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 1. Vznik a účel Spolku
 1.1. 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.
 1.2. Na ustavující schůzi bylo přítomnými osobami schválen: Stanovy Spolku, sídlo Spolku, 

proběhla volba výkonného výboru  a kontrolní komise Spolku a volba tajemníka. Byla 
stanovena výše členského příspěvku.

 1.3. 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.

 2. Základní údaje o Spolku
 2.1. 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 a číslo účtu: 2401911744 / 2010

 2.2. Výkonný výbor spolku k 31.12.2020
Předseda Spolku: Jiří Kylar
Členové Spolku: Dana Syslová

Rita Kramerová
Jiřina Kočí
Doubravka Vokáčová

 2.3. Kontrolní komise k 31.12.2020
Předseda kontrolní komise: Martin Balcar
Člen kontrolní komise: Marek František Drábek
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 3. Členská základna
 3.1. 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 stanoveny ve Stanovách Spolku. 

 3.2. Spolek měl k 31.12.2020 celkem 10 členů.Je třeba brát v potaz, že Spolek fungoval od 
zakládající schůze tj. od 1.10 do 31.12.2020, teda jen malou část kalendářního roku 2020 a 
navíc tento čas byl poznamenaný Covid pandemií.

 4. Činnost a aktivity Spolku v roce 2020
 4.1. Spolek v roce 2020 realizoval přípravné fáze předcházející ustavující schůzi. 

Koncipovali se texty webové stránky www.nekdotiuveri.cz, registrovala se internetová 
doména pro Spolek. Došlo k založení bankovního účtu u Fio Banky. Členové Spolku se 
věnovali spolupráci s vybranými médii na výpovědích svých příběhů a zkušeností se 
sexuálním zneužíváním v církvi. Vzhledem k založení Spolku před koncem roku 2020 se 
většina aktivit přesunula do roku následujícího.

 5. Hospodaření spolku v roce 2020
 5.1. Vzhledem k tomu,  že  rok  2020  byl  fakticky  prvním  rokem  existence  Spolku  a 

jeho  aktivity  se  teprve  postupně rozbíhají, neměl  Spolek v roce 2020  žádný  majetek 
ani  žádné  příjmy  či  výdaje.  Služby poskytované v rámci registrace domén, návrhu a 
implementace webu, či právní poradenství byli členy Spolku či sympatizanty poskytovány
zdarma.

 5.2. Rozvaha

Údaje jsou uvedeny v Kč 2020

I. Nehmotný majetek 0

II. Hmotný majetek 0

     z toho nemovitosti 0

III. Finanční majetek 0

IV. Pohledávky 0

     z toho pohledávky za členy 0

V. Likvidní aktiva (hotovost, účty v bankách) 100

AKTIVA CELKEM 100

I. Přijaté úvěry 0

    z toho od členů 0

II. Splatné závazky 0

III. Ostatní závazky 0

CELKOVÉ ZÁVAZKY 0

Majetek minus závazky
(= vlastní dzroje + rezervy)

100

    Z toho vyhrazeno pro specifické účely 0
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 5.3. Výnosy a náklady. Jak již bylo řečeno výše, v roce 2020 neměl Spolek žádné příjmy 
a žádné výdaje. Vyjma prostředků pro první vklad při založení bankovního účtu, který 
poskytl tajemník Spolku.

 6. Prostředky na běžném účtu
 6.1. Konečný stav na běžném účtu ke dni 31.12.2020 byl ve výši 100 Kč.

 7. 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 23.6.2021

………………………………………..
Jiří Kylar
předseda výkonného výboru Spolku

…………………………………………...
Otto Kočí
tajemník Spolku
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