
g r e e n  d o o r s  z .  ú .

Pomáháme lidem s duševním onemocněním 

najít ztracenou rovnováhu v důsledku nemoci. 

Provázíme je a podporujeme v různých fázích 

zotavení. Boříme předsudky. Dáváme jim šanci 

vyzkoušet a zažít si práci, která jim umožní 

obstát. Spolupracujeme se zaměstnavateli,  

kteří stejně jako my věří, že téma duševního 

zdraví na pracoviště patří a zaměstnávání lidí  

se znevýhodněním je samozřejmostí.
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http://https://www.greendoors.cz/cs/homepage/
http://https://www.facebook.com/greendoors


Každý příběh může něco změnit.  
Příběh jednotlivce, který se vydal na cestu 
zotavení. Pracovníka, který dává důvěru. 
Lidí podporujích ty, kteří pomáhají a kteří 
nejsou lhostejní k životům lidí s duševním 
onemocněním.
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Pokud mám naději, důvěru, zplnomocnění, že to zvládnu, mohu se 
zapojit do života v komunitě. Být užitečný ve svém okolí, nebýt jen 
pacientem, ale spolu s ostatními tvořit běžnou komunitu – která mě 
neodsuzuje, ale přijímá a roste s rozmanitostí.

Komunita

5

Zotavení spočívá v naději, ve zplnomocnění, ve vlastní zodpovědnosti a ve smysluplných 

životních rolích. Je to proces a někdy dlouhá cesta. Věříme, že každý, kdo musí v životě čelit duševnímu 
onemocnění, se dokáže postavit opět na vlastní nohy, jen potřebuje pomoci v začátcích a podpořit v dalších 
fázích. Pomoc by měla respektovat člověka, vycházet z jeho potřeb a odehrávat se v místě, kde žije. Péče musí 
být komplexní, je nutná velmi úzká spolupráce nejen zdravotníků a sociálních pracovníků, ale také zapojení rodiny 
a blízkých. Komplexní musí být ale také přístup k duševnímu zdraví obecně a pro každého, aby každá duše mohla 
dostat první pomoc včas, když ji potřebuje.

O zotavení a péči

„Věřit v sebe sama a snažit se jít dál, takříkajíc vstoupit  

do války se svou duševní nemocí, je o to komplikovanější, 

že nemoc a její důsledky už mnohdy stihly napáchat 

výrazné škody na jedincově sebepojetí, jeho sebedůvěře  

a jeho schopnostech.“

Davidson, L., Tandora, J, Lawless,  

M.S., O´Connel, M.J., Rowe, M.:  

Praktický průvodce praxí orientovanou na zotavení

Postoj lidí kolem mě je důležitý. Díky jejich důvěře 
zvládnu zase další krůček ke svému zotavení,  
mohu se sám postavit dalšímu dni, dalšímu úkolú.  
Postoj směřující ke spolupráci.
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Mysl potřebuje naději, že bude 
lépe, že to zvládnu, že se s nemocí 
poperu, postavím se  
na vlastní nohy.
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Kavárny a restaurace samy o sobě fungují jako 
destigmatizační projekt – staví mosty, dláždí cesty, 
kombinují zdánlivě nespojitelné, integrují, co je 
„vyoutované“. Celkem jsme pořádali 101 akcí. V roce 2021 byl celkoVý náklad  

na kulturu 311 835 Kč,  
z toho z Veřejných zdrojů 240 000 Kč  
(granty od Magistrátu hl. M. Prahy  
a MČ Prahy 4).

41
odehraných  

koncertů

19
VýstaV 

10
komunitních  

akcí

31
dalších  

akcí 
(workshoPy, benefice, 

kino a další )

7

Zotavení není jen o práci aneb Je potřeba  
se naučit znovu žít a ze života se radovat

Kultura staví mosty

Naděje a úzdrava

SpolupráceKomunita

Pomáháme jednotlivcům vyznat se ve svých možnostech, přinášíme celé spektrum služeb, které 
respektují individualitu každého, dáváme šanci vyzkoušet a zažít si práci, která umožňuje obstát 
na cestě k uzdravení a přináší pocit spokojenosti i v osobním životě, navzdory omezením daným 
onemocněním.

Podílíme se na veřejné diskusi o koncepci psychiatrické péče v ČR. Spolu s ostatními státními 
i nestátními orgány a organizacemi se podílíme na vytváření komplexního systému péče o lidi 
s duševním onemocněním. Spolupracujeme s externisty z řad psychiatrů, supervizorů a konzultantů. 
Nezapomínáme ani na rodinu a nejbližší okolí našich klientů.

Už od úplného počátku rozvíjíme komunitní péči. Služby se odehrávají co nejblíže každodenní 
realitě a propojují lidi s duševním onemocněním s širokou veřejností. Naše tréninková místa se 
stala bijícími srdci lokalit – sdružujeme, sbližujeme a sloužíme celému místnímu společenství,  
nejen lidem s duševním onemocnění.

101
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Naplnění multidisciplinarity pro nás znamená efektivnější podporu klientů, cílenější péči, učení se 
z praxe od sebe navzájem. Za stěžejní vnímáme kontakt s dalším psychiatrem přemýšlejícím v konceptu 
Recovery. Psychiatr je v Green Doors součástí pracovních týmů. Zapojujeme i další odborníky.

Zažili jste čtení knihy, kdy jste v dění a komunikujete 
přímo s autorem? Sdílení příběhů je považováno 
za jeden z nejefektivnějších destigmatizačních 
projektů. Místo knih si můžete „zapůjčit“ čas 
člověka, který má zkušenost s duševním 
onemocněním a sdílí svůj příběh. V roce 2021  
jsme uvedli Živé knihy v Café Na půl cesty  
v rámci Lokálního hopu a Smysluplného týdne.

Jsme členy:

→  Asociace komunitních služeb

→  Platformy pro transformaci  

systému péče o lidi  

s duševním onemocněním

→  Prahy duševní

Proběhl již šestý ročník kampaně, která přibližuje 
veřejnosti příběhy lidí s duševním onemocněním 
a ukazuje, že i oni mají své sny a přání, chtějí se 
v životě posunout. Zákazníci podniků, které se do 
projektu zapojují, mohli i letos našim „hrdinům“ 
pomoct koupí „Smyslu“. Díky sbírce mohou pak 
účastníci vykročit k naplnění důležitých životních 
kroků. Podpořeni byli 4 hlavní účastníci.
www.cistaduse.cz/pribehy/delam-krok/

Živé knihy —  

aneb nesuď knihu  

podle obalu

Kampaň „Udělej krok“

9

Multioborový přístup

Osvěta

Podporujeme výchovu a vzdělávání v oblasti péče o duševní zdraví; pořádáme osvětové 
a destigmatizační akce pro veřejnost, stáže pro studenty VŠ a poradenství pro odbornou 
veřejnost a zaměstnavatele, komunikujeme téma v médiích. 

V roce 2021 jsme uspořádali:

→  besedu Medikace a psychoterapie

→  přednášky: Psychedelika a psychózy,  

Sexualita a vztahy u lidí  

s duševním onemocněním

→  workshop – Práce s lidmi  

s hraniční poruchou osobnosti

→  Mindfulness

→  online setkání podpůrné skupiny  

určené pro rodinné příslušníky  

za účasti supervizora

→  kurzy krizové intervence

https://www.cistaduse.cz/pribehy/delam-krok/
https://www.cistaduse.cz/pribehy/delam-krok/
https://www.cistaduse.cz/pribehy/delam-krok/
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Lidé, kteří k nám přijdou, si většinou chtějí vyzkoušet pracovní zátěž, zvyknout si na 
pracovní režim, naučit se nové věci, případně poznat své limity. Zároveň se jim navrací 
ztracené sebevědomí s tím, jak se postupně učí, jak lépe zvládají stres a zažívají pracovní 
úspěchy. To vše dohromady pomáhá v procesu úzdravy.

K našim / vašim službám

449 zájemců

204 se zapojilo do našich služeb

72 lidí s dušeVním onemocněním se zapojilo do tréninku pracoVních doVedností 

9 435 hodin jsme poskytoVali služby našim klientům

37 let byl průměrný Věk účastníků tréninku

11 měsíců byla průměrná doba tréninku pracoVních doVedností

Osvětový web, který otevírá téma duševního zdraví a nemoci laické veřejnosti. Přes konkrétní příběhy 
ukazuje, že i lidé s duševním onemocněním tvoří, studují a budují kariéru, stejně jako lidé zdraví.  
Poukazuje na to, že smysluplná práce napomáhá v procesu úzdravy.

Vzdělávací organizace tudytaM nás v rámci svých 
pro bono aktivit provádí cestou k profesionálnímu 
řízení organizace. V roce 2021 jsme prošli 
několikaměsíčním facilitovaným sebehodnocením. 
Odhalili jsme naše slabiny v řízení organizace 
a sestavili jsme plán aktivit pro rok 2022. Lektoři pro 
nás mají připravené  workshopy a kurzy, které nám 
pomůžou zlepšit se v problémových oblastech.

Díky Nadaci ČEZ a jejich grantu pro neziskovky 
jsme měli možnost účastnit se několika odborných 
kurzů. Zlepšovali jsme tak naše manažerské 
dovednosti a vedení porad v online prostředí, 
zaměřili jsme se také na práci s týmovou 
dynamikou, vedení týmu a v neposlední řadě jsme 
se pověnovali tématu sebeřízení a zvládání stresu. 
Vše, co se nám (nejen) v době koronavirové hodilo 
a hodí. Grant ČEZ podpořil kromě vzdělávání 
zaměstnanců i naše další aktivity.

Zapojili jsme se do osvětové a destigmatizační kampaně „mlUVíme o dUŠi“ pod hlavičkou organizace 
Charita Česká republika. Výstupem byla série krátkých video rozhovorů, které představily příběhy různých 
lidí z řad známých i neznámých osobností, tištěné osvětové materiály a online panelová diskuze. V rámci 
smYslUplNÉHo TÝdNe běžela na sociálních sítích kampaň s tipy na podporu duševního zdraví.

Smysluplná káva má nový web

Mluvíme o duši

Tudytam – pro vedeníPodpora profesionality

 2
 7
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Neustále se 
vzděláváme i my, 
abychom zlepšovali 
naše služby. 
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Otevřeno od roku 1997

Zařadit Café Na půl cesty lze jen těžko. Lidé, co k nám zavítají, nás označují 
za kavárnu, bar, kiosek nebo klub, místo pro rodiny i pro punkery. Jmenují 
nás svéráznou kavárnou s osobitým personálem, rájem alternativního 
požitkářství, poetickou oázou mezi mrakodrapy a bijícím srdcem komunity.* 
A někteří ani netuší, že na druhé straně baru trénují své dovednosti lidé 
se zkušeností s duševním onemocněním, kteří hledají naději, podporu 
a sebedůvěru. A vidí nás jako místo, kde se nikdo nemusí stydět za to,  
jaký je.** A my jsme na ně pyšní. A je nám ctí je na cestě zotavením  
doprovodit alespoň Na půl cesty.

* zdroj recenze Google

** zdroj klienti CNPC

Tréninková kavárna Café Na půl cesty
rok změn a učení se všemi směry

V roce 2021 došlo ke změnám pozic napříč týmem. Od příjmové terapeutky přes 
vedoucí služby k vedoucímu provozu. S klienty se nám tak občas prohodily role 
a každý jeden z nich se stal profíkem v zaučování barmanských dovedností. 
Abychom to ještě trochu ztížili, vrhli jsme se na úklid všeho druhu, přestavbu, 
malování a vyklízení. Teď ale věříme, že se nám z kavárny stává ještě příjemnější 
místo pro všechny.  Rok byl i ve znamení vzdělávání. Začali jsme se s klienty 
setkávat v rámci Café Akademie a společně trénovat reakce, postoje, dovednosti 
i komunikaci v různých situacích. Situace s covidem nám ne vždy hrála do karet. 
I tak jsme rozjeli festival Open Air Monday a v místním parku každé letní pondělí 
nastolili pohodovou atmosféru. Velký úspěch akce byl zároveň o úroveň vyšší 
zkušeností pro klienty. A u toho nekončíme. Už teď tvoříme další rok našeho Caféčka, 
které oslaví 25. narozeniny. Těšíme se, až to spolu oslavíme!

„Po tom, co jsem získala jistotu v barmanských dovednostech, 
jsem si začala prožívat a odžívat vnitřní témata s terapeutkami 
i kolegy. Byl to náročný, ale efektivní proces, v hodně věcech 
jsem dospěla.“

Služba: 

Sociální rehabilitace

Identifikátor: 5453074

Pracovní úvazky: 8

Adresa:

Tréninková kavárna 

Café Na půl cesty

park Na Pankráci

140 00 Praha 4

celkoVý náklad na službu 5 233 332 Kč,
z toho 5 086 056 Kč Veřejné zdroje  
(Magistrát hl. M. Prahy, MČ Praha 4,  
Ministerstvo Práce a sociálních věcí  
České rePubliky). 
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3 667 
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 36 koncertů hudebních kapel ze Všech sVětadílů

 13  uměleckých VýstaV, Včetně autorů se zkušeností  
 s dušeVním onemocněním

 8 komunitních akcí 

 5 dětských diVadel

 7 workshopů

 10 dalších akcí (autorská čtení, benefiční akce apod.)

 101 lidí s dušeVním onemocněním s námi bylo V kontaktu

 27  lidí s dušeVním onemocněním nastoupilo do tréninku  
 pracoVních doVedností

https://www.youtube.com/watch?v=DIvADhqoY0E&ab_channel=GreenDoors
https://www.youtube.com/watch?v=DIvADhqoY0E&ab_channel=GreenDoors
https://www.facebook.com/cafenapulcesty
https://www.instagram.com/cafenapulcesty/?hl=cs
https://www.greendoors.cz/cs/projekty/cafe-na-pul-cesty/
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Otevřeno od roku 1999

Veliká okna, výhled do zahrady, pro někoho srdcová záležitost, pro každého 
originální prostor s jedinečnou atmosférou. Místo potkávání u šálku 
kávy. Pro lidi zotavující se po duševním onemocnění je to „příprava na 
budoucnost“, dostávají tady nejen příležitost vrátit se k práci a zase si věřit, 
ale nachází zde i porozumění a možnost být součástí komunity. Odnáší 
si odsud „pocit nezávislosti, naději na život, poznání, jak reagují na zátěž, 
možnost něco se naučit a získat sebedůvěru v gastronomickém oboru“. 
Pomyslná i skutečná zeď mezi různými světy se v kavárně boří.

Tréninková kavárna V. kolona
jaké to je, když celý svět najednou zamrzne

Rok 2021 se nesl ve znamení intenzivního spolubytí. První půlrok jsme kvůli 
všemožným omezením měli na směnách volněji. Díky tomu vznikl prostor, aby byli 
na směnách s klienty přítomni peeři. To dodalo naší rehabilitaci zase nový rozměr – 
rozměr prohloubeného spolubytí. Spolubytí, kdy to, co se cení, je společně žitý čas, 
ten, který umožňuje vzájemné poznávání a důvěru. Zamýšlíme se nad tím, jaké 
jsou přínosy naší služby. Krom těch neoddiskutovatelných a všeobecně známých, 
kdy poskytujeme trénink pracovních dovedností a velmi individuální přístup, je 
to především onen zmiňovaný prostor pro poznání sebe sama skrz směny strávené 
u nás. Konkrétní prostředí kavárny zde pak ustupuje do pozadí a stává se efemerní 
kulisou na cestě k zotavení. Rok 2021 nám tak dopomohl dobrat se jádra našeho 
počínání. Po vynuceném zpomalení se nám v posledním kvartále podařilo obnovit 
dvousměnný provoz, a tak rok 2022 vyhlížíme optimisticky. Adaptovali jsme se 
a vytěžili z toho maximum.

Služba: 

Sociální rehabilitace

Identifikátor: 5907117

Pracovní úvazky: 6,65

Adresa:

Tréninková kavárna V. kolona

areál Psychiatrické 

nemocnice Bohnice,

budova Divadla Za plotem

Ústavní 249, 181 02 Praha 8

 5 koncertů 

 5 VýstaV

 4 filmoVé projekce

 2 přednášky a diskuze

 2 komunitní akce

 1 autorské čtení

 155  lidí s dušeVním onemocněním s námi bylo V kontaktu

 37   lidí s dušeVním onemocněním se zapojilo do tréninku 
  pracoVních doVedností

 11 lidí nastoupilo do tréninku během hospitalizace  
  V psychiatrické nemocnici bohnice

celkoVý náklad na službu 4 832 868 Kč,
z toho 4 725 630 Kč Veřejné zdroje 
(Magistrát hl. M. Prahy, MČ Praha 8, 
Ministerstvo Práce a sociálních věcí  
České rePubliky). 
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„Je to tady jako oáza, svět vně Bohnic, 
člověk tu má normální povinnosti.“

https://www.youtube.com/watch?v=4EReB8musJM&ab_channel=GreenDoors
https://www.youtube.com/watch?v=4EReB8musJM&ab_channel=GreenDoors
https://www.facebook.com/v.kolona
https://www.greendoors.cz/cs/projekty/klub-v-kolona/
https://www.instagram.com/v_kolona/?hl=cs


17

Otevřeno od roku 2010

Milujeme kvalitní jídlo, myslíme na jeho ekologickou a etickou stránku. 
Zákazníci oceňují pestrost jídel, vrací se k nám také za příjemnou 
obsluhou. A to vše se sociálním přesahem, který je pro nás prioritou. 
Věříme, že ve všech lidech je potenciál najít svoji naděje plnou cestu za 
zotavením a kráčet po ní. Naše snahy dále směřují jak k destigmatizaci 
tématu duševního onemocnění, tak k vytvoření prostředí, kde se mluví 
o tématu duševního zdraví otevřeně a bez předsudků.

Mlsná kavka  
boj, který stojí za to bojovat

„A není to patos. Nabídka služieb pre ľudí s duševným ochorením je s reformou stále 
širšia a bohatšia, ale po 10 rokoch práce v odbore vidím pracovnú rehabilitaciu ako 
kľúčovú v zotavení. V Kavke je potenciál a zmysel, verím, že s ňou máme nakročené 
správne. Na svojej práci mám rada, že denne vidím príbehy zotavenia, pokroky, 
splnomocnenie. Je super vidieť, čo dokáže tak samozrejmá vec, ako je zamestnanie. 
Zmysluplné zamestnanie s výsledkom. Že keď niekoho niečo naučím, on zapracuje 
na samostatnosti, vyšperkuje detail a potom niečo vyrobí (úplne sám, bez pomoci), 
jeho produkt sa dostane v kaviarni do predaja a denne sa pre neho vracajú zákazníci. 
Pracovná rehabilitácia má zmysel!“

Zuzana Tonhauser – vedoucí Mlsné kavky

Služba: 

Sociální rehabilitace

Identifikátor: 7210620

Pracovní úvazky: 2,80  

Adresa kanceláře:

Křižíkova 76/61

186 00 Praha 8

Adresa restaurace:

Tréninková restaurace  

Mlsná kavka

Sokolovská 29/327

186 00 Praha 8

 39  lidí s dušeVním onemocněním Využilo  
 službu 

 8  lidí s dušeVním onemocněním nastoupilo 
 do tréninku pracoVních doVedností  
 V restauraci

celkoVý náklad na službu 2 118 141 Kč,
z toho 2 029 197 Kč Veřejné zdroje 
(Magistrát hl. M. Prahy, Ministerstvo Práce 
a sociálních věcí České rePubliky). 

hOdIn PříMé Péče celk

eM

1 355 

https://www.youtube.com/watch?v=GKEQ8Pygifg&ab_channel=GreenDoors
https://www.youtube.com/watch?v=GKEQ8Pygifg&ab_channel=GreenDoors
https://www.facebook.com/mlsnakavka
https://www.greendoors.cz/cs/projekty/mlsna-kavka/
https://www.instagram.com/mlsna.kavka/
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Od roku 2005

Máme rádi rozmanitost, u nás si každý najde to své, služby umíme šít na míru. 
Naším hlavním gró je oblast pracovního uplatnění, mapujeme se zájemci jejich 
možnosti a přání a hledáme vhodné zaměstnání. Připravíme je na pohovory, 
vyšperkujeme společně životopis. Rozrůstá se nám databáze spolupracujících 
zaměstnavatelů. Jsme k ruce, když je potřeba pomoci se zaučením v nové práci.  
Pořádáme vzdělávací kurzy. Rozmanitá je i naše další podpora a poradenství  
na cestě ke zotavení.

Cesta do práce 
100 + 1 důvod, proč ráno vstát z postele

V čase blížícího se jara 2022 si téměř nepamatujeme, 
že skoro celá první polovina roku 2021 byla ve znamení 
lockdownů, zákazů vycházení a cestování. Ta druhá pro 
nás byla o dost světlejší. V červnu jsme se přestěhovali do 
nových prostor ve Vršovicích. Větších, hezčích, prosluněných. 
To nám udělalo největší radost. Věříme, že i našim klientům. 
Také říkají, že se jim u nás líbí. Museli jsme hodně věcí 
znovu vybudovat. Komunitu klientů na podpůrné skupině, 
která neběžela v nejpřísnějších zákazech a z níž se mnozí 
s námi již do Vršovic nepřestěhovali a kontakt vyhasl. 
Vymyslet nové programy, o které si klienti říkali, navázat 
spolupráce s novými zaměstnavateli, starými kolegy 
z ostatních služeb, a tak nějak znovu nastartovat po období 
covidového spánku. To vše se nám povedlo. Máme nové 
zaměstnavatele, se kterými spolupracujeme, dobrovolníky 
na kurz angličtiny pro klienty a 60 úspěšně zaměstnaných 
klientů za rok 2021, covidu navzdory.

Služba: 

Sociální rehabilitace

Identifikátor: 7931396

Pracovní úvazky: 4,75  

Adresa:

28. pluku 524/25

101 00 Praha 10

Spolupracující 
zaměstnavatelé:  
Prostor 39

Jduna.to

Tichý svět – Tichá pošta

kavárna dobeška

eyedea

desinex Group

Prádelna u Mandelíků 

Jedna Bedna

Fair and Bio

hračkotéka

Ikea  

(dobrovolníci – 

lektorování angličtiny)

hestia  

(spolupráce na 

dobrovolnickém projektu) celkoVý náklad na službu 3 405 786 Kč,
z toho 3 357 948 Kč Veřejné zdroje 
(Magistrát hl. M. Prahy, Ministerstvo Práce 
a sociálních věcí České rePubliky). 
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208 

Pomohli jsme 75 % 
našich klientů k novému 
nástupu do práce
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Od roku 2004

Pohyb – jsme pořád v pohybu. Posezení a potlachání v kanceláři není náš 
šálek kávy. Na schůzky jezdíme po celé Praze, setkáváme se v kavárnách, 
v konzultačních místnostech, v parku, na úřadě. A pak se zase přesouváme. 
Totéž zvládáme i v on-line prostředí, nově také v on-line chatu. Témata jsou 
také v pohybu – žádosti o invalidní důchod, orientace v systému, možnosti 
zaměstnávání, nic nám není cizí.

Jedná se o pilotní projekt, který vychází ze Strategie reformy psychiatrické péče. Co to znamená?  
Naši sociální pracovníci tvoří tým s psychiatry, sexuology, adiktology, zdravotními sestrami a psychology. 
Společně pomáhají lidem s nařízenou ochrannou léčbou při cestě do přirozeného prostředí, snahou  
je prevence recidivy a opětovné hospitalizace.

Pilotní provoz FMT je hrazen z projektu „Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné“,  
(reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví  
v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

Sociální poradna

Služba: 

Odborné sociální poradenství

Identifikátor: 4470858

Pracovní úvazky: 2,1  

Adresa:

Křižíkova 76/61

186 00 Praha 8 celkoVý náklad na službu 1 268 212 Kč,
z toho 1 255 544 Kč Veřejné zdroje  
(Magistrát hl. M. Prahy, Ministerstvo Práce  
a sociálních věcí České rePubliky). 
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FMT Bohnice – Forenzní multidisciplinární tým

Od roku 2021 jsme se spojili s Psychiatrickou nemocnicí Bohnice a společně tvoříme Forenzní 
multidisciplinární tým. Jsme oporou lidem s nařízenou ústavní léčbou, provázíme je jak během 
hospitalizace, tak zejména na jejich cestě zpět do komunity. A tam jsme s nimi zase v pohybu. 
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Hlavní partneři:
Albi Česká republika, a. s.
Eyedea Recognition, s. r. o.
PRODIMO, s. r. o.
Nadace ČEZ
PN Bohnice

Dále děkujeme: 
20 pravidelným individuálním dárcům
přispěvatelům přes portál Darujme.cz
přispěvatelům pro projekt  
Smysluplná káva a Čistá duše
přispěvatelům přes portál Donio
přispěvatelům přes portál Znesnáze

A jmenovitě:

Michal Dolejš
Antonín Kokeš 
Tomáš Levý
Matěj Malecha
Martin Matras
Kamil Pošvic
Lucie Sedláčková
Andrea Studihradová
Jan Šíd
Zuzana Škodová
Patrik Veltruský
Martina Venglářová 
Vojtěch Vyskočil

Nešlo by to bez  
aneb Poděkování

Partneři:
Antonínovo pekařství 
Café Jericho, s. r. o.
Fantasy Cards, s. r. o.
General Public, s. r. o.
Chládek zahradnické  
centrum, s. r. o.
KOIA KOIA!, s. r. o.
Kytky od Pepy
Miloš Křeček KK, s. r. o.
LMC, s. r. o.
Nadace pojišťovny Kooperativa
Národní Muzeum
Nový Horizont spol. s r. o. – 
srdcařské okénko Rock Café
Ochranný svaz autorský
Portál, s. r. o.
Respilon Group, s. r. o.
Mgr. Stanislav Trčka –  
Notář v Kolíně

Oceňujeme spolupráci s našimi partnery, díky jejichž podpoře  

a sponzorským darům můžeme naplňovat naše poslání.

Za finanční podporu v roce 2021 děkujeme  

těmto státním, krajským a obecním úřadům:

https://www.darujme.cz/organizace/281
https://smysluplnakava.cz/
https://www.cistaduse.cz/pribehy/delam-krok/
<25CF>	https://www.donio.cz/MlsnyBalicek
https://www.znesnaze21.cz/sbirka/gastro-poradenstvi-pro-mlsnou-kavku
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Čtvrt století za námi 
aneb Historie

2021
Dá se říct, že jsme se s covidem naučili žít stejně 
jako naši klienti s duševním onemocněním. Dá se to 
přirovnat k procesu úzdravy – velmi individuální s mnoha 
omezeními, ale jen jak to jde kvalitní a smysluplný, 
plnohodnotný a naplňující. Krize do života patří, někdy 
bývá delší, třeba i delší než rok. Co se s ní a během ní 
dá dělat? A lze mít návod na přežití? Mít zdravé vztahy, 
dospělé a nemanipulativní, udržet centrum sebeřízení,  
být v sobě, nepropadat panice, být hravý, živý 
a kongruentní, sám se sebou, být autentický v životě, 
v sobě, využít čas nám daný. O tom všem duševní  
zdraví vlastně je.  

1993
Vznik o. s. Green Doors

2010
Otevření tréninkové 
restaurace Mlsná kavka
Ukončení provozu  
Klubu v Jelení

1999
Otevření Klubu V. kolona  
(2. tréninková kavárna)

2017
3. místo v soutěži  
Neziskovka roku  
(kategorie Velká neziskovka)
2. místo v soutěži  
Sleduj dopad

2019
V. kolona oslavila 20 let 
#chodimevtomspolu

2000
Otevření Klubu v Jelení  
(3. tréninková kavárna)
Organizovány stáže pro 
odborníky z východní Evropy 
(East to East, CRPDZ)

2018
Green Doors je 25 let
Kampaň #NAHLAVU

2004
Vytvoření Sociální poradny 
v Psychiatrické nemocnici 
Bohnice

2005—2006
Spuštění programu 
Podporované zaměstnávání

2002—2003
Green Doors zvoleno 
modelovým pracovištěm 
(projekt Modul Sites, Open 
Society Institut) – mezinárodní 
spolupráce

1997
Otevření Café Na půl cesty 
(1. tréninková kavárna v ČR)
Národní psychiatrická cena 
Vondráčkovy nadace

2015
Zavedení pozice  
Peer konzultant
Transformace organizace  
z občanského sdružení  
na Green Doors, z. ú.
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název: Green Doors z. ú.
registrace:

u MV ČR ze dne 26. 8. 1993  
pod č. j.: VS/1-21 725/93-R
Green Doors z. ú. – zapsaný ústav  
v rejstříku vedeném u Městského soudu 
v Praze v oddílu U, vložce číslo 196
Sídlo: Pujmanové 1219/8,  
140 00 Praha 4
kontaktní adresa: Křižíkova 76/61, 
186 00 Praha 8
Tel.: 220 951 468
e-mail: greendoors@greendoors.cz
datová schránka Id: igb4sda
Internetová adresa:

www.greendoors.cz
www.facebook.com/greendoors
 
Statutární zástupce:

Mgr. Myroslava Bubela
Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a. s., Praha 2, 
Jugoslávská 19
číslo účtu: 45 40 389/ 0800
 
Ič: 60164221
dIč: CZ 60164221

Identifikační data 

Správní rada:

MUDr. Jan Lorenc — předseda
Mgr. Lucie Bínová
Bc. Andrea Studihradová

dozorčí rada:

Mgr. Petr Novák — předseda    
Ing. Miloslav Hejnák, CSc.
Ing. Ivan Hemmer

ředitelka:

Mgr. Myroslava Bubela

Finanční manažerka:

Ing. Zuzana Říšská

Manažerka sociálních služeb:

Mgr. Hana Solařová

komunikace a projekty:

Bc. Ivona Inostroza Hradcová

Fundraising a péče o dárce:

Bc. Klára Luprichová, Dis.

Lidé v Green Doors 
k 31. 3. 2022

Personalistka:

Ing. Tereza Ščerbová

IT: 

Andreas Dumalas 

Vedoucí kanceláře:

Ing. Lenka Hanibalová 
Bc. Lucie Čechurová

café na půl cesty:

Nikol Weissová — vedoucí sociální služby 
Kristýna Hutta, Mgr. Lucie Hanzlová,  
Bc. Ludmila Minářová, Mgr. Zuzana Jiráček Fillingerová,  
Mgr. Petra Kašparová, Lena Pavlasová, DiS.,  
Martin Pospíšil, Jakub Štefek, DiS.,  
Mgr. Jana Votípková

V. kolona:

Ing. Silvie Jeřábková, MSc. — vedoucí sociální služby
Adéla Myšičková, Mgr. Zuzana Petráchová,  
Markéta Reichelová, Mgr. Filip Řádek,  
Barbora Šustíková, DiS., BcA. et Bc. Hynek Trojánek,  
Ing. Mgr. Vojtěch Tutr

Mlsná kavka:

Mgr. Zuzana Tonhauser — vedoucí sociální služby
Bc. Sandra Barboričová, Ladislav Ďurač,  
Barbora Vebrová, DiS.

Sociální poradna a FMT:

Jakub Marek, DiS. — vedoucí sociální služby                                                                                                  
Eva Vernerová, DiS. 

cesta do práce:

Bc. Petr Krása — vedoucí sociální služby      
Milena Boublíková, Bc. et Bc. Martina Dvořáčková, 
Bc. Kateřina Cabishová, Denisa Hegedüšová, DiS., 
Mgr. Magdaléna Matoušková

Osvěta, kultura, produkce, propagace:

Martin Černý, Jonáš Hrubín, Klára Luprichová,  
Pavel Nezval, Tadeáš Polák, Dominik Sauer,  
David Slezák, Lucie Sedláčková, Pavlína Smékalová, 
Hynek Trojánek, Martin Vigner

Spolupracující psychiatři:

MUDr. Peter Marko, MUDr. Andrea Slováková
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V roce 2021 dosáhla 
celkoVá částka Všech 
finančních i nefinančních 
darů hodnoty 868 290 Kč.
na dobrovolnéM  
vstuPnéM jsMe vybrali 
celkeM 10 880 kČ.

Fundraising
Vážíme si podpory partnerů  
a spřátelených organizací.

celkem 868 290 Kč

fireMní dary 428 399 kč

sMysluPlná káva + udělej krok 91 761 kč

Projekt kelíMky 89 700 kč

nadace ČeZ 100 000 kč

donio – kaMPaň Mlsný balíČek 89 740 kč

individuální dárci 34 350 kč  nadaČní fond PoMoci ZnesnáZe21 20 000 kč

nefinanČní dary 14 340 kč



Na Giving Tuesday jsme získali od dárců 4 280 Kč.  
A v letošní kampani Udělej krok jsme vybrali 44 231 Kč 
a byli podpořeni všichni 4 účastníci.
www.smysluplnakava.cz

Káva + Smysl (30 Kč)  

= Smysluplná káva

Mlsný balíček pro lidi 

bez domova

Ve veřejné sbírce na portále Donio.cz získala Mlsná 
kavka od individuálních dárců 89 740 Kč. 
Projekt “Mlsný balíček” trval 123 dní. Každý týden 
připravil tým restaurace 100 baget a flapjacků 
pro lidi bez domova, které pak předal k distribuci 
Armádě spásy. Lidé s duševním onemocněním mohli 
díky projektu dál pokračovat v tréninku pracovních 
dovedností i během období lockdownu.
www.donio.cz/MlsnyBalicek

Kelímky

Vrácený zálohovaný kelímek v Café Na půl cesty  
věnují zákazníci na podporu rehabilitačních služeb 
Green Doors. V průběhu roku se nám tímto  
benefičním způsobem vrátilo 1 794 kelímků  
v hodnotě 50 Kč, což dělá celkem 89 700 Kč!

Pomozme Kavce 

z nesnáze

Restauraci Mlsná kavka se nepodařilo po pandemii 
znovu nastartovat, proto byl podnik dočasně uzavřen. 
Aby mohl tréninkový podnik pokračovat dál, bylo 
potřeba přijít s novým konceptem. Nadační fond 
pomoci nám daroval na gastro poradenství pro  
Mlsnou kavku 20 000 Kč. 

Green Doors a České 

centrum fundraisingu

Díky dárcům jsme ještě silnější! A nepřestáváme 
se vyvíjet. Na podzim 2021 proběhlo jednodenní 
fundraisingové školení, kde jsme si stanovili 
ambiciózní cíle. Management Green Doors 
a Jan Kroupa, spoluzakladatel Českého centra 
fundraisingu, společně probrali důležitost 
fundraisingu v neziskové organizaci a diskutovali 
cesty, jak oslovit nové dárce. 
 

http://www.smysluplnakava.cz


Rozvaha v tisících Kč

AkTIVA STAV k 1. 1. 2021 STAV k 31. 12. 2021

dloUHodobÝ majeTek celkem 502 441
dloUHodobÝ NeHmoTNÝ majeTek celkem 5 5
Drobný DlouhoDobý nehmotný majetek 5 5
dloUHodobÝ HmoTNÝ majeTek celkem 4 142 4 142
Stavby 2 710 2 710
hmotné movité věci a jejich Soubory 1 265 1 265
Drobný DlouhoDobý hmotný majetek 167 167
opráVkY k dloUHodobÉmU majeTkU celkem -3 645 -3 706
Drobnému DlouhoDobému nehmotnému majetku -5 -5
Stavbám -2 300 -2 334
SamoStatným hmotným movitým věcem a Souborům hmotných movitých věcí -1 173 -1 200
Drobnému DlouhoDobému hmotnému majetku -167 -167
kráTkodobÝ majeTek celkem 4 956 7 043
ZásobY celkem 305 181
Zboží na SklaDě a v proDejnách 305 181
poHledáVkY celkem 927 1 191
oDběratelé 4 24
poSkytnuté provoZní Zálohy 388 354
oStatní pohleDávky 4 12
Daň Z přiDané hoDnoty 27 0
nároky na Dotace a oSt. Zúčt. Se Státním roZpočtem 110 793
jiné pohleDávky 223 8
DohaDné účty aktivní 171 0
kráTkodobÝ fiNaNčNí majeTek celkem 3 699 5 636
peněžní proStřeDky v poklaDně 298 106
ceniny 27 -6
peněžní proStřeDky na účtech 3 374 5 536
jiNá akTiVa celkem 25 26
náklaDy příštích obDobí 25 26
AKTIVA CELKEM 5 458 7 475

PASIVA STAV k 1. 1. 2021 STAV k 31. 12. 2021

VlasTNí Zdroje celkem 3 100 4 107
jměNí celkem 478 444
vlaStní jmění 478 444
VÝsledek HospodařeNí celkem 2 622 3 663
ÚčeT HospodářskÉHo VÝsledkU 0 10042
hoSpoDářSký výSleDek ve Schvalovacím říZení -649 0
neroZDělený ZiSk, neuhraZená Ztráta minulých let 3 271 2 621
ciZí Zdroje 2 358 3 368
dloUHodobÉ ZáVaZkY celkem 129 137
DohaDné účty paSivní 129 137
kráTkodobÉ ZáVaZkY celkem 2 019 2 368
DoDavatelé 6 116
ZaměStnanci 1 125 1 274
ZávaZky k inSt. Soc. ZabeZpečení a ZDrav. poj. 624 657
Daň Z příjmu 0 161
oStatní přímé Daně 203 148
Daň Z přiDané hoDnoty 0 12
jiné ZávaZky 61 0
jiNá pasiVa celkem 210 863
výnoSy příštích obDobí 210 863
PASIVA CELKEM 5 458 7 475

přehled  
finančních zdrojů  

65 % Veřejné zdroje 17 633 817 Kč
32 % Vlastní zdroje 8 767 770 Kč
3 % Fundraising 868 290 Kč

65 %32 %3 %



31 %

20 %

8 %

29 %

13 %

poměr  
náKLAdů činností 

64 % Sociální služby 16 858 339 Kč
31 % Provoz kaváren 8 041 267 Kč
4 % Ostatní 1 016 877 Kč
1 % Kultura 311 835 Kč

náklady 
SoCIáLníCh SLužEb 

31 % Café na půl cesty 5 233 332 Kč
29 % V. Kolona 4 832 868 Kč
20 % Začleňování na trh práce 3 405 786 Kč
13 % Mlsná kavka 2 118 141 Kč
8 % Sociální poradna 1 268 212 Kč
celkem  16 858 339 Kč

64 % 31 % 1 %4 %

Výkaz zisku a ztrát v tisících Kč
 hlAVní hOSPOdářSká celkeM

 čInnOST čInnOST

náklAdy 18 025 8 203 26 228

spoTřeboVaNÉ NákUpY a NakUpoVaNÉ slUžbY 3 288 4 640 7 928
Spotřeba materiálu, energie a oStatních neSklaDovatelných DoDávek 1 126 626 1 752
proDané Zboží 0 3 385 3 385
opravy a uDržování 68 105 173
ceStovné 10 0 10
náklaDy na repreZentaci 26 0 26
oStatní Služby 2 058 524 2 582
osobNí NákladY 14 595 3 162 17 757
mZDové náklaDy 11 029 2 823 13 852
Zákonné Sociální pojištění 3 503 337 3 840
Zákonné Sociální náklaDy 61 2 63
oStatní Sociální náklaDy 2 0 2
daNě a poplaTkY 2 15 17
Daně a poplatky 2 15 17
osTaTNí NákladY 73 224 297
náklaDové úroky 3 0 3
manka a škoDy 0 15 15
jiné oStatní náklaDy 70 209 279
odpisY, prodaNÝ majeTek, TVorba Za poUžiTí reZerV a opraVNÝcH položek 61 0 61
oDpiSy DlouhoDobého majetku 61 0 61
poskYTNUTÉ příspěVkY 6 0 6
poSkytnuté členSké příSpěvky a příSpěvky Zúčtované meZi org. Složkami 6 0 6
daň Z příjmU 0 162 162
Daň Z příjmu 0 162 162
náKLAdY CELKEM 18 025 8 203 26 228

 hlAVní hOSPOdářSká celkeM

 čInnOST čInnOST

VýnOSy 18 049 9 221 27 270

proVoZNí doTace 17 125 0 17 125
provoZní Dotace 17 125 0 17 125
přijaTÉ příspěVkY 902 0 902
přijaté příSpěvky (Dary) 902 0 902
TržbY Za VlasTNí VÝkoNY a Za Zboží 22 8 658 8 680
tržby Za vlaStní výkony a Za Zboží 22 8 658 8 680
osTaTNí VÝNosY 0 563 563
jiné oStatní výnoSy 0 563 563
VýnoSY CELKEM 18 049 9 221 27 270
hOSPOdářSký VýSledek Před ZdAněníM 24 1 180 1 204

hOSPOdářSký VýSledek PO ZdAnění 24 1 018 1 042



Výrok auditora

Provedla jsem audit přiložené účetní závěrky ústavu 
Green Doors z.ú.  (dále také „Ústav“) sestavené na 
základě českých účetních předpisů, která se skládá 
z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy této účetní 
závěrky k 31. 12. 2021, která obsahuje popis použitých 
podstatných účetních metod a další vysvětlující 
informace. Údaje o Ústavu jsou uvedeny v bodě  
I. přílohy této účetní závěrky.

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný 
a poctivý obraz aktiv a pasiv ústavu Green Doors z.ú. 
k 31. 12. 2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího 
hospodaření za rok končící 31. 12. 2021 v souladu 
s českými účetními předpisy.

Zpráva nezávislého auditora
Pro správní radu, statutární  
a dozorčí orgán ústavu Green Doors z.ú.

se sídlem:  Pujmanové 1219/8 
Praha 4 – Krč 
140 00

Ič: 601 64 221
Příjemce zprávy:  správní rada, statutární  

a dozorčí orgán ústavu 

Základ pro výrok

Audit jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech 
a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, 
kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) 
případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními 
doložkami. Moje 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 jsem 
na Společnosti nezávislý a splnil jsem i další etické 
povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domnívám 
se, že důkazní informace, které jsem shromáždila, 
poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření 
mého výroku.

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 moji zprávu auditora.  
Za ostatní informace odpovídá statutární orgán Ústavu.
 
Můj výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím 
nevztahuje. Přesto je však součástí mých povinností 
souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení 
se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní 
informace nejsou ve významném (materiálním) 
nesouladu s účetní závěrkou či s mými znalostmi 
o účetní jednotce získanými během provádění auditu 
nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně 
(materiálně) nesprávné. Také posuzuji, 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), tj. zda 
případné nedodržení uvedených požadavků by bylo 
způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních 
informací.

Na základě provedených postupů, do míry, jíž dokáži 
posoudit, uvádím, že 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 jsem povinna uvést, zda na základě poznatků 
a povědomí o Společnosti, k nimž jsem dospěla 
při provádění auditu, ostatní informace neobsahují 
významné (materiální) věcné nesprávnosti. 

V rámci uvedených postupů jsem v obdržených 
ostatních informacích žádné významné (materiální) 
věcné nesprávnosti nezjistil.

Odpovědnost 

statutárního orgánu  

a dozorčí rady za  

účetní závěrku

Statutární orgán Ústavu 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 statutární orgán 
Ústavu povinen posoudit, zda je Ústav schopen 
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 jednatel plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení 
její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než 
tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví odpovídá 
dozorčí rada.

Odpovědnost auditora  

za audit účetní závěrky

Mým cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní 
závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) 
nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou 
a vydat zprávu auditora obsahující můj 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 mojí povinností uplatňovat během 
celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní 
skepticismus. Dále je mojí 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, abych na jejich základě mohl 
vyjádřit výrok. 

Riziko, že neodhalím 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.

Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Ústavu 
relevantním pro audit v takovém rozsahu, abych mohl 
navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na 
dané okolnosti, nikoli abych mohl vyjádřit názor na 
účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, 
přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, 
které v této souvislosti statutární orgán uvedl v příloze 
účetní závěrky.

Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého 
trvání při sestavení účetní závěrky představenstvem 
a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace 
existuje významná (materiální) nejistota vyplývající 
z událostí nebo podmínek, které mohou významně 
zpochybnit schopnost Ústavu nepřetržitě trvat. Jestliže 
dojdu k závěru, že taková významná (materiální) 
nejistota existuje, je mojí povinností upozornit v mé 
zprávě na informace uvedené v této souvislosti 
v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou 
dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. 

Moje závěry týkající se schopnosti Ústavu nepřetržitě 
trvat vycházejí z důkazních informací, které jsem 

získal do data mé zprávy. Nicméně budoucí události 
nebo podmínky mohou vést k tomu, že Ústav 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.

Mojí povinností je informovat statutární orgán mimo 
jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu 
a o významných zjištěních, která jsem v jeho průběhu 
učinila, včetně zjištěných významných nedostatků ve 
vnitřním kontrolním systému.

Ing. Pavlína Turková koutníková 

Evidenční číslo auditora 2386

Datum zprávy auditora
12. května 2022
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