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"... A protože bych chtěl poděkovat potřetí, zasílám Někdo Ti uvěří tenhle dopis,
jako důkaz, že vaše semináře mají přesah a mají obrovský smysl na jakékoliv půdě
a v jakémkoliv prostředí. 
Jak sami nejlépe víte, tak nejen v rovině osvětové a informační, která je nezbytná
pro širší diskusi a vnímavost ve společnosti. Ale, bohužel i bohudík zároveň, také v
rovině podané ruky přímým i sekundárním obětem sexuálního násilí." 

Jakub

3 ženy z 10
1-2 muži z 10

zažili sexuální zneužívání nebo obtěžování
mnoho dalších zažilo zneužití v jiné podobě - mocenské, duchovní, ...

 

sedí vedle nás v lavici v kostele, potkáváme je v práci, patří do našich rodin
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1 .  P O D Ě K O V Á N Í

Vážené dámy a pánové, milí příznivci a podporovatelé spolku Někdo Ti uvěří,
milé kolegyně a kolegové, 

v této výroční zprávě se ohlížíme za naší činností v uplynulém roce.

Představujeme  naše vzdělávací aktivity a nabídku pomoci obětem zneužívání
nejen v katolické církvi. Dovolte mi vyzdvihnout obrovské nasazení našich členů
a spolupracovníků. Podařilo se nám oslovit širokou veřejnost a díky
transparentnosti a vytvoření důvěrného prostředí se na nás začaly obracet další
oběti zneužívání. 

Během celého roku jsme byli a stále jsme nablízku obětem, které potřebují, aby
jim někdo naslouchal, věřil a aby jim byla zprostředkována odborná pomoc,

pokud o to mají zájem. 

Máme za sebou i první jednání s Českou biskupskou konferencí, se kterou
bychom rádi navázali spolupráci. 
Od června 2021 se objevujeme v médiích. Velký dík proto patří také našim
novinářům, kteří se nebojí otevírat témata, která jsou v naší společnosti často
ještě tabuizovaná. Především jim ale chci poděkovat za citlivost a ohleduplnost
vůči obětem.

I přes nepřijetí tohoto tématu velkou částí českých a moravských katolických
biskupů se díky přednáškám ve farnostech po celé republice setkáváme s
pozitivní odezvou a velkou vlnou podpory. Nechceme poškozovat obraz
katolické církve, ale usilujeme o narovnání církevního prostředí, které je mnohdy
nezdravě nastavené a postrádá kontrolní mechanismy. A v takovém prostředí
najdou oběti jen sotva odvahu hledat pomoc a řešit svá zranění.

Jsem velmi vděčný za podporu věřících, kněží i řeholních sester a bratrů. A nejen
to. Živá odezva, které si vážíme neméně, přichází také ze strany sekulární
společnosti. Stále znovu vidíme, jak moc je potřebné se tomuto tématu věnovat. 

Drazí přátelé, příznivci a spolupracovníci, za spolek Někdo Ti uvěří z.s. Vám všem
chci upřímně popřát radost a pokoj ze všeho, co děláte. A nám všem do dalšího
roku přeji, abychom společnými silami dokázali přetvářet bolest v naději a
uzdravení.

Jiří Kylar
předseda spolku Někdo Ti uvěří, z.s.



2 .  V Z N I K  A  Ú Č E L  S P O L K U

 2.1.    Spolek Někdo Ti uvěří z.s. (dále jen „Spolek“) byl založen v Praze na
ustavující členské schůzi dne 1. října 2020. Do Obchodního rejstříku byl zapsán
dne 4. listopadu 2020.

 2.2.    Spolek sdružuje osoby usilující o naplňování vize církví a společnosti, které
citlivě vnímají a rozumí problematice zneužívání v náboženském prostředí, s
maximálním úsilím se mu snaží předcházet a jeho případným obětem
pomáhají k uzdravení i obnovení jejich autonomie a lidské důstojnosti.

3 .  Z Á K L A D N Í  Ú D A J E  O  S P O L K U

 3.1.   Název: Někdo Ti uvěří z.s.

Sídlo Spolku: Vrabčí 437/8, Březiněves, 182 00 Praha 8

IČ: 09611282

Právní forma: Spolek, zapsáno dne 4.listopadu 2020

Bankovní spojení:
provozní účet: 2401911744 / 2010
transparentní účet: 2702015046 / 2010



Jiří Kylar Dana SyslováJiřina Kočí

Rita Kramerová Doubravka
Vokáčová

 3.2.      Výkonný výbor Spolku k 31. 12. 2021

Předseda výkonného výboru:  Jiří Kylar

Členové výkonného výboru: 

                                Dana Syslová
                                Rita Kramerová
                                Jiřina Kočí
                                Doubravka Vokáčová

 3.3.      Kontrolní komise Spolku k 31. 12. 2021
                 Předseda kontrolní komise: Martin Balcar

 3.4.      Tajemník Spolku k 31. 12. 2021
                  Tajemník: Otto Kočí



4 .  Č L E N S K Á  Z Á K L A D N A

 4.1.      Členem Spolku se může stát každá bezúhonná fyzická či právnická osoba,

která chce přispívat k naplňování cílů Spolku a souhlasí s principy jeho
fungování. Další podmínky členství jsou uvedeny ve Stanovách Spolku. 

 4.2.      Spolek měl k 31. 12. 2021 celkem 14 členů. V roce 2021 se členem Spolku
staly 4 další osoby.



 5.  ČINNOST A AKTIVITY V ROCE 2021

  5.1.   Členové Spolku se v roce 2021 věnovali zejména kontaktu a doprovázení
obětí sexuálního zneužívání, medializaci a edukaci tématu sexuálního
zneužívání v církvi. Mezi naši činnost, kromě doprovázení obětí, patřila účast na

přednáškách, panelových diskuzí, tvorba obsahu ve formě informací ze zahraničí,
komentářů k veřejných tematickým situacím a také edukativních textů a videí
na webových stránkách www.nekdotiuveri.cz a na Facebook stránce Spolku na
adrese fb.me/NekdoTiUveri. Spolek zaznamenal desítky mediálních výstupů, ať
již příběhy obětí či další rozhovory s médii na téma sexuálního zneužívání v
církvi.

  5.2. V roce 2021 jsme doprovázeli více než 80 obětí různých forem zneužívání

ze strany katolické církve i jiných náboženských a nekonfesních společností.
Snažíme se společně najít cestu k uzdravení a narovnání vztahů mezi obětí a
institucí, kde ke zneužití došlo. Jedná se často o velmi dlouhodobé procesy.

Naše poslání být nablízku obětem je pro nás stěžejní aktivitou.

doprovázíme oběti zneužívání

medializujeme téma (sexuálního) zneužívání v církvi

vzděláváme, abychom vytvořili bezpečnější prostředí

http://www.nekdotiuveri.cz/


Během kontaktu s oběťmi vždy respektujeme jejich soukromí a domlouváme

se na vhodné formě kontaktu. S mnohými si telefonujeme, často se jedná o
velmi dlouhé hovory, nebo komunikujeme např. přes zprávy nebo FB Messenger.
Někdy i jedna věta může pomoci, protože každý člověk je ve své bolesti s různou
intenzitou a ne vždy je v našich možnostech být fyzicky nablízku.

Nezastupujeme práci terapeutů; naše role spočívá v tom, že sdílíme
společné zkušenosti a podporujeme oběti, aby se necítily osamocené. 

S některými se  potkáváme  pravidelně a  společná  práce nakonec může vyústit
i v jejich rozhodnutí začít důsledky prožitých traumat řešit s odborníky či
příslušnými institucemi nebo odpovědnými lidmi z církve. Víme, že tato část
doprovázení je nejnáročnější, ale zároveň přináší velkou úlevu obětem, které tak
udělají další významný krok ve svém životě. 

Jsou to hodiny neviditelné práce, ne vždy snadno vyčíslitelné - žádný lidský
příběh, který vyslechneme, nás nikdy nenechá lhostejnými, za každým takovým
příběhem vždy vidíme konkrétního člověka. A tyto společné prožitky nás dál
proměňují, ale také motivují dělat vše, co je v našich silách, aby každý, kdo je
připravený a chce, mohl svůj příběh říct a bylo mu nasloucháno.

 5.3. 1.7.2021 se uskutečnila členská schůze Spolku s programem schválení
Výroční zprávy za rok 2020 a volby člena kontrolního výboru.

 5.4. Spolek vydal 4 tiskové zprávy v roce 2021, z toho 2 prezentoval pomocí
služby ČTK Protext. Vzhledem k tomu, že se jedná o placenou službu, byl na
tento účel zajištěn účelový finanční dar od fyzické osoby.

  5.5. V září 2021 se uskutečnilo pracovní jednání s představiteli České biskupské
konference na téma vzájemné spolupráce na poli prevence sexuálního
zneužívání a pomoci jeho obětem.

  5.6. V roce 2021 Spolek na webu www.nekdotiuveri.cz publikoval celkem 67
článků a 9 infografik. Celková návštěvnost stránek Spolku dosáhla 8,2 tis.
uživatelů za rok, z toho bylo 18% vracejících se uživatelů. Návštěvníci zobrazili
téměř 53 tis. stránek webu. Podle demografických ukazatelů tvoří návštěvníky
webu ze 60% lidé mezi 18-34 let a jde ze 45% o ženy.

 5.7. Na Facebook stránce fb.me/NekdoTiUveri publikoval v roce 2021 Spolek
celkem 130 postů, přičemž Facebook stránka má 520 sledujících a 475 likes.

http://www.nekdotiuveri.cz/
https://www.facebook.com/NekdoTiuveri


6 .  M E D I Á L N Í  V Ý S T U P Y

5 panelových diskusí a seminářů

13 článků v tištěném nebo online zpravodajství

3 podcasty a rozhlasové rozhovory

  5.8. V říjnu 2021 členové výkonného výboru Spolku zpracovali projekt na rozvoj
činnosti Spolku, který získal zahraniční podporu. Smlouva mezi Porticus

Vienna GmBH a Spolkem Někdo Ti uvěří z.s. byla uzavřena dne 25. 11. 2021 a
Spolek na jejím základě obdržel grant ve výši 100 000 Eur na období 
1. ledna – 31. prosince 2022.

 Účelem grantu je jednak posílit samotný Spolek ve smyslu jeho částečné
profesionalizace, vybudování organizační struktury a stanovení strategie dalšího
rozvoje, ale především rozvinout jeho činnost směrem navenek, aby mohl
efektivněji naplňovat své poslání a vytvářet bezpečný prostor pro každého, kdo
se cítí být zasažen sexuálním zneužíváním v církevním prostředí. 

 Aktivity se zaměří na dvě hlavní oblasti – všeobecnou osvětu (publikace,

informační letáčky, přednášky, vytváření obsahu webových stránek) a konkrétní
pomoc (doprovázení obětí, svépomocné skupiny, zprostředkování terapie a

právní pomoci). 

 Dlouhodobějším záměrem Spolku rovněž je stát se prostředníkem v
komunikaci mezi oběťmi, pachateli, církevními komunitami i představiteli církve
a tím přispívat k uzdravení celého společenství.



spouštíme FB Někdo Ti uvěří

spouštíme web www.nekdotiuveri.cz

květen 2021

červen 2021

12. června 2021první video-reportáž Ve stínu celibátu
Seznam zprávy

13. června 2021 série podcastů Ve stínu celibátu
Seznam zprávy

13. června 2021Marek Drábek: Jako by zneužíval Bůh.
Duchovní vysvětluje trauma obětí ze
zneužití knězem
Seznam Zprávy

13. června 2021 Myslela jsem, že ho zastaví, že je kněz.
Žena popsala sexuální zneužívání v církvi
Aktualne.cz

15. června 2021Tisková zpráva spolku Někdo Ti uvěří o
založení
ČTK Protext

16. června 2021 Jiří Kylar: v pořadu 13+ v Radio Proglas

17. června 2021Salesiáni, K reportáži webu Seznam
Zprávy „Ve stínu celibátu“ / sdb.cz

19. června 2021 druhá video-reportáž Ve stínu celibátu
Seznam Zprávy

kliknutí
m na titulky se

dostane
te přímo k

reportá
žím

https://www.facebook.com/NekdoTiuveri
https://www.nekdotiuveri.cz/
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/tri-roky-hrubeho-sexu-zenu-dostihlo-davne-trauma-ze-zneuzivani-v-cirkvi-166969?fbclid=IwAR1ceWj_ErJ88Q9S_O2ID4Hy23_FA50FSergU9cn-NK3SBChYGl82Fm01Sc
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/tri-roky-hrubeho-sexu-zenu-dostihlo-davne-trauma-ze-zneuzivani-v-cirkvi-166969?fbclid=IwAR1ceWj_ErJ88Q9S_O2ID4Hy23_FA50FSergU9cn-NK3SBChYGl82Fm01Sc
https://www.seznamzpravy.cz/sekce/audio-podcast-ve-stinu-celibatu-429
https://www.seznamzpravy.cz/sekce/audio-podcast-ve-stinu-celibatu-429
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/jako-by-zneuzival-buh-duchovni-vysvetluje-trauma-obeti-ze-zneuziti-knezem-167092
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/jako-by-zneuzival-buh-duchovni-vysvetluje-trauma-obeti-ze-zneuziti-knezem-167092
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/sexualni-zneuzivani-v-cirkvi/
https://www.protext.cz/zprava.php?id=36591
https://www.protext.cz/zprava.php?id=36591
https://www.proglas.cz/program/detail-poradu/2021-06-16-13-05-00/
https://www.sdb.cz/novinky/k-reportazi-webu-seznam-zpravy-ve-stinu-celibatu/
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/podivej-co-jsi-zpusobila-pachatel-napsal-obeti-sexualniho-zneuzivani-167611


Otevřený dopis kardinálu Dominiku
Dukovi od spolku Někdo Ti uvěří 

Duka dostal otevřený dopis: Přestaňte
už zlehčovat zneužívání, píší oběti
Seznam Zprávy

20. června 2021

20. června 2021

20. června 2021

Duka zpochybňuje případ sexuálního
zneužívání, který potvrdila policie i jeho
řád.
Deník N

21. června 2021 Spolek Někdo ti uvěří nabízí pomoc
lidem se zkušeností se sexuálním
zneužíváním v církvi 
Christnet.eu

21. června 2021

Vertikály - rozhovor s Jiřím Kylarem o
spolku a jeho činnosti
Český rozhlas Plus

27. června 2021 Ve stínu celibátu: Přihlásilo se 30
nových obětí, Duka mluví o diskreditaci
Seznam Zprávy

16. června 2021Jiří Kylar: 168 hodin
Česká televize

29. června 2021 Dopis biskupům ČBK od spolku Někdo
Ti uvěří - Nabídka ke spolupráci s ČBK

2. července 2021Jiřina Kočí se stala obětí sexuálního
zneužívání knězem 
Refresher.cz

1 srpna 2021 Zpráva o zahájení spolupráce se
Sociální klinikou

5. září 2021Cesty Víry: Přes bolest k naději, Jiří
Kylar
Česká televize, ČT 2

19. září 2021 Rozhovor Marek Drábek a Agnieszka
Jarkowska ke konferenci Regionální
setkání o ochraně nezletilých

https://www.protext.cz/zprava.php?id=36663
https://www.protext.cz/zprava.php?id=36663
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/mam-deti-ve-veku-kdy-jsem-byl-sam-zneuzity-i-proto-jsem-promluvil-167757
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/mam-deti-ve-veku-kdy-jsem-byl-sam-zneuzity-i-proto-jsem-promluvil-167757
https://denikn.cz/649522/duka-zpochybnuje-pripad-sexualniho-zneuzivani-ktery-potvrdila-policie-i-jeho-rad-omlouvat-se-odmita
https://denikn.cz/649522/duka-zpochybnuje-pripad-sexualniho-zneuzivani-ktery-potvrdila-policie-i-jeho-rad-omlouvat-se-odmita
https://www.christnet.eu/zpravy/30627/spolek_nekdo_ti_uveri_nabizi_pomoc_lidem_se_zkusenosti_se_sexualnim_zneuzivanim_v_cirkvi.url
https://www.christnet.eu/zpravy/30627/spolek_nekdo_ti_uveri_nabizi_pomoc_lidem_se_zkusenosti_se_sexualnim_zneuzivanim_v_cirkvi.url
https://www.christnet.eu/zpravy/30627/spolek_nekdo_ti_uveri_nabizi_pomoc_lidem_se_zkusenosti_se_sexualnim_zneuzivanim_v_cirkvi.url
https://plus.rozhlas.cz/400-let-od-popravy-ceskych-panu-nikomu-se-do-tribunalu-nechtelo-priblizuje-8515844?fbclid=IwAR3bskA3OjIYtkXhiPT5Es4CKP6hKV4sdMOdYdwvxKpmlhOOVNRZDyj4Ou4
https://plus.rozhlas.cz/400-let-od-popravy-ceskych-panu-nikomu-se-do-tribunalu-nechtelo-priblizuje-8515844?fbclid=IwAR3bskA3OjIYtkXhiPT5Es4CKP6hKV4sdMOdYdwvxKpmlhOOVNRZDyj4Ou4
https://plus.rozhlas.cz/400-let-od-popravy-ceskych-panu-nikomu-se-do-tribunalu-nechtelo-priblizuje-8515844?fbclid=IwAR3bskA3OjIYtkXhiPT5Es4CKP6hKV4sdMOdYdwvxKpmlhOOVNRZDyj4Ou4
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ve-stinu-celibatu-biskupove-meni-pristup-k-obetem-duka-mluvi-o-diskreditaci-168426
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ve-stinu-celibatu-biskupove-meni-pristup-k-obetem-duka-mluvi-o-diskreditaci-168426
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10117034229-168-hodin/221452801100627/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10117034229-168-hodin/221452801100627/
https://www.nekdotiuveri.cz/o-nas/tiskove-zpravy/spolek-nekdo-ti-uveri-nabizi-pomoc-pri-mapovani-situace-v-ceske-republice
https://refresher.cz/100228-Jirina-Koci-se-stala-obeti-sexualniho-zneuzivani-knezem-Velmi-hrube-sexualni-praktiky-snasela-bezmala-tri-roky-Rozhovor
https://refresher.cz/100228-Jirina-Koci-se-stala-obeti-sexualniho-zneuzivani-knezem-Velmi-hrube-sexualni-praktiky-snasela-bezmala-tri-roky-Rozhovor
https://refresher.cz/100228-Jirina-Koci-se-stala-obeti-sexualniho-zneuzivani-knezem-Velmi-hrube-sexualni-praktiky-snasela-bezmala-tri-roky-Rozhovor
https://www.socialniklinika.cz/aktuality/socialni-klinika-a-nekdo-ti-uveri-17?fbclid=IwAR0388oTqJ6qXQjdtkaG_6LdXgohOblRyn64MAq023V75ifQ2XRajCW2yws
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1185258379-cesty-viry/221562215500006/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1185258379-cesty-viry/221562215500006/
https://www.nekdotiuveri.cz/clanky/zahranici/cestou-na-konferenci-ve-varsave


Tisková zpráva: Spolek Někdo Ti uvěří
nabízí pomoc při mapování situace v
České republice

Jak se rodí trauma, panelová diskuze.
Jihlava, Mezinárodní festival
dokumentárních filmů Ji.hlava, Jiří
Kylar

9.října 2021

30. října 2021

18.listopadu 2021Proč mluvit o zneužívání?
Dominikánská 8, panelová diskuze,
Jiřina Kočí

18.listopadu 2021 Zastavení u Matky Terezy s Jiřím
Kylarem o sexuálním zneužívání v
církvi

3.prosince 2021Seminář Pomoc obětem sexuálních
deliktů v náboženském kontextu,
seminář Daniela Bartoně na
Evangelické teologické fakultě
Univerzity Karlovy

9. prosince 2021

16. prosince 2021Církev metodistů odhalila faráře –
sexuálního predátora. Případ má
policie
Seznam Zprávy

29.prosince 2021 Rozhovor Otty Kočího s Markem
Drábkem 

Sexuální zneužívání v (nejen
náboženských) organizacích, Zdravotně
sociální fakulta JU, panelová diskuze
Marek Drábek, Daniel Bartoň, Jiří Kylar,
Jiřina Kočí, Martina Vintrová 

https://www.nekdotiuveri.cz/o-nas/tiskove-zpravy/spolek-nekdo-ti-uveri-nabizi-pomoc-pri-mapovani-situace-v-ceske-republice
https://www.youtube.com/watch?v=K596WNZS-ew
https://www.youtube.com/watch?v=5TtW3raDPXk
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-cirkev-metodistu-odhalila-farare-sexualniho-predatora-pripad-ma-policie-183405
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-cirkev-metodistu-odhalila-farare-sexualniho-predatora-pripad-ma-policie-183405
https://www.youtube.com/watch?v=UMDG0gK71Ww
https://www.youtube.com/watch?v=UMDG0gK71Ww
https://www.youtube.com/watch?v=8-Aez3SJAN4
https://www.youtube.com/watch?v=8-Aez3SJAN4
https://www.youtube.com/watch?v=8-Aez3SJAN4


 7. DARY A DOBROVOLNICKÁ ČINNOST

 7.1.   V roce 2021 poskytlo Spolku finanční dar celkem 9 soukromých osob či
institucí v souhrnné výši 26 506 Kč.

 7.2.   Spolek přijal v roce 2021 dar v podobě 17 hodin právního poradenství
jako nefinanční plnění v souhrnné hodnotě 34 000 Kč.

 7.3.     Členské příspěvky členů v roce 2021 tvořili příjem celkem 2 700 Kč.

 7.4.  V rámci dobrovolnické činnosti odvedli členové výkonného výboru a
členové Spolku následující hodiny bezplatné práce v těchto oblastech:

898 hodin dobrovolnické práce

385 šálků kávy během práce v týmu

kontakt s 83 oběťmi (s některými opakovaně) 

852 e-mailů 



   

   

   

   

   

   

   

   

Doubravka Vokáčová

 kontakty a komunikace s
oběťmi a s jejich blízkými,

intervize, tvorba a
spoluvytváření textů

52 hodin

Klára Martinová

tvorba a správa webu
Spolku, správa FB page,

copywriting, administrativní
činnost, tvorba newslleterů

97 hodin

Dominik Marek
překlady, copywrtiting,

správa webu
124 hodin

Otto Kočí

příprava a organizace
členské schůze Spolku,

evidence členské základny,

správa členských příspěvků

46 hodin

Jiří Kylar

Jiřina Kočí

Dana Syslová

Rita Kramerová

rozhovory, mediální
výstupy,kontakty a

komunikace s oběťmi
zneužívání, řízení Spolku,

žádost o grant Porticus

295 hodin

rozhovory, mediální výstupy,

kontakty a komunikace s
oběťmi zneužívání

154 hodin

účast na řízení Spolku,

zpracování žádosti o grant
Porticus

102 hodin

38 hodin

mediální výstupy,

nastavování pravidel
systémové podpory a

terapie



8 .  H O S P O D A Ř E N Í  V  R O C E  2 0 2 1

 8.1.   V roce 2021 tvořily příjmy Spolku dary od fyzických osob či jiných subjektů

a dále členské příspěvky. Hlavními výdaji byly služby registrace internetových

domén pro webové stránky a publikace tiskových zpráv v servisu ČTK ve službě
Protext.

 8.2.   Rozvaha

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Údaje jsou uvedeny v Kč 2021

I. Nehmotný majetek

II. Hmotný majetek

z toho nemovitosti

0

0

0

0

0

0

III. Finanční majetek

IV. Pohledávky

z toho pohledávky za členy

V. Likvidní aktiva (hotovost,
účty v bankách)

18 981

18 981AKTIVA CELKEM

I. Přijaté úvěry 0

0

0

0

0

z toho od členů

II. Splatné závazky

III. Ostatní závazky

CELKOVÉ ZÁVAZKY

Majetek minus závazky
(= vlastní zdroje + rezervy)

18 981



 8.3.  Výnosy a náklady 

V roce 2021 měl Spolek finanční výnosy v podobě finančních darů a členských
příspěvků v souhrnné výši 29 206 Kč.

Náklady  činily -10 325 Kč,  z toho -1 976 Kč registrace  domén pro  web

a -8 349 Kč služba publikace tiskových zpráv Protext. 

Hospodaření Spolku za rok 2021 skončilo kladným zůstatkem 18 981 Kč.

 9. FINANČNÍ PROSTŘEDKY K 31.12.2021

 9.1.  Dne 21.7.2021 byl po schválení výkonným výborem založen transparentní
bankovní účet ve Fio bance č.ú. 2702015046/2010, kde pohyby na účtu jsou

veřejně dostupné na adrese: https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2702015046

 9.2.  Konečný stav prostředků na provozním účtu č. 2401911744/2010 ke dni

31.12.2021 byl ve výši 4 781 Kč.

 9.3.  Konečný stav prostředků na transparentním účtu č. 2702015046/2010 ke

dni 31.12.2021 byl ve výši 14 200 Kč.

https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2702015046


10. ÚDAJE O OSOBÁCH
ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU

Osoby odpovědné za výroční zprávu:

     

Prohlašujeme tímto, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti
a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné
posouzení, nebyly vynechány ani zkresleny.

V Praze, dne 1. 2. 2022

Jiří Kylar
předseda výkonného výboru Spolku

Otto Kočí
tajemník Spolku
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