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ÚVODNÍ SLOVO
„Rok 2021 nebyl stále jednoduchý. Hlavním jme-
novatelem jeho první poloviny byla opět práce  
v online prostoru. Nejen schůzky s kolegy, ale 
často i schůzky s klienty se děly v této podivné 
parodii na normálno. Myslím, že jsme si všichni 
na vlastní kůži vyzkoušeli, jak nesmírně důležité je 
neformální fyzické setkávání v práci – v kuchyň-
ce, na obědě, v kanceláři. Jak cenná je možnost 
zaběhnout s dotazem do vedlejší kanceláře a ne-
muset si kvůli tomu domlouvat online meeting. 
Veliký respekt všem v přímé práci, kteří dokázali 
být i v těchto náročných podmínkách psychickou 
oporou svým klientům. Doufám, že už nikdy nebu-
deme muset tímto způsobem fungovat. Poziti-
vem tohoto roku byla pro mě osobně rozhodně 
ověření toho, že pro silný záměr se vždycky 
najde cesta, že hranice mé psychické odolnosti 
jsou dál, než jsem myslela, že rodina je zdroj síly 
a procházky přírodou mají léčivou moc.“

Hanka (projektová manažerka)

„Uplynulý rok v Renadi opět nabídl mnoho dyna-
mických pohybů. Od problémů s financováním 
některých služeb přes restrukturalizaci terapeu-
tického týmu či většího zapojení peerů až po 
vznik nové služby Bytů následné péče. Dalším 
milníkem loňského roku je zavedení nabídky 
vzdělávání. Velký zájem o naše kurzy je pro nás 
potvrzením, že se jedná o krok správným smě-
rem.
Přes všechny tyto někdy až překotné změny je 
důležité, že jako kolektiv stojíme pevně na nohou 
a dokážeme se o sebe opřít, aniž by to mělo vliv 
na vysoký standard služeb pro naše klienty. Ze-
jména po letech bouřlivého kvasu spojeného se 
založením Renadi a budováním nových služeb je 
to velmi úlevný pocit.
V čím dál tím složitějším a nejistějším světě poci-
ťujeme důležitost principů, na kterých Renadi stojí 
– otevřenost a participace. Nejen, že se jich sna-
žíme držet, ale na cestě směrem k ideálům svo-
body v práci se je snažíme prohlubovat. Všem, 
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„Vše důležité již bylo řečeno kolegy. Rok 2021 
byl v Renadi (samozřejmě krom covidu) opět  
o odcházení, přicházení, ukončování, ale i nových 
začátcích, takže dynamický jako zatím každý 
rok. A rok 2022 vypadá, že z tohoto standardu 
jen tak nevybočí. No co bychom chtěli, když 
nám táhne teprve na pátý rok. Myslím, že to 
svědčí o energii a chuti pouštět se do stále nových 
věcí, objevovat, vymýšlet a nevzdávat se, no  
a přesně takové Renadi chceme mít – díky Vám 
všem, kteří jste k tomu v roce 2021 přispívali!“

Tereza (spoluzakladatelka)

kdo jste nám v tom pomohli a pomáháte, patří 
velký dík.“ 

Roman (spoluzakladatel, statutární zástupce)
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Kontaktní centrum Renadi se v roce 2021 stejně 
jako zbytek světa již druhým rokem potýkalo 
zejména s pandemií covid-19 a s přizpůsobe-
ním se aktuální situaci tak, abychom mohli  
i nadále nabízet služby ve vysoké kvalitě. Tým se 
zdokonalil ve využívání moderních technologií 
při nabízení konzultací na dálku, a tak se vzhle-
dem k nejisté době nabídka video a telefonických 
konzultací stala neodmyslitelnou součástí pod-
pory pro naše klienty. Dynamické změny v na-
řízeních vlády ČR tak nejen tým Kontaktního 
centra, ale i samotní uživatelé ustáli se ctí.

Za zmínku také určitě stojí informace, že tým 
Kontaktního centra v roce 2021 nezahálel ani  
v oblasti rozvoje vlastních nových nástrojů 
práce a kromě jiného se nám podařilo vytvořit 
17krokový program, který má našim klientům 
pomoci na cestě k získání kontroly nad vlastním 
užíváním. 

KONTAKTNÍ CENTRUM
služby

392 

podpořených osob
z toho 63 % mužů a 37 % žen

řešené téma:
alkohol: 81 %

léky: 4 %
gambling: 11 %
kombinace: 4 %
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služby

AMBULANCE RENADI A NÁSLEDNÁ 
PÉČE RENADIRok 2021 byl rokem velkých změn. Připravovali 

jsme se na změnu pracovního týmu, kdy mnoho 
stávajících zaměstnanců odcházelo do vlastní 
praxe. Chystali se na výběrové řízení a hledání 
vhodných zájemců do služby. Výměna týmu pro-
běhla úspěšně a nyní máme mnoho nových, 
vysoce kvalifikovaných kolegů, kteří jsou příno-
sem pro naše služby.
I tento rok se nesl v duchu covid-19. Služba po-
cítila vládní omezení i strach klientů z nákazy 
při docházení na domluvené individuální schůz-
ky. Přestože zaměstnanci nabízeli ve velké míře 
možnost online či telefonické konzultace, úbytek 
klientů šel znát na obsazenosti služby. Online či 
telefonická podoba konzultací není pro řadu kli-
entů schůdná z mnoha různých důvodů (absen-
ce bezpečného prostoru, materiálního vybavení, 
nedostatek soukromí, motivace apod.). Nyní se 
klienti opět vrací do služeb, a to s velkou potře-
bou péče, která v roce 2021 z výše zmíněných 
důvodů nebyla pro klienty dostatečně dostupná.

145 

podpořených osob
z toho 39 % mužů a 61 % žen

řešené téma:
alkohol: 80 %

léky: 7 %
gambling: 13 %

data Ambulance Renadi
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Vzdělávání probíhalo i v době pandemie. Zaměst-
nanci se vzdělávali dle svých preferencí v oblas-
tech, které jsou přínosné pro naši práci. Tím, že 
každý zaměstnanec dostal možnost vzdělávat 
se v oblastech pro něho oblíbených, získali jsme 
znalosti ve velkém spektru témat a vytvořili tak 
tým, který dokáže efektivně pracovat s podněty, 
které klienti přináší.

Důležitou součástí Následné péče je skupino-

vá terapie. Její uspořádání bylo komplikováno 
pandemickými opatřeními. Přesto se nám poda-
řilo otevřít na podzim 2021 terapeutickou skupi-
nu v celkové délce 15 dvouhodinových sezení. 
Ta svým trváním přesahovala i do následujícího 
roku. Docházka členů skupiny byla ovlivněna 
onemocněním covid-19, případně karanténou. 
Přesto byla skupina hodnocena velmi pozitivně. 
Hlavním cílem byla vzájemná podpora v procesu 
doléčování závislosti a podpora v udržení absti-
nence. Vyzkoušeli jsme i nový formát uspořá-

dání, kde byl kromě dvou terapeutů přítomen 
i peer s osobní zkušeností se závislostí, který 
se ukázal pro udržení dynamiky ve skupině vel-
kým přínosem.

101 

podpořených osob
z toho 63 % mužů a 37 % žen

řešené téma:
alkohol: 94 %

léky: 4 %
gambling: 2 %

data Následná péče Renadi
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Při terénní práci jsme se v roce 2021 inspirovali 
přístupem Open dialogue, jehož zásady jsme 
si v uplynulých letech osvojili v rámci speciali-
zovaného výcviku. Externí metodická podpora  
v oblasti Otevřeného dialogu přispěla ke stabili-
zaci metody Open dialogue v naší práci.
Mezi další významné aktivity můžeme zařadit 
stáž v komunitě Salebra, aktivní účast na de-
stigmatizační události (Ne)mocná párty, přípa-
dové konference, prohlubování užší spolupráce 
s místními zdravotnickými zařízeními, s psychi-
atry,Diecézní charitou Brno a s Kontaktním cen-
trem Vlhká od Společnosti Podané ruce. Terénní 
projekt navázal v roce 2021 úzkou spolupráci 
také s projektem Recovery housing. 
Neodmyslitelnou součástí byla i distribuce hygi-
enických pomůcek a potravin v terénu v souvis-
losti s pandemií covid-19. 

Aktuálně usilujeme o zařazení terénního projektu 
do sítě registrovaných sociálních služeb. Chceme 

pokračovat v aktivní a přínosné spolupráci se 
spolkem Medici na ulici. 

Propagace terénního projektu probíhala pro-
střednictvím tištěných letáků, které se rozdá-
valy do jiných organizací či institucí, uživatelům 
a jejich blízkým a také prostřednictvím inter-
aktivního webu nebo sociálních sítí a skrze síťo-
vého pracovníka, který měl publicitní agendu  
v rámci svého úvazku. Propagační a osvětové 
aktivity probíhaly i díky přednáškám na Střed-
ních a Vyšších odborných školách. 

TERÉN
projekty

z podpořených osob
76 % mužů a 24 % žen 

řešené téma:
alkohol: 89 %

léky: 11 %
gambling: 0 %
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V roce 2021 probíhala hlavní testovací fáze pro-
jektu Recover the system/Recovery housing.  
V tomto období jsme testovali pilotní provoz 
bytů určených k zotavení klientů s problematic-
kou konzumací alkoholu. 

Zatímco se rok 2020 nesl v duchu promýšlení 
koncepce, vyjednávání s městem o získání bytů 
a následného vybavování bytů a přípravy na 
první klienty, letošní rok už se týkal především 
přímé práce s podnájemníky – klienty. Začát-
kem roku jsme měli čerstvě zabydlené tři byty. 
Dva z nich byli jednopokojové, určené primárně 
pro jednoho klienta, třetí z nich byl větší a měl 
k dispozici dvě ložnice po dvou lůžkách. Opako-
vaně jsme se přesvědčili o tom, že samostatné 
bydlení je pro naše klienty příliš velkou výzvou, 
proto jsme se rozhodli malé byty dovybavit dal-
ším lůžkem a do budoucna z nich udělat byty 
pro dva klienty, kteří si budou oporou i kontro-
lou a navíc se rozdělí o náklady na byt. 

projekty

BYDLENÍ
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Většina této fáze testování probíhala během 
přísného lockdownu. Už tak malý tým se musel 
ještě rozdělit, aby minimalizoval riziko karanté-
ny všech pracovníků současně. Tato fáze byla 
náročná nejen pro naše klienty, ale i pro tým 
samotný, který neměl možnost setkávat se  
v kanceláři a probírat náročné klientské případy 
tváří v tvář.

Konec roku byl spojen i s koncem projektu  
a koncem finanční podpory MPSV a Evropského 
sociálního fondu. Hledali jsme tedy způsob, jak 
zajistit, aby s koncem projektu tento inovativ-
ní způsob pomoci neskončil, což se podařilo. 
Nechali jsme byty zaregistrovat jako službu 
následné péče a poté se nám podařilo vstoupit 
do sítě služeb s nadregionální působností. Díky 
tomu otestovaná služba od února 2022 začí-
ná, resp. pokračuje, pod novým názvem Byty 
následné péče. V souvislosti s touto změnou 
jsme vypsali výběrová řízení na nový, rozšířený 

tým, založený na širší spolupráci peerů a sociál- 
ních pracovníků. V průběhu října a listopadu 
z velkého bytu postupně odešli všichni tři pod-
nájemníci. Dva z nich do ubytovny, jedna do 
vlastního bydlení. Koncem roku se z jednoho  
z malých bytů odstěhovala podnájemnice, která 
se rozhodla podstoupit léčbu v psychiatrické 
nemocnici. Poslední malý byt byl dlouhodobě 
neobydlen a to především kvůli nedostatečné 
personální kapacitě původního týmu. Za celou 
dobu projektu prošlo našimi byty celkem 13 lidí, 
8 mužů a 5 žen. 



11

I tento rok jsme pokračovali v projektech pod-
pořených Magistrátem města Brna. V rámci 
projektu Prevence kriminality jsme navštívili 
několik středních škol, kde jsme pro studenty 
organizovali náš preventivní program o bezpeč-
ném pití alkoholu. Součástí tohoto programu 
byla i naše vlastní desková hra. Preventivní pro-
gramy na školách jsme uspořádali také v rámci 
projektu Prevence online sázení. Dohromady 
jsme realizovali 15 programů. Součástí obou 
projektů byly online kampaně mířené na mladé 
lidi. Kampaně oslovili na sociálních sítích desítky 
až stovky tisíc lidí. 
V projektu podpořeném Jihomoravským krajem 
jsme společně s peer konzultanty mapovali po-
třeby těchto lidí, abychom zjistili, co potřebují 
ke své práci, co jim chybí nebo jaké vzdělávání 
by měli rádi k dispozici. Zároveň jsme vytvořili 
databázi kontaktů peer konzultantů a recovery 
koučů, kterou budeme následně využívat pro 
nabídku vzdělávání.

projekty

NAŠE DALŠÍ PROJEKTY
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Peerský tým byl v roce 2021 složen ze dvou peer 
pracovníků a koordinátorky peer týmu. Celý rok 
se nesl v duchu vzdělávání v souvislosti s nasta-
vováním koncepce peerství v Renadi. Byli jsme 
se podívat do Červeného Dvora, kde jsme měli 
možnost se setkat s peer pracovníky v léčebně 
a zjistit, jaké kompetence využívají ve své praxi.  
Moc nás zaujalo, jak pracují peer pracovníci  
s klienty v oblasti volnočasových aktivit. Jako 
další stáž jsme volili terapeutickou komunitu 
Salebra, kde jsme celý den měli možnost trávit 
s klienty a terapeuty.
Naši peeři také dokončili své kurzy pracovníků  
v sociálních službách a výcvik Multidisciplinár-
ního přístupu s rodinami, kde hostovali Ben 
Furman a Loek Schoenmakers. 

Jako hosti jsme se účastnili Příběhu mého zotave-
ní v Práh Jižní Morava na akci (Ne)mocná párty 
a také jsme hostovali na webináři Podpory sociál-
ního bydlení od MPSV s názvem Peer konzul-

tanti v sociálních službách společně s organiza-
cemi Jako doma a Práh Jižní Morava. 

V tomto roce se podařilo nastavit pilotní kon-
cepci zapojování peer pracovníků do sociálních 
služeb u nás v Renadi. Peer pracovníci se začí-
nají potkávat s terapeuty, sociálními pracovníky  
a sdělují jim svůj příběh, prohlubují důvěru v rámci 
intervizí a navštěvují terapeutickou skupinu. 

PEEŘI
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Ani rok 2021 kulturním či jiným kontaktním  
akcím nepřál. Přesto jsme v březnu uspořádali 
online skupinový workshop pro všechny kde naši 
terapeuti předali své zkušenosti s překonáváním 
nástrah současné doby a prozradili, jak si poradit 
s úzkostí, depresemi, rozvojem závislostí a soci-
ální izolací.
V srpnu jsme se pak zúčastnili akce (Ne)mocná 
párty, kterou pořádal Práh jižní Morava, z.ú. Na 
této sešlosti jsme zájemcům popovídali o Renadi, 
zapojili se do ukázky pohybové terapie a naše 
peer konzultantka sdílela společně s dalšími svůj 
příběh o závislosti na alkoholu. 

EVENTY



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ



KONTAKTNÍ CENTRUM NÁKLADY

osobní náklady

 2 224 367,05 Kč (100 %)

256 692,23 Kč (11,54 %)

1 967 674,82 Kč (88,46 %)

provozní náklady

1 886 393,25 Kč (100 %)

249 737,95 Kč (13,24 %)

1 636 655,30 Kč (86,76 %)

NÁSLEDNÁ PÉČE RENADI

2 163 828,25 Kč (100 %)

429 620,04 Kč (19,85%)

1 734 208,21 Kč (80,15 %)

 2 224 367,05 Kč (100 %)

256 692,23 Kč (11,54 %)

1 967 674,82 Kč (88,46 %)

AMBULANCE RENADI NÁKLADY

osobní náklady

1 886 393,25 Kč (100 %)

249 737,95 Kč (13,24 %)

1 636 655,30 Kč (86,76 %)

provozní náklady

NÁSLEDNÁ PÉČE RENADI

2 163 828,25 Kč (100 %)

429 620,04 Kč (19,85%)

1 734 208,21 Kč (80,15 %)

 2 224 367,05 Kč (100 %)

256 692,23 Kč (11,54 %)

1 967 674,82 Kč (88,46 %)

1 886 393,25 Kč (100 %)

249 737,95 Kč (13,24 %)

1 636 655,30 Kč (86,76 %)

NÁSLEDNÁ PÉČE RENADI NÁKLADY

osobní náklady

2 163 828,25 Kč (100 %)

429 620,04 Kč (19,85%)

1 734 208,21 Kč (80,15 %)

provozní náklady
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KONTAKTNÍ CENTRUM VÝNOSY

JMK 101

JMK 105

MMB

MPSV

DALŠÍ VÝNOSY

2 224 367,05 Kč (100 %)

6 267,05 Kč (0,28 %)

112 800,00 Kč (5,07 %)

342 000,00 Kč (15,38 %)

138 400,00 Kč (6,22 %)

1 624 900,00 Kč (73,05 %)

1 886 393,25 Kč (100 %)

6 584,25 Kč (0,35 %)

88 709,00 Kč (4,70 %)

308 000,00 Kč (16,33 %)

108 900,00 Kč (5,77 %)

1 374 200,00 Kč (72,85%)

NÁSLEDNÁ PÉČE RENADI

2 163 828,25 Kč (100 %)

69 874,25 Kč (3,23 %)

101 354,00 Kč (4,68%)

338 000,00 Kč (15,62 %)

131 800,00 Kč (6,09 %)

1 522 800,00 Kč (70,38 %)
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112 800,00 Kč (5,07 %)

342 000,00 Kč (15,38 %)

138 400,00 Kč (6,22 %)

1 624 900,00 Kč (73,05 %)

AMBULANCE RENADI VÝNOSY

JMK 101
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MMB
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DALŠÍ VÝNOSY

1 886 393,25 Kč (100 %)

6 584,25 Kč (0,35 %)

88 709,00 Kč (4,70 %)

308 000,00 Kč (16,33 %)

108 900,00 Kč (5,77 %)

1 374 200,00 Kč (72,85%)

NÁSLEDNÁ PÉČE RENADI

2 163 828,25 Kč (100 %)

69 874,25 Kč (3,23 %)

101 354,00 Kč (4,68%)

338 000,00 Kč (15,62 %)
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1 522 800,00 Kč (70,38 %)

2 224 367,05 Kč (100 %)

6 267,05 Kč (0,28 %)

112 800,00 Kč (5,07 %)

342 000,00 Kč (15,38 %)

138 400,00 Kč (6,22 %)

1 624 900,00 Kč (73,05 %)

1 886 393,25 Kč (100 %)

6 584,25 Kč (0,35 %)

88 709,00 Kč (4,70 %)

308 000,00 Kč (16,33 %)

108 900,00 Kč (5,77 %)

1 374 200,00 Kč (72,85%)

NÁSLEDNÁ PÉČE RENADI VÝNOSY

JMK 101

JMK 105

MMB

MPSV

DALŠÍ VÝNOSY

2 163 828,25 Kč (100 %)

69 874,25 Kč (3,23 %)

101 354,00 Kč (4,68%)

338 000,00 Kč (15,62 %)

131 800,00 Kč (6,09 %)

1 522 800,00 Kč (70,38 %)
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VÝNOSY

DARY

JMK

MMB

VLASTNÍ ZDROJE

EU Recovery Housing

11 332 642,51 Kč (100 %)

2 640 753,51 Kč (23,30 %)

153 380,00 Kč (1,35 %)

3 263 000,00 Kč (28,79 %)

4 938 000,00 Kč (43,57 %)

33 326,00Kč (0,29%)

MPSV 302 863,00 Kč (2,67 %)

Fondy ZP 1 320,00 Kč (0,01 %)
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ZPRÁVA AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
určena zakladateli organizace RENADI, o.p.s.

Zpráva o ověření účetní závěrky

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 31.12.2021, 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 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 31.12.2021 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.
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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 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.
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 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.
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 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 významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných
nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.
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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 16. 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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