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ÚVOD
Zdravá a fungující rodina je základním kamenem spokojeného života. Bohužel 
ne vždy je zdraví samozřejmostí. Ročně si mnozí čeští rodiče vyslechnou z úst 
lékařů zdrcující zprávy o zdravotním stavu svých dětí. Často se tak děti stávají 

pacienty dětské hematologie nebo onkologie v pražské Fakultní nemocnici 
Motol. Podobné je to i na dalších specializovaných pracovištích, jako třeba neu-

rologii či kardiochirurgii. Všechny tyto děti jsou odkázány na náročnou léčbu 
a často tráví v nemocnici dlouhé měsíce. Během nich se změní život celé rodině 

jak po stránce psychické, tak i finanční. Rodiče jsou často nuceni opustit zam-
ěstnání a začít žít život na chodbách nemocnice, aby mohli být nablízku svým 
dětem. Přijdou také o kontakt s partnerem a dalšími dětmi v rodině. Své dny 
tráví často na cestách mezi domovem a nemocnicí. My v Nadačním fondu

Dům Ronalda McDonalda se snažíme v této věci rodičům ulehčit a pomoci. 
Přejeme si, aby každé nemocné dítě mohlo mít nablízku své rodiče 

a aby rodiny mohly zůstat po celou dobu léčby spolu.



PROČ TO DĚLÁME
Je vědecky prokázáno, že psychická pohoda má velmi pozitivní vliv na uzdra-

vování, a to obzvláště u dětí. Pokud se bezstarostné dítě najednou ocitne v péči 
lékařů, je pro něj stěžejní pocit bezpečí v podobě přítomnosti nejbližší rodiny. 

Proto organizace po celém světě staví domy, které rodinám umožňují bez-
platný pobyt v bezprostřední blízkosti nemocnic. V mnoha směrech tak rod-

inám nabízejí výraznou pomoc, aby rodiče měli dostatek sil na podporu svých 
nemocných dětí i komfort a vlastní pohodlí. 

V současné době provozuje organizace 
379 takových domů ve více než 60 zemích světa a každý rok přibývají další, 

protože se potvrdilo, že tato pomoc má opravdu smysl. V České republice právě 
vzniká první Dům Ronalda McDonalda v pražské Fakultní nemocnici Motol,

který bude slavnostně otevřen koncem roku 2022.

KDO JSME
Nadační fond Dům Ronalda McDonalda je česká nezávislá nezisková organ-

izace, jejímž zakladatelem a partnerem je společnost McDonald’s. Naším 
posláním je vytvářet, vyhledávat a podporovat programy, které zlepšují zdraví 

a kvalitu života vážně nemocných a dlouhodobě hospitalizovaných dětí a jejich 
rodin. Jsme součástí celosvětové sítě charitativních organizací 

Ronald McDonald House Charities (RMHC). Po celém světě budujeme 
a provozujeme programy, které těmto rodinám pomáhají. 

Nejvýznamnějším projektem jsou Domy Ronalda McDonalda, nabízející bez-
platné a komfortní ubytování v těsné blízkosti nemocnic. Vůbec první dům byl 
otevřen v roce 1974 ve Filadelfii a následně se organizace rozšiřovala dále po 

Spojených státech a v roce 1981 i mimo ně. Nyní působí na všech kontinentech 
a každoročně podpoří miliony dětí a jejich rodin. Po dvaceti letech jednání, 

příprav a sbírání finanční podpory jsme v roce 2021 zahájili stavbu prvního domu 
i v České republice.



SLOVO ŘEDITELKY
Rok 2021 byl pro náš nadační fond turbulentní a zároveň se zapsal do historie. 

Napjatě jsme sledovali vývoj pandemie covidu-19, která se měnila každým dnem 
a ovlivňovala naše soukromé i pracovní životy. Lidé se však již naučili s vládními 
opatřeními žít a nepropadali tolik beznaději, a co víc, mysleli i na pomoc potřeb-

ným. V nadačním fondu nás všechny velmi mile překvapilo, že i přes těžkosti, 
které pandemie přinesla, byli lidé tak dobrosrdeční a zapojili se do pomoci. 

Našemu nadačnímu fondu dokonce v roce 2021 přispěli rekordní sumou! Za to 
jsem všem neskutečně vděčná a velmi mě tato skutečnost těší a hřeje u srdce. 
Historicky nejvyšší suma 35 milionů korun poputuje na náš velký projekt, a to 

stavbu Domu Ronalda McDonalda, který pomáhá rodinám dlouhodobě hospi-
talizovaných a vážně nemocných dětí, jimž poskytne dočasný náhradní domov, 

zázemí a prostor pro odpočinek a umožní jim tak zůstat pohromadě i v nelehkých 
životních okamžicích.

Vlastně je až neskutečné, že se nám během jednoho roku podařilo dát dohro-
mady tak velkorysou částku, a velmi si vážíme každého, kdo se ať už jakoukoli 

částkou rozhodl přispět našemu nadačnímu fondu. Velký dík patří franšízantům 
restaurací McDonald’s, kteří nám v našem úsilí významně pomáhají. Veškeré 
finance z veřejných sbírek i od dárců jsou investovány do stavby domu a jeho 
vnitřního vybavení. Na tento projekt potřebujeme po nárůstu cen už více než 

80 milionů korun a dalších zhruba 15–20 milionů na jeho plnohodnotné
komfortní zařízení. 

Jsem ráda, že i přes počáteční těžkosti, které s sebou tento významný projekt 
časem přinesl, jsme 13. dubna 2021 slavnostně položili základní kámen 

a započali stavbu. Je pro nás obrovskou potěchou, že se po téměř dvaceti letech 
usilovné práce podařilo to, o čem jsme snili a na čem jsme pracovali. Bohužel
i do této krásné akce, položení základního kamene stavby domu, zasáhla cov-

idová pandemie a její omezení. Jak si jistě všichni vzpomeneme, nejen naši 
republiku uzavřel lockdown, a tak jsme byli ochuzeni o přítomnost mnoha lidí, 

kteří by se   k nám při slavnostním položení základního kamene rádi připojili 
a zasloužili slyšet poděkování. 

Rčení „Člověk míní, život mění“ zde opravdu platí a já bych chtěla alespoň tím-
to způsobem zpětně poděkovat všem, kteří nám v plnění našeho snu pomohli 

nebo nám nadále pomáhají. Bez vás by to nešlo a my si vás a vaší pomoci velice 
vážíme. Nyní už jen s napětím sledujeme samotnou stavbu domu a nesmírně se 

těšíme na slavnostní otevření, kde se již doufejme všichni ve zdraví sejdeme 
a společně oslavíme tento významný okamžik, který završí naši téměř dvacetile-

tou snahu.

Ivana Pešatová, výkonná ředitelka 



DŮM RONADLA MCDONALDA
Hlavním cílem a posláním našeho nadačního fondu je pomoci rodinám, které se 
ocitnou v tíživé situaci během hospitalizace dětského pacienta v nemocnici. Již 
dvacet let je hlavním úkolem nadačního fondu pomáhat hlavně rodičům tuto 

dobu překlenout jak psychickou podporou, tak hlavně faktickou pomocí
v podobě zajištění ubytování poblíž nemocnice, kde je dítě hospitalizováno. 

Ve světě již skvěle fungují Domy Ronalda McDonalda, které rodičům toto bez-
platné útočiště v blízkosti nemocnic poskytují, a nyní nastává čas, kdy se již 

brzy jednoho takového domu dočkáme v České republice. Rok 2021 byl pro náš 
nadační fond zásadním milníkem, a to proto, že jsme 13. dubna položili základní 
stavební kámen prvního českého Domu Ronalda McDonalda a stavba v areálu 

Fakultní nemocnice Motol tím byla slavnostně zahájena.

 Nadační fond daruje veškeré potřebné prostředky na projektové, přípravné
i stavební práce. Následně dům na vlastní náklady i vybaví a bude jej provozo-
vat po dobu minimálně 50 let. Stavební práce sice stále probíhají, ale ani nám 
se nevyhnuly potíže na stavebním trhu, které se objevily s pandemií covidu. 

Dokončení se tedy bohužel o půl roku opozdilo. Přesto doufáme, že na konci 
roku 2022 dokážeme dům otevřít a zprovoznit. 

Částku cca 80 milionů korun, na niž se zřejmě cena stavby vyšplhá, věnuje Na-
dační fond Dům Ronalda McDonalda darem Fakultní nemocnici v Motole, 

která bude majitelem objektu. 

Po svém dokončení nabídne Dům Ronalda McDonalda celkem 21 pokojů a pro 
rodiny budou k dispozici také společná kuchyně s jídelnou, obývací prostor či 
herna pro děti. V českém Domě Ronalda McDonalda pak bude i pracovna pro 
rodiče, což není v zahraničí příliš obvyklé. Rodiče se díky tomu mohou střídat 
u dítěte a jeden z nich může nadále pracovat. Místnost lze navíc využít i jako 

učebnu. Dům je v souladu s moderními trendy stavěn jako energeticky úsporný 
a je navržený tak, aby bylo v budoucnosti možné ještě přistavět patro s patnácti 

dalšími pokoji. 

Fakultní nemocnice v Motole nebyla vybrána náhodně. Vedle celé řady special-
izovaných pracovišť, která jsou právě v tomto zařízení jediná svého druhu, 

je v motolské nemocnici i největší onkologické a hematologické centrum pro 
děti. Navíc 7 z 10 dětských pacientů motolské nemocnice je mimopražských, 

a právě na tyto pacienty a jejich rodiny náš projekt cílí. 



OSTATNÍ AKTIVITY
Do doby, než Dům Ronalda McDonalda v areálu Fakultní nemocnice v Motole 

otevřeme, podporujeme rodiče, kteří chtějí být nablízku svým dlouhodobě 
hospitalizovaným dětem. Finanční podpora je určena rodičům, kterým pobyt 

nehradí zdravotní pojišťovna. Nadační fond proplácí náklady za ubytování jed-
noho doprovodu a hradí 50 % nákladů na ubytování druhého doprovodu dětí, 
jejichž hospitalizace je delší než 14 dní v daném roce. V roce 2021 jsme takto 

podpořili 147 rodinných příslušníků, kterým jsme uhradili ubytování v hodnotě 
90 tisíc korun. V porovnání s předchozími lety to bylo výrazně méně, a to opět 

z důvodu covidu a s tím souvisejícím omezením návštěv v nemocnicích,
což se bohužel dotklo i dětských pacientů. Věříme, že rodič, který má možnost 

kvalitního spánku v blízkosti nemocnice, dokáže lépe překonávat psychicky 
náročné dny. 

KAM DÁLE SMĚŘUJEME
Hlavním cílem roku 2022 je úspěšné dokončení stavby Domu Ronalda 

McDonalda, to s sebou ale bohužel nese nemalé a stále se zvyšující náklady. 
Díky úspěšnému zvládnutí minulého roku věříme, že se nám i toto zdražení 

všech vstupů podaří zvládnout. Další prostředky nadační fond využije na vy-
bavení a financování provozu v dalších letech. Rádi bychom také začali pra-

covat na plánování v pořadí druhého Domu Ronalda McDonalda nebo jiného 
projektu, který by rodinám dětských pacientů pomáhal. Do budoucna bychom 
chtěli přinést téma „family centered care“ neboli „péče orientované na rodinu“ 
do zorného pole veřejnosti a více informovat o skutečné podstatě naší práce, 
která má velký přesah a je v České republice unikátní. Podpořit toto téma by-

chom v roce 2022 chtěli jedinečnou konferencí, která by spojila odborníky
na dané téma i širší veřejnost.



FINANČNÍ PODPORA V ROCE 2021
I přesto, že i v roce 2021 zasahovala do všech oblastí života pandemie, 

je neskutečné, kolik se nám podařilo realizovat aktivit na podporu nadačního 
fondu. Většina z nich se uskutečnila tradičně v rámci restaurací sítě

McDonald’s, našeho hlavní partnera a zakladatele. Rekordní suma se vybrala 
díky projektům jako je McHappy Day, dále při tradičním červnovém prodeji 
samolepek Ručiček, do kterého se letos poprvé zapojila i služba Dáme jídlo 

díky zalistování do rozvozové nabídky, nebo vánočních charitativních samole-
pek Stromečků.

Rok 2021 byl pro nadační fond velmi úspěšný. V rámci různých aktivit jsme
od našich příznivců dali dohromady celkovou rekordní sumu neuvěřitelných 

37 milionů korun českých! Jsme velmi rádi, že i přes to, co se v posledních le-
tech ve světě, děje se stále najdou lidé s dobrým srdcem. Nemocné dítě

je to nejhorší, co může dospělého člověka v jeho životě potkat a díky těmto
vybraným prostředkům, tuto nelehkou situaci pomáháme rodičům řešit. 

Každá, byť i ta nejmenší finanční podpora nás velmi těší, je pro náš projekt
velmi důležitá a my vám za ni děkujeme!

Níže shrnujeme detailněji.

SPOLUPRÁCE A PODPORA
SPOLEČNOSTI MCDONALD’S

Společnost McDonald´s podporuje především provozní chod celé organizace 
každoročním finančním darem 2,5 milionu korun a díky tomu jde 100 % všech 

příspěvků z veřejné sbírky přímo na naše aktivity, které pomáhají rodinám 
vážně nemocných dětí. Dále nám náš hlavní partner velmi pomáhá formou 

společných PR a marketingových nástrojů a aktivit, díky kterým můžeme naše 
poslání a projekt Domu Ronalda McDonalda lépe komunikovat s veřejností. 

Nesmírně důležitá je i naše spolupráce při pořádání sbírkových aktivit,
které celoročně či nárazově můžeme realizovat ve všech restauracích

McDonald´s. Ty jsou v české republice všechny provozovány na bázi franšízy
a jejich provozovatelé jsou našimi velkými podporovateli. Především díky nim 

se nám daří úspěšně vybírat finance.



DĚKUJEME MAJITELŮM RESTAURACÍ
ZA JEJICH PŘÍMOU FINANČNÍ PODPORU

I přesto, že se franšízanti McDonald´s doposud vypořádávají se ztrátou zisku 
způsobenou pandemií, stále myslí na pomoc potřebným a významnou částí 
přispívají do celkového objemu vybraných finančních prostředků. Již druhým 

rokem pomáhají celoročně darem 2 koruny z každého prodaného Happy Meal. 
Díky této podpoře v roce 2021 přispěli 5 754 926 korun. 

Rekordní sumu ve výši 2 198 321 korun se podařilo vybrat díky každoročnímu 
McHappy Day. Ten projekt má u nás i ve světě dlouholetou tradici a jeho 

princip je jednoduchý. Jeden den je věnováno 50 % tržby z prodeje hranolků 
ve všech restauracích sítě McDonald‘s na podporu činnosti nadačního fondu. 

Licenčním partnerům McDonald´s děkujeme za veškerou podporu!

Nad rámec těchto tradičních darů se někteří licenční partneři ještě zúčastnili 
i závodu Dračích lodí, o kterém je více informací dále. Podíl českých zástupců 

franšízové komunity byl 450 tisíc korun a podpořit je přijeli i kolegové
ze Slovenska, kteří přispěli 60 tisíci korunami.



DĚKUJEME HOSTŮM RESTAURACÍ
Velmi děkujeme také zákazníkům McDonald´s, kteří dlouhodobě přispívají 
svými příspěvky do kasiček, před finální platbou na elektronickém objed-

návacím kiosku nebo nově i na některých McDrive oknech díky bezkontakt-
nímu terminálu určenému pro přímý dar naší organizaci. 

V roce 2021 získal náš nadační fond příspěvky v těchto částkách – příspěvky 
do pokladniček 2 094 422 korun, příspěvky přes kiosky 6 728 554 korun, 

McDrive bezkontaktní terminály 120 533 korun. Rekordní sumu také přispěli 
zákazníci prostřednictvím nákupu samolepek Ručičky. Za 30 červnových dní 

prodeje zakoupili 235 255 kusů samolepek Ručičky. Každá z nich stála 20 korun 
a celkový hrubý výtěžek z charitativní měsíční akce tak činil 4 705 100 korun. 

Jedná se o rekordní, historicky nejvyšší částku, která byla na účet nadačního 
fondu Dům Ronalda McDonalda v České republice touto akcí připsána.

Celkem se tak jedná o příspěvek v hodnotě 13 648 609 Kč
a my jim za to velice děkujeme.

DĚKUJEME INDIVIDUÁLNÍM DÁRCŮM 
Příspěvky jednotlivců, které nejsou přímo provázané s konkrétní

fundraisingovou aktivitou jsou pro nás nesmírně cenné. Dárci mohou využívat
online darovací portál www.darujme.cz nebo zaslat částku – pravidelně

či jednorázově – přímo na náš sbírkový účet 2700 2700 00/2700. 
Individuálně nebo pravidelně nám ze své mzdy také přispívají někteří

zaměstnanci společnosti McDonald´s.

Moc děkujeme všem, kteří i ve složité době jakýmkoli z výše uvedených 
způsobů přispěli, velmi si takového kroku vážíme a rádi bychom individuálních 

dárců oslovili do budoucna více. V roce 2021 jsme od nich získali 
celkem 471 017 korun. 

Největší individuální dar hned v úvodu roku byl od soukromého dárce pana 
Petera Magice, který se svou manželkou, pro kterou to byl dárek a překvapení, 

věnoval na stavbu Domu v Motole 250 tisíc korun! Moc nás tím potěšil
a samozřejmě ohromil, děkujeme!



FUNDRAISINGOVÉ EVENTY 
Koncem léta 2021 se podařila velmi výjimečná a originální marketingová akce: 

jednalo se o veřejnou aukci NFT Meastropiece od TMBK pro společnost 
McDonald’s. Aukce jednoho jediného originálu digitálního díla probíhala online 

a první NFT burger byl nakonec vydražen za 5,04 etherea, což je v přepočtu 
281 400 korun, a reklamní společnost McDonald’s nám celý výtěžek věnovala. 
Spolupráce umělce, grafika a satirika Tomáše Břínka a společnosti McDonald’s 

se zapíše minimálně do české historie nejen kvůli výsledné částce, ale také 
proto, že byla vůbec první podobného ražení a zvedla v české společnosti 

povědomí nejen o našem nadačním fondu, ale také o fenoménu NFT 
jako takovém. 

Pozadu s pomocí nezůstali ani samotní zaměstnanci a franšízanti společnosti 
McDonald’s. Ti se v létě utkali v souboji dračích lodí v rámci Lipno Sport Festi-

valu a společnými silami vybojovali pro nadační fond nemalou částku převyšu-
jící půl milionu korun, přesně 570 100 korun. 

Poděkovat bychom chtěli také franšízantovi McDonald’s panu Mládkovi, který 
uspořádal charitativní golfový turnaj Golf Cup a výtěžkem 30 000 korun pod-
pořil náš nadační fond. Děkujeme i za jeho „narozeninový“ dar 100 tisíc korun! 

Na podzim roku 2021 se pak konala jedinečná aukce obrazů a dalších výtvar-
ných děl známých osobností. Skupina FTV Prima ve spolupráci s Galerií Cer-
mak Eisenkraft a Nadačním fondem Dům Ronalda McDonalda připravila tuto 
aukci na podporu rodin s vážně a dlouhodobě nemocnými dětmi. Své obrazy 

do aukce věnovaly herečky Eva Burešová, Adéla Gondíková či Klára Cibulková, 
Regina Řandová, Bára Fišerová a Annette Nesvadbová, které doplnily Pav-
lína Danková a Lenka Hornová. K těm se připojili herci Ota Jirák s Václavem 

Knopem a moderátor Petr Vágner. Uměleckou černobílou fotografii přidal i Igor 
Chmela a svou litografií přispěla herečka a výtvarnice Iva Hüttnerová. Nejm-

ladší generaci pak na aukci zastoupil obraz influencerky Djany a akvarely dětí 
Lukáše Langmajera, kterým slavný herec při tvorbě pomáhal. Další položkou 

na aukci byl i návrh šatů vytvořený exkluzivně pro tuto příležitost známým 
módním návrhářem Osmanym Laffitou.

Děkujeme všem, kteří nás přišli na aukci podpořit a z jedním či několika vy-
draženými artefakty odcházeli domů. Velmi si vážíme tradičně silného zas-
toupení franšízové komunity společnosti McDonald´s, stejně tak nás těšila 

účast nových  podporovatelů a dárců. Díla byla vydražena za krásnou částku 
447 000 korun, kterou nám předal Nadační fond Cermak Eisenkraft



DĚKUJEME FIREMNÍM DÁRCŮM
i CHARITATIVNÍM ORGANIZACÍM 

Děkujeme za podporu všem firemním partnerům, kteří náš projekt podporují dlou-
hodobě nebo se připojili nově a přispěli na stavbu domu finančně nebo věnovali část 

vybavení případně jinak podpořili naše aktivity. 

Moc nás také těší podpora jiných nadačních a charitativních organizací. 
Nejvýznamněším darem nás podpořila „mateřská“ organizace Ronald McDonald 
House Charities, která na výstavbu přispěla grantem ve výši 250 tisíc amerických 

dolarů. Velkou podporu jsme získali také od UniCredit Foudation. Nadační fond Cermak 
Eisenkkraft pak uspořádal aukci uměleckých děl a předal celou vydraženou částku

naší organizaci. Velmi děkujeme všem.



DĚKUJEME ZA NEFINANČNÍ DARY

V roce 2020 pro nás společnost Virtuplex vytvořila darem 3D model 
přízemí Domu Ronalda McDonalda, kterým jsme se nejen my, ale i další 
potenciální dárci mohli projít ještě dlouho před jeho dokončením. Tato 
aktivita nám  v roce 2021 přinesla dalšího partnera, firmu Winterhalter,  

jejíž zástupci se po této virtuální prohlídce obratem rozhodli věnovat nám 
do domu 2ks profesionálních myček v hodnotě téměř 257 tisíc korun. 

Moc se těšíme na jejich umístění v Domě Ronalda McDonalda 
a především na jejich používání.

Naším tradičním a dlouhodobým podporovatelem je i advokátní kancelář 
Eversheds Sutherland, která nám část své práce darovala. Moc nám tím 

tradičně pomohla.

Dlouhodobě nás podporují svou praktickou přímou pomocí tito partneři: 
DDB, Follow Bubble, MSL, Friends Factory, Tulips, LMC, Brinks

Děkujeme všem!



PRACOVNÍ TÝM 
Mgr. Ivana Pešatová, výkonná ředitelka 

Ing. Jan Houška, project & development manager

SPRÁVNÍ RADA
František Houška, předseda správní rady a managing director HAVI Logistics s.r.o. 

Ing. Petr Kobylka, MBA, člen správní rady a projektový ředitel Global Foodservice System 
Solutions ve firmě Savencia Fromage & Dairy 

MUDr. Vladimír Komrska, CSc., člen správní rady a primář Kliniky hematologie FNM 

Ing. Jitka Pajurková, členka správní rady a ředitelka PR McDonald’s ČR a SR 

Ing. Kamila Kleiblová, členka správní rady a provozovatelka restaurací McDonald’s 

Ing. Radek Janalík, člen správní rady a provozovatel restaurací McDonald’s

DOZORČÍ RADA:
Ing. Ivana Prosecká, předsedkyně dozorčí rady a finanční ředitelka McDonald’s ČR a SR 

JUDr. Ing. Mgr. Marcel Šebek, Ph.D., člen dozorčí rady a property
& procurement manager v McDonald’s ČR a SR 

Mgr. Ivo Jarkuliš, člen dozorčí rady a provozovatel restaurací McDonald’s 

KONTAKT 
Radlická 740/113c, 158 00  Praha 5 

IČO: 26730731, spisová značka: N 1345, 
společnost vedená u Městského soudu v Praze 

www.drmcd.cz, info@drmcd.cz
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
určena zakladatelům organizace  Dům Ronalda McDonalda, nadační fond

Zpráva o ověření účetní závěrky

Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Dům Ronalda McDonalda, nadační fond (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 na první straně přílohy této účetní závěrky.
Podle  našeho názoru účetní  závěrka podává věrný a  poctivý obraz  aktiv a  pasiv organizace  Dům
Ronalda McDonalda, nadační fond 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   správní  rada
Organizace.
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností
souvisejících  s  ověřením účetní  závěrky seznámit  se  s  ostatními  informacemi  a  posoudit,  zda  ostatní
informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní
jednotce  získanými  během  ověřování  účetní  závěrky  nebo  zda  se  jinak  tyto  informace  nejeví  jako
významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných
(materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy.  Tímto posouzením se
rozumí,  zda  ostatní  informace  splňují  požadavky  právních  předpisů  na  formální  náležitosti  a  postup
vypracování  ostatních  informací  v kontextu  významnosti  (materiality),  tedy  zda  případné  nedodržení
uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.
Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

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

 ostatní informace byly vypracovány v souladu s  právními předpisy.

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  správní rady a dozorčí rady Organizace za účetní závěrku
Správní rada 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.

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

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



Při sestavování účetní závěrky je správní rada 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 správní rada 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  správní radou.

 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 správní rada Organizace uvedl v příloze účetní závěrky.

 Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky  správní
rada  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 správní radu a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování
auditu  a  o  významných  zjištěních,  která  jsme  v  jeho  průběhu  učinili,  včetně  zjištěných  významných
nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

22HLAV s.r.o.
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem 
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem                                                             Ing. Miroslava Nebuželská
evidenční číslo 277                                                                                             evidenční číslo KAČR 2092

7. června 2022

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

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

nebuzelska.m
KACR

nebuzelska.m
PODPISMN


