VÝ R O

ČNÍ

Z P R ÁV

TICHÝ

A

S VĚ T

2 0 2
1

Tichý svět, o. p. s.
Sídlo: Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4
IČO: 266 11 716
DIČ: CZ 266 11 716
Tel.: 720 996 089
E-mail: info@tichysvet.cz
www.tichysvet.cz
Statutární zástupce:
Marie Horáková
Správní a dozorčí rada:
Zuzana Procházková, předsedkyně správní rady
Zuzana Dančová, členka správní rady
Jan Sládek, člen správní rady
Dan Zwieb, předseda dozorčí rady
Pavel Farský, člen dozorčí rady
David Kozák, člen dozorčí rady

ÚVODNÍ
SLOVO
ŘEDITELKY
TICHÉHO SVĚTA

Rok 2021 připomínal tekuté písky. Jedinou jistotou se

na pozadí. Díky tomu se mohli naši kolegové poskytu-

stala nejistota. Až to občas vypadalo tak, že někdo pro-

jící sociální služby plně věnovat své práci a podařilo se

věřuje naši psychiku. Neustále jsme sledovali změny

zvládnout enormní nárůst spojení na Tiché lince.

a přemýšleli, jaké budou mít dopady. V Tichém světě jsme se naučili počítat s alternativními variantami.

Pro neslyšící bylo toto období ještě o něco složitější.

Ze začátku to bylo velmi neobvyklé, nepříjemné a stre-

Rouška či respirátor znemožňují odezírání, takže mno-

sující, postupně jsme si ale zvykli více se zaměřit na pří-

ho neslyšících se ze dne na den ocitlo v naprosto jiném

tomnost a dodalo nám to sebevědomí, že to společně

světě. Také ne všechny důležité zprávy byly tlumočeny

zvládneme.

do českého znakového jazyka a často chyběly titulky.

Došlo k posunutí významu mnoha slov. Když nyní ně-

Přes všechny tyto komplikace pevně věřím, že nás ná-

kdo řekne: „Sejdeme se”, automaticky následuje otáz-

ročné loňské období ve výsledku posílilo, ukázalo na

ka: „Fyzicky, nebo online?”. Zároveň se nedá upřít, že

slabá místa, na kterých můžeme pracovat, upevnilo

došlo ke zpomalení, zklidnění. Méně možností někam

vazby a připravilo na výzvy roku 2022.

zajít nás zavedlo zpátky domů, k sobě, ačkoliv to pro
někoho mohlo být složité.
Uplynulý rok nám hodně dal i vzal. Museli jsme změnit způsob práce a komunikace. Naučili jsme se pracovat jako velký organismus, který se skládá z jednotlivých specializovaných součástí. Každá tato část nyní
dokáže pracovat samostatně a zároveň vnímat potřeby
ostatních týmů a vyjít jim vstříc. Zejména týmu sociálních služeb jsme se snažili maximálně ulevit tak, aby
byly všechny služby poskytovány kontinuálně a klient
co nejméně zaznamenal změny, které se odehrávaly

Mgr. Marie Horáková
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Rozhovor s Olgou Blahovcovou
Jak byste shrnula rok 2021 jednou větou?

procházky i jiné sportovní vyžití, aby si tam každý našel

Všechno zlé je pro něco dobré.

to svoje a pořádně si odpočinul. Všichni si to totiž za tu
skvělou práci zaslouží.

Jaká slova byste po tomto roce nejraději ze svého
slovníku vyřadila?

Jste pověrčivá a máte nějaké osobní rituály před dů-

Opatření, pandemie, výpověď.

ležitými momenty?
Nejsem, musím se dobře vyspat, nechodit nikam

Co Vás nejvíce potěšilo?

hladová a úspěch je zaručen.

Asi to bude znít zvláštně, ale byla to inspekce MPSV,
která přišla na pobočku v Pardubickém kraji. Počáteč-

Jaké pro Vás bylo největší překvapení loňského

ní stres tam byl, nebudu zapírat, ale když jsem viděla,

roku?

jak jsou zaměstnanci MPSV vstřícní a lidští, tak jsem se

Meziroční nárůst zájmu o tlumočnickou službu, kde se

uklidnila. Při závěrečném hodnocení jsem si oddych-

nám odtlumočené hodiny za rok takřka zdvojnásobily.

la úplně, všechno máme v pořádku tak, jak má být
a inspekcí jsme prošli bez ztráty jediného bodu. Jsem

Jaké zvíře by mělo být maskotem sociálních služeb

ráda, že všechna ta práce na dokumentech, pravidlech

a proč?

a standardech kvality se vyplatila. Je to totiž práce,

Chameleon. Tak jako on se dokáže přizpůsobit svému

která není úplně vidět, ale je potřeba, a evidentně ji dě-

prostředí, tak i my se dokážeme přizpůsobit potřebám

láme dobře.

a přáním našich klientů a různým komunikačním systémům. Na naší středočeské pobočce to už vědí dáv-

Kde byste si představovala ideální teambuilding se

no, a proto si jednoho adoptovali a zároveň nechali ušít

svými kolegy?

u šikovných švadlen v Tiché jehle jako maskota.

V hezkém hotelu uprostřed přírody. Wellness, bazén,
Mgr. Olga Blahovcová
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Tlumočnické služby
Nabízíme tlumočení českého znakového jazyka a přepis mluvené řeči.

Rozhovory s tlumočnicemi
Michaela Dudková

Dlouhodobě se snažíme umožnit bezbariérovou komunikaci osobám se sluchovým a kombinovaným
postižením, které ovládají český znakový jazyk nebo
komunikují prostřednictvím psaného českého jazyka.

Alena Lauermannová

Podporujeme tak jejich samostatnost při komunikaci
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se slyšící společností.
Tlumočnické služby poskytujeme převážně online
prostřednictvím Tiché linky, od roku 2020 také fyzicky.

Klára Pracnerová

Rozšíření povědomí o této možnosti vedlo k nárůstu
počtu klientů, a tím pádem i k výraznému zvýšení celkového počtu poptávek tlumočení.
V online prostředí jsme zavedli novinku možnosti

Zuzana Procházková

implementace „spojovacího tlačítka Tiché linky“ kamkoliv na web. Klienti, kteří danou stránku s touto funkcionalitou navštíví, se tak mohou rychle jedním klikem
přes Tichou linku spojit s vybraným kontaktem.

Lucie Schneiderová
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Sociální rehabilitace
V rámci naší služby pomáháme zvyšovat sociální návyky

Příběh klienta sociální rehabilitace

a dovednosti klientek a klientů se sluchovým a kombinovaným postižením, a tím je dovést k samostatnosti

Můj život nebyl snadný už od dětství. Jsem neslyšící,

a lepšímu začlenění do majoritní společnosti slyšících.

velmi slabě vidím a můj zrak se neustále zhoršuje. Nyní
mám 20 dioptrií, do stran nevidím, pouze před sebe.

Věnujeme se hlavně nácviku sociálních dovedností

Když někdo znakuje rychle, tak to bohužel nezvládám.

a rozvoji znalostí, které pomohou klientům v běžném

Abych mohl s někým komunikovat, musí na mě znako-

životě. „Prakticky to znamená, že je konzultanti mohou

vat pomalu a musí stát přímo přede mnou, abych na něj

podpořit při nácviku samostatného pohybu, práce na

dobře viděl.

počítači nebo využívání dopravních prostředků. Asistují
také u různých činností, například u práce s informace-

Moje manželka je také neslyšící. K tomu má trubicové vi-

mi, podání inzerátu nebo obecně při řešení jakýchkoliv

dění, což znamená, že nevidí do stran, ani nahoru a dolů,

pracovních záležitostí,“ říká Kamila Rumlová, vedoucí

vidí pouze doprostřed, do úrovně očí. Když s ní chce ně-

služby sociální rehabilitace. Tyto činnosti probíhají pře-

kdo komunikovat, musí jí zaťukat na rameno, postavit se

devším v terénu, a to zejména formou asistencí.

přímo před ni a pomalu znakovat. Ke komunikaci mezi
sebou používáme ruce – cit, hmat. Vedu jí ruce ve zna-

Usilujeme také o bezbariérovost veřejných institucí,

kovém jazyce nebo používáme Lormovu abecedu pro

tedy úřadů, nemocnic, policie a dalších. Podporujeme

hluchoslepé. V té má každé písmeno své místo na dlani,

vytvoření takového sociálního prostředí, ve kterém je

a tak si je vyznačujeme prstem na dlani toho druhého.

minimalizován nebo ideálně úplně odstraněn hendikep
ztráty sluchu.

S manželkou chodíme všude spolu, např. do obchodů.
Chodíme pomalu a opatrně, protože někteří lidé jsou

V roce 2021 vzešla z mapování potřeb v jednotli-

moc divocí. Někdy je to prostě náročné.

vých krajích poptávka po poskytování služby i dětem.
Na jejím základě tedy došlo od 22. 9. 2021 k rozšíření

Máme problém se zařizováním různých věcí, jako

věkové kategorie u služby sociální rehabilitace a nově

např. s orientací mezi tarify mobilních operátorů, a tak

službu poskytujeme klientům již od 11 let.

nás napadlo navštívit Tichý svět a požádat o pomoc.

Do té doby jsem si vše musel zařizovat sám a bylo to pro
mne velmi náročné. Setkával jsem se s nepochopením
a špatným vyřízením mých záležitostí.
Tichý svět nám hodně pomohl hlavně v oblasti zdraví
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a návštěv lékařů. Konzultantka nám vše vysvětlila, z čehož jsem měl velkou radost a moc za to děkuji. Pomohla
nám najít neslyšícího tlumočníka, který nás doprovázel
na různá vyšetření a pomáhal nám s komunikací. I on
se musel naučit, jak se dorozumět s mou ženou, která
při znakování potřebuje dotyk rukou (taktilní znakový jazyk). Společně jsme pak navštívili několik lékařů.
Další věc, která pro nás byla náročná, bylo správně pochopit výrazy v úředních dopisech. V tom nám konzultantka poradila a vysvětlila nám významy různých slov.
Tichý svět mi pomohl i při hledání práce. Moje dřívější
zkušenost byla taková, že když jsem se hlásil někam do
práce, nikdo se se mnou neuměl domluvit. Zvolili tedy
psaní, ale já jsem rozuměl jen jednotlivým slovům, nechápal jsem celý obsah.
Seznámili jsme se také s Tichou linkou a online tlumočením. Naučili jsme se díky tomu objednat si opraváře
nebo vyřešit různé problémy. Jsme rádi, že taková služba je. Tichý svět je pro nás velmi důležitý a jsem moc rád,
že můžeme jeho služby využívat.

Sociální rehabilitace detailně:
Hl. m. Praha – 87
Jihočeský kraj – 21
Jihomoravský kraj – 57
Královéhradecký kraj – 41
Karlovarský kraj – 1 (Není tu pobočka TS.)
Liberecký kraj – 43
Moravskoslezský kraj – 49
Pardubický kraj – 40
Olomoucký kraj – 3 (Není tu pobočka TS.)
Plzeňský kraj – 36
Středočeský kraj – 34
Ústecký kraj – 62
Zlínský kraj – 5 (Není tu pobočka TS.)
Nespecifikováno – 1

Odborné sociální poradenství

a já byla moc ráda, že už vše zvládne v pořádku sám.

Orientovat se v těžkých životních situacích je složité

V roce 2021 jsme i přes různá vládní omezení ve služ-

pro každého. Pro osoby se sluchovým a kombinova-

bě OSP zaznamenali řadu úspěchů. Příkladem je ně-

ným postižením mohou být takové chvíle ještě kom-

kolik schválených podaných odvolání proti zamítnutí

plikovanější. Proto je naším cílem tyto osoby podpořit

příspěvku na péči, námitek na zamítnuté zvýšení

v nepříznivých životních situacích a hájit jejich práva.

stupně invalidního důchodu nebo kladně vyřízené
příspěvky na zvláštní pomůcky a na bydlení.

Smyslem poradenství je směrovat klientky a klienty
k samostatnému, aktivnímu a efektivnímu vyrovnání

Příběh klienta očima konzultantky

se s danou životní situací.
„Konzultanti Tichého světa podporují samostatnost

Můj klient pan J. je neslyšící důchodového věku a do-

a soběstačnost klientů předáváním informací o jejich

chází k nám už delší dobu. Naše spolupráce začala

právech a povinnostech a pomáhají jim s jejich uplat-

tím, že měl na sebe napsaných několik půjček u růz-

něním při jednáních se státními i soukromými insti-

ných věřitelů a ztrácel se jak v celkové výši dluhu,

tucemi a při zprostředkování kontaktů s úřady,“ říká

tak i ve splátkách. Jednoduše řečeno, nevěděl, kdy

vedoucí odborného sociálního poradenství Gabriela

a kam co platit, aby bylo vše v pořádku.

Petrušková.
V rámci odborného sociálního poradenství jsem se
Konzultanti a konzultantky například asistují klientům

panu J. věnovala a pomohla mu zmapovat všechny

při vyřizování sociálních dávek a příspěvků, invalidních

jeho pohledávky. Společně jsme zašli do banky, kde

důchodů, průkazů OZP a v mnoha dalších oblastech, ve

jsme nastavili konsolidaci půjček, a také vytvořili trvalé

kterých klienti potřebují podporu. „Někteří klienti vyu-

příkazy za nájem a elektřinu. Oboje totiž platil složen-

žívají také možnosti poradenství ohledně dluhové pro-

kami, které mu občas, jak to tak bohužel někdy bývá,

blematiky,“ popisuje dále Gabriela. Součástí této služby

poštou nepřišly, a tím vznikaly nedoplatky.

je i právní poradna, ve které se klienti mohou poradit
v oblasti pracovněprávních vztahů, občanského práva,

Pan J. se začal ve svých financích velmi brzy dobře ori-

trestního práva, insolvenčního práva a podobně.

entovat, a tím pádem se zlepšila i jeho životní situace

V tom ale přišla nečekaná smutná událost - panu J.
zemřela partnerka. Vyrovnat se s tak velkou ztrátou je
velmi náročné a já jsem se snažila ho podpořit, jak to
jen šlo. Přirozeně se dostavil pocit, že je najednou na
všechno úplně sám, a tak jsem mu pomohla se zaříze-
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ním pohřbu a byla jsem mu k dispozici, když potřeboval sdílet svůj smutek.
Jak běžel čas, pan J. se dostal z nejhoršího zármutku
a bylo pro něj důležité dát si do pořádku praktické záležitosti. A tak se do toho s vervou pustil, nastavil si
znovu měsíční rozpočet a obecně se učil co nejlépe
hospodařit se svými penězi. Uvědomil si, že to, jak si
dokáže vše vyřídit a dát do pořádku, mu velice pomáhá i ve vyrovnávání se s těžkou ztrátou.
Spolu s panem J. jsme vypsali žádost u sociálního odboru města o přidělení podpory v hospodaření, a ta
mu byla schválena. V této době má přidělenou sociální pracovnici, která mu pomáhá s měsíčními výdaji. Hrazení nájmu, elektřiny, telefonu či výdajů za jídlo
a osobní potřeby už pro něj nejsou žádnými strašáky.
Pan J. je moc rád, že mu někdo pomáhá, a on je tak
schopen hlídat své finance a postarat se sám o sebe
bez dalších potíží.

Odborné sociální poradenství
detailně:
Hl. m. Praha – 56
Jihočeský kraj – 3
Jihomoravský kraj – 25
Královéhradecký kraj – 19
Karlovarský kraj – 1 (Není tu pobočka TS.)
Liberecký kraj – 4
Moravskoslezský kraj – 19
Pardubický kraj – 22
Olomoucký kraj – 2 (Není tu pobočka TS.)
Plzeňský kraj – 19
Středočeský kraj – 18
Ústecký kraj – 29

Pobočky Tichého světa v krajích

Zátkovo nábřeží. Opět jsme se zapojili do Deafembe-

Snažíme se být co nejblíže svým klientům, proto

rámci jsme na Krajském úřadě v Českých Budějovi-

máme pobočky hned v deseti krajích České republiky.
Ačkoliv v posledních dvou letech měla pandemická
situace ne zcela příznivý vliv na jejich fungování, naši

KRAJSKÉ
POBOČKY

konzultanti a konzultantky se s nastalými změnami
a výzvami vypořádali skvěle.

Jihočeský kraj
V tomto roce na naší pobočce proběhly personální změny na pozici „vedoucí krajské pobočky“. Pavlu

ru — měsíce osob se sluchovým postižením a v jeho
cích uspořádali putovní výstavu „Tiché osudy“. V průběhu roku jsme zorganizovali řadu přednášek o světě lidí s poruchou sluchu, např. v Jihočeské vědecké
knihovně, na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity, Vyšší odborné škole sociální a na mnoha dalších místech.

Jihomoravský kraj
I na naší pobočce došlo k personálním změnám. Roz-

Třískovou na tomto místě vystřídala Lucie Novotná.
Na podzim jsme se přestěhovali do nových prostor na

loučila se s námi dosavadní vedoucí krajské pobočky
Ilona Kašpárková a „volného kormidla“ se ujala Hana
Šůstková. Nastoupily k nám také dvě nové kolegyně

jako konzultantky. Povedlo se nám úspěšně dokončit

se lze domluvit individuálně na jiném čase a místě.

Deafember — měsíc osob se sluchovým postižením

projekt s Vilou Tugendhat, díky němuž byla vytvořena

Zavedli jsme Tichou linku na regionální pracoviště or-

a ve spolupráci s Dopravním podnikem měst Liberce

videoprohlídka v českém znakovém jazyce pro nesly-

ganizace Widex. Podařilo se nám navázat spolupráci

a Jablonce nad Nisou, a. s. opět vyjela na svou trasu

šící návštěvníky této jedinečné památky. V průběhu

s obcemi, městy, ordinacemi ORL a dalšími partnery.

po Liberci Tichá tramvaj. Cestujícím nabídla minikurz

roku jsme zorganizovali řadu interaktivních worksho-

Zúčastnili jsme se festivalů sociálních služeb v Nácho-

znakového jazyka a jiné zábavné aktivity, ve kterých

pů o světě lidí s poruchou sluchu pro studenty střed-

dě, Trutnově a Hradci Králové. V září jsme se opět za-

se dozvěděli mnoho zajímavého ze světa a života lidí

ních a vysokých škol.

pojili do Deafemberu — měsíce osob se sluchovým

s postižením sluchu. Podařilo se nám zavést Tichou

Ve spolupráci se spřátelenou organizací Tichý svět —

postižením. Do naší osvětové informační kampaně

linku na nová místa v kraji (např. do nemocnic v Tur-

chráněná pracoviště jsme v Brně otevřeli kurz české-

o světě osob s postižením sluchu se zapojily někte-

nově a ve Frýdlantě v Čechách, na MÚ v Mimoni a jin-

ho znakového jazyka pro rodiče dětí se sluchovým po-

ré kavárny a bistra, DP města Hradce Králové nám

de). Realizovali jsme interaktivní osvětový workshop

stižením.

poskytl své reklamní plochy v MHD a na Magistrátě

pro studenty Střední školy lesnické a hospodářské ve

Hradce Králové byly vystaveny informační panely.

Frýdlantě v Čechách.

Královéhradecký kraj

Liberecký kraj

Moravskoslezský kraj

První pondělí v měsíci poskytujeme sociální služby

(Widex, Phonak). V průběhu roku se nám zvýšil celkový
počet klientů ve všech nabízených službách. I v tomto
roce jsme se zapojili do Deafemberu — měsíce osob
se sluchovým postižením. Do naší osvětové informač-

v Náchodě a každé třetí pondělí v měsíci také v Trut-

I v letošním roce proběhl příměstský tábor (nejen) pro

Na mediálním poli se nám opravdu dařilo. Dostali

ní kampaně se zapojily např. radnice Moravská Ost-

nově (v prostorách úřadů práce). Mimo tato pracoviště

neslyšící děti, za jehož dlouhodobou podporu děku-

jsme prostor na ČT 24, ČT 2, v TV Polar, ve vysílání Čes-

rava a Přívoz, Slezská Ostrava a další města. Proběhlo

jeme firmě Hokami CZ, s. r. o. V rámci osvětové kampaně

kého rozhlasu a v mnoha tištěných zpravodajích na-

také několik informačních přednášek pro širokou ve-

příč obcemi Moravskoslezského kraje. Navázali jsme

řejnost.

užší spolupráci s radnicemi Moravská Ostrava a Přívoz,
Slezská Ostrava a dalšími městy v MSK. Zavedli jsme

Pardubický kraj

Tichou linku na nové městské a krajské úřady napříč
krajem (např. v Rýmařově, Frýdku Místku, Bílovci a jin-

Vedoucí pardubické pobočky Lucie Rydlová ode-

de) a dále pak do firem, které zaměstnávají osoby se

šla na mateřskou dovolenou. Před svým odchodem

sluchovým postižením. Tlumočnické služby byly za-

ale zaučila novou vedoucí pobočky Terezu Pospíšilo-

řazeny do optimální sítě kraje. Navázali jsme spolu-

vou. V září jsme se opět zapojili do Deafemberu —

práci s poskytovateli služeb pro osoby se sluchovým

měsíce osob se sluchovým postižením. V jeho rámci

postižením a s prodejnami kompenzačních pomůcek

jsme se zúčastnili tradiční akce Retroměstečko, kde

Plzeňský kraj

Hl. město Praha

V rámci propagace našich sociálních služeb pravidel-

kontrola od Ministerstva práce a sociálních věcí, která

V květnu 2021 jsme se přestěhovali do větší kanceláře.

I přes veliké personální změny jsme na naší pobočce

příspěvky, ve kterých se snažíme atraktivní formou

potvrdila, že jsou všechny naše postupy, procesy a do-

V rámci našich služeb jsme se v tomto roce zaměřili

poskytli podporu 87 klientům ve službě sociální reha-

přiblížit všechny naše činnosti a aktivity. Oslovili jsme

kumenty naprosto v pořádku. Během listopadu jsme

na nedoslýchavé/ohluchlé seniory a začali jsme spolu-

bilitace a 56 klientům ve službě odborné sociální po-

úřady městských částí a neziskové organizace působí-

pracovat s pobytovými zařízeními tak, aby senioři měli

radenství.

cí v našem kraji s cílem šířit informace o našich služ-

možnost naše služby využívat. Podařilo se nám na-

Díky podpoře od společnosti Tesco a ve spoluprá-

bách i cílové skupině.

vázat součinnost s dalšími organizacemi působícími

ci s městskou částí Praha-Troja jsme uspořádali Den

jsme informovali o našich službách a o světě osob se
sluchovým postižením. V listopadu u nás proběhla

v kraji (např. Člověk v tísni, Ledovec, Charita a další).

ně vkládáme na facebookovou stránku naší pobočky

Středočeský kraj
V září jsme se opět zapojili do Deafemberu —
měsíce osob se sluchovým postižením. V jeho rámci
jsme se zúčastnili tradiční akce Taška Fest, kde jsme

stihli i přednášku pro studenty 4. ročníku oboru sociální činnost na integrované SŠ v Moravské Třebové.

plný her s Tichým světem pro naše klienty i veřejnost.

Studentům jsme představili naše služby, ukázali jim

V rámci tohoto dne si mohli neslyšící užít bezplatnou

pár znaků z ČZJ a seznámili jsme je se světem, kultu-

V neposlední řadě jsme zvýšili povědomí o možnosti

tlumočenou prohlídku ZOO Praha. V průběhu roku

rou a zvyky neslyšících. V průběhu celého roku se nám

využití našich služeb v odlehlejších obcích s rozšíře-

jsme se účastnili několika veletrhů sociálních služeb,

podařilo navázat spolupráci s několika ORL ordinace-

nou působností našeho kraje a postupně nabíráme

kde jsme osvětou přispěli k odstraňování bariér mezi

mi v Pardubicích, aby péče o klienty se sluchovým po-

klienty právě z těchto oblastí.

osobami se sluchovým postižením a slyšícími.

stižením mohla být co nejkomplexnější.

informovali o našich službách a o světě osob se slu-

Koordinovali jsme nábor zaměstnanců se sluchovým

chovým postižením. Ve spolupráci se Zooparkem Zá-

postižením do Amazonu. V rámci odborného sociál-

jezd jsme společně vytvořili informativní video o cha-

ního poradenství se nám podařilo využít akci Milosti-

meleonech v českém znakovém jazyce. Návštěvníci

vé léto. V září jsme se opět zapojili do Deafemberu —

se sluchovým postižením se tak mohou prostřednic-

měsíce osob se sluchovým postižením. V jeho rámci

tvím QR kódu, který obsahuje video s informacemi

jsme uspořádali přednášku pro seniory v Severočeské

v ČZJ a titulky, dozvědět mnoho zajímavostí ze živo-

vědecké knihovně Ústí nad Labem. A to nejlepší na zá-

ta chameleonů. Na základě této zkušenosti k nám

věr, nově máme na pobočce každý čtvrtek odpoledne

na pobočku přibyl nový člen — maskot chameleon

k dispozici tlumočníka.

Samuel. Po roční pauze se opět mohl konat příměstský tábor „Neboj se a znakuj“. Zavedli jsme Tichou
linku na Okresním soudě v Kladně, v nemocnici Rakovník, v Člověku v tísni Kladno a na dalších místech.
V srpnu k nám nastoupila kolegyně Veronika Veselá,
která zaštiťuje službu odborné sociální poradenství.

Ústecký kraj
V tomto roce na naší pobočce proběhly personální změny na pozici vedoucí pobočky. Moniku Hajnovou, která odešla na mateřskou dovolenou, vystřídala Michaela Bílková. Podařilo se nám navázat
spolupráci s dalšími organizacemi působícími v kraji
(např. Člověk v tísni, Střední škola obchodu, řemesel,
služeb a Základní škola Trmice, UJEP, Dobrovolnické centrum a další). Zavedli jsme Tichou linku do ÚP
Varnsdorf, Magistrátu města Chomutov, ÚP Kadaň,
Nemocnice Kadaň, ÚP Litvínov a na další místa.

Adventní koncert

AKCE
A
KAMPANĚ

Víte, že i neslyšící mohou vnímat hudbu? Umožní jim

z celého světa v podání studentského pěveckého sbo-

to jiný smysl, než byste možná čekali, a to oči. Umě-

ru Besharmonie a mužské části pěveckého sboru Pueri

lecké tlumočení hudby jim může přinést podobný

gaudentes. Uměleckého tlumočení do českého znako-

emotivní prožitek jako poslech hudby lidem, kteří slyší.

vého jazyka se ujali profesionální umělečtí tlumočníci.

Nejlepší na tom je, že se na jednom koncertě sejdou

Letošním speciálním hostem byl zpěvák a herec Igor

slyšící i neslyšící, a mohou si jej užít společně.

Orozovič, který svým vystoupením přispěl do skvělého
programu.

Tradiční adventní koncert Tichého světa se po loňské
pauze opět vrátil. V Bazilice sv. Petra a Pavla na Vyše-

Nad koncertem převzala záštitu radní Hana Třeštíková

hradě si tak 14. 12. ve večerních hodinách návštěvní-

a finančně ho podpořil Magistrát hl. města Prahy.

ci opět mohli poslechnout vánoční písně a gospely

Testování bez bariér

Deafember

Ministerstvo zdravotnictví spolu s Tichým světem při-

Jelikož je září velmi významným měsícem v dějinách

kteří se chtěli dozvědět víc o světě neslyšících. Letos

spívají k bourání bariér a lepšímu přístupu k informa-

a kultuře neslyšících, rozhodli jsme se v Tichém světě

poprvé byly také na některých pobočkách pořádány

cím pro osoby se sluchovým postižením.

v roce 2020 zavést tradici Deafemberu — měsíce osob

Půldny otevřených dveří.

se sluchovým postižením.
Všichni už víme, že roušky nebo respirátory omezují či

www.facebook.com/deafember

zcela znemožňují komunikaci osobám se sluchovým

V průběhu celého září byla veřejnost skrze videa, člán-

postižením. Co ale dělat v důležitých situacích, které se

ky, fotografie a všemožné akce informována o téma-

týkají přímo zdraví, např. v odběrových centrech na tes-

tech spojených s rozmanitým světem osob se slucho-

tování covid-19? Na základě různých zkušeností osob

vým postižením.

se sluchovým postižením se Tichý svět spojil s Ministerstvem zdravotnictví a připravil informační osvětové

Cílem bylo jediné, ukázat většinové společnosti, že jsou

materiály pro zdravotnický personál na těchto praco-

zde lidé s tímto neviditelným hendikepem, který je

vištích.

dost často přehlížen, a co život v tichu přináší a obnáší.

Díky tomuto společnému projektu jsou na většině od-

I v tomto roce bylo zrealizováno více než 14 akcí pro

běrových míst zdravotníci seznámeni se základními

veřejnost napříč celou ČR. Proběhla například Putov-

principy komunikace s osobami se sluchovým postiže-

ní výstava Tiché osudy. Zúčastnili jsme se tradičních

ním. Mají také k dispozici grafické materiály, které bu-

festivalů Retroměstečko a Taška Fest, v Libereckém

dou vzájemné porozumění ulehčovat.

kraji opět vyjela Tichá tramvaj a v dalších městech proběhly všemožné akce nejen pro klienty Tichého světa,
ale i pro seniory, rodiny s dětmi nebo další zájemce,

Tichá adventní setkání

Tichá firma a Tichá instituce

Příběhy ze sociálních služeb

V rámci projektu Adventní koncert nejen pro neslyší-

Již po čtrnácté jsme předávali ocenění pro firmu, která

Asi každý zná ten pocit, že si někdy těžko dovede před-

lidem s poruchou sluchu, s čím vším se na nás mohou

cí jsme měli možnost natočit a zveřejnit čtyři adventní

dlouhodobě vytváří vhodné a motivační pracovní pro-

stavit, co přesně se pod některými definicemi skrývá.

obrátit a slyšící veřejnosti ukázat, co to vlastně děláme.

setkání. Díky nim si mohli neslyšící diváci užít hudbu

středí pro osoby se sluchovým postižením.

Tichý svět poskytuje sociální služby a naši konzultanti

skrze umělecké tlumočení a slyšící veřejnost se moh-

a konzultantky se každý den musí ohánět pojmy, jako

la dozvědět zajímavé informace o dění v Tichém světě

Titul Tichá firma 2021 získala sociální firma Spolu —

jsou sociální rehabilitace, odborné sociální poradenství,

a užít si zážitek z hudby přeměněné v obraz.

domácí péče. Ta zaměstnává dvě klientky Tichého svě-

sociální návyky a jiné.

ta, jedna z nich zde pracuje na pozici zástupkyně vedouCelkem byla natočena a každou adventní neděli zveřej-

cí. Ve Spolu se snaží hlídat dobré pracovní podmínky

Proto jsme se rozhodli přiblížit všem, co přesně se za

něna 4 setkání a proslovy v nich pronesly paní ředitel-

a dbají na to, aby odměna za práci byla vždy důstojná.

těmito slovy skrývá a skrze klientské příběhy představit

ka Marie Horáková a všechny vedoucí sociálních služeb
Tichého světa.

Před pár lety jsme zavedli novou kategorii určenou institucím, které vytvářejí bezbariérové prostředí pro neslyšící klienty. Ocenění Tichá instituce 2021 od nás obdr-

První setkání

Druhé setkání

žel Úřad práce Most. Nejen, že s námi jeho zaměstnanci
aktivně spolupracují, jsou vstřícní, ale také používají naši
aplikaci Tichá linka. Gratulujeme!

Třetí setkání

Čtvrté setkání

Videa

PRO
JE
K
TY

Adventní koncert nejen pro
neslyšící
V průběhu projektu byla natočena 4 adventní setkání obsahující 4 umělecky tlumočené adventní
písně v českém znakovém jazyce spolu s proslovy
od paní ředitelky Marie Horákové a vedoucích sociálních služeb Tichého světa. Tato adventní setkání
byla zveřejněna online každou adventní neděli.
Cílem projektu bylo přinést neslyšícímu divákovi
obdobný zážitek z hudby, jako má slyšící posluchač
– proměnit hudbu v obraz.
Projekt byl uskutečněn v rámci programu Akce ce-

architektury zapsaným v roce 2001 do světového dědictví UNESCO, a společně vytvořily videoprohlídku
v českém znakovém jazyce.
Ve Vile Tugendhat jsou nyní k dispozici dva tablety, na nichž jsou přetlumočeny do českého znakového jazyka informace z velkého okruhu a zahrady.
Na webových stránkách Vily Tugendhat se neslyšící
návštěvníci mohou z naznakovaných informačních
videí dozvědět vše potřebné o registraci na prohlídku a jejím průběhu.
Děkujeme Ministerstvu kultury za finanční podporu!

Pojďte s námi znakovat

lopražského významu 2021.
Projekt seznámil žáky škol v Brně s bezbariérovou
Děkujeme za finanční podporu Hlavnímu městu

komunikací s neslyšícími. Podařilo se nám tím pod-

Praha!

pořit integraci neslyšících do společnosti. Osvěta

Tichá Vila Tugendhat

probíhala prostřednictvím zážitkových workshopů.
Děkujeme městu Brno za podporu!

Vilu Tugendhat, významnou kulturní památku v Jihomoravském kraji, se nám díky tomuto projektu podařilo zpřístupnit neslyšícím návštěvníkům.
Z toho důvodu se organizace Tichý svět spojila
s Vilou Tugendhat, jedinečným prvkem moderní

Kurzy znakového jazyka pro
konzultanty a konzultantky
pracující s neslyšícími klienty
Připravili jsme speciální konverzační kurzy znakového jazyka pro konzultanty a konzultantky našich
sociálních služeb. Pomohli jsme tak zvýšit úroveň jejich jazykových dovedností a zlepšit vzájemnou spolupráci s neslyšícími klienty.
Projekt byl podpořen Nadací ČEZ, Nadačním fondem Tesco a Nadací rozvoje občanské společnosti
z programu Vy rozhodujete, my pomáháme.

Online kurz znakového jazyka

Bezbariérová zdravotnická
zařízení — Tichá linka

Technická podpora projektu
Tichá linka

ný zaměstnancům veřejných institucí, samosprávy,

Tento projekt pomáhá zajišťovat bezbariérovou ko-

Cílem projektu je zajištění technické podpory Tiché

neziskových organizací a zdravotnických zařízení, se

munikaci neslyšících ve stovce nemocnic a zdravot-

linky, konkrétně se jedná o programování a úpravy

nám podařilo zrealizovat pomocí finanční podpory

nických zařízení prostřednictvím zavedení služby

funkčnosti aplikace. Díky těmto úpravám usnadníme

Online kurz znakového jazyka pro začátečníky, urče-

z výtěžku 25. plesu města Jablonec nad Nisou.
Kurz přispěl ke zlepšení vzájemné komunikace neslyšících klientů s různými institucemi na Jablonecku.
Děkujeme statutárnímu městu Jablonec nad Nisou

Tichá linka.
Tichá linka umožňuje poskytování služeb online
tlumočení znakového jazyka a přepis mluvené řeči

za podporu!

24 hodin denně, 365 dní v roce.

Den plný her s Tichým světem

Děkujeme Ministerstvu zdravotnictví za podporu!

Děkujeme za podporu!

Krizová intervence pro neslyšící

Tak jako každý rok, jsme i letos realizovali tlumočené setkání plné her pro neslyšící a slyšící rodiny.

Podpora služby přepisu na Tiché
lince

Díky tomuto projektu jsme mohli realizovat na míru

V jeho rámci jsme hravým způsobem propojili svě-

šité kurzy z oblasti krizové intervence. Kurzy byly za-

ty osob s poruchou sluchu a slyšící většiny, posílili

Nejen senioři ocení snadnější přístup k online přepi-

měřeny na specifika práce s neslyšícími klienty.

společenské vazby a vytvořili bezpečný prostor pro

sovatelům a celkové zjednodušení služby přepisu. To

navázání nových přátelství.

nám umožnily projekty na úpravu funkcí, programování a aktualizace přepisu.

Děkujeme za podporu Nadaci ČEZ!
Děkujeme Nadačnímu fondu Tesco za finanční podporu v rámci programu Vy rozhodujete, my pomá-

Za podporu děkujeme ČEPS, a. s., NET4GAS, Moneta

háme!

Money Bank, a. s.

klientům i našim tlumočníkům a přepisovatelům užívání Tiché linky.
Děkujeme PRE, a. s. za podporu!

PODĚ
KO
VÁNÍ

Jihočeský kraj

Městská část Praha 4

Liberecký kraj

Městská část Praha 5

Pardubický kraj

Městská část Praha 6

Středočeský kraj

Městská část Praha 7

Město Beroun

Městská část Praha 8

Město Hradec Králové

Městská část Praha 9

Město Jablonec nad Nisou

Městská část Praha 10

Město Kladno

Městská část Praha 11

Město Liberec

Městská část Praha 12

Město Náchod

Městská část Praha 14

Město Pardubice

Městská část Praha 15

Městská část Praha 1

Městská část Praha 18

Městská část Praha 3

Finanční zpráva
Z celkových výnosů připadá částka ve výši 75.099.535 Kč na hlavní činnosti a částka 109.345 Kč na

Lidské zdroje

hospodářskou činnost.

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců

79,80

Zaměstnanci v pracovním poměru ve fyz. os. k 31. 12. 2021

111

Zaměstnanci, kteří jsou zároveň členy orgánů společnosti

1

Hospodářský výsledek

0 Kč

Vývoj a stav fondů

Náklady za rok 2021
Spotřebované nákupy

1.533.135 Kč

Služby

5.852.529 Kč

Osobní náklady

67.142.071 Kč

Ostatní náklady

681.145 Kč

Náklady celkem

75.208.880 Kč

Fondy společnosti činily k 1. 1. 2021 4.487.266 Kč. Tyto

Stav závazků k 31. 12. 2021 činí 6.986.065 Kč. Jedná se

fondy byly vytvořeny zejména z darů, které společnost

o závazky splatné v roce 2021. Všechny tyto závazky byly

obdržela v minulých letech, které nebyly vyčerpány

uhrazeny v době své splatnosti.

a budou použity k financování společnosti v příštích
letech. Dále jsou tyto fondy tvořeny ziskem minulých

Tato výroční zpráva je pro běžné prezentační a infor-

let. Fondy byly v roce 2021 navýšeny o obdržené dary

mační účely distribuována bez kompletní roční účet-

v celkové výši 948.543 Kč. Současně byly fondy čerpá-

ní závěrky. Kompletní verze této výroční zprávy, včet-

ny ve výši 789.069 Kč. Celková výše fondů společnosti

ně zmiňované přílohy, je uložena u Městského soudu

činí k 31. 12. 2021 4.646.740 Kč.

v Praze při rejstříku obecně prospěšných společností

Z celkových nákladů připadá částka ve výši 75.174.094 Kč na hlavní činnosti a částka
34.786 Kč na hospodářskou činnost.

a v sídle organizace Tichý svět, o. p. s., Na Strži 1683/40,
Stav majetku a závazků
K 31. 12. 2021 vykazuje společnost hmotný majetek v zů-

Výnosy za rok 2021

statkové ceně ve výši 32.171 Kč a nehmotný majetek
v zůstatkové ceně ve výši 1.323.203 Kč. Veškerý majetek

Dotace z veřejných zdrojů

74.043.055 Kč

Tržby za vlastní výkony

166.463 Kč

Přijaté příspěvky, dary

999.349 Kč

Ostatní výnosy

13 Kč

Výnosy celkem

75.208.880 Kč

byl pořízen z darů. Společnost vykazuje krátkodobý finanční majetek v celkové výši 11.435.869 Kč.

140 00 Praha 4.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
o ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2021

v organizaci

Tichý svět, o.p.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
o ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2021

ÚVODNÍ ÚDAJE

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Subjekt, u něhož bylo provedeno ověření

určena zakladateli organizace Tichý svět, o.p.s.

Organizace:
Tichý svět, o.p.s.
Adresa:
Na Strži 1683/40, Krč, 140 00 Praha 4
IČ:
266 11 716
Předmět činnosti:

sociální rehabilitace, tj. zejména
◦ podpora znevýhodněných osob na trhu práce vyhledáváním a vytvářením pracovních míst
◦ profesionalizace jednotlivých činností a rozvoj systému v oblasti těchto činností
◦ podpora, propagace a realizace programů regionálního rozvoje
◦ poradenství a asistenční služby
◦ vytváření a realizace projektů, zejména pro neslyšící, osoby se sluchovým postižením a
osoby se znevýhodněním v oblasti komunikace a na jejich podporu

Příjemce zprávy
zakladatel

Tichý svět, o.p.s.

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Tichý svět, 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 Tichý
svět, 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.

Termín provedení auditu

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.

průběžný:
finální:

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

účetní závěrka sestavená k 31.12.2021 za účetní období 1.1.2021 – 31.12.2021

o ověření účetní
závěrky
sestavené
Praha,
24. května
2022k 31.12.2021

Výrok auditora

Základ pro výrok

Předmět ověřování

ZPRÁVA NEZÁV
ISLÉHO AUDITORA
v organizaci

Zpráva o ověření účetní závěrky

29.11.2021 – 30.11.2021
5.4.2022 – 24.5.2022

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
v organizaci
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

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 ředitel
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

Tichý svět, o.p.s.

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, evidenční číslo KAČR 277, osvědčení KDPČR



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.

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.

Odpovědnost ředitele a dozorčí rady Organizace za účetní závěrku
Ředitel 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 ředitel 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 ředitel 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.

Naší povinností je informovat ředitele 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
evidenční číslo KAČR 277

Ing. Jan Černý
C=CZ, OU=6,
O=22HLAV s.r.o.,
CN=Ing. Jan Černý,
I am the author of this
document
2022-05-24 13:51:42

Ing. Jan Černý
evidenční číslo KAČR 2455

V Praze, dne 24. května 2022

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 ředitelem.



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 ředitel Organizace uvedl v příloze účetní závěrky.



Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky
ředitelem 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

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

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

