostřednictvím videohovorů. 

Významnou část roku jsme úzce spolupracovali s terénním týmem, se kterým jsme pravidelně 
vyráželi do ulic, abychom i lidem bez přístřeší předávali důležité informace o fungování sociální 
pomoci v této nelehké době a zároveň nabídli hygienickou a potravinovou pomoc od dárců a od 
potravinové banky.

kontaktní centrum
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počet podpořených osob 
a řešená témata

Počet podpořených osob a řešená témata

324
podpořených

klientů

muži   64,0 % ženy   36,0 %

alkohol   92,0 %

léky   3,0 %

gambling a online sázení   5,0 %



služby

Tento rok byl pro nás organizačně velmi náročný, protože s sebou přinesl spoustu změn. Tou 
první bylo spojení týmů Ambulance Renadi a Následné péče Renadi. Ze dvou samostatně pracu-
jících týmů se stal jeden, který sdílí nejen společné prostory, ale předává si i poznatky a zkuše-
nosti. Tato změna je výhodnější také pro uživatele, kteří si nyní mohou vybrat, zda při přestupu 
z jedné služby do druhé budou pokračovat se stejným pracovníkem, nebo by rádi vyzkoušeli pří-
stup někoho jiného.

Druhá změna byla ovlivněna pandemií COVID-19. Náš tým téměř polovinu roku pracoval pouze 
z domu. S většinou uživatelů jsme přešli do on-line kontaktu. U uživatelů, u kterých taková mož-
nost nebyla jsme se snažili o zachování kontaktu prostřednictvím telefonických konzultací, či 
jsme je po dobu trvání omezení fungování předali na podporu terénnímu týmu. Zbytek roku 
jsme fungovali i osobně na pracovišti, ale ve dvou oddělených týmech, které se nepotkávaly. 

ambulance Renadi
a následná péče Renadi
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V rámci první vlny jsme vytvořili informativní seriál, kde jsme se zaměřovali na zvládání stresu 
a nejistot, organizaci volného času/práce z domu a zaměření se na sebe a na své potřeby. Tento 
seriál jsme dávali k dispozici jak pro naše uživatele, tak také pro širokou veřejnost. 

Zapojili jsme se do DobroLinky, která v době první vlny pomáhala informovat občany JMK ohledně 
pandemie. Součástí byla také krizová intervence a sdílení prožitků pro ty, kteří to potřebují. 
Uspořádali jsme relaxační workshop pro uživatele, kde jsme je učili pracovat s vlastní úzkostí 
a umění zklidnit si svoje tělo. 

Součástí následné péče je také skupinová terapie. Její uspořádání bylo bohužel v rámci pandemie 
komplikovanější. První běh skupiny (původně únor-květen) musel být z důvodu protipande-
mických opatření nakonec přerušen v polovině a pokračoval při prvním rozvolnění až do konce 
prázdnin. Přesto se nám podařilo být s uživateli v kontaktu i v průběhu těchto náročných časů 
a uspořádávat alespoň krátká telefonická setkání pro vzájemnou podporu.

Další komplikace, se kterou se služba následné péče potýkala, bylo uzavření psychiatrických 
léčeben a zákaz návštěv a z toho plynoucí pokles počtu uživatelů. To jsme se snažili kompenzo-
vat větším a intenzivnějším síťováním psychiatrů a komunit.



186
podpořených

klientů

ženy   57,0 % muži   43,0 %

alkohol   70,0 %

gambling a online sázení   22,0 %

léky   8,0 %

142
podpořených

klientů

muži   60,0 % ženy   40,0 %

alkohol   84,0 %

gambling a online sázení   6,0 %

léky   10,0 %

počet podpořených osob 
a řešená témata
(Ambulance Renadi)

počet podpořených osob 
a řešená témata

(Následná péče Renadi)
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peeři
V roce 2020 Renadi přijalo do týmu terénních pracovníků a týmu projektu bydlení dva peer pra-
covníky. Peer pracovníci (lidé s vlastní zkušeností se zotavením ze závislosti) se stali přirozenou 
součástí týmu. Jejich přínos vnímáme nejen na straně uživatelů, ale také na straně pracovníků, 
kterým peer konzultanti poskytují jiný úhel pohledu na řešení situace uživatele. Peeři se totiž 
mohou přímo účastní konzultací s uživateli a také všech porad, které tým má. Žitá zkušenost 
peer pracovníků pomáhá přiblížit sociální pracovníky do prožitků uživatele.

V přímé práci peer konzultanti pracují s uživateli ve dlouhodobé spolupráci, ale také v rámci jedno-
rázových konzultací, na kterých mohou s uživateli sdílet svůj příběh ze zotavování se ze závislosti.

Peer pracovníci v Renadi dostávají prostor ke konzultacím a metodickou podporu na společných 
poradách a individuálních a týmových supervizích. V současné době peer pracovníci pracují na 
ukotvení jejich pozice v rámci metodiky, kterou zpracovávají. V metodice jsou mimo jiné témata 
jako role peera pracovníka v Renadi, vzdělávání se, psychohygiena a deník peerů. 

V Renadi se peer pracovníci kromě přímé práce a porad mohou zapojit také do tvorby dalších 
metodik práce s uživateli a materiálů pro uživatele (brožury, výroční zprávy apod.). 
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Naši peer pracovníci mají za sebou výcvik v Recovery koučinku a v rámci práce s uživateli se pravi-
delně vzdělávají v kurzech. V současné době prochází ročním výcvikem práce v Multidisciplinárním 
týmu. 

internetová poradna
Kdokoliv závislý na legálních i nelegálních návykových látkách se může obrátit na bezplatnou 
internetovou poradnu, v níž na dotazy odpovídají naši peer pracovníci. Poradna funguje od 
1. prosince 2020 všem, kteří se nacházejí v obtížné situaci a nechtějí či nemohou komunikovat 
jiným způsobem. Kontaktovat nás mohou také lidé závislostí ohrožení nebo příbuzní a blízcí 
těchto osob. 

Stejně, jako v běžných konzultacích, tak i v tomto případě peer pracovníci využívají během pora-
denství svých zkušeností s bojem se závislostí. Pokud si lidé zvolili právě tuto formu komunikace, 
odpovídáme ve lhůtě 10 dnů, stejně jako na každý jiný dotaz – plnohodnotně. 
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Projekt prošel v roce 2020 důležitou fází stabilizace jak v personální rovině, tak v ukotvení terénní 
práce v Renadi. Tým jsme rozšířili o case managera, peer konzultanty a o pracovníka v oblasti 
síťování. Nutné je také zmínit, že se terénní tým propojil s týmem projektu Recovery housing 
a dochází tak ke vzájemné spolupráci, personálnímu posílení a rozšíření nabízené podpory.

Za jednu z nejdůležitějších událostí roku 2020 považujeme pohotovou reakci terénního týmu na 
pandemii COVID-19. Terénní tým reagoval na potřeby osob bez přístřeší a několikrát do týdne 
distribuoval hygienické potřeby, ochranné pomůcky a potraviny lidem v nouzi.

V souvislosti s pandemií COVID-19 bylo natočeno informační video o práci terénních pracovníků 
v ulicích Brna, kde distribuovali ochranné a hygienické pomůcky pro osoby bez přístřeší. 

projekty

terén

počet podpořených osob a řešená témata

69% muži a 31 % ženy

alkohol   83 % léky   13 % gambling   4 %
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Činností projektu je vytvoření a praktické otestování modelu pobytové služby pro osoby s proble-
matickou konzumací alkoholu, které současně nedosáhnou na adekvátní bydlení.

První polovinu roku 2020 jsme v projektu věnovali fázi mapování existujících služeb a pohledů na 
možná nastavení plánované služby krizového bydlení pro zotavení. První lock-down nás zastihl 
v úvodu promýšlení nejrůznějších aspektů naší plánované služby. Absolvovali jsme tedy mnoho 
hodin on-line hovorů, kde jsme charakterizovali cílovou skupinu, specifikovali způsob a intenzitu 
práce na bytech, ideální složení týmu, upřesňovali nastavení pravidel na bytech, zvažovali možnosti 
uplatnění Harm Reduction přístupu apod.

Na jaře 2020 nám městská část Brno-střed velkoryse nabídla několik bytů, z nichž jsme vybrali 
dva jednopokojové byty, které nejvíce vyhovovaly potřebám našeho projektu. Byty jsme v průběhu 
léta vybavili a připravili na nastěhování prvních uživatelů. 

Na podzim 2020 se nám podařilo získat od města Brna třípokojový byt, kde jsme začali testovat 
komunitní způsob bydlení. V bytě probíhají pravidelná komunitní setkání, kde je prostor řešit 
případné problémy spolubydlících nebo si jen popovídat a prohlubovat tím sociální vazby.

projekty

recovery housing
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V průběhu roku 2020 našimi byty prošlo 5 uživatelů. V týmu máme dvě sociální pracovnice, peer 
konzultanta a peer konzultantku. Díky projektu má i tento tým kolem sebe podporu expertů 
z oblasti adiktologie a sociální práce.

Podzimní lock-down už zasáhl naši práci přímo. Část týmu musela pokračovat v práci z domu, 
tým přímé péče zůstával v terénu a věnoval se uživatelům. Covid-19 a jeho důsledky se nevyhnuly 
ani našim podnájemníkům. Ne všechny jejich příběhy měly šťastný konec. Doufáme, že rok 2021 
přinese uklidnění pandemické situace a šťastné konce i pro situace našich podnájemníků.
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V projektu jsme se zaměřili na cílovou skupinu dětí a mládeže, potažmo jejich rodiče a rodiny 
ohrožené závislostí. Prostřednictvím on-line kampaní na sociálních sítích jsme se snažili tuto cílo-
vou skupinu oslovit a zvýšit její informovanost v oblasti excesivního pití alkoholu.

Stejně jako v předchozích letech se nám osvědčilo využívat v rámci kampaně příspěvky spojené 
s „příběhy“. Tím, že jsme pouze uvedli v rámci reklam začátek příběhu a dokončení si uživatele 
mohli přečíst na webu nevyndamse.cz, jsme dokázali zaujmout a přivést velký počet uživatelů 
na web. Opět se ukázala nesporná výhoda sociálních sítí jako kanálu, kde uživatelé příspěvky 
a reklamy komentovali, sdíleli a označovali se navzájem, což pomohlo k dalšímu šíření. 

Velkým úspěchem bylo využití chatbota, který odkazoval na stránky Renadi. Chatbot v první 
fázi upoutával pozornost mladých lidí, kde zodpověděl základní otázky spojené se závislostí 
a následně zájemce přesměroval na stránky Renadi. Chatbot také opětovně kontaktoval osoby, 
se kterými již byl v předchozím kontaktu.

Nepředvídatelný vývoj situace způsobený koronavirem nás nutil věnovat mnohem více energie 
do on-line prostředí, což se nakonec ukázalo jako dobrá volba. Dosáhli jsme velmi nadprůměrného 

výsledku oslovených lidí prostřednictvím sociálních sítí – téměř 80 000 oslovených lidí.

prevence mladých pijáků
projekty
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projekty

prevence on-line sázení
Pokračovali jsme také v projektu zaměřeném na prevenci rizik on-line sázení a podpůrnou péči 
lidem potýkajících se s touto problematikou. 
 
V projektu se podařilo dostat náš obsah týkající se rizik nových forem hazardního hraní a sázení 
k celkovému počtu více než k 40 000 lidí, což je velice povzbudivý výsledek. Projekt byl 
průběžně konzultován s odborníky, kteří nám potvrdili správnost nastolené cesty. Na základě 
této zpětné vazby věříme, že náš model podpory v rámci řešení oblasti gamblingu je funkční 
a má svůj smysl. To potvrzuje také zájem ze strany samotných odborníků, například z projektu 
Naberte kurz, kteří chtějí ve spolupráci pokračovat a prohlubovat ji.

Měli jsme možnost se seznámit více do hloubky s fungováním a prožíváním osob v blízkém okolí 
hazardních hráčů. Tato zkušenost nám pomohla k poskytování lepších služeb a tipů v boji se 
závislostí pro hráče samotné, ale také pro osoby, které se závislým jsou v pravidelném kontaktu 
a často se cítí bezradně. Díky tomu jsme mohli rozšířit náš obsah cíleně a ve spolupráci s těmi, 
jichž se téma bezprostředně týká.
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projekty

V projektu Prevence kriminality v online prostředí jsme se zaměřili především na komplexní 
online kampaň na sociálních sítích, která cílovou skupinu odkazovala na naši webovou stránku 
nevyndamse.cz. Zde poskytujeme informace pro mladé lidi, rodiče, ale i širokou veřejnost. 
Návštěvníci webu se tak mohou dozvědět o přístupech k pití alkoholu, co znamenají pojmy 
responsible drinking a moderate drinking, praktické rady na párty nebo si mohou přečíst příběhy 
mladých lidí a jejich zkušenosti s pitím alkoholu. Důležitou součástí projektu se stalo vytvoření 
naší vlastní deskové hry určené především pro poslední ročníky základních škol a první ročníky 
středních škol. Desková hra bude v následujících letech součástí preventivního programu, během 
kterého se účastníci seznámí s problematikou pití alkoholu, poznají jeho rizika a zamyslí se nad 
určitými situacemi, které v souvislosti s pitím alkoholu mohou nastat.

prevence kriminality
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Rok 2020 nám umožnil pouze pár dnů, kdy bylo možné za určitých podmínek uspořádat akce 
určené pro zájemce z široké veřejnosti. V rámci Brněnských dnů pro zdraví jsme uspořádali dvě 
akce. První akcí bylo setkání a posezení s našimi peer konzultanty, kteří sdíleli své zkušenosti 
s pitím alkoholu a léčebným procesem, kterého se zúčastnilo 20 lidí. Komorní atmosféra napo-
mohla tomu, že se někteří účastníci kladli velmi osobní otázky. Po skončení nám někteří osobně 
poděkovali, že se mohli zúčastnit a poslechnout si příběhy těch, kteří mají vlastní zkušenost se 
závislostí na alkoholu. Druhá akce byl workshop zaměřený na základy relaxačních technik pod 
vedením našeho psychoterapeuta Aleše Šťastného. Zájemci si mohli vyzkoušet metody dýchání, 
mindfulness, relaxaci těla a svalů, hledání cest, jak zvládat stres, nebo autogenní trénink. 

Jako každý rok jsme uspořádali také panelovou diskuzi na téma hazardní hraní a motivace ke 
změně. Diskuzi jsme přenášeli živě online na našem Youtube kanálu. Pozvaní hosté Jan Soukup 
(Motivační rozhovory), František Miklas (projekt HRaní a Naber kurz), Aleš Šťastný (Renadi, 
hazard.renadi.cz) diskutovali o otázkách jako: jaké jsou možné okolnosti vzniku závislosti na 
hazardním hraní, jak může závislost ovlivnit každodenní život, jaké jsou možnosti pomoci a kde 
ji hledat nebo jak pomoci svému blízkému. 

eventy
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beseda s našimi peer konzultanty
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panelová diskuze: téma hazardní hraní a motivace ke změně
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přehled hospodaření



zpráva nezávislého auditora
Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace RENADI, o.p.s. (dále také „Organizace“) sestavené na 
základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2020, výkazu zisku a ztráty za rok končící 
31.12.2020 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvět-
lující informace. Údaje o Organizaci jsou uvedeny v úvodní části přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace RENADI, o.p.s.  
k 31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2020 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 souvise-
jících 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. 

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Organizaci, k nimž jsme dospěli při provádění audi-
tu, 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. 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 vý-
znamných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním 
kontrolním systému.
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příloha k účetní závěrce
dle § 29 a 30 vyhl. č. 504/2002 Sb.

I. Údaje podle §30 odst. 1a) vyhlášky č. 504/2002 Sb:

Název a sídlo: RENADI, o.p.s., Sokolská 14, 602 00, Brno
IČO: 29368227
Právní forma podniku: obecně prospěšná společnost
Zápis do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného u Krajského soudu v Brně oddíl O 507: 21. září 2012
Předmět činnosti: Poskytování registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
ve znění pozdějších předpisů. Pomoc a podpora lidem s psychickými problémy, včetně závislosti na alkoholu, 
hazardních hrách a lécích.

II. Údaje podle §30 odst. 1b) vyhlášky č. 504/2002 Sb:

Orgány obecně prospěšné společnosti:

Statutární orgán: ředitelka: Mgr. TEREZA JANAČÍKOVÁ NOVÁKOVÁ, DiS.

Správní rada:  předsedkyně správní rady: Mgr. MARCELA SEVEROVÁ, PhD.
   členové správní rady: Mgr. VERONIKA PEČENKOVÁ, Mgr. JAKUB KOUTNÝ

Dozorčí rada:   předsedkyně dozorčí rady: Mgr. LUCIE BUŘILOVÁ
   členové dozorčí rady: Mgr. VĚRA NOVÁKOVÁ, Bc. ANDREA JANÁČKOVÁ, DiS.



Zakladatelé:   Mgr. et Bc. et Bc. VERONIKA ŠURÁŇOVÁ, Mgr. ROMAN HLOUŠEK, DiS.

Změny v rejstříku obecně prospěšných společností: k 1. 7. 2020 došlo ke změně ředitele společnosti.

III. Údaje podle §30 odst. 1c) vyhlášky č. 504/2002 Sb

1. Rozvahový den: 31. 12. 2020
2. Účetní období: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020
3. Okamžik sestavení účetní závěrky: 4. 6. 2021

Mezi rozvahovým dnem a sestavením závěrky nedošlo k významným událostem.

IV. Údaje podle §30 odst. 1d) vyhlášky č. 504/2002 Sb.:

1. Účetní zásady: Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., vyhláškou č. 504/2002 Sb.  
     a Českými účetními standardy č. 401 až 414. Účetní závěrka se sestavuje v plném rozsahu.

2. Způsob zpracování účetních záznamů, způsob a místo úschovy: Účetnictví je zpracováno pomocí účetního SW  
     KelEXPRESS. Doklady uloženy v sídle společnosti.

3. Způsoby oceňování: 
	 Investiční majetek – pořizovacími cenami plus vedlejší pořizovací náklady.
	 Pohledávky a závazky – jmenovitou hodnotou.
	



 Peněžní prostředky a ceniny – jmenovitou hodnotou.
	 Zásoby – nebyly.

4. Metody odpisování (§38 vyhlášky):
	Nehmotný majetek do 10 tis. Kč a hmotný majetek do 15 tis. Kč je účtován přímo do nákladů.
	Nehmotný majetek od 10 tis. do 60 tis. Kč a hmotný majetek od 15 tis. do 40 tis. Kč je účetně i daňově časově  
       rozlišen na 2 roky.
	Nehmotný majetek nad 60 tis. Kč a hmotný majetek nad 40 tis. Kč se odpisuje způsobem stanoveným pro  
      daňové odpisy.
	Žádný majetek není zatížen zástavním právem
	Drobný majetek evidujeme v účetnictví v podrozvahové evidenci na účtu 971.

V. Údaje podle §30 odst. 1o) vyhlášky č. 504/2002 Sb.:

	Výsledky hospodaření (v tis. Kč): Hlavní činnost – poskytování sociálních služeb: 0 Kč
	Hospodářská činnost (v tis. Kč): nebyla

VI. Údaje podle §30 odst. 1p) vyhlášky č. 504/2002 Sb:

1. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru: 25
	 Odměny zaměstnancům v PP (hrubé mzdy): 6 248 tis. Kč
	 Zákonné sociální pojištění: 1 860 tis. Kč



VII. Údaje podle §30 odst. 1u) vyhlášky č. 504/2002 Sb.:

1. Příspěvky na činnost od státních orgánů:

Jihomoravský kraj:
 Státní dotace pro poskytovatele sociálních služeb (dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb. pro  rok 2021): 4 214 400 Kč
 Spolufinancování dotace MPSV z rozpočtu JMK pro rok 2021 (dle § 105 zák.č.108/2006 Sb.): 338 900 Kč
Magistrát města Brna: 3 088 000 Kč
Ministerstvo práce a sociálních věcí: 370 678 Kč
Evropský sociální fond (ESF): 2 210 836,13 Kč

2. Podrobný rozpis: 

Činností RENADI o.p.s. je provozování tří registrovaných sociálních služeb:
 AR – ambulance Renadi
 KC – kontaktní centrum
 NP – následná péče

Tyto tři služby jsou financovány ze tří zdrojů, a to dotace z Magistrátu Města Brna, Jihomoravského kraje a Minis-
terstva práce a sociálních věcí.



V roce 2020 byly realizovány preventivní projekty:
 Prevence sázení (PS)
 Prevence kriminality (PK)
 Prevence závislosti mladých na alkoholu u mladých pijáků (PZM)
 Práce v terénu s uživateli návykových látek a s hráči hazardních her a jejich blízkými (TP)

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 Recover the system/Recovery housing (registrační číslo 
CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0014334).

VIII. Údaje podle §30 odst. 1v) vyhlášky č. 504/2002 Sb.:

Přijaté finanční dary od fyzických osob ve výši 617,40 Kč prostřednictvím kampaně na webu Darujme.cz byly spo-
třebovány v souladu s účelem poskytnutí. Přijaté finanční dary od fyzických osob, které nebyly spotřebovány, byly 
převedeny do fondu darů a zůstatek tohoto fondu ke dni 31. 12. 2020 činí 12 500 Kč.



ZDROJE FINANCOVÁNÍ OD STÁTNÍCH ORGÁNŮ (v Kč)

JMK 101 JMK 101 
dofinancování JMK 105 MMB

MPSV 
(program 
podpory C)

MPSV 
(program
podpory E)

ESF

Sociální služby

KC 1 478 900,00 7 400,00 122 100,00 342 000,00 117 861,00 31 600,00

AR 1 252 900,00 6 200,00 96 100,00 308 000,00 81 389,00 27 440,00

NP 1 461 700,00 7 300,00 120 700,00 338 000,00 76 336,00 36 052,00

CELKEM 4 193 500,00 20 900,00 338 900,00 988 000,00 275 586,00 95 092,00

MMB projekty

PS 200 000,00

PK 200 000,00

PZM 200 000,00

TP 1 500 000,00

CELKEM 2 100 000,00

EU projekt Recovery
Housing 2 210 836,13

CELKEM 2 210 836,13

 




