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Úvodní slovo zakladatele

Vážené dámy a pánové, milí přátelé,

     Ale pozor. Nejmladší v tomto případě neznamená, že by trpěl „dětskými nemocemi“ 
nebo byl snad dokonce ještě „v plenkách“. Naopak. To, co se podařilo týmu Patrona 
dětí za poslední rok vytvořit, mě naplňuje radostí. Zároveň to ukazuje, jak správné bylo 
rozhodnutí tento projekt spustit.



     Dobře si vzpomínám na diskuze, které jsme o něm vedli na úplném počátku, někdy 
před dvěma lety. Nadace Sirius se od svého založení vždy zaměřovala na projekty 
dlouhodobé a systémové, projekty, které neusilují o jednorázovou pomoc, ale o trvalou 
změnu. Přesto jsme čas od času uvažovali o tom, jestli by naše Nadace přece jen 
neměla mít projekt, který pomáhá konkrétním lidem v konkrétních složitých situacích 
a který bude přinášet osobní příběhy s dobrým koncem.



     Když se pak na stole objevil projekt Patrona dětí přinášející velice moderní a pro 
dárce svobodný a komfortní způsob pomoci potřebným dětem, věděli jsme, že je to 
to pravé. Rozhodli jsme se touto cestou vydat. A čas nám dal zapravdu. 


letos poprvé usedám k psacímu stolu, abych napsal 
pár slov pro výroční zprávu Patrona dětí. Je to pro 
mě zcela nová situace – stejně jako samotný Patron 
dětí je v tuto chvíli nejmladším z velkých projektů 
Nadace Sirius.

Od roku 2017 jsme společně pomohli již více než tisíci dětem. Tisíc dětí, 
které mají díky svým patronům, dárcům a v neposlední řadě i lidem, kteří na 
projektu pracují, alespoň o kousek šťastnější dětství – to už je krásné číslo. 
A já samozřejmě věřím, že v následujících letech se nám toto číslo podaří ještě 
mnohonásobně zvýšit.




5

     Zvláštní radost mi dělá to, jak pestrá je skladba příběhů, které zveřejňujeme a na 
něž se laskaví dárci skládají. Dokážeme dětem pomáhat s rozvíjením jejich talentu 
v zájmových kroužcích, přispět k jejich zdravému a harmonickému rozvoji v podobě 
příspěvků na obědy, tábory nebo mimoškolní vzdělávání a pochopitelně nechybějí ani 
příspěvky na zdravotní pomůcky – od jednoduchých a relativně dobře dostupných 
až po ty sofistikované a finančně značně náročné. Ale v tom je právě krása tohoto 
projektu: každý dárce si může vybrat, na jaký typ příběhu a na jaké konkrétní dítě 
se rozhodne přispět.



     V roce 2018 jsme tímto způsobem splnili 519 příběhů v hodnotě přes 8 milionů 
korun. S tím nám pomohlo 7 086 dárců, z nichž 90 % tvoří soukromé osoby. Jsem 
mimořádně šťastný, když tu mohu s plnou zodpovědností napsat, že každá koruna 
z jejich darů se vždy dostane k potřebným dětem (samotný provoz projektu je hrazen 
z jiných zdrojů) a zároveň, že oprávněnost každé žádosti je vždy velmi pečlivě 
a systematicky kontrolována. Dárci tak mají jistotu, že jejich peníze půjdou jen tam, 
kde je jich skutečně zapotřebí. K tomu samozřejmě přispívají i osoby patronů – tedy 
bezúhonných a prověřených lidí, kteří situaci v dané rodině osobně znají a garantují 
pravdivost i přesnost daného příběhu. 


     Snad jim za to bude odměnou šťastný konec, ke kterému jejich příběh dospěje, 
a radost, kterou to přinese jejich chlapci nebo holčičce. Ostatně – tou největší 
odměnou je to i pro nás, kteří jsme Patrona dětí přivedli na svět a věnujeme mu 
svůj čas.



V Praze dne 8. října 2019


Jiří Šmejc

     Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří nám dali svou důvěru. Mám na 
mysli nejen dárce a patrony příběhů, ale i samotné žadatele. Na první pohled se 
to tak nemusí jevit, ale veřejně připustit například tíživou finanční situaci, v níž 
se rodina nachází – to vyžaduje značnou dávku odvahy a ti, kteří se k tomu 
v zájmu svého dítěte odhodlají, mají v mých očích velké uznání. 
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Úvodní slovo ředitelky
Vážené dámy, vážení pánové, milí žadatelé, 
dárci, patroni, naši milí zaměstnanci,

   Až do roku 2017 podporovala Nadace Sirius především dlouhodobé systémové 
projekty. Patron dětí vznikl pod Nadací Sirius na konci roku 2017 s cílem pomáhat 
konkrétním dětem v konkrétních situacích takřka na denní bázi. 



   Díky veřejné online sbírce, kde jsou na jedné straně konkrétní příběhy dětí, které 
potřebují pomoc, a na druhé straně dárci, dokážeme pomoci dětem jak s kroužky, 
obědy a tábory, tak i se vším z oblasti zdravotní péče nebo vzdělávání. 

Schvalování každé žádosti věnujeme velkou pozornost. Nejenom velmi silný risk 
management, ale i patroni (garanti) jednotlivých příběhů jsou toho důkazem. Naši 
dárci tedy s jistotou vědí, že v každém příběhu, který zveřejníme, je pomoc opravdu 
potřeba. 

   

   Máme za sebou rok tvrdé práce, rok plný vývoje, rok plný kroků, které, jak doufáme, 
usnadní našim žadatelům, patronům i dárcům jejich registraci příběhů či zasílání darů. 
Každý nový splněný příběh nám pokaždé vyvolá úsměv na tváři. V roce 2018 bylo 
takových úsměvů 519. Každý den jeden velký úsměv, no není to krásné? 



   Žadatelům, jejich patronům, dárcům i hrstce našich zaměstnanců a dodavatelů bych 
tímto chtěla velmi poděkovat. Bez nich by Patron dětí nikdy nedokázal rozzářit tolik 
šťastných dětských očí.  


jsem ráda, že se zajímáte o výroční zprávu Patrona 
dětí, který patří mezi další významné a velmi úspěšné 
projekty Nadace Sirius. At‘ už tuto zprávu čtete proto, 
že si chcete ověřit důvěru, kterou jsme od vás dostali, 
nebo z důvodu zjistit více informací a poté se k nám 
připojit, obojí mě velmi těší. 


V Praze dne 8. října 2019


Edita Mrkousová
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Etický kodex aneb “naše desatero”

Naše činnost se opírá o pevné zásady a principy, jejichž dodržování je pro nás 
samozřejmostí. Abyste věděli, že nám můžete důvěřovat, shrnuli jsme je do 
stručného desatera.

 Projekt Patron dětí jsme založili s čistým úmyslem pomáhat dětem a rodinám, které 

    se nacházejí v nelehké životní situaci.



 Vždy vynaložíme maximální úsilí, abychom důkladně prověřili pravdivost všech údajů 

     poskytnutých žadatelem o dar a zveřejňovali pouze takto prověřené žádosti.



 Vždy vynaložíme maximální úsilí, abychom zajistili, že žadatel využije dar právě 

    a pouze na předem zveřejněný účel a využití daru doloží.



. Dbáme na dodržení úplné transparentnosti v celé činnosti projektu Patron dětí.



 Finanční dary vždy předáváme v jejich plné výši. To znamená, že příjemce daru 

     vždy obdrží 100 % částky věnované dárcem.



	Zaručujeme, že veškeré provozní náklady související s chodem projektu Patron dětí  jsou 

     a vždy budou hrazeny z jiných zdrojů než z příspěvků, které jsou určeny žadatelům o dar.



 Dbáme na ochranu informací a osobních údajů žadatelů, patronů, příběhů i dárců.



 Pravidelně zveřejňujeme úplné výsledky našeho hospodaření.



 Projevujeme úctu a vážnost ve vztahu k našim zakladatelům, ale i patronům a dárcům.



 Cílem projektu Patron dětí je podporovat a rozvíjet dárcovství mezi lidmi a přispívat 

       k dobrému jménu neziskového sektoru.


1.

2.

3.

4

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Lidé Patrona dětí

Předseda správní radyJiří Šmejc: 

Ve správní radě za rok 2018 nedošlo k personálním změnám. Správní rada 
vykonává svou funkci bez jakéhokoli nároku na honorář či jiného plnění.

Správní rada 


   Jiří Šmejc patří mezi nejvýraznější podnikatele a manažery 

ve 	středoevropském prostoru za posledních 15 let. Jeho jméno 

je 	spojeno především s pronikavým rozvojem skupiny Home Credit 

– v 	současnosti největší společností poskytující spotřebitelské 

úvěrování na světě – a s vybudováním investiční skupiny EMMA.


   Pochází z Karlových Varů, vystudoval gymnázium zaměřené na výuku matematiky a fyziky 

a Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Po studiích založil a z pozice ředitele vedl 

společnost Middle Europe Finance (MEF).



   V roce 1999 kapitálově vstoupil do televize NOVA a současně se stal generálním ředitelem 

její servisní organizace Česká Produkční 2000. V období jeho pětiletého působení se televize 

NOVA stala	nejúspěšnější a nejziskovější stanicí ve střední Evropě. 



   Stal se spolumajitelem skupiny PPF Group, v níž do roku 2012 držel 5 % akcií a zodpovídal 

za řízení všech jejích aktivit na území Ruské federace. V roce 2012 se stal podílníkem 

a generálním ředitelem (CEO) skupiny Home Credit, kde dnes působí v roli předsedy 

představenstva.



   V roce 2012 Jiří Šmejc rovněž založil vlastní investiční skupinu EMMA, která kromě podílu 

v Home Creditu vlastní obchodní aktiva v oblasti energetiky a gamingu v několika 

evropských zemích. Kromě 	toho vybudoval i vlastní hotelový resort Velaa v Maledivské 

republice a velmi významně se angažuje	také ve své Nadaci Sirius, jež se snaží pomáhat 

dětem, které neměly v životě štěstí. Jiří Šmejc tuto Nadaci nejen financuje, ale z pozice 

předsedy představenstva také osobně řídí.
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Člen správní radyPavel Zuna: 
Narodil se v Praze, kde také vystudoval zahraniční obchod 

na Vysoké škole ekonomické. Krátce po dokončení studií, v roce 

1991, nastoupil jako ekonomický redaktor do redakce 

zpravodajství Československé televize. 

   V následujících letech se stal respektovaným redaktorem i moderátorem hlavních zpráv, 

nejdříve ve veřejnoprávní televizi, posléze i v nejúspěšnější soukromé televizi ve střední 

Evropě, TV Nova. Zde navíc působil od roku 1999 jako šéfredaktor zpravodajství, později 

i jako šéf speciálních programových projektů a náměstek programového ředitele. 



   Od roku 2008 zastával funkce moderátora hlavních zpráv a šéfredaktora zpravodajství 

v třetí největší české televizi Prima. V mezidobí pracoval i jako manažer pro vztahy s 

veřejností společnosti Philip Morris Česká republika a jako specialista v oddělení marketingu 

banky Home Credit v Moskvě. Ve skupině EMMA pracuje už od jejího vzniku jako manažer 

pro vnější vztahy.  


   V průběhu své kariéry poskytoval poradenství celé řadě domácích a zahraničních investorů 

ve významných akvizicích především v oblasti energetiky, a to v České a Slovenské 

republice, v Rusku nebo Bosně a Hercegovině.


Člen správní radyVladimír Uhde: 
Vladimír Uhde je managing partner advokátní kanceláře BBH, 

odpovědný za oblast vedení sporů a energetické právo. V rámci 

litigací se zaměřuje na obchodní soudní spory a arbitráže. Má 

rozsáhlé zkušenosti v oblasti energetického práva a klienti 

pravidelně využívají i jeho zkušeností z práva mediálního. 
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Výkonná ředitelkaEdita Mrkousová: 

Zaměstnanci


Vystudovala FTVS UK Praha, obor metodika a organizace řízení. 

Další roky strávila v USA, kde navštěvovala UC Berkeley. 


Do Patrona dětí přišla po 22 letech práce v korporátním světě. 

Přinesla zkušenosti ze start-upu jako byl Oskar, z Vodafone a LG, 

kde pomáhala rozvíjet značku. Před nástupem do Patrona dětí 

vedla na pozici CEO středně velké firmy. 



Je vdaná a má tři děti. 


Zaměstnána od února 2018.



Zodpovědnosti: 


Vedení společnosti



Provozní ředitelkaSvatava Poulson: 
Vystudovala FTVS UK Praha, obor TV pro zdravotně postižené, 

pracovala pro společnost 3M Česko na pozicích v logistice 

a v rámci projektového řízení.


 


Je vdaná a má dvě děti.


Zaměstnána od února 2018.



Zodpovědnosti:


Zajištění provozu projektu, řízení týmu koordinátorek


Mapování a zefektivňování procesů


Komunikace s dárci, přerozdělování přímých darů
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Risk, odhalování rizikKateřina Krohová: 
Vystudovala gymnázium a v profesní kariéře se nejprve 

pohybovala v oblasti klientského servisu, později jako manažer 

odhalování korupce v bankovním sektoru.



Zaměstnána od února 2018 do listopadu 2018.



Zodpovědnosti:


Nastavení optimálního a efektivního procesu oddělení risku


Vyhledávání a sledování rizik


Reporting svěřené oblasti


Finance & HRVeronika Kunešová: 
Vystudovala SŠ agro-podnikání. Pohybovala se několik let 

v korporátním odvětví nadnárodních společností v oblasti 

marketingu, později se rozvíjela v segmentu financí. Rozhodla se 

však opustit komerční zónu a posledních 5 let se věnuje práci 

v neziskovém sektoru. Do ústavu nastoupila nejprve jako 

koordinátorka, nyní působí na finanční a HR pozici.



Zaměstnána od února 2018.



Zodpovědnosti:


Vedení účetnictví, zodpovědnost za audit a finanční výstupy


Předkládání dokumentů pro účtování veřejné sbírky Nadace Sirius


Vedení personální a HR agendy
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ContentVendula Janů: 
Vystudovala FF Univerzity Hradec Králové, obor Filozofie. 

Působila jako organizátor kulturních akcí a lektor v kurzech 

trénování paměti v rámci Městské knihovny v Praze. Pracovala 

také jako manažerka vzdělávání, kde při práci s klienty objevila 

sílu lidských příběhů, které jsou nejsilnějším motorem lidské 

komunikace. 



Zaměstnána od února 2018.



Zodpovědnost:


Stylistické a grafické zpracování příběhů


Rozvíjení strategie a osnovy příběhu


Spolupráce s marketingem na obsahu web


Marketing & PRPetra Handlová: 
Vystudovala Vyšší odbornou školu sociálně pedagogickou. 

Věnovala se poradenským a vychovatelským aktivitám v oblasti 

sociálních služeb. Následně přešla do role koordinátorky projektů 

a posledních několik let působila v oblasti marketingu a PR.



Zaměstnána od února 2018 do října 2018.



Zodpovědnosti:


Plánování a vedení marketingových aktivit
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Koordinátorka příběhůDita Kubisková: 

Vystudovala VOŠ pedagogickou a sociální a obor Školský 

management na Univerzitě Karlově. Pracovala pro společnost 

Moneta Money Bank na pozici trenér/školitel. Od roku 2010 jako 

učitelka a zástupkyně ředitele v mateřské škole. Je vdaná a má 

jednoho syna.



Zaměstnána od února 2018.



Zodpovědnosti:


Komunikace s žadateli o dar, dodavateli služeb a zboží 


Příprava podkladů pro finanční vypořádání žádosti


Administrativní podpora žadatelů



Koordinátorka příběhůAlena Lemerová: 

Vystudovala Střední zdravotnickou školu, obor dětská sestra, 

a Střední jazykovou školu, se zaměřením na obor ekonomie 

a marketing. Pracovala ve společnostech zaměřených 

na průzkum maloobchodu.


Je vdaná a má dvě děti.



Zaměstnána od února 2018.



Zodpovědnosti:


Komunikace s žadateli o dar, dodavateli služeb a zboží 


Příprava podkladů pro finanční vypořádání žádosti


Administrativní podpora žadatelů
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Péče o dárce a žadateleTomáš Krampera: 
Odmaturoval na střední škol European School Brussels III 

v Bruselu.        


	


Zaměstnán od října 2018.



Zodpovědnosti:


Komunikace s dárci, žadateli, patrony a veřejností


Správa Facebookové stránky a skupiny


Administrativní podpora týmu 
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V oblasti IT a vývoje

Naši hlavní dodavatelé 

Heroborrow, s.r.o.   


PLAMEŇÁK, s.r.o.  


Kleos Vision s.r.o.   


VidyaWave Interactiv s.r.o.   


Petr Beťák


Rastsislau Liaukovich

V oblasti marketingu
Kristýna Rakovská


King & Alder s.r.o.


FACEBOOK IRELAND LIMITED
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Významné události v roce 2018

Leden: Nová identita Březen: Nový claim

“společně 
za lepší 
dětství”

Výsledky za 6 měsíců

206 příběhů 
zveřejněných příběhů 

za 4 252 976 Kč


139 splněných příběhů v 
hodnotě 2 071 135 Kč


Výsledky za 6 měsíců

Počet vybraných darů celkem

2 572



Hodnota darů celkem

2 381 820 Kč



Produkce TV spotůVánoce: DoborošekyVánoce: DoborošekyVánoce: Doborošeky
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flag-checkered
Výsledky za 12 měsíců

576 zveřejněných příběhů 
za 10 599 426 Kč


519 splněných příběhů 
v hodnotě 8 511 038 Kč

Počet vybraných 
darů celkem 

10 095


Hodnota darů 
celkem 

8 842 666 Kč
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Poděkování od dětí, kterým 
projekt Patron dětí pomohl 
zpříjemnit jejich životy
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Finanční část

Náklady projektu Patron dětí

Celkem v tis. Kč 13 366

Výnosy projektu Patron dětí

Celkem v tis. Kč 13 366

Mzdové náklady včetně 
sociálního a 
zdravotního pojištění

5 247 Dotace na p rovoz od 
Nadace Sirius

13 366

IT a vývoj produktu 3 948

Marketing 2 858

Ostatní provozní 
náklady

1 313

Náklady na projekt Patron dětí v %

39%

30%

21%

10% Mzdové náklady 
včetně sociálního 
a zdravotního pojištění

IT a vývoj produktu

Marketing

Ostatní provozní náklady
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Rozvaha
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Výkaz zisků a ztrát
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Přílohy k účetní závěrce
1. Charakteristika a hlavní aktivity

Nadace Sirius založila Patron dětí, z.ú. (dále jen „Ústav“) zakládací listinou zapsaných ústavů 
dne 3. ledna 2018.

Zápis Ústavu do rejstříku zapsaných ústavů vedené Městským soudem v Praze (oddíl U, vložka 662) 
proběhl dne 1. února 2018.



Předmět činnosti:  

a) podpora a ochrana potřeb a zájmů dětí; 

b) aktivní účast na charitativních projektech spočívajících v podpoře a ochraně zájmů dětí; 

c) komunikace a spolupráce s rodiči dětí se sociálním nebo zdravotním znevýhodněním; 

d) komunikace a spolupráce se státními a nestátními organizacemi podporujícími a 

e) spolupracujícími s rodinami dětí se sociálním nebo zdravotním znevýhodněním. 



Sídlo společnosti: Patron dětí, z.ú. je na adrese Malostranské nábřeží 558/1, Malá Strana, 118 00 Praha 1.

Identifikační číslo:  068 26 911                 	

Právní forma: Ústav



Zřizovatel Ústavu

Nadace Sirius, Všehrdova 560/2, Praha 1, Identifikační číslo: 284 18 808 



Správní rada Ústavu k 31. prosinci 2018: 

Jiří Šmejc - předseda

Vladimír Uhde - člen

Pavel Zuna - člen



Statutární orgán – ředitelka Ústavu k 31. prosinci 2018: 

Mgr. Edita Mrkousová 


Účetním obdobím jednotky je období od 1. února 2018 do 31. prosince 2018. Rozvahovým dnem 
dle § 19 odst. 1 zákona o účetnictví je 31. prosinec 2018.

2. Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den
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3. Zásadní účetní postupy

4. Krátkodobý finanční majetek

5. Dlouhodobý majetek

e) Postupy účtování


Ústav připravuje účetní závěrku v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, 

u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví.



f) Krátkodobý finanční majetek


Krátkodobý finanční majetek představuje zůstatek na běžných účtech bank a v pokladně v českých 

korunách. 



g) Pohledávky


Pohledávky se účtují ve své nominální hodnotě. 



h) Klasifikace závazků


Ústav klasifikuje část dlouhodobých závazků, bankovních úvěrů a finančních výpomocí, jejichž doba 

splatnosti je kratší než jeden rok vzhledem k datu účetní závěrky, jako krátkodobé.



i) Daň z příjmů


Splatná daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo 

sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy.



j) Postupy účtování o nadačních příspěvkoch


Přijaté nadační příspěvky jsou účtovány na účet 648 – Přijaté příspěvky.


K 31. prosinci 2018 činil zůstatek na bankovním účtu 1 786 tis. Kč.


Ústav nenakoupil za období od 1.2.2018 do 31.12.2018 žádný nehmotný nebo 

hmotný majetek. 




30

6. Pohledávky a závazky

7. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období

8. Závazky ze sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění a daň z příjmu

a) Krátkodobé pohledávky činí k 31. prosinci 2018 121 tis. Kč.


b) Krátkodobé závazky činí k 31. prosinci 2018 689 tis. Kč. Ústav neeviduje žádné závazky po lhůtě 

splatnosti.


c) Výdaje příštích období činí k 31. prosinci 2018 176 tis. Kč


d) Výnosy příštích období činí k 31. prosinci 2018 635 tis. Kč a představují časové rozlišení přijatých 

příspevků.


Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí k 31. prosinci 2018 132 tis. Kč, 

ze kterých 88 tis. Kč představují závazky ze sociálního zabezpečení a 38 tis. Kč představují závazky 

ze zdravotního pojištění. Zálohová daň z příjmů zaměstnanců činí 35 tis. Kč.



Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti.


9. Přijaté příspěvky


Nadace Sirius poskytla Ústavu nadační příspěvek. Účelem nadačního příspěvku je zajistit realizaci 

projektů, které budou přispívat ke zlepšování a rozvoji kvality života dětí. Ústav je oprávněn použít 

nadační příspěvek až do roku 2019.



Celková výše poskytnutého Nadačního příspěvku za období od 1.2.2018 do 31.12.2018 byla 14 000 

tis. Kč. V roce 2018 bylo využito 13 365 tis Kč a pro rok 2019 zbývá 635 tis Kč.



Počet

zaměstnanců

1.2.-31.12. 
2018

Zaměstnanci 11 3 941 1 304 2

21 3043 94111Celkem

Mzdové

náklady

(Celkem v tisících)

Sociální 
náklady


(Celkem v tisících)

Náklady na sociální zabezpečení 
a zdravotní pojištění

(Celkem v tisících)
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10. Služby

Dodavatelé 1.2. - 31. 12. 2018

(Celkem v tisících)

Facebook Ireland Limited 1 374

Heroborrow, s.r.o. 923

PLAMEŇÁK, s.r.o. 851

Kleos Vision s.r.o.   699

VidyaWave Interactiv s.r.o. 608

Ostatní 2 594

Celkem 7 686

11. Informace o odměnách statutárním auditorům

Informace o odměnách statutárním auditorům - § 30/1i - Celková odměna přijatá auditorem 

za povinný audit roční účetní závěrky a celková odměna přijaté auditorem za jiné ověřovací služby, 

za daňové poradenství a jiné neauditorské služby činí 5 000 Kč.

12. Daň z příjmů

V běžném období Patron dětí, z.ú. nevykázal žádnou činnost, která by podléhala dani z příjmů podle 

§ 18 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

13. Významná následná událost
V Praze dne 8.10. 2019




Závěrku sestavil (jméno, podpisový záznam): Veronika Kunešová





Statutární orgán (jméno, podpisový záznam): Edita Mrkousová
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Výrok auditora
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