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Nejdůležitější není vyhrát, ale nikdy se nevzdat. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

Aliance žen s rakovinou prsu, o. p. s.  

 
Členská organizace Evropské koalice “Europa Donna” 
Členská organizace Evropské koalice onkologických pacientů ECPC (European Cancer 
Patient Coalition)  
Zakládající člen HOP – Hlasu onkologických pacientů, člen výboru HOP (od října 

2021) 
Zakládající člen NAPO – Národní asociace pacientských organizací, člen výboru NAPO 

(od listopadu 2021) 
Držitelka značky Prověřená veřejně prospěšná organizace 
 

Založena dne 9. července 2002 devatenácti organizacemi onkologických pacientek 
jako zastřešující celostátní obecně prospěšná společnost.  

 
Jejím cílem je:  
 

-  sloužit jako informační a edukační centrum pro veřejnost, onkologicky nemocné  
   a jejich organizace  

-  poskytovat metodickou pomoc organizacím onkologicky nemocných  
-  koordinovat projekty a kampaně ve prospěch prevence a léčby nádorového   

   onemocnění prsu  
-  sjednotit snahy pacientských organizací i jednotlivců o prosazování práv a rovných  
   podmínek k léčbě a rekonvalescenci žen s nádorovým onemocněním prsu  

-  zastupovat české onkologické pacientky v mezinárodních strukturách  
 

Obsah výroční zprávy:  
1. Zpráva o činnosti za rok 2021  

2. Zpráva o financích za rok 2021  
3. Plán aktivit na rok 2022  
 

Členství ve správní a dozorčí radě k 31. 12. 2021 
Správní rada:  
Předsedkyně správní rady: MUDr. Miroslava Skovajsová Ph.D.  
Člen správní rady: MUDr. Kateřina Kopečková, PhD  
Člen správní rady: Marta Křečková  

Člen správní rady: PhDr. Zuzana Peterová 
Člen správní rady: Kateřina Pintérová 

Člen správní rady: Radka Kozáková  
 

Dozorčí rada: 

Alena Nováková 
Marta Veselá  
Ing. Alena Kočí 

 
Sídlo společnosti a kontakty:  
Havlíčkovo náměstí 746/11 
130 00 Praha 3  

Tel: 777 791 590 
E-mail: aliance@breastcancer.cz  
 

Webové stránky:  
www.breastcancer.cz  

www.bellisky.cz  
www.neviditelnezeny.cz 
www.ostresledovanaprsa.cz 

http://www.breastcancer.cz/
http://www.bellisky.cz/
http://www.neviditelnezeny.cz/
http://www.ostresledovanaprsa.cz/


 

IČ a registrace v Obchodním rejstříku:  
IČ: 26 70 43 74  

Číslo účtu: 27-9092620207/0100 (Komerční banka)  
Registrace v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze dne 9. 7. 2002,  

odd. O, vložka 255  
 

 

Vedení společnosti:  
Eva Knappová, ředitelka společnosti do 31. 3. 2021 

Mgr. Štěpánka Pokorná, ředitelka společnosti od 1. 4. 2021 
Tel.: +420777791590  

E-mail: pokorna@breastcancer.cz  

 
Zaměstnanci: 
JUDr. Magdalena Vošalíková – zástupkyně ředitelky 
Tel.: +420732314118  

E-mail: vosalikova@czechpr.cz  
Iva Bachanová – asistentka ředitelky  
Tel.: +420734837675 

E-mail: aliance@breastcancer.cz 
 

Projekt Bellis – mladé ženy s rakovinou prsu do 45 let věku 
Ing. Nikola Samková – managerka projektu  

Tel: + 420774578 877 
E-mail: nikola.weigertova@gmail.com 

www.bellisky.cz 

Petra Svobodová – koordinátorka projektu 
Tel.: +420777541996 

E-mail: petrasvobip@gmail.com 
www.bellisky.cz 

 
Projekt Zdravá prsa pro neslyšící 

Veronika Rafflerová – koordinátorka projektu 
E-mail: rafflerova@seznam.cz 
www.breastcancer.cz/cs/zdrava-prsa-pro-neslysici 

Projekt Nejde jen o prsa 

Radka Kozáková – koordinátorka projektu  

Tel: +420739244143 

E-mail: edukace@breastcancer.cz 

 

Externí spolupracovnice: 
 

Projekt Neviditelné ženy  
Libuše Žamberská – koordinátorka projektu  

Tel: + 420603230513 

E-mail: zamberskaLiba@seznam.cz, neviditelnezeny@breastcancer.cz 
www.neviditelnezeny.cz 

 
 

Národní reprezentantka ČR pro Europu Donnu a ECPC 
Mgr. Marta Kostrová 

Tel: +420703332930 
E-mail: marta.kostrova@seznam.cz 

 

mailto:nikola.weigertova@gmail.com
mailto:marta.kostrova@seznam.cz


Účetní: 
Ing. Alena Nováková  

Tel.: +420602464160 
E-mail: aliance@breastcancer.cz  

 

Public Relations: 
Czech P. R., s.r.o.  
Národní 17  
110 00 Praha 1  

tel. +420 224 210 206; +420 732 314 118  
fax +420 224 210 615  
www.czechpr.cz   

JUDr. Magdalena Vošalíková – kontaktní osoba 

Tel.: +420732314118  

E-mail: vosalikova@czechpr.cz  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

  

 

http://www.czechpr.cz/


Úvodní slovo ředitelky  

 

Rok 2021, devatenáctý rok 

existence Aliance, byl ve znamení 
změn. 

Část změn měla na svědomí 

pokračující pandemie Covid-19, 
která nás donutila zrušit tradiční 
akce nebo je převést do on-line 

podoby. Nemožnost osobního 
setkávání nás naučila nové 

dovednosti a ukázala, že jsme 
flexibilní a umíme se učit nové věci. 

Moje působení jako ředitelky Aliance začalo hrozbou „konce“ Aliance. Větší část 

roku hrozilo, že díky nově vzniklé zákonné definici pacientské organizace bude muset 
Aliance ukončit svoji činnost a založit novou organizaci jako spolek, aby dál mohla 
zastupovat práva a zájmy pacientek a účastnit se rozhodovacích procesů. Tato situace 

by znamenala novou organizaci, nový název a zejména ztrátu historie Aliance.  

Společnou činností s partnery z pacientských organizací, spoluprací s poslanci a 
senátory se nám povedlo prosadit upravení definice, které zajistilo kontinuitu 

fungování Aliance jako obecně prospěšné společnosti a zároveň pacientské organizace. 

Největší změna přišla už v první polovině roku. Po 10 letech působení v Alianci, 
se ředitelka Eva Knappová rozhodla odejít do důchodu. Bylo vyhlášeno výběrové řízení 

na pozici ředitelky, které jsem vyhrála a 1. dubna nastala nová etapa mého života.  

Převzala jsem organizaci, která si díky neúnavné práci Evy Knappové, vydobyla 
čelné místo v zastupování práv a zájmů nejen pacientek s rakovinou prsu. Iniciovala 
vznik projektů, které společným úsilím zastupují práva onkologických pacientů a práva 

pacientů napříč diagnózami. Rozšířila mezinárodní spolupráci Aliance, pomohla na svět 
projektu Bellis – mladé ženy s rakovinou prsu. Rozvíjela projekty, které naplňovaly 

cíle Aliance a poskytovala pomoc a podporu všem, kteří ji potřebovali.  

Eva zůstává součástí Aliance jako emeritní ředitelka a její stopa, kterou zde 
zanechala je nesmazatelná. Děkujeme 

Rok 2022 bude ve znamení oslav 20 let Aliance žen s rakovinou prsu. 

Oslavou všech, kteří pomáhají ostatním v nelehké životní situaci, věnují svůj 

čas, prostředky nebo podporu potřebným. 

       Mgr. Štěpánka Pokorná 

 

 

 
 



AKCE A PROJEKTY 2021 
 

 
V první polovině roku musely být plánované akce Slet dam v MOÚ, Den Shalom a 

Dokážeš to taky z důvodu pandemické situace a zákazu konání společných akcí 
zrušeny.  
Aliance žen členkám pacientských organizací poskytovala relevantní odborné 

informace o aktuální epidemiologické situaci a možnosti očkování proti nemoci 
covid19. Informace o tom, jak postupovat, druhu vakcín, rezervačním systému a další 

jsme uveřejňovaly na webu Aliance, cestou sociálních sítí a pomocí dopisů posílaných 
pacientským organizacím.  
 

 

Uskutečněné projekty 

 
 

Protajči se ke zdraví 
 
Pravidelné každotýdenní cvičení pod vedením Ivana Trebichavského se konalo 
v tělocvičně pražského Sokola, pokud to epidemiologická situace dovolila. Další 

aktivity probíhaly venku na několika místech Prahy. 
 

Cvičení byla otevřená pro veřejnost a jejich součástí byla dobrovolná sbírka na podporu 
projektu „Protajči se ke zdraví“. Celkem se vybralo symbolických 1700 Kč. Pro 
pacientky a členky ČOS bylo cvičení zdarma. 

 
27.5., 5. – 5. 6. Cvičení na Letné 

10. 7., 13. 7., 20. 7., 27. 7., 21. 8., 14. 9. Cvičení na Vyšehradě 
16. 6., 6. 10. cvičení Tajči Lymfa Flow v spolupráci s Amélií, z. s. 

 
 

 
Ženy ženám  

 
Již po devatenácté mohly ženy využít od 1. 8. do 31. 12.  slevovou poukázku na 
mamografické nebo sonografické vyšetření prsů v 68 screeningových akreditovaných 

centrech po celé ČR. Rozesláno bylo téměř 4 000 poukázek. Akce byla realizována za 
podpory společnosti Avon Cosmetics. 

 

 
Nejde jen o prsa 

 
Provádění edukací na školách bylo i v roce 2021 negativně ovlivněno pandemií Covid 
– 19.  Podzimní zlepšení situace umožnilo na několika středních školách edukace 

uskutečnit. Pacientské organizace a školitelky z projektu Bellis tuto možnost využily a 
edukace se opět rozběhly.  
 

 

Semináře a vzdělávací akce pořádané pro pacientské organizace 
 
11. 2. Jak si můžete dát schůzku v aplikaci Microsoft Teams – webinář pro členky 

pacientských organizací na téma „Jak neztratit kontakt s okolním světem“ o on-line 
komunikaci na Teamsech od společnosti Digiskills.  

13. 12. Výživa onkologického pacienta 



Webinář s nutriční terapeutkou Mgr. Věrou Andráškovou 

 

Bellis – mladé ženy s rakovinou prsu do 45 let věku 

 
Rok 2021 byl pro Bellisky velmi úspěšný. Podařilo se jim vydat knihu Nejsi na to 
sama – průvodce rakovinou prsu. Část roku 2021 byla stále významně 
poznamenána pandemií koronaviru. Některé plánované aktivity se musely uskutečnit 

v online podobě a některé akce se musely úplně přesunout na další rok. I přes 
pandemii koronaviru se Belliskám podařilo zrealizovat mnoho aktivit pro pacientky a 

naplnit tak své poslání. Projekt pokračoval v aktivitách z posledních let, ale také pro 
Bellisky připravil několik novinek. 
 

Kniha Nejsi na to sama – průvodce rakovinou prsu 
 

4. 2. Slavnostní představení v podobě online vysílání (5 800 zhlédnutí vysílání), od té 
doby začala distribuce. Celkem bylo k dispozici 1 393 výtisků knihu, zbytek 
z celkového nákladu 2 500 ks knih šel do distribuce v knihkupectvích. Do konce roku 

2021 předáno celkem 1 283 knih pacientkám. Kniha sbírá krásné ohlasy nejen od 
samotných pacientek, ale také od odborné veřejnosti a blízkých pacientek. Pro rok 

2022 Bellisky plánují dotisk a distribuci do Komplexních onkologických center včetně 
překladu knihy do angličtiny. O knize bylo vydáno 38 článků v tisku, 23 článků 
v elektronických médiích. Knihu byla slavnostně pokřtěna na akci v Radlické kulturní 

sportovně koncem června. 
 

        
Letní Terapeutický pobyt 
 

Pro 43 pacientek, které se zúčastnilo ve dnech 16. až 20. června pobytu v pensionu 
Chata Tesanka byl zajištěn odborný program, masáže a skupinová terapie. 

 
„Zpět do kondice“ 
 

V projektu došlo k mnoha inovacím, tohoto ročníku se účastnilo více než 53 pacientek. 
Společně se trénovalo, motivovalo k pohybu a zúčastnily jsme se společně sedmi 

běžeckých Night run závodů (celkem 48 běžkyň Bellisek). Pokračovaly také virtuální 
měsíční výzvy. Dohromady se nasportovalo v pěti měsíčních výzvách 38 399 km. 
Slavnostní vyhlášení projektu proběhlo v rámci závodu Race for the Cure v oboře 

Hvězda, které Bellisky s Aliancí žen spolupořádaly.  
 

#HlidejSiJe.  
 

Již pátým rokem Bellisky pokračovaly ve velké říjnová kampani na podporu 
samovyšetření (.)(.) Součtově měla tato kampaň prostřednictvím sociálních sítí dosah 
u 800 000 uživatelů. 

 
 

 
Příběhy a fotografie pro časopis Moje psychologie  
 

Kromě příběhů pacientek, bylo v časopise věnováno mnoho prostoru prevenci, 
příprava článku o rakovině prsu bez obalu. 

 
Říjen – měsíc boje proti rakovině prsu 
 



V rámci růžového října se Bellisky zúčastnily několika autorských čtení, nově se 
zapojily do akce s názvem Ride and Roses, spolupořádaly běh za zdravá prsa 
s názvem Race for the Cure, podzimní aktivity vyvrcholily Beneficí, která se 

uskutečnila 12. listopadu na Nové scéně Národního divadla. 
       

  
Nejde jen o prsa a edukace 
 

Bellisky provedly celkem 28 edukací samovyšetření prsu (přednášky, workshopy) a 
vyedukovaly více než 3 800 žen a dívek osobně a provedly také 11 online edukací 

s celkovým počtem 450 vyedukovaných žen. Počet edukací a počet vyedukovaných 
byl v tomto roce opět nižší z důvodu pandemie koronaviru. 
 

 
Souhrn aktivit: 

 
7. 1. On-line webinář Dr. Pospíchal na téma Jak na vztahy 
7. 1. On-line seminář Pacientský Hub na téma Jak si udržet duševní pohodu v novém 

roce 
14. 1. On-line webinář Dr. Pospíchal na téma Jak na vztahy 

20. 1. On-line PraguONCO pacientská sekce 
25. 1. Webinář ke covid očkování 

27. 1. On-line seminář na téma lymfa 
28. 1. Ocenění 3. místo v soutěži Zlatý banán 
4. 2. On-line seminář APO 

4. 2. On-line představení knihy Průvodce 
5. 2. On-line seminář s Dr. Pospíchalem 

10. 2. Webinář Pacientský Hub – očkování proti covid-19 
11. 2. Webinář Europa Donna – webinář očkování 
13. 2. Focení knihy, edukace a letáček Avon linka 

18. 2. On-line webinář s Laurou Janáčkovou na téma štěstí 
26. 2. Webinář s Dr. Pospíchalem – sebevědomí a vztah k vlastnímu tělu 

9. 3. Webinář auto-lymfomasáž 18:00 hod. 
10. 3. On-line prezentace Zlín Fashion Week Dotek 
9. 4. On-line prezentace aktivit Bellis pro IBM 10:00 - 11:00 v AJ 

13. 4. On-line prezentace aktivit projektu Bellis a účast na diskuzi Hub MZ 
22. 4. On-line webinář zdravá strava u onkologických pacientů 

11. 5. On-line edukace Equia 
29. 5. Webinář s Dr. Pospíchalem na téma Zvládání stresu 
22. 4. Webinář na téma zdravá strava 18:00 hod. 

27. 5. Webinář na téma Zvládání psychické zátěže a stresu 10:00 hod. 
14.- 15. 6. Účast na výstavě a kampani #MyTimeOurTime 

16. - 20. 6. Letní terapeutický pobyt Jizerské hory 
23. 6. Křest knihy Nejsi na to sama – průvodce rakovinou prsu a zahradní oslava 
18:00 Slavnostní křest knihy Nejsi na to sama – průvodce rakovinou prsu 

26. 7. Kulatý stůl GE Healh Care, Hilton 
28. 7. Focení podzimní kampaně pro AVON 

7. 8. Night run běh Hradec Králové – běh a edukace 
14. 8. Night run běh Most 
25. 8. Akademie pacientských organizací – Letní škola 

25. 8. Focení pro časopis Moje psychologie 
28. 8. Neon run Praha 

31. 8. Natáčení videoklipu pro AVON 
2. 9. Hlas onkologických pacientů – Nikol Pazderová ve výboru 
18. 9. Night run běh Praha 

21. 9. Účast na tiskové konferenci AVON 



22. 9. On-line vysílání a edukace samovyšetření prsu (.)(.) Revitalash 
25. 9. Night run běh Ostrava 
1. 10. Křest kalendáře s Hynkem Čermákem 

2. 10. Night run běh České Budějovice 
2. 10. Barometr zdraví Karlovy Vary – edukace 

2. 10. Edukace v Opavě v Kavárně centra života (Nadace Pavla Novotného) 
3. 10. Ride and Roses 
3. 10. Race for the Cure 

4. 10. Autorské čtení Plzeňsko 
7. 10. Testování na Ministerstvu zdravotnictví 

9. 10. Night run běh Olomouc 
12. 10. BOD a pacientská rada Brno 
15. 10. vzdělávání Chytrý fundraising 

20. 10. On-line edukace v angličtině – Expedia Group 
21. 10. On-line seminář BRCA 

25. 10. Autorské čtení Klobouk dolů 
25. 10. Autorské čtení a edukace samovyšetření kavárna Anděl v Plzni 
26.10. On-line povídání o Islandu 

4. 11. Výroční konference Aliance žen s rakovinou prsu 
10. 11. Edukace Městská knihovna Kravaře 

11. 11. Edukace Kavárna centra života Opava (Nadace Pavla Novotného) 
12. 11. Benefice v Národním divadle 

15. 11. On-line přednáška MyslliProtiRakovině 
 
Detailní informace na www.bellisky.cz  
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Avon linka za zdravá prsa 

 
Na bezplatnou linku se může kdokoliv anonymně obrátit a získat pomoc v nelehké 
situaci nebo bližší informace k onemocnění a prevenci rakoviny prsu. S volajícími na 
Lince komunikují ženy, které zvládly všechny strasti léčby a jsou pro ženu 

vyhledávající tímto způsobem pomoc dokladem úspěšnosti konvenční léčby a reálnou 
nadějí na vyléčení. Poradenství poskytují pacientky z různých věkových skupin. 

Poskytovatelky pacientské podpory jsou také připraveny informovat o službách 
odborníků z oblasti sociální, mamodiagnostiky, onkologie apod., které jim mohou být 
oporou. 

 
Pacientská podpora a informace jsou k dispozici na bezplatné lince 800 546 546 každý 

všední den od 10 do 18 hodin, přes Facebook Avon linka za zdravá prsa – messenger 
a email: zazdravaprsa@breastcancer.cz. 

 
V současné době je na lince šest poskytovatelek podpory, které se v průběhu týdne 
střídají a dva psychologové se zaměřením na onkologicky nemocné. 

 
Součástí práce na lince jsou i propagace a exekuce projektů Ženy ženám a Nejde jen 

o prsa. 

 
Projekt „Neviditelné ženy“ 

 
 
31.7. – 6. 8. 2021 relaxační pobyt pro metastatické pacientky v Poděbradech se 

cvičením a programem.  Koordinátorka projektu Neviditelné ženy Líba Žamberská 
připravila bohatý program, který byl pro pacientky, které přijely z celé republiky, velmi 
prospěšný, zajímavý a užitečný. Byly zajištěny přednášky i praktické ukázky, cvičení 

s rehabilitačními prvky, konzultace s přednášejícími, ale také prohlídky lázeňské 
kolonády, ochutnávky léčivých pramenů. Nechyběly oblíbené přednášky a ukázky, jak 

si pomoci při bolestech např. pomocí tejpování, očistné svíce, Su-jok, oční jóga, 
ergoterapie, ale také vzájemná podpora a výměna zkušeností mezi spolky. 
 

 

Projekt „Zdravá prsa pro neslyšící“ 
 
Projekt Zdravá prsa pro Neslyšící zrealizoval více než 60 postů, videí a odkazů na 

sociálních sítích Zdravá prsa pro Neslyšící. Na facebookový a instagramový profil jsou 
umísťovány informace a videa v českém znakovém jazyce. Aktivita na sociálních sítích 
je velmi důležitou částí práce pro neslyšící, neboť je to kanál, který umožňuje dostat 

informace do komunity neslyšících. 
 

Videorozhovor s MUDr. Skovajsovou (video je v českém znakovém jazyce, tlumočeno 
do mluvené češtiny a opatřeno českými titulky). 
 

Probíhaly výzvy pro neslyšící ženy, aby posílaly svoje dotazy a následně vznikly 
okruhy témat, aby tak byly pokryty všechny oblasti. Na tomto základě vznikl scénář 

k natáčení. 
 
Přednášky: 

28. 3. Online streamovaná přednáška na Facebooku pro pořad Znakovárna  
31. 7. Přednáška v kavárně pro neslyšící U Žambocha v Brně 

9. 10. Stánek na festivalu Znakofest 
 
Připravují se dvě publikace přeložené do ČZJ. 

mailto:zazdravaprsa@breastcancer.cz


 

MysliProtiRakovině  
 
Pátý cyklus přednášek pro pacienty s PhDr. Ing. Martinem Pospíchalem na téma 

„Jak předcházet rakovině pohledem psychologie – možnosti snížení rizika rozvoje a 

návratu onkologického onemocnění“. 
 

10. 11. Pardubická nemocnice 
15. 11. Přes konferenční software Zoom  

23. 11. Ústav hematologie a krevní transfúze v Praze 
 
www.linkos.cz/pacient-a-rodina/mysliprotirakovine/  

 

 

My Time Our Time – Neviditelné ženy 
 
Život pacientek a také pacientů s metastatickou rakovinou prsu připomněla neobvyklá 

audiovizuální výstava My Time, Our Time – Neviditelné ženy, která se uskutečnila 13. 
– 16. 6. na náměstí Míru v Praze. Na příběhu pěti lidí, čtyř žen a jednoho muže 

upozornila nejen na komplikace, jaké může život s tímto nevyléčitelným onemocněním 
přinášet, ale také na to, jak je důležité vážit si rychle ubíhajícího času, který je nám 
vyměřen. Jak se sami vidí? Jak bojují s psychikou? Co jim pomáhá? Jaký je život 

s touto diagnózou? To jsou otázky, na které odpovídají účastníci projektu. 
 

Webináře pro metastatické pacientky a jejich blízké 
 

10. 5. Komunikace lékař a pacient  
MUDr. Kateřina Kopečková, Ph.D z Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol a 
psycholožka, spisovatelka a onkologická pacientka PhDr. Zuzana Peterová. 

  
11.  5. Co pomáhá žít dál i nevyléčitelnou onkologickou diagnózou 

PhDr. Ing. Martin Pospíchal, Ph.D., psycholog a blízký pacienta, Zuzka Nemčíková, 
psycholožka a pacientka a spisovatel a pacient Stanislav Václavík. 
 

12.5. Věci poslední 
Mgr. Šárka Slavíková z Amélie z.s. a MUDr. Michal Kouba z Ústavu hematologie a 

krevní transfuze a lékař Cesty domů. 
 
11.10. Metastatická rakovina prsu pohledem onkologa  

MUDr. Martina Zimovjanová, Ph.D., primářka Onkologické kliniky Všeobecné fakultní 
nemocnice v Praze 

 
12. 10.  Co trápí duši člověka s metastatickým onemocněním a jak s tím může 
psychologie pomoci 

PhDr. ING. Martin Pospíchal, PH.D., Katedra psychologie UK 
 

13. 10. Dříve vyslovené přání – představení nástroje, kterým lze ovlivnit léčbu 
MUDr. Michal Kouba, Ústav hematologie a krevní transfuze, Cesta domů 
 

14. 10. Jak důležité je při léčbě vzájemné naslouchání, pochopení a spolupráce a jak 
na to - MUDr. Kateřina Kopečková, PH.D., onkologická klinika 2, LF UK a FN Motol 

 
15. 10. Potřeby nemocných a blízkých v dlouhodobé paliativní léčbě a na konci života 
Mgr. Šárka Slavíková, Amélie, z.s.   

 

http://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/mysliprotirakovine/
https://www.facebook.com/zuzana.nemcikova.98?__cft__%5b0%5d=AZW2Cq4vWgZGn28zTZcahiQF5-uRnDseF1CcjaVVHLhRuCvYyDTZS9VKKyFjleV6G72xvkfd4rBEhBzpxGVsj2CkvRC6BsAguWJtRR4WBGdzUdJ74dNJ_oJFUZNmWxRiw5Iqo-1-1hEZAyELMKYjUAmoRdHU0dL-YnD-VqlctBT7Efhpq2lJFAcp8pe3Zxqx3o4&__tn__=-%5dK-R


Kavárna u Lili 
On-line posezení pro členky PO a ostatních přátel (i psích) v Kavárně u Lili, kde se 

probírají a sdílí různá témata a zajímavosti života, servíruje se povzbuzení, radost, 
úsměvy. Hosty do imaginární kavárny zve PhDr. Zuzana Peterová. 
 

25. 3. První on-line setkání a povídání „u kafíčka“ na seznámení a pojmenování naší 
kavárny na Kavárnu u Lili. 

 
22. 4. Hostem byla magistra Tereza Weissová, zkušená pražská lékárnice, která 
vyprávěla o doplňcích stravy prospěšných pro onkologicky nemocné. 

 
27. 5. Jan Šimeček, optometrista zasvětil divačky přítomné do tajů optiky, čoček, 

brýlí, očních nemocí. 
 
9. 9. Kavárna z Paříže – novinář a překladatel Petr Balajka s manželkou vyprávěly o 

životě přímo z Paříže. 
 

25. 11 Hostem byl Jakub Peter, mašgiach Židovské obce v Praze, který vyprávěl o 
židovské kuchyni. 
 

14. 12. Půjdem spolu do Betléma – předvánoční kavárnička s varhanami a koledami. 

 

Říjen – měsíc boje proti rakovině prsu 

Race for the Cure 3. 10. 2021 
Race for the Cure v Praze  je charitativní běh a pochod na podporu pacientek a pacientů 

s rakovinou prsu oslavující radost ze života, sounáležitost a podporu. V pražské oboře 
Hvězda se na české premiéře běhu sešlo 108 bežkyň, běžců a pochodníků, pacientek, 

diplomatů a dalších podporovatelů, aby věnovali svůj čas, energii a také finance na 
podporu pacientek s rakovinou prsu.  

 
 

Plaveme prsa 16. 10. 2021 
V tomto roce se konal již 10. ročník akce Plaveme prsa v Praze, Mostě, Bohumíně, 
Šumperku, Karlově Studánce a Kladně. Náhradní program – Jablíčkový den proběhl 

13. října v Lovosicích a Litoměřicích, Den pro Růžovou stužku 15. října ve Vsetíně a v 
Benešovské nemocnici 15. října Růžový říjen – za zdravá prsa. V neděli 17. října nás 

podpořili také otužilci z Hradce Králové a Jihlavy, a tak se poprvé plavalo i v ledové 
vodě. Plavalo se se vzpomínkou na dlouholetého podporovatele Aliance žen Kamila 
Čepeláka a s cílem přeplavat jezero Loch Ness. Naplaváno bylo více než 100 kilometrů, 

takže jezero Loch Ness bylo několikrát symbolicky překonáno. 
 

 

Ostře sledovaná prsa v kavárnách CrossCafe 1. – 31.10. 2021 
Již čtvrtým rokem se kampaň zaměřená na prevenci uskutečnila ve spolupráci 
s českým kavárenským řetězcem CrossCafe. Do projektu se zapojilo 20 kaváren 
CrossCafe, které vizuálně a také prostřednictvím letáčků a brožurek upozorňovaly na 

téma důležitosti prevence rakoviny prsu.  
 

Výroční konference pacientských organizací Aliance žen s rakovinou 
prsu 5. – 6. 11. 2021 

 
Tématu „Jak ovlivňuje náš život e-HEALTH a elektronizace zdravotnictví – Jak doba 
pandemie změnila poskytování zdravotní péče. Přinesla i něco dobrého?“ se věnovali 



přednášející MUDr. Mgr. Jolana Kopsa Těšinová, MUDr. Tomáš Doležal a MUDr. Tomáš 
Šebek.  
 

 

OSTATNÍ AKTIVITY 

 
 
Účast na veletrzích a odborných konferencích  

 
12. 1. PragueONCO  

12. ročníku pražského mezioborového kolokvia PragueONCO on-line 
 

8. – 12. 3. Zlín Fashion Week DOTEK 
Neziskový projekt, pořádaný studenty Fakulty multimediálních komunikací Univerzity 
Tomáše Bati, plný přednášek, workshopů, videí, panelových diskuzí a mnoho dalších 

akcí. Výtěžek aukce byl věnován na podporu činnosti Aliance. 
 

19.  –23. 4. - NGO Market – akce v době koronavirové epidemie online 

 

13. - 15. 10. Brněnské onkologické dny – konání v hybridní formě, on-line 

přenosy + omezeně aktivně 

 

31. 7. Den zdraví Ministerstva zdravotnictví ČR – účast Aliance žen 

s rakovinou prsu, organizací Alen a ŽAP Praha, prevence rakoviny prsu, edukace na 
prsních fantomech, informace o zdravém způsobu života jako základ prevence. 

 

Edukativní podpůrné materiály 
 

Nejsi na to sama, průvodce rakovinou prsu 

Kniha pro všechny ženy, které postihlo toto vážné onemocnění, a také jejich blízké. 

Publikace vznikla ve spolupráci s předními českými lékaři a provází ženu onemocněním 

od podezření na nádor až po návrat do běžného života po úspěšné léčbě.  

 

Touha žít 

Kniha o možnostech zvládání nevyléčitelného onkologického onemocnění pohledem 

psychologa a pacientů. Kniha je určena jak samotným, nevyléčitelně onkologicky 

nemocným lidem, tak i jejich blízký nebo širší zdravotnické veřejnosti. O tom, jak lépe 

porozumět tomu, co je tíží a jak jim být oporou. 

 

Advokacie, lobbing, Pacientské rady 

 

Lobbing na jednotlivá témata v projektu Hlas onkologických pacientů (HOP) – na 

podzim 2021 se platforma HOP přeměnila na spolek a dále bude vyvíjet činnost 

zejména v oblasti zastupování a prosazování zájmů pacientů s onkologickými a 

hemato-onkologickými diagnózami s cílem komplexního zajištění jejich potřeb. 

Členkou výboru HOP se stala Nikola Pazderová. Zprávu o činnosti HOP je k dispozici 

na hlaspacientu.cz 

 

Lobbing na jednotlivá témata v projektu Národní asociace pacientských organizací 

(NAPO) NAPO má za cíl prosazovat kolektivní zájmy pacientů a podporovat pacientské 



organizace v jejich práci. Fungování NAPO je podpořeno z fondu EHP, program Zdraví, 

proto mohla v listopadu 2021 proběhnout ustavující schůze. Aliance je jedním 

z ustavujících členů a členem výkonného výboru a revizní komise (Mgr. Štěpánka 

Pokorná – výkonný výbor, Eva Knappová – kontrolní komise) Více o aktivitách na 

silapacientu.cz 

 

Lobbing v průběhu schvalování zákona č. 48/2021 – definice pacientské organizace 

V roce 2021 prošel legislativním procesem zákon, ve kterém se poprvé objevila 

definice pacientské organizace. V návrhu, který poslanecká sněmovna schvalovala, 

bohužel mezi právními formami pacientských organizací chyběla obecně prospěšná 

společnost či zapsaný ústav. Zákon považoval za jedinou možnou právní formu spolek. 

Pro Alianci by to znamenalo ukončit činnost jako obecně prospěšná společnost a založit 

novou organizaci jako spolek, tím bychom přišli o devatenáctiletou historii. Společnými 

aktivitami s ostatními pacientskými organizacemi, NAPO, AVPO, poslanci a senátory 

se podařilo definici změnit a obecně prospěšné společnosti a zapsané ústavy byli 

přidány do zákonné definice. Zákon také nově upravuje dostupnost tzv. orphanů, léků 

na vzácná onemocnění. Zástupci pacientů, skrze pacientské organizace, mohou lépe 

zastupovat práva a zájmy pacientů a účastnit se rozhodovacích řízení. 

 

Aktivní účast na kulatém stole GE – Výzvy screeningu ženských onemocnění v době 

postcovidové. 

 

Aktivní účast na akci „Inovace pro život: jak se mění dostupnost moderních terapií 

v ČR“. 

 

Účast na tvorbě nového Národního onkologického programu – ředitelka Štěpánka 

Pokorná je členkou Národní rady pro implementaci NOP. 

 

První volební období Pacientské rady ministra zdravotnictví ČR skončilo 6. 10. 2021. 

Ředitelka Štěpánka Pokorná byla jmenována členkou Pacientské rady na období 10. 

12. 2021- 10. 12. 2025. 

 

Vznikla nová pracovní skupina PR pro e-Health – členkou je Petra Svobodová. 

  

Pacientská rada MOÚ: 24. 5. a 12. 10. v Brně, nově je členkou i Petra Svobodová 

jako zástupce mladých pacientek s rakovinou prsu.  

 

 

Mezinárodní spolupráce 

 
 

Mezinárodní online aktivity 2021 s účastí zástupců Aliance: 
 
18. - 19.6. EUROPA DONNA MBC Advocacy Webinar 202123. - 24.10. 15. 

Panevropská konference EUROPA DONNA   

19. - 21.11. EUROPA DONNA Advocacy Training Course  

27.11. ECPC – Výroční konference a Valná hromada 

 



Další cizojazyčné webináře 
Očkování a onkopacienti -o očkování, monitorování a edukaci, (ESMO) 

ebinář oCovid 19 (ABC Global) 

Očkování proti covidu a rakovina prsu (orgEuropa Donna) 

Nutriční péče o onkopacienty (Evropská aliance výživy pro zdraví) 

Rakovina a sexualita (ECPC) 

Komplexní onkopéče (ECPC) 

Webinářů se zúčastnila Marta Kostrová 

 
 

Public relations 
 
Webové stránky 
Aliance žen s rakovinu prsu 
www.breastcancer.cz 

 
Bellis – mladé ženy s rakovinou prsu 

www.bellisky.cz 
 
Ostře sledovaná prsa 

www.ostresledovanaprsa.cz 
 

Neviditelné ženy 
www.neviditelnezeny.cz 

 

 
Sociální sítě Aliance   

 
FACEBOOK  
Aliance žen s rakovinou prsu 

Bellis – mladé ženy s rakovinou prsu                                                                                                                                                                                        
Neviditelné ženy 
Ostře sledovaná prsa 

AVON linka za zdravá prsa 
 

YouTube kanál – Aliance                                           
YouTube kanál – Bellis 
 

TWITTER  
 

INSTAGRAM – ALIANCE 
INSTAGRAM – Bellis 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.breastcancer.cz/
http://www.bellisky.cz/
http://www.bellisky.cz/
http://www.ostresledovanaprsa.cz/
http://www.ostresledovanaprsa.cz/
http://www.neviditelnezeny.cz/
http://www.neviditelnezeny.cz/
https://www.facebook.com/AlianceZenSRakovinouPrsuOps
https://www.facebook.com/mybellisky
https://www.facebook.com/neviditelnezeny
https://www.facebook.com/OstreSledovanaPrsa
https://www.facebook.com/AvonLinkaZaZdravaPrsa
https://www.youtube.com/channel/UCtjk7doDSAV2JvBXylEyk_Q/feed?view_as=public
https://www.youtube.com/channel/UC2A9GXMZpDrj8ijmBk6ra3A
https://twitter.com/AliZenSRakPrsu
https://www.instagram.com/aliancezen/
https://www.instagram.com/mybellisky/


Plán aktivit Aliance žen s rakovinou prsu na rok 

2022 

 
 
Edukativní semináře pro členky PO  

On-line Kavárny u Lili (různá témata a hosté) 
Psychologické semináře – MysliProtiRakovině 
Celoroční projekty  

Výroční konference a oslavy 20 let Aliance žen s rakovinou prsu 
Edukativní podpůrné materiály 

Účast na odborných konferencích 
Advocacy, lobbing 
Účast na mezinárodních akcích 

 

Projekty (i celoroční) 
Kampaň „My Time Our Time“ 

Dokážeš to taky – květen 
Neviditelné ženy 
Nejde jen o prsa – střední školy 

Protajči se ke zdraví 
Kampaň Ostře sledovaná prsa  

Kampaň Breast Health Day – Plaveme prsa 
Říjen – měsíc boje proti rakovině prsu – různé 
Projekt ženy – ženám 

Zdravá prsa pro neslyšící 
Bellisky 

  

Edukační a podpůrné materiály 
Dotisk letáku Fakta a mýty o samovyšetření prsu 
Edukační materiály členů Hlasu onkologických pacientů – spolupráce na distribuci 

Překlady cizojazyčných materiálů Europa Donny, ECPC a z dalších zdrojů 

Účast na odborných konferencích 
PragueOnco 
Brněnské onkologické dny 

NGO Market, Praha 
Prevon 
Konference NAPO v rámci předsednictví ČR v EU 

 
 

Účast na mezinárodních akcích 

 

Pan-European Conference EuropaDonna  
Advocacy Training Milano  

Valná hromada ECPC 
Jiné odborné tuzemské i mezinárodní konference 

Odborné mezinárodní konference mladých pacientek 
 

Advokacie, lobbing  

 

Spolupráce s dalšími subjekty k prosazování práv pacientů, zlepšování dostupnosti a 

kvality zdravotní péče. Aktivity zlepšující kvalitu života pacientů. Reakce na aktuální 



témata ve zdravotnictví a sociální péči. Aktivní účast v Pacientských radách a střešních 

organizacích (HOP, NAPO). 

 

Pacientská rada MZ ČR – účast v pracovních skupinách 

Pacientská rada MOÚ 

Hlas onkologických pacientů 

Národní asociace pacientských organizací 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

    
                
                                                
 
            

                                       
                                                 

              
                                      
 

 

         
 



 





  

Z P R Á V A   N E Z Á V I S L É H O   A U D I T O R A
 

o ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2021

v organizaci

Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s.

Praha, 21. dubna 2022

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, evidenční číslo KAČR 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 
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ÚVODNÍ ÚDAJE

Subjekt, u něhož bylo provedeno ověření

Organizace: Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s.
Adresa: Havlíčkovo náměstí 746/11, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČ: 267 04 374
Předmět činnosti: 

 pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, tj.
 poskytovat pomoc svépomocným skupinám žen s rakovinou prsu
 shromažďovat a poskytovat informace o rakovině prsu a její prevenci veřejnosti
 shromažďovat a poskytovat informace o právech nemocných žen
 monitorovat problémy nemocných ve zdravotnickém prostředí a
 spolupracovat s příslušnými institucemi na jejich řešení
 pořádat kampaně na vybraná témata týkající se rakoviny prsu

Příjemce zprávy

zakladatelé organizace po projednání ve správní radě

Předmět ověřování

účetní závěrka sestavená k 31.12.2021 za účetní období 1.1.2021 – 31.12.2021

Termín provedení auditu

27.2.2022 – 21.4.2022

Ověření provedl a zprávu auditora zpracoval

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

odpovědný auditor: Ing. Jan Černý, evidenční číslo KAČR 2455

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, evidenční číslo KAČR 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 

mailto:info@22hlav.cz
http://www.22hlav.cz/


ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
určena zakladatelům organizace Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s.

Zpráva o ověření účetní závěrky

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace  Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. (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 v bodě I. přílohy této účetní závěrky.

Podle  našeho  názoru  účetní  závěrka podává  věrný  a  poctivý  obraz  aktiv  a  pasiv  organizace
Aliance  žen  s  rakovinou  prsu,  o.p.s.  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.

Jiné skutečnosti

Audit účetní závěrky za rok 2020 provedl jiný auditor, který ve zprávě auditora ze dne 12.3.2021
vydal výrok bez modifikací. Z toho důvody nebyla data srovnávacího období ověřována.

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 ředitelka
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
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 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 ředitelky a dozorčí rady Organizace za účetní závěrku

Ředitelka  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.

Při sestavování účetní závěrky je ředitelka 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 ředitelka 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 ředitelkou.

 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 ředitelka Organizace uvedl v příloze účetní závěrky.

 Posoudit  vhodnost  použití  předpokladu  nepřetržitého  trvání  při  sestavení  účetní  závěrky
ředitelkou  a  to,  zda  s  ohledem  na  shromážděné  důkazní  informace  existuje  významná
(materiální)  nejistota  vyplývající  z  událostí  nebo  podmínek,  které  mohou  významně
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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 ředitelku 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. Jan Černý
evidenční číslo KAČR 277                                                                          evidenční číslo KAČR 2455

V Praze, dne 21. dubna 2022

                               

Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy:
1. Rozvaha k 31.12.2021
2. Výkaz zisku a ztráty za období 1.1.2021 – 31.12.2021
3. Příloha v účetní závěrce za období 1.1.2021 – 31.12.2021
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