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Slovo ředitelky

Tak je to pravda! Rok 2020 končí. Nějak jsem
tomu nemohla uvěřit. A my všichni. Jako by nám
někdo ukradl pár měsíců.
Začalo to fajn-nové pracovní plány, těšení se
na akce a BUM. Nebude, nesmíte, nekontaktujte
se, nevycházejte, nenakupujte….nežijte. Chvilku
jsme si to vlastně užívali. Bylo to něco novéhonesmět pracovat a být doma. Umyla jsem si
linku-zvenku, zevnitř, všechno nádobí ven,
každý koutek, detail, vytřídila nepotřebné.

A dál? Tak to by stačilo. Práce s rodinami nám
prostě chybí a i jim začíná chybět kontakt
s okolím. Snažíme se netradičními způsoby
pracovat s rodinami a učíme je moderním
způsobům komunikace na dálku: facebook,
WhatsApp, natáčení videí, posílání fotografií,
emaily, sledování on-line vysílání. I MY SE
UČÍME NOVÝM TECHNOLOGIÍM. Ale jo,
nakonec to jde. Vlastně to je docela vzrušující
a nové. Na podzim už toho máme všichni dost. Je
to tu zase a po krátkém nádechu „nad hladinou“
se zase topíme uzavřeni ve svých domácnostech,
se svými starostmi a práce na dálku je čím dál
těžší a otravnější i pro naše rodiny. Snažíme
se jim pomáhat a všemožně je podporovat
v udržení si dobré nálady a pozitivního pohledu
na všechny situace, které nově prožívají.
Věříme, že nový rok přinese změnu k lepšímu
a vrátíme se k našim oblíbeným aktivitám
a setkávání se „FACE TU FACE“-i ty nové a cizí
výrazy jsme si museli trochu víc osvojit!
Tak jo, výdech-nádech a plaveme dál směr rok
2021. Držíme se, držíme naše rodiny a rodiny
drží nás. DĚKUJEME.
Šárka Bystroňová
ředitelka Náhradním rodinám, o.p.s.
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O organizaci

Název organizace
Právní forma
IČO
DIČ
Zápis
		
Statutární orgán
Kontaktní telefon
Kontaktní email
Webové stránky
ID datové stránky
Číslo účtu
Sídlo organizace
Pověření
		
		
Poradna
		
Kontaktní místo Karlovy Vary
Kontaktní místo Ostrov
Kontaktní místo Aš
Kontaktní místo Kraslice
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Náhradním rodinám, o. p. s.
obecně prospěšná společnost
291 19 332
CZ29119332
Rejstřík obecně prospěšných společností,
vedený KS v Plzni, oddíl O, vložka 158
PhDr. Mgr. Šárka Bystroňová, ředitelka
777 883 348
info@nahradnimrodinam.cz
www.nahradnimrodinam.cz
pw6uhac
246 992 695/0300
Karlovy Vary, Plzeňská 33
Pověření k výkonu sociálně‑právní ochrany,
pověření vydáno KÚ Karlovarského kraje
dne 16. 11. 2011
Centrum pro rodinu Karlovy Vary
– Stará Role, Závodu míru 122
Karlovy Vary – Stará Role, Závodu míru 122
Ostrov, Brigádnická 709
Aš, Hlavní 23
Kraslice, Tyršova 1784

ZAKLADATELKY

SPRÁVNÍ RADA

DOZORČÍ RADA

PhDr. Mgr. Šárka Bystroňová
Sonja Hronová Hlůžková, DiS.

Bc. Ivana Kodetová, DiS.
– předseda správní rady
Michaela Neumanová
Ing. Jan Horník

Vladimíra Klímová
– předseda dozorčí rady
Alena Ryzková
Marcela Smrčková

Pracovní tým

PhDr. Mgr. Šárka Bystroňová
		
Bc. Ivana Kodetová, DiS.
		
Mgr. Jana Míglová
PhDr. Dana Holá
Renata Heinová
Nela Grosová
Šárka Jelínková, DiS.
Miloslava Mazáková
Vladimíra Klímová

ředitelka, speciální pedagog‑etoped, terapeut,
průvodce v náhradních rodinách
průvodce v náhradních rodinách, sociální pracovník,
manažer dobrovolníků
průvodce v náhradních rodinách
průvodce v náhradních rodinách, sociální pracovník
průvodce v náhradních rodinách, koordinátor vzdělávání NR
průvodce v náhradních rodinách – do 29.02.2020
průvodce v náhradních rodinách, sociální pracovník
průvodce v náhradních rodinách – od 1.1.2020
ekonom, účetní

Spolupracující odborníci:
PhDr. Jolana Mižikarová
Mgr. Monika Zíková
PhDr. Vít Čelikovský
Mgr. Hana Heindorferová
PhDr. David Cichák
Prof. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. MBA

dětský psycholog, odborný konzultant, školitel
speciální pedagog‑logoped, školitel
supervizor týmu
psycholog, terapeut, odborný konzultant
speciální pedagog, terapeut, supervizor
klinický psycholog
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Statistika dohod

K 31. 12. 2020 byl celkový počet uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče 95
Karlovy Vary
39
Aš
22					
Ostrov
15			
Sokolov
9			
Kraslice
7			
Mariánské Lázně
3
V roce 2020 ukončilo dohodu o výkonu pěstounské péče 16 pěstounských rodin. Z toho
9x z důvodu zletilosti dítěte,
2x rodina podala výpověď,
2x ukončení výkonu pěstounské péče
a 3x z důvodu úmrtí pěstouna.
V roce 2020 jsme uzavřeli 6 nových dohod, z toho
2 DVPP v Karlových Varech,
2 DVPP v Kraslicích,
1 v Aši
a 	1 v Mariánských Lázních.
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Odlehčení

Příspěvek na odlehčení
V roce 2020 jsme podpořili 47 žádostí
3x žádost o příspěvek na účelové odlehčení - dočasná pomoc v celkové částce
44x žádost na odlehčení
- 10x respitní péči
18 036,- Kč
- 19x cizí odlehlehčení
15 433,-Kč
- 15x vlastní odlehčení
17 000,- Kč
V celkové částce
60 469,- Kč

4 300,- Kč

Odlehčovací pobyty pro děti,
Jarní prázdniny v Horní Blatné Chata pod Vlčí jámou od 22. 02. 2020 – 28. 02. 2020
Pobytu se účastnilo 9 dětí
Náklady organizace na pobyt o jarních prázdninách činily celkem 51 162,-Kč
Jarní prázdniny v Perninku chata Pernink od 23. 02. 2020 – 28. 02. 2020
Pobytu se účastnilo 12 dětí
Náklady organizace na pobyt o jarních prázdninách činily celkem 40 274,Kč

Sobotní vzdělávací akce pro rodiny s dětmi
27. 06. 2020 Hrad Vildštejn ve Skalné
Sobotního programu se aktivně zúčastnilo 32 dospělých a 28 dětí
Téma vzdělávání: Ochrana práv a zdraví, historie soudnictví a vězeňství
Náklady organizace na akci činily celkem 11 683,- Kč
12. 09. 2020 Vrch Háj v Aši
Sobotního programu se aktivně zúčastnilo 38 dospělých a 35 dětí
Téma vzdělávání: Jak nastavit dítěti vyvážené denní aktivity. Chůze-zdravý a přirozený pohyb dětí.
Náklady organizace na akci činily celkem 3 291,- Kč
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Co nám Covid vzal
a co nám dal?

S

rokem 2020 jsme měli velké plány
a připravovali jsme pestrou nabídku
celoročních akcí. Nikdo netušil, co se na nás
chystá…
LEDEN – rozjeli jsme se na plné obrátky. Ve
všech kontaktních místech začínáme prvním
vzdělávacím blokem.
ÚNOR – startujeme dva odlehčovací pobyty pro
děti na horách – Horní Blatná – Chata pod
Vlčí jámou a Pernink - Chata Pernink
Z médií zaznamenáváme tajemná sdělení,
o jakési pandemii, někde v Číně – stále
nevěříme, že se nás „to“ týká a pracujeme
dál.
BŘEZEN – začínáme tušit, že se blíží nějaké
virové nebezpečí a nazývá se COVID 19.
12. 03. 2020 se v pracovním procesu dovídáme,
že od 14,00 hodin je vyhlášen pro celé území
ČR nouzový stav
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Situace je pro všechny nová…, vyskakují
otazníky:
? Co bude dál …
? Jak pracovat …
? Co bude s rodinami, akcemi …
? Jak zvládneme život v izolaci …
? Co to udělá se sociálními kontakty …
? Kdy přijde konec …
? Strach, obavy, nevědomost …
Pracujeme on-line, zapojujeme se do šití
roušek, rozvážíme dezinfekce, poskytujeme po
telefonu rodinám intervenci, podporu, začínáme
si uvědomovat změnu pracovního nasazení
a vážnost celého stavu, se kterým se nikdy nikdo
z nás nesetkal.
Ve spojení jsme přes sociální sítě, video hovory
a začínáme s E-learningovým vzděláváním pro
pěstounské rodiny.
DUBEN – nouzový stav se prodlužuje a naše
plány opět stojí pouze na sociálních sítích
- rodiny se zapojují dle svých možností,
pomáhají děti, zapojují se do video hovorů
a naše sociální kontakty se mění ve virtuální
svět.
KVĚTEN – rušíme akci Den rodin – nouzový stav
končí 17. 05. 2020
Dlouhých 66 dní nových poznatků,
zkušeností, metod práce, objevů a krizových
situací.

ČERVEN – obnovujeme svépomocné skupiny
a vzdělávací bloky na jednotlivých
kontaktních místech a zažíváme po dlouhé
době sobotní jednodenní akci na hradě
Vildštejn ve Skalné.
ČERVENEC, SRPEN – poprvé od založení
organizace nepořádáme pobytové týdenní
pobyty dětí. V rámci odlehčení nabízíme
rodinám jiné letní tábory a sportovní
soustředění, chystáme akce na začátek
školního roku.

LISTOPAD, PROSINEC – pracujeme v omezeném
režimu, řídíme se pokyny vydávanými
MPSV. Snažíme se vypomáhat v rodinách,
které prožívají těžké chvíle s on-line výukou,
nedostatkem IT techniky a řeší sociální
odloučení. Přicházejí Vánoce 2020. Letos
bez společných setkání na jednotlivých
kontaktních místech. Snažíme se alespoň
o osobní setkání v rodinách a předáváme jim
drobné dárky.
Byl to velmi smutný rok 2020, který vnesl do
pracovního úsilí mnoho překážek, které jsme my
všichni společně s rodinami museli zdolávat.
Věříme v lepší časy …, řídíme se mottem:
SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME.
Ivana Kodetová

ZÁŘÍ – setkáváme se na svépomocných
skupinách a pořádáme další jednodennísportovně vzdělávací akci na vrchu Háj
v Aši.
ŘÍJEN – 05. 10. zastavuje naši činnost nový
nouzový stav. Pandemie nabírá na síle
a omezuje naši činnost až do konce tohoto
roku. Setkáváme se na přímo se zdravotními
problémy v týmu i v pěstounských rodinách.
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Relaxačně vzdělávací soboty
pro pěstounské rodiny

Náročná příprava jednodenních sobotních akcí nás baví !!!!!
Sobotní jednodenní akce se staly žádaným a oblíbeným doplňkem našich služeb.

N

ašim cílem je podporovat společné setkávání
„našich“ rodin a strávit aktivně společný čas.
Do naší nabídky proto pravidelně zařazujeme
sobotní jednodenní vzdělávací akce. Na pečlivé
přípravě se podílí vždy celý team naší organizace
Náhradním rodinám o. p. s., a proto se tyto akce
vzhledem k zajímavému a lákavému programu,
těší veliké oblibě. Našim rodinám nabízíme
zajímavá místa v západočeském regionu,
tematicky zaměřené vzdělávání s odborníky,
celodenní stravování v místě konání akce
a sportovní vyžití pro děti i dospělé.
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HRAD VILDŠTEJN
Dne 27. 6. 2020 se uskutečnilo setkání rodin
v krásném a malebném prostředí hradu
Vildštejn, který se nachází v Karlovarském kraji
v historickém městečku Skalná. Na tomto hradě
byl zajištěn bohatý program pro dospělé a děti.
Pro rodiny byla připravena zajímavá prohlídka
celého hradu s kastelánkou, která vyprávěla
poutavý příběh o historii hradu až po jeho
znovuzrození po roce 1989, kdy hrad přešel do
soukromého vlastnictví. Prohlídka hradu byla
ukončena v hladomorně, která se těšila velké
oblibě zejména u dětí. Pro naše pěstounky byl
v královském sálu hradu připraven vzdělávací
blok. Tentokrát byl zaměřen především na
ženskou krásu. Naše „náhradní maminky“
mohly společně relaxovat a nechat se hýčkat
kosmetikou. Také měly možnost nechat se
odbornicí na kosmetiku bezplatně nalíčit. Pro
ostatní byla připravena naučná turistická
stezka. Návštěva hasičského muzea byla
pouze doporučená, ale využilo ji mnoho mužů
z řad pěstounů. Po celý den bylo k dispozici
občerstvení ve vyhlášené hradní restauraci, kde
jsme také společně poobědvali. Celý den nás
provázela dobrá nálada, pestré akce a pohoda
společně stráveného dne.

VRCH HÁJ

D

alší celodenní sobotní vzdělávací akce se
konala dne 12. 9. 2020 ve Sportovním areálu
vrch Háj v Aši. Dominantou této lokality je
kamenná rozhledna Hainberg, kam mohl každý
účastník této akce vystoupat, seznámit se pomocí
kvízu s historií rozhledny a na vrcholu obdivovat
krásy Karlovarského kraje. Počasí nám velmi
přálo a výhled z rozhledny byl nádherný. Dalším
bodem sobotního setkání byly sportovní aktivity.
Rodiny využily bohatou nabídku sportovního
centra a mohly strávit společný čas při hraní
minigolfu, stolního tenisu a kuželek. Pro děti bylo
připraveno překvapení. Za dohledu zkušeného
lezeckého instruktora mohly dle náročnosti
vyšplhat několik lezeckých tras. Lezci si užili
hlasitou podporu rodin, které fandily každému
odvážlivci. Všem úspěšným „horolezcům“ bylo
předáno osvědčení o zdolání lezecké stěny.
Součástí tohoto dne byla naučná stezka Okruh
lesmistra. Pod vedením odborníka jsme se
dozvěděli zajímavé informace o fauně a floře ve
zdejších lesích. Pan lesmistr trpělivě odpovídal
na zvídavé otázky dospělých i dětí. Akci jsme
ukončili společným posezením a opékání vuřtů.
S dobrou náladou a s pocitem hezky stráveného
dne jsme se rozjeli do svých domovů. To jsme ale
netušili, že toto setkání bude na dlouhou dobu
to poslední v roce 2020 vzhledem k vládním
nařízením a pandemie COVID 19.
Tyto akce jsme zakončili s krásným pocitem
dobře odvedené práce. Již teď máme hlavu
plnou dalších nápadů a těšíme se na dobu, kdy
zpříjemníme chvíle nejen našim rodinám, ale
i nám, Teamu Náhradním rodinám, o. p. s.
Kladná zpětná vazba je pro nás motorem
vytvářet tyto akce i v následujícím roce 2021.
Šárka Jelínková
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Cochemský přístup

P

ro rok 2020 jsme získali finance na realizaci
projektu MPSV-Rodina „Podpora rodiny
během rozpadu partnerství a včasné řešení
konfliktu“
Pod tímto složitým názvem se skrývá taková
pomoc rodině, která je rychlá a pomáhá dospělým
zvládat náročnou situaci rozchodů tak, aby byli
schopni upřednostnit zájem a potřeby dítěte a co
nejrychleji zpracovali vlastní křivdy či emoce
v rozpadajícím se vztahu. Partnerský vztah se
rozpadá, ale rodičovský zůstává. Rozvod či rozpad
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rodiny může zanechat nejvážnější trauma právě
na dětech. Aby byli matka i otec dobrými rodiči,
je třeba se na dalších postupech a budoucnosti
kolem dítěte umět domlouvat. Metody, které
pomáhají takovým rodinám, jsou asistované
kontakty, rodinná terapie, mediace, vypracování
Rodičovského plánu.
Nedůležitější je, aby všichni, kdo s rodinou
pracují a na koho se rodiče v krizi obracejí,
znali svůj úkol a uměli spolupracovat. Takováto
interdisciplinární spolupráce při řešení rodinných
konfliktů je základem v tzv. Cochemském modelu.
Cochemský model pracuje poměrně rychle
a rozhodnutí o dítěti navrací do rukou rodiče,
nikoli soudce. Rozhodnutí, ke kterým došli rodiče
sami, bývají reálná a trvalá. Kromě toho jsou
často první shodou, ke které rodiče v krizi došli.
Cochemský přístup se praktikuje v několika
krajích a má různé podoby dle potřeb v dané
oblasti. Pracovnice Náhradním rodinám, o.p.s.
vycestovaly na pracovní stáž do Brna, aby
v tamějším Mediačním centru načerpaly odborné
znalosti a ty pak praktikovaly na Karlovarsku
v rámci projektu MPSV „Podpora rodiny během
rozpadu partnerství a včasné řešení konfliktu“.
Podpořeno bylo
9 rodin službou mediačních setkání
8 rodin službou odborného poradenství
3 rodiny službou asistované kontakty

Pracovní stáž COCHEMSKÁ PRAXE – Mediační centrum Brno
Lektoři:
Mgr. Ing. Martina Cirbusová, PhD., Vedoucí
mediačního centra Brno
Mgr. Robin Brzobohatý, vedoucí mediačního
programu na Úřadu pro mezinárodně právní
ochranu dětí v Brně
Během stáže jsme prošli vstupním vzděláváním
ke Cochemské praxi a probrali procesní manuál
Obsahem stáže bylo:
1. Setkání se soudem Brno-venkov, konzultace se
soudkyní JuDr. Jitkou Kapitánovou
2. OSPOD Kuřim, konzultace s vedoucí odboru
sociálních věcí a prevence Bc. Taťánou
Sojkovou
3. OSPOD Kuřim, exkurze po budově, kancelář
s místností pro děti

4. Soud Hodonín, konzultace s předsedou
Okresního soudu v Hodoníně Mgr. Romanem
Smetkou
5. Soud Hodonín, účast na soudním jednání
s využitím Cochemské praxe
6. Manželská a rodinná poradna Brno, konzultace
s vedoucí poradny PhDr. Alenou Plškovou
7. KÚ Jihomoravského kraje, konzultace
s vedoucím odboru sociálních věcí PhDr.
Petrem Horehleď
8. Reflexe stáže
Upřímně se těšíme na spolupráci s kolegy
a zavádění Cochemského přístupu do praxe
v našem kraji.
Šárka Bystroňová
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Odlehčení

Příměstský tábor Ostrov

L

éto je časem nevšedních zážitků a dní
plných slunce, ale také časem řešení, jakou
formu odlehčení nabídneme našim pěstounům.
Jednou z možností byl příměstský tábor „ bez
spaní“ s programem od 8:00 do 16:00. Program
zahrnoval různorodé aktivity v jednotlivých
dnech. Od sportování, plavání, jízdy na koni,
výletů do přírody… ale nechyběla ani kultura a
vzdělávání. Své zážitky sdílely pěstounské děti
společně s novými kamarády z řad dětí z Ostrova
a okolí, kterými jsme kapacitu našeho tábora
rády doplnily.
Jana Míglová
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Vícedenní pobyty
s dětmi

Tábor na horách

V

ícedenní pobyty s dětmi patří do respitní
(odlehčovací) péče, která se řadí do
základních typů služeb poskytovaných
pěstounům doprovázející organizací. Neslouží
primárně jen k odpočinku pěstounů, ale mají
i další cíle: postarat se o děti nejrůznějšího
věku a potřeb (nejčastěji jsou určeny pro menší
skupinku dětí) a také posílit a připravit děti na
„velký svět“. Tyto tábory mají obvykle nějaké
zaměření, tematický motiv, táborovou hru pobyt je postaven na hrách, sportu, ale i na
seberozvojových a dovednostních aktivitách.
V době jarních prázdnin (23.–28. 2.) absolvovala
skupina dětí z našich pěstounských rodin
zimní pobyt v Perninku s názvem: „Jubilejní
5. lyžovačka ve známém prostředí a se známými
tvářemi“.
Zázemí bylo zajištěno v Chatě Pernink. Bohatý
program byl zaměřen na zdokonalování techniky
lyžování, bezpečnost pohybu na sjezdovce a ve
volném terénu. Děti se v rámci „výšlapu“ do okolí
seznámily s historií výroby rukavic v nedalekých
Abertamech. Stálicí oblíbenosti v programu
našich táborů je návštěva vodního parku
Aquasvět v Chomutově. Velkým zážitkem bylo
večerní lyžování na osvětlené sjezdovce. Poslední
den na horách je vždy v soutěživé atmosféře
– probíhaly závody na lyžích a závěrečné
vyhodnocení celého týdne.
Dana Holá
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Vzdělávání
pěstounů

Datum
27.01

Místo
KV

28.01

Aš

29.01

Ostrov

30.01

Kraslice

20.02

Kraslice

Březen
Duben

Duben
28.05

Kraslice

02.06

Aš

02.06

KV

08.06

KV

09.06

Aš

10.06

Ostrov

25.06

Kraslice
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Téma
1. Blok vzdělávání
Téma: Nové směry ve školství
1. Blok vzdělávání
Téma: Nové směry ve školství
1. Blok vzdělávání
Téma: Nové směry ve školství
1. Blok vzdělávání
Téma: Nové směry ve školství
Svépomocná skupina
Téma: Smysluplné trávení
volného času
E- learning vzdělávání
Téma: Co je teď důležité vědět
E- learning vzdělávání
Téma: Abychom se v karanténě
nezbláznili
E- learning vzdělávání
Téma: Pozitivní myšlenky pomáhají
3. Blok vzdělávání
Téma: Podpora dítěte a rozvoj
jeho silných stránek
Svépomocná skupina
Téma: Co jsme o sobě zjistili
v době pandemie
Svépomocná skupina
Téma: Co jsme o sobě zjistili
v době pandemie
3. Blok vzdělávání
Téma: Podpora dítěte a rozvoj
jeho silných stránek
3. Blok vzdělávání
Téma: Podpora dítěte a rozvoj
jeho silných stránek
3. Blok vzdělávání
Téma: Podpora dítěte a rozvoj
jeho silných stránek
Svépomocná skupina
Téma: Společné prázdninové plány
v kruhu rodinném

Hodin Lektor
3
Mgr. Jana Míglová
Šárka Jelínková, DiS.
3
Mgr. Jana Míglová
Šárka Jelínková, DiS.
3
Mgr. Jana Míglová
Šárka Jelínková, DiS.
3
Mgr. Jana Míglová
Šárka Jelínková, DiS.

Pěstounů Dětí aktivně Dítě respit
15
0
20

0

11

0

3

0

2

PhDr.Mgr. Š. Bystroňová
Šárka Jelínková, DiS.

2

0

1

PhDr.Mgr. Š. Bystroňová

65

0

1

PhDr. Dana Holá

55

0

1

PhDr.Mgr. Š. Bystroňová

57

0

3

PhDr.Mgr. Š. Bystroňová
Renata Heinová

3

0

2

Renata Heinová
Miloslava Mazáková

8

0

2

Šárka Jelínková, DiS.

6

3

3

PhDr. Dana Holá
Bc. Ivana Kodetová, DiS.

18

0

3

PhDr. Dana Holá
Bc. Ivana Kodetová, DiS.

17

2

3

PhDr. Dana Holá
Bc. Ivana Kodetová, DiS.

10

0

3

Šárka Jelínková, DiS.
PhDr.Mgr. Š. Bystroňová

3

0

Vzdělávání
pěstounů

Datum
25.06

Místo
Ostrov

27.06

Skalná,
Vildštejn

13.08.

Kraslice

08.09

Aš

08.09

KV

12.09

Aš

24.09

Kraslice

24.09

Ostrov

01.12

Aš

03.12

Ostrov

07.12.

K. Vary

Téma
Hodin Lektor
Pěstounů Dětí aktivně Dítě respit
Svépomocná skupina
2
PhDr. Dana Holá
10
0
Téma: Zvládání krizových situací
Mgr. Jana Míglová
– podpůrná síť
Sobotní akce pro PR s dětmi
6
PhDr. Dana Holá
32
28
Téma: Ochrana práv a zdraví
Bc. Ivana Kodetová, DiS.
Historie soudnictví a vězeňství
Svépomocná skupina
2
Šárka Jelínková, DiS.
5
5
Téma: Ochrana zdraví
PhDr.Mgr. Š. Bystroňová
při vysokých letních teplotách
Svépomocná skupina
2
PhDr.Mgr. Š. Bystroňová
2
0
Téma: Individuální podpora dětí
PhDr. Dana Holá
v PP – JaT
Rodinné vztahy s blízkými
Svépomocná skupina
2
Šárka Jelínková, DiS.
2
10
Téma: Zajištění péče o dítě
Mgr. Jana Míglová
– krizový plán
Celodenní sobotní akce
6
J. Šnajdr
38
35
Téma: Jak nastavit dítěti vyvážené
M. Kopasek
denní aktivity / Chůze – zdravý
a přirozený pohyb dětí
Svépomocná skupina
2
PhDr.Mgr. Š. Bystroňová
5
3
Téma: Předání zkušeností příprav PP
Šárka Jelínková, DiS.
Současná situace Covid 19    
Svépomocná skupina
2
PhDr. Dana Holá
11
0
Téma: Co naší rodině pomáhá
Mgr. Jana Míglová
zvládnout obtížné situace v životě
– aktuálně Covid 19
Svépomocná skupina
2
PhDr.Mgr. Š. Bystroňová
3
1
Téma: Terapeutické rodičovství
Bc. Ivana Kodetová, DiS
v praxi
Svépomocná skupina
2
PhDr. Dana Holá
17
20
Téma: Terapeutické rodičovství
Mgr. Jana Míglová
v praxi
Svépomocná skupina
2
PhDr.Mgr. Š. Bystroňová
Téma: Terapeutické rodičovství
Bc. Ivana Kodetová, DiS
v praxi
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Vzdělávání
pěstounů

Celkem nabídnuto:
na:
		
		
		

26 vzdělávacích aktivit
5 místech Karlovarského kraje (Karlovy Vary, Ostrov, Aš, Kraslice, Skalná)
12 svépomocných skupin
3 vzdělávací bloky (včetně E-learning vzdělávání)
2 celodenní vzdělávací akce pro PR

Přehled témat:	- Nové směry ve školství
		- Smysluplné trávení volného času
		- Co je teď důležité vědět
		- Abychom se v karanténě nezbláznili
		- Pozitivní myšlenky pomáhají
		- Podpora dítěte a rozvoj jeho silných stránek
		- Co jsme o sobě zjistili v době pandemie
		- Společné prázdninové plány v kruhu rodinném
		- Zvládání krizových situací – podpůrná síť
		- Ochrana práv a zdraví
		- Historie soudnictví a vězeňství
		- Ochrana zdraví při vysokých letních teplotách
		- Individuální podpora dětí v PP – JaT
		- Rodinné vztahy s blízkými
		- Zajištění péče o dítě – krizový plán
		- Jak nastavit dítěti vyvážené denní aktivity
		- Chůze – zdravý a přirozený pohyb dětí
		- Předání zkušeností příprav PP
		- Současná situace Covid 19
		- Co naší rodině pomáhá zvládnout obtížné situace v životě – aktuálně Covid 19
		- Terapeutické rodičovství v praxi
Renata Heinová
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Zpráva
o hospodaření
organizace

Hospodaření rok 2020

Náklady

Hlavní činnost
Dary 2020
Dohody VPP
ČSOB Pomáhá regionům
MPSV

Výnosy

Zisk

44 448,00

14 434,54

- 30 013,46

10 000,00

10 000,00

-

5 218 042,06

5 218 042,06

-

-

-

-

291 865,00

291 865,00

-

40 000,00

40 000,00

-

5 000,00

5 000,00

-

Město Chodov

16 000,00

16 000,00

-

Město Kraslice

10 000,00

10 000,00

-

5 635 355,06

5 605 341,60

Magistrát města K.Vary
Město Mar. Lázně

celkem

- 30 013,46
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Majetek a závazky

Majetek (aktiva) v tis. Kč
položka

k 1. 1. 2020

k 31. 12. 2020

Dlouhodobý majetek - celkem

0

0

Dlouhodobý nehmotný majetek

0

0

Dlouhodobý hmotný majetek

0

0

Dlouhodobý finanční majetek

0

0

Oprávky k dlouhodobému majetku

0

0

1137

1048

Zásoby

0

0

Pohledávky

90

124

1047

924

0

0

1137

1048

k 1. 1. 2020

k 31. 12. 2020

705

237

Vlastní jmění

1023

585

Výsledek hospodaření

-318

-348

Cizí zdroje - celkem

432

811

Rezervy

0

0

Dlouhodobé závazky

0

0

Krátkodobé závazky

375

754

Jiná pasiva

57

57

1137

1048

Krátkodobý majetek - celkem

Krátkodobý finanční majetek
Jiná aktiva celkem
Majetek celkem

Zdroje krytí (pasiva) v tis. Kč
položka
Vlastní zdroje – celkem

Zdroje krytí celkem
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Struktura zdrojů
financování

Cizí (vázané) zdroje					
Cizí (vázané) zdroje
Zdroje pro základní činnost
Zdroj příjmu

hodnota v Kč

%

Dohody VPP

5 218 042,06

93,49

MPSV

291 865,00

5,23

Magistrát města K. Vary

40 000,00

0,72

Město Mar. Lázně

5 000,00

0,09

Město Chodov

16 000,00

0,29

Město Kraslice

10 000,00

0,18

5 580 907,06

100,00

			

Vlastní (nevázané) zdroje		
Zdroj příjmu

hodnota v Kč

%

Dary soukromých subjektů

10 000,00

40,93

Příjmy z poskytování služeb

14 143,00

57,88

291,54

1,19

Ostatní zdroje (úroky,kurz.rozdíly)
Celkem
Zdroje celkem

24 434,54

100,00

5 605 341,60
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Struktura
nákladů a výnosů

Struktura výnosů 2020
položka

hodnota v tis. Kč

%

Tržby z prodeje služeb

11

0,20

Ostatní výnosy celkem

11

0,20

Přijaté dary

10

0,18

Přijaté dotace

5573

99,42

Výnosy celkem

5605

100,00

		

Struktura nákladů 2020
položka

hodnota v tis. Kč

%

Spotřeba materiálu

145

2,57

Spotřeba energií

123

2,18

Opravy a udržování

66

1,17

Cestovné

55

0,98

Spotřeba služeb

586

10,40

Mzdové náklady

3580

63,53

952

16,89

80

1,43

Daně a poplatky

5

0,09

Ostatní náklady

43

0,76

5635

100,00

Zákonné pojištění
Ostatní sociální náklady

Náklady celkem
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Rozvaha
pro nevýdělečné
organizace
v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2020 (v celých tisících)
označ.
B.
II.
1.
4.
6.
11.
12.
17.
18.
III.
1.
2.
3.
IV.
1.
084

AKTIVA
Krátkodobý majetek celkem
Pohledávky celkem
odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Pohledávky za zaměstnanci
Ostatní daně a poplatky
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
Jiné pohledávky
Dohadné účty aktivní
Krátkodobý finanční majetek celkem
Pokladna
Ceniny
Účty v bankách
Jiná aktiva celkem
Náklady příštích období
AKTIVA CELKEM

			
označ. PASIVA
A.
Vlastní zdroje celkem
I.
Jmění celkem
1.
Vlastni jmění
2.
Fondy
II.
Výsledek hospodaření celkem
1.
Účet výsledku hospodaření
2.
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
3.
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
B.
Cizí zdroje celkem
III.
Krátkodobé závazky celkem
1.
Dodavatelé
5.
Zaměstnanci
7.
Závazky k ins;tucím sociálniho zab.a veřejného ZP
9.
Ostatní přímé daně
17.
Jiné závazky
22.
Dohadné účty pasivní
IV.
Jiní pasiva celkem
2.
Výnosy příštích období
133 PASIVA CELKEM

začátek obd.
1137
90
48
0
0
0
42
0
1047
35
15
997

konec obd.
1048
124
22
22
1
5
20
42
12
924
1
21
902

1137

1048

začátek obd.
706
1023
1
1022
-317

konec obd.
237
585
1
584
-348
-30

-57
-260
431
374
-17
204
124
42
9
12
57
57
1137

-318
811
754
6
310
345
80
5
8
57
57
1048
23

Výkaz zisku a ztráty
pro nevýdělečné
organizace

v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2020 (v celých tisících Kč)
Označení		

hlavní č.

hospod.č.

Spotřebované nákupy a služby

974

0

974

1.

Spotřeba materiálu,energie

267

0

267

3.

Opravy a udržovaní

66

0

66

4.

Náklady na cestovné

55

0

55

6.

Ostatní služby

586

0

586

Osobní náklady

4 612

0

4 612

10.

Mzdové náklady

3 580

0

3 580

11.

Zakonné sociálni pojištění

952

0

952

14.

Ostatní sociální náklady

80

0

80

A. IV.

Daně a poplatky celkem

5

0

5

Daně a poplatky

5

0

5

44

0

44

44

0

44

5 635

0

5 635

hlavní č.

hospod.č.

celkem č.

Výnosy

5 635

0

5 635

B. I.

Provozní dotace

5 573

0

5 573

1.

Provozní dotace

5 573

0

5 573

Přijaté příspěvky

10

0

10

Přijaté příspěvky (dary)

10

0

10

B. III.

Tržby za vlastní výkony a zboži

11

0

11

B. IV.

Ostatní výnosy

11

0

11

Jiné ostatní výnosy

11

0

11

5 605

0

5 605

A. I.

A.III.

15.

A. V.Ostatní náklady
22.
		

Jiné ostatní náklady
Náklady celkem

Označení		
B.

B. II.
3.

10.

Výnosy celkem
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celkem č.

C.

Výsledek hospodařeni před zdaněním

-30

0

-30

D.

Výsledek hospodaření po zdaněni

-30

0

-30

Příloha
k účetní závěrce

Sestavené ke dni 31. 12. 2020
Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Údaje
přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní
účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou
vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.
1.

Název a sídlo účetní jednotky, právní forma, poslání, statutární orgány a organizační
složky
Název účetní jednotky:

Náhradním rodinám, o. p. s.

Sídlo:

Plzeňská 1785/33, 360 01 Karlovy Vary

IČO:

29119332

Datum vzniku:

1. září 2011

Právní forma:

obecně prospěšná společnost

Předmět činnosti:
		
		

Hospodářská činnost:

sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
V souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí.
Služby jsou poskytovány fyzickým osobám, které pečují o dítě 		
v náhradní péči nebo se na tuto činnost připravují a osobám, které 		
s nimi žijí ve společné domácnosti
v roce 2020 nebyla

Statutární orgán:
ředitel – PhDr. Mgr. Šárka Bystroňová
				
2. Zakladatel
Zakladatel:
		
3.

PhDr. Mgr. Šárka Bystroňová
Sonja Hronová-Hlůžková, DiS.

Účetní období, použité účetní metody, způsob zpracování účetních záznamů, úschova
účetních záznamů, aplikace účetních zásad, způsoby odpisování
Účetní období:

1. 1. do 31. 12. 2020

Rozvahový den:

31. 12. 2020
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Účetní metody:
a)

Dlouhodobý majetek
Organizace eviduje v dlouhodobém majetku hmotný majetek v pořizovací ceně nad 40 tis. Kč
a nehmotný majetek v pořizovací ceně nad 60 tis. Kč.

b) Vlastní jmění a fondy
Bezúplatné pořízení dlouhodobého majetku je účtováno v souladu s účetními předpisy jako
navýšení vlastního jmění. Do vlastního jmění je též převáděn výsledek hospodaření předchozího
účetního období.
Ve fondech je účtováno o prostředcích, které byly přijaty (zpravidla darem nebo státním
příspěvkem) a budou použity v dalších účetních obdobích v souladu se stanoveným účelem ve
prospěch třetích osob nebo účetní jednotky.
c)

Účtování výnosů a nákladů
Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. O
schválených provozních dotacích účtuje účetní jednotka do výnosů ve výši čerpání dotace.
Přijatá záloha na dotaci či neuhrazená část dotace je účtována na účet Nároky na dotace.

d) Účtování v cizích měnách
V případě účtování v cizích měnách jsou pro přepočet používány denní kurzy.
e) Pohledávky
Pohledávky jsou vykázány ve jmenovité hodnotě snížené o opravnou položku k pochybným
pohledávkám. Opravné položky k pohledávkám stanoví společnost na základě individuální
analýzy platební schopnosti svých zákazníků a věkové struktury pohledávek.
f) Závazky
Závazky jsou vykázány ve jmenovité hodnotě.
g) Peněžní prostředky
Peněžní prostředky tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech. Jsou vykázány ve
jmenovité hodnotě.
Společnost eviduje poklad
Účetní záznamy: Účetní záznamy jsou zpracovávány pomocí software MRP Slušovice
Úschova účetních záznamů: Účetní záznamy jsou uchovávány v sídle firmy
V běžném a ani minulém účetním období nedošlo ke změnám v účetních metodách a postupech.
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5.

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců, osobní náklady v členění podle
výkazu zisku a ztrát, údaje o počtu a postavení zaměstnanců, pokud jsou zároveň členy
statutárních nebo jiných orgánů
Průměrný evidenční počet zaměstnanců 		
13,8 osob
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců
9,4 osob
Počet zaměstnanců v pracovním poměru – členů statutárních orgánů 3 osoby
Osobní náklady - zaměstnanci v pracovním poměru – 4.511.980 Kč
Výše stanovených odměn a funkčních požitků za účetní období členům řídicích, kontrolních
nebo jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou - 188.000 Kč.
Členům statutárních orgánů nejsou poskytnuty žádné zálohy, úvěry nebo zápůjčky.

6.

Účasti členů statutárních orgánů a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž účetní
jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní
vztahy
Dle informací, které jsou účetní jednotce známy, nemají členové statutárních orgánů a ani jejich
rodinní příslušníci účast v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za účetní období obchodní
smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.

7.

Způsob zjištění základu daně z příjmů, použitých daňových úlevách a způsobech užití
prostředků v běžném účetním období, získaných z daňových úlev v předcházejících
zdaňovacích obdobích
Hospodářská činnost zisk 0,- Kč, neuplatněna sleva na dani dle §18 odst. 3 zákona o daních z
příjmů

8.

Významné položky podstatné pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsledku
hospodaření (dlouhodobé bankovní úvěry, zajištění úvěrů, přijaté dotace s uvedením výše
a zdroje)
Přijaté dotace:
Provozní dotace Úřad práce		
MPSV			
Město Karlovy Vary			
Město Mar. Lázně			
Město Chodov			
Město Kraslice			
Celkem

                    
          
5.218.042,06 Kč*
291.865 Kč
40.000 Kč
5.000 Kč
16.000 Kč
10.000 Kč
5.580.907,06 Kč

(*částka se skládá z dotací 5.209.742,06 Kč a účastnického poplatku 8.300 Kč)
Přijaté a poskytnuté dary:  
Přijaté dary
		
Poskytnuté dary
			

10.000 Kč
0 Kč
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9.

Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období:
Výsledek hospodaření za rok 2019 byl převeden z účtu hospodářského výsledku ve schvalovacím
řízení na účet neuhrazené ztráty minulých let.

10. Celková odměna auditora za povinný audit roční účetní závěrky a výroční zprávy:
Odměna za audit činí 15 tis. Kč. Žádné další poplatky za služby nebyly neposkytnuty.
11. Ostatní
Společnost nemá závazky s dobou splatnosti delší než 5 let. Mzdové závazky byly včetně odvodů
uhrazeny do konce ledna 2021. V běžném období nebyly konány žádné sbírky.
12. Významné následné události
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nejsou vedení Společnosti
známy významné následné události, které by ovlivnily účetní závěrku k 31.12.2020.

Sestaveno dne:
29.6.2021
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Sestavil:
Vladimíra Klímová

Podpis statutárního orgánu:
PhDr. a Mgr. ŠÁRKA BYSTROŇOVÁ

Výrok auditora

Zpráva nezávislého auditora pro správní radu společnosti Náhradním rodinám,
o.p.s.
Výrok auditora
Provedla jsem audit přiložené účetní závěrky společnosti Náhradním rodinám, o.p.s. se sídlem
Plzeňská 1785/33, 360 01 Karlovy Vary, identifikační číslo 291 19 332 (dále také „Společnost“)
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 vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1
přílohy této účetní závěrky.
Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Náhradním
rodinám, 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 jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky
pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené
souvisejícími aplikačními doložkami. Moje 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 jsem na Společnosti nezávislá a
splnila jsem i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domnívám se, že důkazní
informace, které jsem shromáždila, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku.
Jiné skutečnosti
Účetní závěrku Společnosti k 31.12.2019 ověřoval jiný auditor, který ve své zprávě ze dne 11.6.2020
vydal k této účetní závěrce výrok bez výhrad.
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 moji zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá ředitel
Společnosti.
Můj výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí mých
povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi
a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou
či s mými znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak
tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzuji, 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),
tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na
základě ostatních informací.
Na základě provedených postupů, do míry, jež dokážu posoudit, uvádím, 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 jsem povinna uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsem dospěla při
provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci
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uvedených postupů jsem v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné
nesprávnosti nezjistila.
Odpovědnost ředitele Společnosti za účetní závěrku
Ředitel Společnosti 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 Společnosti povinen posoudit, zda je Společnost 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 Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou
reálnou možnost než tak učinit.
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Mým cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující můj
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 mou povinností uplatňovat během
celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je mou povinností:
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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, abych na jejich základě mohla vyjádřit výrok. Riziko, že
neodhalím 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.

•

Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém
rozsahu, abych mohla navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli
abych mohla vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

•

Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů
a informace, které v této souvislosti vedení Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.

•

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

Mojí povinností je informovat ředitele mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu
a o významných zjištěních, která jsem v jeho průběhu učinila, včetně zjištěných významných
nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.
V Praze, dne 29.6.2021

Ing. Kamila Marešová
auditor, evidenční č. 2504
Dvorecká 824/35a
147 00 Praha 4

Karlovy Vary, Plzeňská 33
tel. 777 883 348
info@nahradnimrodinam.cz
www.nahradnimrodinam.cz
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