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I. ÚVODNÍ SLOVO  

Vážení přátelé.

Ani jsme se nenadáli, uběhl další rok a já se tak znovu ohlížím za tím, jaký byl pro naši nadaci. Jestliže jsem vloni na těchto strán-

kách označil rok 2013 za rok „logického pokračování“ předešlého vývoje, potom bychom rok minulý mohli nazvat „rokem utváření 

vizí na příští období“. 

Je to tak. Opravdu jsme v nadaci ještě nikdy nestrávili více času hodnocením a rozborem toho, co je za námi, ověřováním, zda ve 

svých principech a činnosti jdeme správnou cestou, a vytvářením konceptu na několik dalších let dopředu. Výsledky se naplno 

projeví až v budoucnosti, ale už teď mohu říct, že mám z celého tohoto procesu velkou radost.

Především jsme si znovu potvrdili to hlavní: že i nadále chceme svou pomoc směřovat k dětem, které neměly v životě štěstí, a že 

hlavním mottem naší nadace musí i v budoucnu zůstat myšlenka, že každé dítě by mělo vyrůstat ve fungující rodině, obklopené 

láskou a porozuměním. Také další pilíře naší činnosti zůstávají nedotčené: Pomáhat chceme i nadále více rozumem než na zá-

kladě okamžitých pocitů, chceme se snažit o systémové změny k lepšímu a budeme se i nadále snažit negativním jevům raději 

předcházet než se potýkat s následky v situacích, kdy už existují jen „méně špatná“ řešení.

Co se naopak změní, to bude především ještě větší snaha o zefektivnění naší pomoci. Máme například připravený projekt, který by 

měl systémovým způsobem zmapovat veškeré rizikové faktory, jimž mohou být děti v problémovém prostředí vystaveny, a který by 

měl výrazně přispět k účinné prevenci negativních jevů. Rovněž se chceme pokusit přispět ke zvýšení efektivity celého neziskové-

ho sektoru v oblasti péče o dítě, a to jak prosazováním potřebných legislativních změn, tak i daleko užší spoluprací s dalšími nezis-

kovými organizacemi – včetně poskytování dalších grantů kvalitním projektům. Konečně bychom rádi svým dílem přispěli k lepší 

informovanosti o celém sektoru tak, aby do něj organizace i občané mohli vkládat své fi nanční prostředky s ještě větší důvěrou.

Tolik tedy k blízké i vzdálenější budoucnosti. Říkám-li však, že uplynulý rok jsme se směrem kupředu dívali víc, než tak činíme 

obvykle, neznamená to, že bychom polevili v naší běžné, řekl bych „každodenní“, činnosti.

Z aktivit, které rámovaly loňský rok, mi dovolte zmínit se především o úspěšném grantovém řízení, jehož tématem byla podpora 

rodiny v době adaptace na zdravotní postižení dítěte. Po pečlivém zvážení jsme vybrali čtyři projekty, mezi něž jsme rozdělili 

částku 15 995 613 korun.
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Z jednotlivých projektů bych se rád zmínil o zahájení spolupráce se základními školami v okrese Kladno na projektu Aktivní detek-

ce ohrožených dětí v prvních třídách základních škol, o úspěšném zakončení projektů, jejichž realizátory byly organizace Střep, 

Diakoinie a Amalthea a které Nadace Sirius podpořila, a také o ukončení celorepublikového průzkumu v oblasti náhradní rodinné 

péče v České republice a uspořádání závěrečné konference k této problematice.

Stejně jako v předchozích letech, tak i v loňském roce měl mezi aktivitami nadace specifi cké místo projekt Chodící lidé. Po 

kampani s příznačným titulem „Nedejte na první dojem“ jsme se rozhodli investovat svou energii do dvou výstav s názvem Naše 

cesta, které navazovaly na naši první úspěšnou výstavu v Praze v roce 2013. Cestu na výstavy v Brně a Praze si za čtyři měsíce 

našlo plných 52 tisíc návštěvníků, což je daleko více, než jsme očekávali. Největší radost však máme z toho, že většinu z nich 

tvořili děti za základních škol a středoškolští studenti, což naplňuje náš cíl zpřístupnit osobní zkušenost ze života se zdravotním 

postižením především nejmladší generaci – té, která bude normy vztahů mezi lidmi se zdravotním postižením a ostatní populací 

utvářet v příštích letech a desetiletích.

Úplně na závěr mi dovolte tradičně poděkovat všem zaměstnancům nadace, jejím spolupracovníkům i dobrovolným pomocníkům. 

Bez nich bychom nikdy nedosáhli všech těch věcí, na něž jsme dnes, při pohledu zpět, hrdí. 

Doufám a věřím, že až budeme bilancovat rok 2015, budeme tento pocit z dobře vykonané práce zažívat znovu.

Jiří Šmejc
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Posláním Nadace Sirius je přispívat ke zlepšování a k rozvoji kvality života dětí, a to především 

dětí ohrožených v jejich přirozeném vývoji.

Ohrožené děti

Nadace Sirius všestranně pomáhá sociálně ohroženým dětem a dětem se zdravotním posti-

žením. 

Systematická a preventivní opatření

Nadace Sirius hledá cesty, které vedou k pozitivním a trvalým změnám v systému pomoci rodi-

nám a dětem. Podporuje aktivity, které ohrožení dítěte buď zabraňují, nebo alespoň pomáhají 

snižovat jeho dopady.  

Spolupráce a sdílení informací

Nadace Sirius využívá zkušenosti a příklady dobré praxe z domova i ze zahraničí. Spolupracuje 

s předními odborníky v oblasti péče o ohrožené děti, především pediatrie, sociologie, psycho-

logie a pedagogiky. Pro dosažení komplexní znalosti dané problematiky podporuje výzkumy, 

průzkumy veřejného mínění a spolupracuje s neziskovými organizacemi, které v dané oblasti 

působí.     

Pomáhat je samozřejmé

Nadace Sirius vnímá pomoc a dárcovství jako samozřejmý lidský postoj, při kterém je dárce 

motivován k pomoci důvěryhodnými informacemi o dané problematice, a nikoliv působením na 

city či snahou zviditelnit se.

Transparentnost

Nadace Sirius pravidelně informuje o své činnosti na svých webových stránkách a zveřejňuje 

výroční zprávy i výsledky auditu.
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ZALOŽENÍ 

ZAKLADATEL

REGISTRACE

IČ

BANKOVNÍ SPOJENÍ

ČÍSLO ÚČTU

SÍDLO

E-MAIL

TEL.

WEB

ORGÁNY NADACE SIRIUS K 31. PROSINCI 2014

26. 3. 2008, Smlouva o zřízení Nadace Sirius

Jiří Šmejc, Petr Kellner, Patrik Tkáč

20. 6. 2008, nadační rejstřík vedený 
Městským soudem v Praze oddíl N,  vložka 693

284 18 808

PPF Banka, Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

2009700002/6000

Thunovská 12, 118 00 Praha 1, Česká republika

info@nadacesirius.cz

+420 257 211 445

www.nadacesirius.cz

SPRÁVNÍ RADA
Jiří Šmejc, předseda
Marcel Dostal, místopředseda
Pavel Zuna, člen
Pavel Charamza, člen
Vladimír Uhde, člen

DOZORČÍ RADA
Jan Leiner, předseda
Radka Šmejcová, místopředsedkyně
Gabriela Lachoutová, členka

ŘEDITELKA
Lenka Šrámková, do 8. 9. 2014
Dana Lipová, zastupující ředitel od 9. 9. 2014

ODBORNÁ RADA
prof. MUDr. Jiří Dunovský, DrSc.
prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
JUDr. Šárka Špecianová
MUDr. Elena Turnovská
PhDr. Jaroslav Šturma
doc. PhDr. Marie Černá, CSc.
doc. Mgr. PaeDr. Jan Michalík, Ph.D.



4.1. GRANTY NADACE SIRIUS

Nadace Sirius vyhlašuje pravidelně grantová řízení zaměřená na řešení problémů 

ohrožených dětí. Témata jsou vybírána ve spolupráci s expertní skupinou na zákla-

dě odborné analýzy situace. Cílem udělených grantů je hledat řešení problémů dané 

oblasti, doplnit či změnit zavedené postupy a metodiky a šířit příklady dobré praxe. 

Prostřednictvím grantových řízení nadace spolupracuje s organizacemi, které v ob-

lasti péče o rodinu a děti působí. 

Grantové řízení je založeno na těchto principech:

• Transparentnosti

• Důrazu na prevenci a efektivní řešení

• Podpory osvědčených postupů

• Aktivní roli dárce
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4.1.1. Přehled udělených grantů Nadace Sirius od jejího založení

Přehled grantových řízení

ROK OBLAST POČET PROJEKTŮ VÝŠE GRANTU

2008 Sanace ohrožené rodiny 5 11 852 906

2009 Podpora rozvoje náhradní rodinné péče v ČR 3 11 494 901

2010 Zajištění podpůrných služeb pro rodiny dětí se zdravotním postižením 6 12 729 244

2011 Podpora pracovníků OSPOD neuděleno

2013
Včasná podpora pro rodinu a dítě v období zjišťování diagnózy a adaptace 
na zdravotní postižení dítěte

4 15 992 613

CELKEM 19 52 069 664

Kromě grantových řízení udělila správní rada Nadace Sirius v letech 2008–2014 celkem sedm přímých grantů ve výši 12 474 096 Kč, projekty 

se bezprostředně týkaly témat, která nadace systematicky podporuje. Celková výše udělených grantů za rok 2008–2014 je 64 543 760 Kč.

Přehled udělených grantů v letech 2008–2014 dle oblastí

OBLAST PODPORY POČET PROJEKTŮ VÝŠE GRANTU (KČ)

Rodiny dětí se zdravotním postižením 10 28 721 857 

Náhradní rodinná péče 4 15 061 176 

Sanace ohrožené rodiny 9 18 360 164  

Primární prevence 2 2 400 563

CELKEM 25 64 543 760
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4.1.2. Podpořené projekty V. grantového řízení 

Nadace Sirius vyhlásila 11. 11. 2013 páté grantové řízení, jehož cílem byla včasná 

podpora pro rodinu a dítě v období zjišťování diagnózy a adaptace na zdravotní 

postižení dítěte. Zaměření grantového řízení bylo stanoveno následovně:

1. Návrhy a vyzkoušení systémů detekce dětí se zdravotním postižením.

2. Vypracování postupů, metodik a nástrojů k úspěšné adaptaci dítěte a jeho 

rodiny, případně komunity, na postižení. 

3. Znalost oblasti, zpracování poznatků a návrhy na úpravu jednotlivých sou-

visejících systémů.

Vyhodnocení žádostí probíhalo dvoukolově. Uzávěrka prvního kola granto-

vého řízení byla 7. 1. 2014. Prvního kola se zúčastnilo celkem 46 organizací, 

z toho 14 postoupilo do druhého kola. Na základě hodnocení grantové komi-

se vybrala správní rada Nadace Sirius čtyři projekty a přidělila jim celkem 

15 992 613 Kč. 

Přehled podpořených projektů V. grantového řízení

NÁZEV ORGANIZACE VÝŠE  GRANTU (KČ) UHRAZENO 2014

Asociace pomáhající lidem 
s autismem APLA-JM, o. s., Brno

2 792 543 466 035

Centrum pro dětský sluch 
Tamtam, o. p. s., Praha

3 098 000 328 184

Raná péče EDA, o. p. s., Praha 2 427 200 186 876

Společnost pro mukopoly-
sacharidosu, Olomouc

7 674 870 315 680

CELKEM 15 992 613 1 296 775

Informace k podpořeným projektům:

Organizace: Asociace pomáhající lidem s autismem 

APLA-JM, o. s.

Projekt: Komplexní podpora rodin dětí s poruchami autis-

tického spektra v době stanovení diagnózy

Doba realizace: 09/2014–08/2016

Cílem projektu je zajistit komplexní podporu pro rodiny dětí 

s poruchami autistického spektra během doby stanovení 

diagnózy či podezření na diagnózu. Bude vybudováno pora-

denské centrum zaměřené na poskytování psychologické 

intervence, sociálního poradenství a terénního poradenství 

v rodinách. 

www.apla-jm.cz

Organizace: Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s.

Projekt: Nastartování systému včasné diagnostiky s přímo 

navazující následnou péčí pro děti se sluchovým postiže-

ním a jejich rodiny

Doba realizace: 11/2014–02/2017

Cílem projektu je systémové zajištění péče a podpory rodi-

nám s dětmi od 0 do 18 let s vrozeným nebo získaným slu-

chovým postižením, ale i dětem s progresivní ztrátou sluchu 

či dětem ohluchlým, a to v době po sdělení diagnózy, v době 

adaptace na sluchové postižení a v období první fáze reha-

bilitace a kompenzace sluchové vady. 

www.frpsp.cz

Organizace: Raná péče EDA, o. p. s.

Projekt: Máme dítě s postižením, ale máme se na koho 

obrátit!

Doba realizace: 09/2014–08/2016

Cílem projektu je informovat odbornou zdravotnickou ve-

řejnost o existenci rané péče a jejích službách. Jde pře-

devším o zajištění krizové intervence rodinám dětí ohrože-

ných zdravotním postižením pomocí telefonické a chatové 

krizové informační linky. Dále bude poskytována klientským 

rodinám Rané péče EDA ambulantní a terénní psychologic-

ká pomoc. 

www.ranapece.eu

Organizace: Společnost pro mukopolysacharidosu

Projekt: Centrum provázení 2018 – poradenství, podpora 

a pomoc dětem a rodinám od okamžiku sdělení nepříznivé 

diagnózy dítěte

Doba realizace: 11/2014–06/2018

Cílem projektu je zajistit komplexní podporu rodin dětí se 

závažným zdravotním postižením od počátku sdělení dia-

gnózy a v prvních fázích vyrovnávání se rodiny s onemoc-

něním, a to přímo v prostorách Všeobecné fakultní nemoc-

nice v Praze. V rámci této problematiky připravit metodiku, 

která bude určena k dalšímu šíření. 
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4.1.3. Podpořené projekty dokončené v roce 2014

NÁZEV ORGANIZACE
VÝŠE 

GRANTU (KČ)
NEVYČERPANÁ 

ČÁST (KČ)
REALIZACE

Diakonie ČCE – středisko 
Západní Čechy, Plzeň

2 062 000   253 016 08/2012–07/2014

Amalthea, o. s., Pardubice 3 645 102     78  827 02/2014–02/2014

Střep, o. s., Praha 2 724 488 500 027 10/2012–09/2014

    

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy

Projekt: Archa Vylodění

Cílem projektu bylo poskytnout službu externího krizového interventa přímo v pro-

středí škol v Plzeňském kraji. Dále navrhnout a ověřit možnosti mezirezortní spolu-

práce v oblasti péče o ohrožené děti a jejich rodiny. 

Výsledky projektu: Pilotní projekt ověřil možnosti mezirezortní spolupráce přede-

vším na úrovni rezortů školství a sociálních služeb. Sociální služby primární pre-

vence a krizové intervence měly přínosný dopad na žáky, studenty, pedagogy a ve-

dení škol. Projekt ověřil možnosti poskytování preventivních a intervenčních aktivit 

ve školách, jejich formu a efektivnost. 

Výstupy projektu: 

• Metodika komunikace s ohroženými dětmi na školách 

• Zpráva o realizaci pilotního projektu

www.diakoniezapad.cz

AMALTHEA, o. s.

Projekt: Využití terapeutických metod při práci s dítětem 

v náhradní rodinné péči

Cílem projektu byla podpora a pomoc dítěti v náhradní rodin-

né péči s využitím nových terapeutických metod a rozšíření 

služeb Amalthea, o. s. o přípravu zájemců o pěstounství.

Výsledky projektu: Pracovníci Amalthey byli nově vyškoleni 

v metodách dotykové a fi liální terapie a tyto metody jsou za-

hrnuty v nabídce služeb organizace. Ve 29 náhradních rodi-

nách byly v rámci individuální práce s dítětem a jeho pečo-

vateli využity terapeutické metody a byl ověřen jejich dopad 

na kvalitu života dítěte. Ve spolupráci s pěti dětmi a dospíva-

jícími byla vytvořena publikace pro děti pěstounů. Amalthea 

získala pověření k přípravám pěstounů od Krajského úřadu 

Pardubického kraje. 

Výstupy projektu:

• Publikace „Cesta k dítěti – terapeutické metody pro práci 

s dětmi v náhradní rodinné péči“

• Metodika podpůrných skupin pro děti vyrůstající u příbuz-

ných, v pěstounské péči či v adopci

• Publikace „Jsem speciální brácha, jsem speciální ségra… 

protože naši jsou pěstouni“

www.amalthea.pardubice.cz

Střep, o. s.

Projekt: Prevence dopadu traumatických situací 

na ohrožené děti 

Cílem projektu bylo doprovázení dětí potřebnými 

odborníky mobilního týmu v traumatických situa-

cích, kterými jsou především situace před odebrá-

ním a v průběhu odebírání dítěte z rodiny a v době 

jeho pobytu v ústavním zařízení. Dále pak pomoc 

při sanaci dotčené rodiny tak, aby mohla v kon-

krétním čase převzít dítě zpět do své výchovy.

Výsledky projektu:  Byla poskytnuta pomoc a pod-

pora 45 ohroženým dětem v traumatizujících situa-

cích. Na základě vyhodnocení byl vytvořen plán 

práce s dítětem a s rodinou a následná strategie 

na udržení změn v rodině a nasměrování rodiny 

a dítěte na programy a služby v komunitě.

Projekt pilotně ověřil možnost využití služby multi-

disciplinárního mobilního týmu jako možného no-

vého nástroje sociálně-právní ochrany dětí.

Výstupy projektu:

• Metodická doporučení multidisciplinární pod-

pory ohroženého dítěte

www.strep.cz
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4.1.4. Přímé granty poskytnuté v roce 2014

NÁZEV ORGANIZACE VÝŠE GRANTU ČERPÁNÍ

Středisko NRP, Praha 5 310 608 2014

UK v Praze, Ústav jazyků a komunikace neslyšících 180 000 2014

CELKEM 5 490 608 2014

 

Univerzita Karlova v Praze, Ústav jazyků a komunikace neslyšících

Projekt: Mezinárodní letní škola znakových jazyků 2014

Letní škola znakových jazyků se konala ve dnech 25.–29. 8. 2014 v prosto-

rách FF UK v Praze, zúčastnilo se jí více než 50 odborníků z České republiky 

a zahraničí. Hlavním tématem školy byla lingvistika znakových jazyků. První, 

odborná, část byla určena studentům a odborníkům s cílem podpořit jejich 

výzkumnou činnost, druhá široké veřejnosti, a to se zaměřením na pedagogy 

a asistenty pedagogů pracující s dětmi se sluchovým postižením. 

www.ujkn.ff.cuni.cz

Středisko náhradní rodinné péče, spolek

Projekt: Centrum podpory náhradní rodinné péče 

Cílem projektu, realizovaného střediskem od roku 2011, je podpora zkvalitnění metod práce v oblasti náhradní rodinné péče 

v České republice. Projekt je realizován díky fi nanční podpoře Nadace Sirius a ve spolupráci s Centrem podpory, o.p.s. 

V roce 2014 byl v rámci projektu mimo jiné dokončen Výzkum praxe v náhradní rodinné péči a zkušenosti aktérů s touto 

praxí v České republice a byla realizována dvě třídenní školení metodik práce v oblasti náhradní rodinné péče. Celkem bylo 

proškoleno 86 pracovníků z 56 organizací. 

Mezi hlavní cíle projektu patří:

• Výzkum praxe NRP v ČR 

• Výzkum současné praxe náhradní rodinné péče ve vybraných zemích v zahraničí

• Monitoring státních a nestátních subjektů zabývajících se náhradní rodinnou péčí

• Přehled stávajících metodik, jejich hodnocení a doporučení pro další šíření

• Vzdělávání, semináře, konference, kulaté stoly

• Prohlubování spolupráce státních i nestátních organizací v oblasti náhradní rodinné péče.

www.nahradnirodina.cz
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4.2. Podpora vlastních projektů

Posláním Nadace Sirius je minimalizovat nepřízeň osudu v životě dítěte a udělat maximum pro to, aby jeho dětství bylo šťastné. Nadace Sirius proto nechce, aby se děti setkávaly s problémy, kterým je možno 

předcházet. Pro aktivní naplnění poslání se Nadace Sirius rozhodla postupně založit dvě obecně prospěšné společnosti, které se staly realizátory vlastních projektů nadace. Vyznávají stejné hodnoty a řídí se 

stejnými principy jako její zakladatel. 

Centrum podpory, o.p.s.

Společnost byla založena v roce 2013 s cílem vytvořit platformu, která umožní organizacím prohlubovat a aplikovat znalosti a zkušenosti 

z oblasti náhradní péče v České republice a zahraničí. Centrum podpory dlouhodobě spolupracuje se Střediskem náhradní rodinné péče na 

pilotním projektu „Centrum podpory náhradní rodinné péče“.

Aktivity Centra podpory, o.p.s., byly podpořeny v roce 2014 darem Nadace Sirius v hodnotě 1 100 000  Kč.

Nadace Sirius podpořila v roce 2014 realizaci vlastních projektů částkou 36 718 143 Kč (Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s., a Centrum 

podpory, o.p.s.), skutečně čerpáno bylo 39 406 949 Kč, přehled čerpání na jednotlivé projekty viz graf níže.

PROJEKT NÁKLADY (KČ) PODÍL %

Informační portál Šance Dětem 2 661 239   6,6

Centrum podpory pro rodinu VEGA 1 094 145   2,7

Primární prevence ohroženého dítěte 1 736 550 4,3

Grant NROS 722 200 1,8

Predikce ohrožení rodiny 171 593   0,4

Komunikační kampaň chodicilide.cz 30 738 768 75,9

Náhradní rodinná péče 1 100 000 2,7

Metodika 1 669 143 4,1

Grantové řízení 315 828 0,8

Správa 297 483 0,7

Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s.

Společnost byla založena v roce 2008 s cílem systematicky 

vyhledávat oblasti, kde je pomoc dětem nejpotřebnější. V sou-

časné době společnost realizuje tyto projekty:

• Informační portál Šance Dětem

• Centrum pro rodinu VEGA v Kladně

• Aktivní detekce ohrožených dětí v prvních třídách základních 

škol v okrese Kladno a posílení spolupráce organizací posky-

tujících péči jejich rodinám

• Výzkum Postoje rodin s dětmi

• Komunikační kampaň Chodicilide.cz

• Zážitkové výstavy Naše cesta Brno a Naše cesta Praha

Aktivity Obecně prospěšné společnosti Sirius, o.p.s., byly pod-

pořeny v roce 2014 darem Nadace Sirius ve výši 35 618 143 Kč .
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4.3. Rekapitulace 

TYP POČET GRANTŮ ČÁSTKA CELKEM (KČ) PODÍL %

Granty ve výběrovém řízení 4 1 296 775 2,9

Přímé granty 2 5 490 608 12,2

OPS Sirius, o.p.s. 35 618 143 79,5

Centrum podpory, o.p.s. 1 100 000 2,5

Splátky grantů roku 2011 1 253 095 0,5

Splátky grantů roku 2012 2 1 070 688 2,4

CELKEM 44 829 309

OPS Sirius, o.p.s.

Přímé granty

Centrum podpory, o.p.s.

Splátky grantů roku 2011

Splátky grantů roku 2012

Granty ve výběrovém řízení
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AKTIVA

ROZVAHA K 31. 12. 2014 (V TIS. KČ)

číslo řádku
stav k prvnímu dni 

účetního období
stav k poslednímu dni 

účetního období
A. DLOUHODOBÝ MAJETEK CELKEM  ř. 002+010+021+029 001 174 1 079
I. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK CELKEM součet ř. 003 až 009 002 1 079

I. 
Dlouhodobý nehmotný majetek

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 003 629
2. Software (013) 004 629 450
3. Ocenitelná práva (014) 005 450
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 006
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 007
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 008
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 009 52

II. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK CELKEM součet ř. 011 až 020 010 52

II. 
Dlouhodobý hmotný majetek

1. Pozemky (031) 011
2. Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 012
3. Stavby (021) 013 52
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 014 52
5. Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 015
6. Základní stáda a tažná zvířata (026) 016
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 017
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 018
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 019

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 020
III. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK CELKEM součet ř. 022 až 028 021

III. 
Dlouhodobý fi nanční majetek

1. Podíly v ovládaných a řízených osobách (061) 022
2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem (062) 023
3. Dlouhodobé cenné papíry držené do splatnosti (063) 024
4. Půjčky organizačním složkám (066) 025
5. Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 026
6. Ostatní dlouhodobý fi nanční majetek (069) 027
7. Pořizovaný dlouhodobý fi nanční majetek (043) 028 -1 130

IV. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU MAJETKU CELKEM součet ř. 030 až 040 029 -957

IV. 
Oprávky k dlouhodobému majetku

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (-) (072) 030 -629
2. Oprávky k softwaru (-) (073) 031 -490 -450
3. Oprávky k ocenitelným právům (-) (074) 032 -418
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (-) (078) 033
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (-) (079) 034
6. Oprávky ke stavbám (-) (081) 035 -51
7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (-) (082) 036 -49
8. Oprávky k pěstitelským celků trvatých porostů (-) (085) 037
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (-) (086) 038

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (-) (088) 039
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (-) (089) 040 -598VI. FINANČNÍ ČÁST 



16  •  NADACE SIRIUS  •  Výroční zpráva 2014

ROZVAHA K 31. 12. 2014 (V TIS. KČ)

AKTIVA číslo řádku
stav k prvnímu dni 

účetního období
stav k poslednímu dni 

účetního období
B. KRÁTKODOBÝ MAJETEK CELKEM ř. 042+052+072+081 041 10 628 9 863
I. ZÁSOBY CELKEM součet ř. 043 až 051 042

I. 
Zásoby

1. Materiál na skladě (112) 043
2. Materiál na cestě (119) 044
3. Nedokončená výroba (121) 045
4. Polotovary vlastní výroby (122) 046
5. Výrobky (123) 047
6. Zvířata (124) 048
7. Zboží na skladě a v prodejnách (132) 049
8. Zboží na cestě (139) 050
9. Poskytnuté zálohy na zásoby (z účtu 314) 051

II. POHLEDÁVKY CELKEM součet ř. 053 až 070+071 052 2 348 2 348

II. 
Pohledávky 

1. Odběratelé (311 ) 053
2. Směnky k inkasu (312 ) 054
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry (313 ) 055
4. Poskytnuté provozní zálohy (z účtu 314 mimo ř.050) 056 148 148
5. Ostatní pohledávky (315 ) 057
6. Pohledávky za zaměstnanci (335 ) 058
7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpeč. a veř. zdrav. pojištění (336 ) 059
8. Daň z příjmu ( 341) 060
9. Ostatní přímé daně (342 ) 061

10. Daň z přidané hodnoty (343 ) 062
11. Ostatní daně a poplatky (345) 063
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346 ) 064
13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozp. orgánů územ. samostr. celků (348 ) 065
14. Pohledávky za účastníky sdružení (358 ) 066
15. Pohledávky z pevných termínovaných operací (373 ) 067
16. Pohledávky z emitovaných dluhopisů (375 ) 068
17. Jiné pohledávky (378 ) 069 2 200 2 200
18. Dohadné účty aktivní (388 ) 070
19. Opravná položka k pohledávkám (-) (391) 071

III. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK CELKEM součet ř. 073 až 080 072 8 135 7 370

III. 
Krátkodobý fi nanční majetek

1. Pokladna (211) 073 1
2. Ceniny (213) 074
3. Účty v bankách (221) 075 8 134 7 370
4. Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 076
5. Dluhobé cenné papíry k obchodování (253) 077
6. Ostatní cenné papíry (256) 078
7. Pořizovaný krátkodobý fi nanční majetek (259) 079
8. Peníze na cestě (+/-) (261) 080

IV. JINÁ AKTIVA CELKEM součet ř. 082 až 084 081 145 145

IV. 
Jiná aktiva

1. Náklady příštích období (381) 082 145 145
2. Příjmy příštích období (385) 083
5. Kurzové rozdíly aktivní (386) 084

AKTIVA CELKEM ř. 001 + 041 085 10 802 9 864VI. FINANČNÍ ČÁST 



číslo řádku
stav k prvnímu dni 

účetního období
stav k poslednímu dni 

účetního období
A. VLASTNÍ ZDROJE CELKEM ř. 087+091 086 10 669 9 753
I. JMĚNÍ CELKEM součet ř. 088 až 090 087 10 654 9 723

I. 
Jmění

1. Vlastní jmění (901) 088 649 510
2. Fondy (911) 089 10 005 9 213
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (921) 090

II. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ CELKEM Součet ř. 092 až 094 091 15 30

II. 
Výsledek hospodaření

1. Účet výsledku hospodaření (+/-) (963) 092 18
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-) (931) 093 15
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+/-) (932) 094 12

B. CIZÍ ZDROJE ř. 096+098+106+130 095 133 111
I. REZERVY součet ř. 097 096

I. Rezervy 1. Rezervy (941) 097
II. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY CELKEM součet ř. 099 až 105 098

II. 
Dlouhodobé závazky

1. Dlouhodobé bankovní úvěry (951) 099
2. Emitované dluhopisy (953) 100
3. Závazky z pronájmu (954) 101
4. Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 102
5. Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 103
6. Dohadné účty pasivní (z účtu 389) 104
7. Ostatní dlouhodobé závazky (959) 105

III. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY CELKEM součet ř. 107 až 129 106 133 111

III. 
Krátkodobé závazky

1. Dodavatelé (321) 107 16 16
2. Směnky k úhradě (322) 108
3. Přijaté zálohy (324) 109
4. Ostatní závazky (325) 110
5. Zaměstnanci (331) 111 49 37
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 112
7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veř.zdravot.pojištění (336) 113 30 22
8. Daň z příjmu (341) 114
9. Ostatní přímé daně (342) 115 9 8

10. Daň z přidané hodnoty (343) 116
11. Ostatní daně a poplatky (345) 117
12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346) 118
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samospráv.celků (348) 119
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů (367) 120
15. Závazky k účastníkům sdružení (368) 121
16. Závazky z pevných termínových operací (373) 122
17. Jiné závazky (379) 123
18. Krátkodobé bankovní úvěry (951) 124
19. Eskontní úvěry (232) 125
20. Emitované krátkodobé dluhopisy (241) 126
21. Vlastní dluhopisy (-) (255) 127
22. Dohadné účty pasivní (z účtu 389) 128 29 28
23. Ostatní krátkodobé fi nanční výpomoci (249) 129

IV. JINÁ PASIVA CELKEM součet ř. 131 až 133 130

IV. 
Jiná pasiva

1. Výdaje příštích období (383) 131
2. Výnosy příštích období (384) 132
3. Kurzové rozdíly pasivní (387) 133

PASIVA CELKEM ř.086+095 134 10 802 9 864
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PASIVA

ROZVAHA K 31. 12. 2014 (V TIS. KČ)

VI. FINANČNÍ ČÁST 
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číslo řádku činnost hlavní činnost hospodářská celkem
A. NÁKLADY x x x
I. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM součet ř. 002 až 005 001 58
1. Spotřeba materiálu (501) 002
2. Spotřeba energie (502) 003 58
3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (503) 004
4. Prodané zboží (504) 005
II. SLUŽBY CELKEM součet ř. 007 až 010 006 809
5. Opravy a udržování (511) 007
6. Cestovné (512) 008
7. Náklady na reprezentaci (513) 009 3
8. Ostatní služby (518) 010 806
III. OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM součet ř. 012 až 016 011 1 423
9. Mzdové náklady (521) 012 1 194

10. Zákonné sociální pojištění (524) 013 229
11. Ostatní sociální pojištění (525) 014
12. Zákonné sociální náklady (527) 015
13. Ostatní sociální náklady (528) 016
IV. DANĚ A POPLATKY CELKEM součet ř. 018 až 020 017
14. Daň silniční (531) 018
15. Daň z nemovitostí (532) 019
16. Ostatní daně a poplatky (538) 020
V. OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM součet ř. 022 až 029 021 9
17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541) 022
18. Ostatní pokuty a penále (542) 023
19. Odpis nedobytné pohledávky (543) 024
20. Úroky (544) 025
21. Kursové ztráty (545) 026
22. Dary (546) 027
23. Manka a škody (548) 028
24. Jiné a ostatní náklady (549) 029 9
VI. ODPISY, PRODANÝ MAJETEK, TVORBA REZERV A OPRAVNÝCH POLOŽEK součet ř. 031 až 036 030 34
25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551) 031 34

26.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku

(552) 032

27. Prodané cenné papíry a podíly (553) 033
28. Prodaný materiál (554) 034
29. Tvorba rezerv (556) 035
30. Tvorba opravných položek (559) 036
VII. POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY CELKEM součet ř. 038 až 039 037
31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (581) 038
32. Poskytnuté členské příspěvky (582) 039
VIII. DAŇ Z PŘÍJMŮ CELKEM součet  ř. 041 040
33. Dodatečné odvody daně z příjmů (595) 041
NÁKLADY CELKEM ř. 001+006+011+017+021+030+037+040 042 2 333

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZA ROK KONČÍCÍ 31.12.2014 (V TIS. KČ)

VI. FINANČNÍ ČÁST 



číslo řádku činnost hlavní celkem

B. VÝNOSY x x

I. TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZA ZBOŽÍ CELKEM součet ř. 044 až 046 043
1. Tržby za vlastní výrobky (601) 044
2. Tržby z prodeje služeb (602) 045
3. Tržby za prodané zboží (604) 046
II. ZMĚNY STAVU VNITROORGANIZAČNÍCH ZÁSOB CELKEM součet ř. 048 až 051 047
4. Změna stavu zásob nedokončené výroby (611) 048
5. Změna stavu zásob polotovarů (612) 049
6. Změna stavu zásob výrobků (613) 050
7. Změna stavu zvířat (614) 051
III. AKTIVACE CELKEM součet ř. 053 až 056 052
8. Aktivace materiálu a zboží (621) 053
9. Aktivace vnitroorganizačních služeb (622) 054

10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (623) 055
11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (624) 056
IV. OSTATNÍ VÝNOSY CELKEM součet ř. 058 až 064 057 2 333 18
12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení (641) 058
13. Ostatní pokuty a penále (642) 059
14. Platby za odepsané pohledávky (643) 060
15. Úroky (644) 061 1
16. Kursové zisky (645) 062
17. Zúčtování fondů (648) 063 2 332
18. Jiné ostatní výnosy (649) 064 18
V. TRŽBY Z PRODEJE MAJETKU, ZÚČTOVÁNÍ REZERV A OPRAVNÝCH POLOŽEK CELKEM součet ř. 066 až 072 065

19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (652) 066
20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (653) 067
21. Tržby z prodeje materiálu (654) 068
22. Výnosy z krátkodobého fi nančního majetku (655) 069
23. Zúčtování rezerv (656) 070
24. Výnosy z dlouhodobého fi nančního majetku (657) 071
25. Zúčtování opravných položek (659) 072
VI. PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY CELKEM součet ř. 074 až 076 073
26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (681) 074
27. Přijaté příspěvky (dary) (682) 075
28. Přijaté členské příspěvky (684) 076
VII. PROVOZNÍ DOTACE CELKEM součet ř.  078 077
29. Provozní dotace (691) 078

VÝNOSY CELKEM ř. 043+047+052+057+065+073+077 079 2 333 18

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM          (+/-) ř.079 - 042 080 18
34. Daň z příjmů (591) 081

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ                  (+/-) ř.080 - 081 082 18
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZA ROK KONČÍCÍ 31.12.2014 (V TIS. KČ)

VI. FINANČNÍ ČÁST 



20  •  NADACE SIRIUS  •  Výroční zpráva 2014

1. CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY

Vznik a charakteristika nadace

Nadace Sirius („nadace“) byla založena Smlouvou o zřízení Nadace Sirius dne 26. března 2008. 

Zápis nadace do nadačního rejstříku vedené Městským soudem v Praze (oddíl N, vložka 693) proběhl dne 20. června 2008. 

Nadace se zaměřuje na pomoc a podporu dětem ohroženým, tak jak jsou defi novány v Úmluvě o právech dítěte, kterou schválilo OSN v roce 1989 a Česká republika ji 

přijala v roce 1991.

Ohrožené dítě je chápáno jako dítě, které je ohroženo ve svém přirozeném vývoji. Tento přirozený vývoj může být ohrožen dvěma někdy vzájemně se překrývajícími faktory, 

kterými jsou rizika organického neboli fyzického poškození a rizika plynoucí ze sociálního prostředí.

Sídlo společnosti

Nadace Sirius, Thunovská 12, Praha 1, Česká republika

Identifi kační číslo: 284 18 808

Právní forma: nadace

Účel nadace

• pomoci dětem, které se pro svůj nepříznivý zdravotní, sociální a rodinný stav neobejdou bez pomoci druhých;

• pomoci dětem z problémových rodin a dětem v ústavní výchově;

• pomoci dětem zneužívaným a týraným;

• pomoci dětem mentálně nebo fyzicky handicapovaným a těm, které se těžko včleňují do společnosti;

• pomoci rozvoji vzdělanosti a podpoře talentovaných dětí;

• zlepšování kvality života dětí, jejichž rodiče mají omezené fi nanční možnosti;

• všestranný pozitivní rozvoj osobností dětí;

• podpora a propagace nadační činnosti, zejména nadační činnosti zaměřené ve prospěch dětí a mládeže.

PŘÍLOHA 
ÚČETNÍ 
ZÁVĚRKY
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Zřizovatelé nadace 

Jiří Šmejc

Petr Kellner

Patrik Tkáč

Správní rada nadace k 31. prosinci 2014

Jiří Šmejc – předseda

Marcel Dostal – místopředseda

Pavel Zuna – člen 

Pavel Charamza – člen

Vladimír Uhde – člen 

Dozorčí rada nadace k 31. prosinci 2014

Jan Leiner – předseda

Radka Šmejcová – místopředseda

Gabriela Lachoutová – člen

Ředitelka nadace k 31. prosinci 2014

Lenka Šrámková (do 8. září 2014)

Dana Lipová (od 9. září 2014 pověřena dočasným řízením)

Nadační jmění k 31. prosinci 2014

Výše zapsaného nadačního jmění do nadačního rejstříku činí 510 tis. Kč. 

Finanční prostředky jsou na zvláštním účtu č. 2009700010/6000 vedeného u PPF banky a.s.

Založení Centra podpory, o.p.s.

Nadace Sirius založila Centrum podpory, o.p.s. („Centrum podpory“) zakládací listinou 

obecně prospěšné společnosti dne 16. listopadu 2012. 

Zápis Centra podpory do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Městským 

soudem v Praze (oddíl O, vložka 1104) proběhl dne 22. února 2013. 

Centrum podpory se zaměřuje na systematické a komplexní zkvalitnění metod práce 

s ohroženými dětmi. Realizuje záměry a plány svého zřizovatele.

Odborná rada nadace k 31. prosinci 2014

Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.

JUDr. Šárka Špeciánová

MUDr. Elena Turnovská 

PhDr. Jaroslav Šturma  

Doc. PhDr. Marie Černá, CSc.

Doc. Mgr. PaeDr. Jan Michalík, PhD.

Založení Obecně prospěšné společnosti Sirius, o.p.s.

Nadace Sirius založila Obecně prospěšnou společnost Sirius, o.p.s. 

(„OPS Sirius“) Zakládací listinou obecně prospěšné společnosti dne 

29. července 2008. 

Zápis OPS Sirius do rejstříku obecně prospěšných společností vedené 

Městským soudem v Praze (oddíl O, vložka 617) proběhl dne 30. října 

2008. 

OPS Sirius se zaměřuje na zajištění, podporu a organizaci činností 

v oblasti péče o děti. Realizuje záměry a plány svého zřizovatele.PŘÍLOHA 
ÚČETNÍ 
ZÁVĚRKY
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2. ÚČETNÍ OBDOBÍ, ZA KTERÉ JE SESTAVENA ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ROZVAHOVÝ DEN

Účetním obdobím jednotky je období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014. Rozvahovým dnem 

dle § 19 odst. 1 zákona o účetnictví je 31. prosinec 2014.

3. ZÁSADNÍ ÚČETNÍ POSTUPY

(a) Postupy účtování

Nadace připravuje účetní závěrku v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádě-

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

účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě 

podvojného účetnictví.

Přijaté peněžní a nepeněžní dary ve formě hmotného investičního majetku, zásob a poskytnu-

tých služeb jsou účtovány na účet 911 – Fondy, které tvoří součást vlastních zdrojů v rozvaze.

(b) Nadační jmění

Nadační jmění je peněžní vyjádření souhrnu peněžních vkladů zřizovatelů zapsaných v nadač-

ním rejstříku. Hodnota nadačního jmění činí 510 tis. Kč.

Peněžní prostředky, které jsou součástí nadačního jmění, je nadace povinna uložit na zvláštní 

účet u banky nebo je může použít na nákup cenných papírů vydaných státem nebo za jejichž 

splacení se stát zaručil. Tyto prostředky není možno půjčovat.

(c) Náklady související se správou nadace

Náklady související se správou nadace zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení ma-

jetku nadace, náklady na propagaci účelu nadace a náklady související s provozem nadace. 

Celkové roční náklady související se správou nadace nesmí převýšit 20% hodnoty ročně po-

skytnutých nadačních příspěvků podle jejich stavu k 31. prosinci téhož roku.

Majetek  Metoda Doba 
odpisování

Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí rovnoměrně 3 roky

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek rovnoměrně 3 roky

Ocenitelná práva rovnoměrně 3-6 let

(d) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací 

ceně a odpisován rovnoměrně po odhadovanou dobu životnosti. 

Doby odpisování pro jednotlivé skupiny majetku:

Hmotný majetek v pořizovací ceně do 3 tis. Kč a nehmotný majetek 

v pořizovací ceně do 7 tis. Kč není vykazován v rozvaze a je účtován do 

nákladů v měsíci jeho pořízení. O takto zaúčtovaném majetku s dobou 

použitelnosti delší než jeden rok je vedena podrozvahová evidence.

Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně od 3 tis. do 40 tis. Kč 

a s dobou použitelnosti delší než jeden rok je vykazován v rozvaze 

v položce Ostatní dlouhodobý hmotný majetek. 

Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně od 7 tis. do 60 tis. 

Kč a s dobou použitelnosti delší než jeden rok je vykazován v rozvaze 

v položce Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.

Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně od 40 tis. Kč a s dobou 

použitelnosti delší než jeden rok je vykazován v rozvaze v položce 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí.

Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně od 60 tis. Kč a s do-

bou použitelnosti delší než jeden rok je vykazován v rozvaze v položce 

Ocenitelná práva.

PŘÍLOHA 
ÚČETNÍ 
ZÁVĚRKY
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(e) Krátkodobý fi nanční majetek

Krátkodobý fi nanční majetek je veden na běžných účtech bank a v poklad-

ně v českých korunách. 

(f) Pohledávky

Pohledávky se účtují ve své nominální hodnotě. 

(g) Daň z příjmů

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

zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatel-

né náklady a nezdaňované výnosy. 

5. DLOUHODOBÝ MAJETEK
(a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

Dlouhodobý nehmotný majetek Ocenitelná práva Software Celkem

Pořizovací cena
Zůstatek k 1.1.2014 450 629 1 079
Přírůstky -- -- --
Úbytky -- -- --
Zůstatek k 31.12.2014 450 629 1 079
Oprávky
Zůstatek k 1.1.2014 418 490 908
Odpisy 32 139 171
Oprávky k úbytkům -- -- --
Zůstatek k 31.12.2014 450 629 1 079
Zůstatková hodnota 1.1.2014 32 139 171
Zůstatková hodnota 31.12.2014 0 0 0

Nadace v r. 2011 získala darem software ve výši 629 tis. Kč, softwarová aplikace je užívána na podporu 

grantových řízení. SW aplikace je odpisována do fondu vlastního jmění, nezapisovaného do rejstříku.

Dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní DHM Celkem

Pořizovací cena
Zůstatek k 1.1.2014 52 52
Přírůstky -- --
Úbytky -- --
Zůstatek k 31.12.2014 52 52
Oprávky
Zůstatek k 1.1.2014 49 49
Odpisy 2 2
Oprávky k úbytkům -- --
Zůstatek k 31.12.2014 51 51
Zůstatková hodnota 1.1.2014 3 3
Zůstatková hodnota 31.12.2014 1 1

(h) Klasifi kace závazků

Nadace klasifi kuje část dlouhodobých závazků, bankovních úvěrů a fi nančních výpomocí, je-

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

(i) Účtování nákladů a výnosů

Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž časově i věcně souvisejí. 

V souladu s principem opatrnosti nadace účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a oprav-

ných položek na krytí všech rizik, ztrát a znehodnocení, která jsou ke dni sestavení účetní 

závěrky známa.

(j) Změna účetních postupů

V roce 2014 nedošlo ke změně účetních postupů.

(b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

PŘÍLOHA 
ÚČETNÍ 
ZÁVĚRKY
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5. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK NEVYKÁZANÝ 
V ROZVAZE

Operativní evidence vykazuje nakoupený hmotný majetek v užívání 

ve výši 27 tis. Kč (2013: 27 tis. Kč).

6. NAJATÝ MAJETEK

Na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor s pronajímatelem 

nadace ve svém sídle užívá prostory, jež jsou částečně zařízeny 

nábytkem. 

Náklady na nájem představují částku 524 tis. Kč (2013: 500 tis. Kč).

7. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ

(a) Poskytnuté provozní zálohy činí 148 tis. Kč (2013: 148 tis. Kč). 

Zálohy jsou tvořeny zálohami na elektrickou energii a poplatky za 

služby k nájemnému ve výši 22 tis. Kč (2013: 22 tis. Kč). Zbývající 

částku ve výši 126 tis. Kč (2013: 126 tis. Kč) představuje jistina 

pronajímateli nebytových prostor nadace a v budoucnu bude nad-

aci pronajímatelem vyúčtována.

(b) Jiné pohledávky činí 2 200 tis. Kč (2013: 2 200 tis. Kč). Jiné 

pohledávky jsou tvořeny poskytnutou půjčkou pro Kolpingovu rod-

inu Smečno, o. s.

(c) Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činí 16 tis. Kč (2013: 

16 tis. Kč). Nadace neeviduje žádné závazky po lhůtě splatnosti.

8. NÁKLADY A PŘÍJMY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ 

Náklady příštích období zahrnují zejména časové rozlišení nákladů na nájemné a služby spojené 

s nájmem ve výši 140 tis. Kč (2013: 140 tis. Kč) a časově rozlišené náklady na pojištění a webhost-

ing ve výši 5 tis. Kč (2013: 5 tis. Kč). 

9. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

K 31. prosinci 2014 činil zůstatek na bankovních účtech  7 370 tis. Kč (2013: 8 134 tis. Kč).

10. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBĚŽNÝCH AKTIV (v tis. Kč)

Registrované 
nadační jmění Fondy Zisk za 

účetní období
Nerozdělený 
zisk min. let Celkem

Zůstatek k 1.1.2014 649 10 005 15 -- 10 669
Odpisy SW získaného darem- nezapsané do rejstříku -139 -- -- -- -139
Přijaté peněžní dary -- 46 369 -- -- 46 369
Převod zisku minulého úč. období -- -- -12 12 --
Fondy – daňové úspory -- 3 -3 -- --
Použití fondů – daňové úspory -- -3 -- -- -3
Poskytnuté peněžní příspěvky -- -44 829 -- -- -44 829
Přeúčtování z fondu na krytí správních nákladů -- -2 332 -- -- -2 332
Výsledek hospodaření roku 2014 -- -- 18 -- 18
Zůstatek k 31.12.2014  510 9 213 18 12 9 753

Nadační jmění je tvořeno vklady zřizovatelů nadace: Jiří Šmejc 170 tis. Kč, Petr Kellner 170 tis. 

Kč, Patrik Tkáč 170 tis. Kč. Finanční prostředky jsou vedeny na zvláštním účtu u PPF banky a.s.

Nadace v roce 2011 získala darem Software ve výši 629 tis. Kč. Software je odpisován do fondu 

vlastního jmění, nezapisovaného do rejstříku.

PŘÍLOHA 
ÚČETNÍ 
ZÁVĚRKY
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11. ZAMĚSTNANCI A VEDOUCÍ PRACOVNÍCI (v tis. Kč)

Nadace neposkytla v roce 2014 ani 2013 žádný úvěr, půjčku nebo jiné plnění členům správní rady 

ani dozorčí rady.

Mzdové náklady zaměstnanců zahrnují náklady na Dohody o provedení práce a Dohodu o pra-

covní činnosti.

12. ZÁVAZKY ZE SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ, ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A DAŇ Z PŘÍJMU

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 22 tis. Kč (2013: 30 tis. Kč), ze kterých 

16 tis. Kč (2013: 21 tis. Kč) představují závazky ze sociálního zabezpečení a 6 tis. Kč (2013: 9 tis. Kč) před-

stavují závazky ze zdravotního pojištění. Zálohová daň z příjmu zaměstnance činí 8 tis. Kč (2013: 9 tis. Kč).

Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti.

2013 Počet zaměstnanců Mzdové náklady Náklady na soc.zabez. a zdrav. poj. Sociální náklady
Vedoucí pracovníci 1 600 204 --
Zaměstnanci 2 284 57 --
Celkem 3 884 261 --

13. INFORMACE O ODMĚNÁCH STATUTÁRNÍM AUDITORŮM (v tis. Kč)

14. DAŇ Z PŘÍJMŮ

Daň z příjmů za zdaňovací období roku 2014 činí 0 tis. Kč (2013: 0 tis. Kč).

15. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

(a) Výnosy (v tis. Kč)

Výnosy nadace z hlavní činnosti za rok 2014 jsou tvořeny přeúčto-

váním z fondů ke krytí správních nákladů v souladu s účetními po-

stupy nadace ve výši  2 333 tis. Kč (2013: 2 145 tis. Kč).

Výnosy nadace z hospodářské činnosti za rok 2014 jsou tvořeny 

podnájmem prostor ve výši 18 tis. Kč (2013: 15 tis. Kč).

2014 2013
Audit 6 5
Celkem 6 5

31.12.2014
Výnosy z hlavní činnosti 2 333
Výnosy z hospodářské činnosti 18
Celkem 2 351

2014 Počet zaměstnanců Mzdové náklady Náklady na soc.zabez. a zdrav. poj. Sociální náklady
Vedoucí pracovníci 1 487 166 --
Zaměstnanci 6 707 63 --
Celkem 7 1 194 229 --

(b) Náklady (v tis. Kč)

31.12.2014
Náklady na hlavní činnost 2 333
Náklady na hospodářskou (doplňkovou) činnost --
Celkem 2 333

Celkové roční náklady související se správou nadace představují 

2 333 tis. Kč. Tyto náklady nesmí převýšit 20% hodnoty ročně po-

skytnutých nadačních příspěvků podle jejich stavu k 31. prosinci 

téhož roku, toto pravidlo bylo Nadací Sirius dodrženo. 

PŘÍLOHA 
ÚČETNÍ 
ZÁVĚRKY
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31.12.2014
Výsledek hospodaření za hlavní činnost --
Výsledek hospodaření za hospodářskou (doplňkovou) činnost 18
Celkem 18

16. PŘIJATÉ DARY A POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY

Poskytnuté příspěvky – projekty z r. 2012 (v tis. Kč)

Organizace Název projektu Výše grantu Uhrazeno v r. 2012 Uhrazeno v r. 2013 Uhrazeno v r. 2014
AMALTHEA o.s. Využití terapeutických metod při práci s dítětem v náhradní rodinné péči 3 566 1 857 1 588 121
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy Centrum SOS Archa-VYLODĚNÍ 1 809 438 1 018 353
STŘEP, o.s. - České centrum pro sanaci rodiny Prevence dopadu traumatických situací na ohrožené dítě 2 225 265 1 363 597
Celkem 7 600   2 560  3 969 1 071

(c) Výsledek hospodaření v členění dle hlavní a hospodářské činnosti (v tis. Kč)

Poskytnuté příspěvky – projekty z r. 2014 (v tis. Kč)

Organizace Název projektu Výše grantu Uhrazeno v r. 2014
Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM, o.s. Komplexní podpora rodin dětí s poruchami autistického spektra v době stanovení diagnózy 2 793 466
Centrum podpory, o.p.s. Příspěvek na realizaci projektů Centra podpory 1 100 1 100
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Systémové zajištění celostátní péče a podpory rodinám s dětmi se sluchovým postižením od 0 do 18 let 3 098 328
Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s. Příspěvek na realizaci projektů OPS Sirius 35 700 33 700
Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s. Aktivní detekce ohrožených dětí v okrese Kladno a posílení spolupráce organizací poskytujících péči rodinám 1 918 1 918
Raná péče EDA, o.p.s. Máme dítě s postižením, ale máme se na koho obrátit 2 427 187
Společnost pro mukopolysacharidosu Provázení 2014-2018 Poradenství, podpora a pomoc dětem a rodinám od okamžiku sdělení nepříznivé diagnózy dítěte 7 675 316
Univerzita Karlova v Praze, Filozofi cká fakulta Mezinárodní letní škola znakových jazyků 2014 180 180
Celkem 54 891 38 195
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Přijaté dary peněžní dary v r. 2014 (v tis. Kč)

Dárce Peněžní dary
Šmejc Jiří 40 000
Rozehnal Pavel 100
Home Credit, a.s. 6 269
Celkem 46 369

17. VÝZNAMNÁ NÁSLEDNÁ UDÁLOST

K datu sestavení účetní závěrky nejsou správní radě známy žádné významné následné události, které by ovlivnily účetní závěrku k 31. prosinci 2014.

Dana Lipová, generální plná moc
4. června 2015

Dana Lipová generální
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