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DOM – Dům otevřených možností, o.p.s.

Výroční zpráva za rok 2021

„Existují jen dva dny v roce, kdy nemůžeme udělat vůbec nic.
Jedním je včerejšek a druhým zítřek. Proto je dnešek tím
správným dnem, kdy má člověk milovat, konat a žít.“

— Dalajláma

Zdroj: https://g.cz/spb-21-nejlepsich-citatu-dalajlamy-ktere-vam-ukazou-jak-byt-stastny/

DOM – Dům otevřených možností, o.p.s.
DOM je nevládní organizace působící v sociální oblasti.
DOM usiluje o zlepšení situace lidí ohrožených sociálním vyloučením,
bezdomovectvím, chudobou a nerovnému přístupu ke společenským zdrojům.
Poskytuje sociální služby a realizuje další programy zaměřené na podporu mladých i
dospělých lidí, kteří vlivem zdravotního nebo sociálního znevýhodnění mohou být
ohroženi izolací a vyloučením ze života ve společnosti.
Poslání
Posláním sociálních služeb DOMU je podporovat klienty, aby dosáhli svých osobních
cílů a úspěšně se osamostatnili.
Historie
DOM byl založen v roce 1997.
Hlavním posláním je:
§

Budování funkčních prvků a struktur v systému péče děti a mladé lidi bez
rodinného zázemí v České republice.

§

Vyhledávání a zavádění nových poznatků z evropských i jiných zemí.

§

Vytváření a ověřování inovativních postupů a metod práce.

§

Poskytování sociální služby zaměřené na podporu mladých lidí, kteří mají
nedostatečné nebo nevyhovující rodinné zázemí a potřebují se osamostatnit.

Poslání DOMU a úspěšná realizace myšlenek a projektů v praxi byla oceněna:
Organizací ASHOKA International
Výborem dobré vůle – nadací Olgy Havlové
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Orgány obecně prospěšné společnosti
Zakladatelé společnosti: Ing. Michaela Wicki & PhDr. Petra Winnette, PhD.
Ing. Michaela Wicki – ředitelka, statutární orgán
PhDr. Petra Winnette, PhD. – předsedkyně Správní rady
JUDr. PhDr. Vladimír Brejcha – člen Správní rady
Pavel Tuč – člen Správní rady
Petr Klusáček – předseda Dozorčí rady
Mgr. Kamila Klausová – členka Dozorčí rady
Mgr. Jiří Pecka – člen Dozorčí rady
Strategie DOMU pro období 2015–2022
DOM bude nadále působit jako inovativní nestátní poskytovatel veřejných respektive
sociálních služeb. Jako hlavní strategické cíle si stanovuje:
§

Být poskytovatelem vysoce odborných služeb zaměřených na potřeby svých
cílových skupin.

§

Svoji činnost směřovat do budoucnosti, věnovat se rozvoji a inovacím.

§

Být nezávislým, originálním a flexibilním pracovištěm v rámci aktuálně
platného legislativního rámce.

DOM – Dům otevřených možností, o.p.s.
Braunerova 22,180 00 Praha 8
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, č.ú.:
2021845001/5500
www.dom-os.cz
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Přehled služeb a programů v roce 2021
DOM TYKADLO
Odborné sociální poradenství.
Ambulantní a terénní práce s mladými lidmi žijícími mimo rodinu.
DŮM NA PŮL CESTY DOM 8
Intenzivní sociálně terapeutická péče zaměřená na psychosociální rehabilitaci
mladých lidí po ukončení ústavní péče nebo žijících mimo dysfunkční rodinu.
DŮM NA PŮL CESTY BYDLO
Specializovaná sociálně terapeutická péče zaměřená na psychosociální rehabilitaci
mladých lidí po ukončení ústavní péče nebo žijících mimo dysfunkční rodinu.
DOM JOB
Sociální rehabilitace pro mladé lidi i dospělé znevýhodněné na trhu práce.
Služba kombinuje několik efektivních prvků:
Poradna v sociální a pracovní oblasti.
Tréninkové a přechodné zaměstnání.
Rozvojové programy a aktivity.
Sociální firma Košára.
DOM LANO
Ambulantní i pobytový program pro mladistvé žijící v ohrožujícím rodinném
prostředí. Pobytový program s limitovanou kapacitou 1 lůžka.
DOM IN
Inspirativní rozvojové aktivity pro klienty a pracovníky DOMU.
DO ŽIVOTA BEZ RIZIKA
Vytváření dlouhodobých vztahů spolupráce mezi institucemi, které pracují
s ohroženou skupinou mladistvých a mladých lidí bez rodinného zázemí, je
provázáno s realizací interaktivních programů a využití moderních médií.

3

DOM – Dům otevřených možností, o.p.s.

Výroční zpráva za rok 2021

Popis služeb a programů v roce 2021

DOM TYKADLO
Registrovaná služby Odborné sociální poradenství
ID 7923241
POPIS
Je především terénní sociální služba zaměřená na poskytování informací
a poradenství mladým lidem, kteří vstupují do samostatného života bez podpory
vlastní či náhradní rodiny a hledají možnosti, jak se osamostatnit. Tykadlo funguje
jako poradna, na kterou se mohou obrátit, jak mladí lidé, tak lidé, kteří jsou v jejich
okolí.

POSLÁNÍ A CÍLE
Navázání vztahu spolupráce a poskytování poradenství mladistvým a mladým lidem
bez rodinného zázemí.
Efektivně pomáhat ostatním mladým lidem z cílové skupiny v akutní nouzi.
Podpořit mladé lidi v aktivním přístupu a poskytovat konkrétní a přesně zaměřenou
pomoc a podporu.
Zvýšit porozumění klientů nabídce sociálních služeb DOMU a ostatních
poskytovatelů.
ZAŘÍZENÍ
Ambulance: DOM, Braunerova 22, Praha 8
Terénní práce.
TÝM
Mgr. Radka Reischlová – sociální pracovnice / terapeutka
Bc. Iveta Vlášková – sociální pracovnice / terapeutka
Mgr. Pavel Panák – odborný pracovník
Ing. Michaela Wicki – odborná ředitelka
BA. Beat Wicki – sociální media, informování
MUDr. Helena Fišerová – externí supervizorka
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DOMY NA PŮL CESTY
Registrovaná služba Dům na půl cesty
ID 7591273
POSLÁNÍ
Poslání Domů na půl cesty DOMU je podporovat klienty, aby dosáhli svých osobních
cílů a úspěšně se osamostatnili.
CÍLOVÁ SKUPINA
Základní cílovou skupinou jsou mladí lidé, u nichž osobní historie, psychický stav,
životní styl a sociální návyky mohou vést k izolaci od společnosti, k osamělosti, či
k jednání, které ohrožuje je samotné nebo společnost.
CÍLE
V rámci každodenní spolupráce DPC s klienty, jde o naplnění těchto základních cílů:
Uživit se a bydlet.
Znát svá práva a povinnosti.
Porozumět sobě i druhým.
Umět vyhledat a využít pomoc.
ZAŘÍZENÍ

DOM 8 / Dům na půl cesty
Braunerova 22, 180 00 Praha 8
Kapacita 11 míst pro muže a ženy
Dům na půl cesty poskytuje dostupné jednoduché dlouhodobé ubytování
spojené s individuální péčí o každého klienta podle jeho potřeb.
Klienti bydlí individuálně v bytové buňce a spolupracují se svým průvodcem –
sociálním terapeutem.
TÝM V ROCE 2021
Bc. Iveta Vlášková – vedoucí DPC, sociální pracovnice / terapeutka
Mgr. Irena Horká – sociální pracovnice / terapeutka
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Mgr. Pavel Panák – odborný pracovník
MgA. Petr Hájek – odborný pomocný pracovník
Richard Pavlíček – provozní pomocný pracovník
Ing. Michaela Wicki – ředitelka, odborná ředitelka DOM, metodička služby
BA. Beat Wicki – sociální media, informování
MUDr. Helena Fišerová – externí supervizorka

DOM BYDLO /
Registrovaná sociální služba Dům na půl cesty
BYDLO je program, který rozšiřuje kapacitu domů na půl cesty v rámci DOMU
a diferencuje formu podpory podle míry samostatnosti klientů.
Je založený na bázi bydlení na půl cesty, na rozdíl od dosud provozovaných
zařízení (Domů na půl cesty) BYDLO znamená, že klienti bydlí v samostatných
bytových buňkách s nižší mírou kontroly.
ZAŘÍZENÍ
V roce 2021 byly v provozu 4 bytové buňky v našich zařízeních.
DOM BYDLO Bohdalec
U Plynárny 1111/75 Praha 10
V bytě (56 m2) v běžné zástavbě jsou dvě bytové buňky pro 2 + 2 klienty,
společná kuchyň a sociální zařízení, pracovní místo pro sociálního terapeuta.
Registrovaná kapacita zařízení = 3 osoby
DOM BYDLO Libeň
Konšelská 14, 180 00 Praha 8
V bytě (58 m2) v běžné zástavbě jsou dvě bytové buňky pro 2 + 2 klienty,
společná kuchyň a sociální zařízení, pracovní místo pro sociálního terapeuta.
Registrovaná kapacita zařízení = 3 osoby
TÝM V ROCE 2021
Mgr. Adéla Konečná – sociální pracovnice / terapeutka
Mgr. Radka Reischlová – sociální pracovnice / terapeutka
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Mgr. Pavel Panák – odborný pracovník
Ing. Michaela Wicki – ředitelka, odborná ředitelka DOM, metodička služby
BA. Beat Wicki – sociální media, informování
MUDr. Helena Fišerová – externí supervizorka
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DOM JOB
Registrovaná sociální služba Sociální rehabilitace
ID 1068030
POSLÁNÍ
Posláním programu JOB je připravit nezaměstnané lidi z cílové skupiny pro
samostatný život ve společnosti a úspěšné zapojení na trh práce.
CÍLE
Dobře diagnostikovat klientovy kompetence v roli samostatného dospělého občana
a pracovníka.
Budovat, rozvíjet a upevňovat soubor vlastností a dovedností potřebných
k zapojení do zaměstnání.
Porozumět důvodům klientových selhání a účinně ho motivovat a podporovat na
cestě ke změně.
Podporovat a zprostředkovat vstup klienta do dalšího vzdělávání a zaměstnání.
CÍLOVÁ SKUPINA
DOM JOB pracuje s nezaměstnanými lidmi, kteří nemají rodinné zázemí
nebo jsou ohroženi sociálním vyloučením.
Uživatelé služby jsou nezaměstnaní a nedaří se jim z různých důvodů, které vyplývají
z jejich zdravotního, psychického nebo sociálního znevýhodnění, uspět na trhu
práce.
DÍLČÍ ČINNOSTI DOM JOB
Agentura
Odborný sociální terapeut zde poskytuje konzultace klientům, kteří mají
z různých důvodů obtíže při zařazení na trh práce.
Zaměstnání
Sociálně a pracovně rehabilitační aktivity ve vlastní řemeslné dílně spojené
s obchodem.
Rozvoj osobnosti
Aktivity zaměřené na rozvoj specifických a sociálních dovedností.
Program je nedílnou součástí programu ZAMĚSTNÁNÍ.
Pravidelné konzultace s individuálním průvodcem JOB a skupinové aktivity.
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ZAŘÍZENÍ
JOB CENTRUM – Rybná 25, 110 00 Praha 1 / ambulance a terénní práce.
KOŠÁRA – Rybná 27, 110 00 Praha 1.
TÝM V ROCE 2021
Mgr. Petra Zoubková – sociální pracovnice / terapeutka, vedoucí služby
Bc. Natálie Vokáčová – sociální pracovnice / terapeutka
Mgr. Pavel Panák – odborný pracovník
Roman Fáber Stára – lektor pracovních dovedností
Jana Eliášová – lektor pracovních dovedností
Bc. Veronika Pichová – sociální terapeutka, od října 2020 na rodičovské dovolené
Ing. Michaela Wicki – ředitelka, odborná ředitelka, metodička
BA. Beat Wicki – sociální media, informování
MUDr. Helena Fišerová – externí supervizorka

SOCIÁLNÍ FIRMA KOŠÁRA
Vyrábí a prodává proutěného zboží a bytové doplňky.
Sociální firma KOŠÁRA je nedílnou součástí programu DOM JOB.
Umožňuje simulovat podnětné pracovní prostředí, ve kterém se klienti učí základním
pracovním návykům a sociálním dovednostem.
Výroba a prodej proutěného zboží umožňuje zaměstnat mladé lidi z cílové skupiny
bez ohledu na nedostatky v jejich motivaci, pracovních návycích a dovednostech, ale
i s přihlédnutím k různým typům handicapu (deprivační syndrom, LMD, mentální
nebo fyzické postižení apod.)
Dílna je zároveň obchodem. Jak výrobu, tak prodej zajišťují klienti pod dohledem
sociálního pracovníka. Program je pojednán jako běžná malá firma, která má svého
vedoucího, pracovníky, náplň práce, porady, systém odměňování apod.
KOŠÁRA působí v Rybné ulici 27 v Praze 1.
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PROGRAM LANO
realizováno na základě Pověření k sociálně právní ochraně dítěte.
V roce 2021 bylo v provozu 1 lůžko. Do pobytového programu jsou zpravidla
přijímáni mladiství po 17 roce.
POSLÁNÍ
Posláním programu je všestranná ochrana, podpora a pomoc mladistvým ohroženým
životem v dysfunkčním rodinném prostředí nebo v rodině v závažně nepříznivé
sociální situaci.
CÍLE
Poskytování rychlé účinné pomoci mladistvému v obtížné situaci.
Prevence rozvoje psychosociálních následků života v ohrožujících rodinách.
Prevence rozvoje sociálně patologických jevů u mladistvých z ohrožujícího rodinného
prostředí.
CÍLOVÁ SKUPINA
Mladiství ve věku 17–18 let žijící v rodině v nepříznivé sociální situaci.
TÝM V ROCE 2021
Mgr. Radka Reischlová – sociální pracovnice / terapeutka ambulantního programu
Ing. Michaela Wicki – ředitelka, odborná garantka, vedoucí programu
BA. Beat Wicki – sociální media, informování
MUDr. Helena Fišerová – externí supervizorka
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PROJEKT DO ŽIVOTA BEZ RIZIKA
CÍLOVÁ SKUPINA
Primární cílová skupina: mladí lidé žijících v náhradní výchovné péči v různých
druzích institucí ve věku 15–19 let.
Sekundární cílová skupina: vychovatelé, psychologové, sociální pracovníci zapojení
do systému péče o mladé lidi vyrůstající mimo svojí rodinu.
CÍL
Zvýšení znalosti cílové skupiny a její komplexní podpora.
Zvýšení povědomí o nárocích a rizicích spojených se vstupem do samostatného
života.
Zvýšení znalostí o možnostech pomoci a podpory.
Vytvoření odborné aliance se odborníky, kteří s mladými lidmi přímo pracují.
Přímá práce s mladými lidmi žijícími mimo rodinu nebo ohrožení odchodem
z nefunkční rodiny.
AKTIVITY
Setkávání s mladými lidmi žijícími v institucích náhradní výchovné péče (dětské
domovy, výchovné ústavy, psychiatrické léčebny, zařízení pro okamžitou pomoc
a dal.)
Vytvoření a provoz moderních interaktivních médií, atraktivních pro mladé lidi jak
v rámci workshopů, tak on-line formou.
Odborná setkání s profesionály zapojenými do práce s cílovou skupinou
a spolupráce s jednotlivými pracovišti
PRŮBĚH V ROCE 2021
Celkem bylo uskutečněno 7 aktivit pro 129 mladých lidí v zařízeních pro
děti a mládež v celé České republice.
V rámci programu byla vytvořena instagramová kampaň.
https://www.instagram.com/dozivotabezrizika/

11

DOM – Dům otevřených možností, o.p.s.

Výroční zpráva za rok 2021

TÝM V ROCE 2021
Ing. Michaela Wicki – vedoucí projektu, lektorka
Mgr. Radka Reischlová – sociální pracovnice / terapeutka, lektorka
BA. Beat Wicki – sociální média, informování, autor médií a interaktivních
nástrojů

DOM IN
DOM IN je originální projekt DOMU. IN znamená INSPIRACE.
Posláním projektu je organizace takových aktivit, které přináší do života lidí
spojených s DOMEM nový pozitivní, motivující a inspirativní podnět.
PRINCIPA A AKTIVITY
Účastník DOM IN se sám aktivně podílí na aktivitě, nejedná so o pasivní přijímání
nebo konzumování.
Aktivita má konkrétní popsatelný měřitelný výsledek.
Účastník DOM IN sám ovlivňuje konkrétní podobu a aktivitu navrhuje nebo vybírá.
DOM aktivitu podporuje různým způsobem – finančně nebo organizačně.
USKUTEČNĚNÉ AKTIVITY 2021
Angličtina s rodilým mluvčím: V roce 2021 se zapojili 4 klienti a bylo odučeno celkem
90 hodin.
V roce 2021 se do Košíkářství zapojili 2 mladí dospělí.
V srpnu 2021 jsme zahájili realizaci zážitkových akcí se společným názvem „DOM V
LESE“. 19 – 21. 8. 2021 se uskutečnil 3–denní výlet do přírody. Spalo se pod
širákem!
TÝM PROJEKTU V ROCE 2021
Miles Winnette, PhD. – lektor angličtiny
Roman Fáber Stára – lektor košíkářství
Mgr. Pavel Panák – odborný pracovník / lektor „DOM V LESE“
Ing. Michaela Wicki – vedoucí projektu

12

DOM – Dům otevřených možností, o.p.s.

Výroční zpráva za rok 2021

Odborné zdroje DOMU
DOM čerpá svoji odbornost z dosažených vědeckých poznatků a klasických
i moderních metod a postupů práce.
Našimi partnery a učiteli byli a jsou především:
Thomas Larkin / Irská republika
John Lundberg / Irská republika
Claire Warrington / Velká Británie
Daniel Hughes / USA
Arthur Becker-Weidman / USA
Albert Pesso / USA
Jonathan Baylin / USA
Iman Baardman / Holandsko
Jan Kožnar / ČR
Petra Winnette / ČR
Nim Tottenham / USA
DOM je členem otevřené profesní skupiny ASTRA / více na www.natama.cz.
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STATISTIKA – Celkové výstupy služeb DOMU

Klienti sociálních služeb 2021
DOM DPC TYKADLO

JOB

JOB

Zaměstnání

Agentura

Kapacita

15

–

–

–

Průměrné využití

13

–

–

–

Počet klientů

30

132

24

41

Muži

15

66

6

10

Ženy

15

66

18

31

Institucionální péče

9

81

–

–

Z dysfunkční /

21

51

–

–

Z toho

náhradní rodiny
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Výkony sociálních služeb DOMU 2021
DOM DPC
Telefonické a emailové

TYKADLO

JOB

14

45

75

740

267

489

35

–

–

–

–

–

2088

–

–

4

–

180

–

–

1140

2881

312

2163

Kontakty
Intervence
Přepočtené hodiny
Osobní konzultace
s klientem / jednání
Přepočtené hodiny
Doprovod nebo
jednání klientem mimo DOM/
jednání
Přepočtené hodiny
Skupinová práce s klienty DPC
Přepočtené hodiny
Podpora v každodenním životě

(koronavirus)

v DPC
Přepočtené hodiny
Skupinová práce s klienty
DOMJOB
Přepočtené hodiny
Nácvik sociálně pracovních
dovedností DOMJOB
Přepočtené hodiny
Celkem počet hodin PP
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Dotace, granty a dary přijaté nebo využité v roce 2021
MGÚ hl. města Prahy / dotace MPSV
MGÚ hl. města Prahy / dotace ESF
MGÚ hl. města Prahy / sociální grant
MGÚ hl. města Prahy / grant prevence kriminality
MČ Praha 1
MČ Praha 8
Velvyslanectví Kanady v Praze
LMC s.r.o.
PRO.MED.CS Praha a.s.
Soukromí dárci

V Praze 6. června 2022, Ing. Michaela Wicki
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Výčet položek podle vyhlášky
č.504/2002 Sb.

ROZVAHA
Název a právní forma účetní jednotky:

DOM - Dům otevřených
možností, o.p.s.
ke dni

31. 12. 2021

Sídlo a předmět činnosti
účetní jednotky:

(v celých tisících Kč)
Rok

66005167

AKTIVA
II.

Číslo účtu

II.

2 890

2 718

3 436

3 436

3 436

3 436

021

-546

-718

-546

-718

Krátkodobý majetek celkem

9 918

4 615

Pohledávky celkem

5 617

276

314

507

266

335

10

10

346

5 100

0

3 655

3 960

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
081

4. Poskytnuté provozní zálohy
6. Pohledávky za zaměstnanci
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
III.

Krátkodobý finanční majetek celkem
1. Peněžní prostředky v pokladně
3. Peněžní prostředky na účtech

IV.

211

50

61

221

3 605

3 899

646

379

Jiná aktiva celkem
1. Náklady příštích období

646

379

12 808

7 333

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

6 122

6 119

381

AKTIVA CELKEM

Číslo
řádku

PASIVA
Vlastní zdroje celkem

A.
I.

Jmění celkem
2. Fondy

II.

911

Výsledek hospodaření celkem
1. Účet výsledku hospodaření

III.

73

76

73

6 046

6 046

931

0

932

5 992

6 046

Cizí zdroje celkem

6 686

1 214

Krátkodobé závazky celkem

6 636

1 149

321

12

47
3
847

1. Dodavatelé
5. Zaměstnanci

331

1

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

346

6 092

17. Jiné závazky

379

47

8

389

484

244

Jiná pasiva celkem

50

65

2. Výnosy příštích období

50

65

12 808

7 333

22. Dohadné účty pasivní
IV.

76

54

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
B.

Stav k poslednímu dni
účetního období

Dlouhodobý majetek celkem

6. Oprávky ke stavbám
B.

Stav k prvnímu dni
účetního období

Dlouhodobý hmotný majetek celkem
3. Stavby

IV.

180 00 Praha 8

IČ

2021

A.

Braunerova 22

384

PASIVA CELKEM
Sestaveno dne:

Podpis odpovědné osoby:

Razítko:

Digitálně

18.05.2022
Odesláno dne:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Telefon:

Stránka 1 z 2

Michae podepsal
Michaela Wicki
Datum:
la Wicki 2022.06.14
12:20:38 +02'00'

Výčet položek podle vyhlášky
č.504/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Název a právní forma účetní jednotky:

DOM - Dům otevřených
možností, o.p.s.
ke dni

31. 12. 2021

Sídlo a předmět činnosti
účetní jednotky:

(v tisících Kč)

Braunerova 22
180 00 Praha 8
0

Rok

IČ

2021

66005167

0

Číslo
účtu
Náklady

A.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

I.

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek

Skutečnost k rozvahovému dni
Hlavní činnost

Hospodářská
činnost

Celkem

x

x

x

1 878

4

1 882

501-3

620

0

620

3. Opravy a udržování

511

119

0

119

5. Náklady na reprezentaci

513

14

0

14

6. Ostatní služby

518

1 125

4

1 129

III.

Osobní náklady

5 203

0

5 203

10. Mzdové náklady

521

3 965

0

3 965

11. Zákonné sociální pojištění

524

1 222

0

1 222

13. Zákonné sociální náklady

527

16

0

16

2

0

IV.

Daně a poplatky

15. Daně a poplatky

531-8

Ostatní náklady

V.

2
56

0

20. Dary

546

20

0

22. Jiné ostatní náklady

549

36

551

172

VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek

172

23. Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady celkem
Výnosy

B.

Provozní dotace

I.

1. Provozní dotace

691

Přijaté příspěvky

II.

III.

682

Tržby za vlastní výkony a zboží

1. Tržby za vlastní výkony a zboží
IV.

601-4

Ostatní výnosy

9. Zúčtování fondů
10. Jiné ostatní výnosy

20
36

0

172
172

4

x

x

x

6 661

0

6 661

6 661

7 315

6 661
0

107

107
107

437

99

536

437

99

536

11

0

11

648

3

649

8

Výnosy celkem

56

7 311

107

3. Přijaté příspěvky (dary)

2
2

3
8

7 216

99

7 315

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

-95

95

0

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

-95

95

0

Sestaveno dne:

Podpis odpovědné osoby:

Razítko:

18.05.2022
Odesláno dne:

Michae
la Wicki

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Telefon:
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Digitálně podepsal
Michaela Wicki
Datum: 2022.06.14
12:21:00 +02'00'

