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pomáháme dětem, 
které neměly V žiVotě štěStí
We help children that haVe 
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a difficult situation and need help indicates to us that 
we have concentrated our help in the right direction. 
It is then of great satisfaction to us how many families 
have been able to return to a normal life thanks to our 
help and can again live happily with their children.
The Sirius Foundation’s aim is to help children. 
We do not want any child to encounter problems that 
can be resolved. It is also clear that the majority of 
problems can be prevented. Finding effective means 
of prevention and, in particular, applying them in 
practice still remains our main priority.
As our activities expand, we are more and more aware 
of the lack of communication and cooperation that ex-
ists between non-profit organisations. And therefore we 
would like to help improve this situation.

a potřebují pomoci, jsou pro nás signálem, že jsme se 
rozhodli soustředit svou pomoc správným směrem. 
Velkou radostí je pak skutečnost, kolika rodinám 
se díky pomoci podařilo vrátit život do normálních 
kolejí a mohou opět žít se svými dětmi šťastně.
Cílem Nadace Sirius je pomáhat dětem. Nechceme, 
aby se žádné dítě potýkalo s problémy, které svá 
řešení mají. Zároveň je patrné, že většině problémů 
se dá předcházet. Nalezení účelných nástrojů pre-
vence a především jejich aplikace v praxi zůstává 
i nadále naším prioritním cílem.
Tak jak se rozšiřuje naše činnost, více a více si 
uvědomujeme nedostatek komunikace a spolupráce 
mezi neziskovými organizacemi. A proto bychom 
chtěli pomoci tuto situaci zlepšit.
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i. ÚVodní SloVo předSedy SpráVní rady
i. introduction by the chairman  
oF the board oF directorS

dear Friends,
It is three years since the Sirius Foundation was estab-
lished and in that time it has found its own secure place 
in providing systematic help to children who are at risk.
We have learnt a lot since it was founded in June 2008. 
By carrying out two detailed researches into the issue 
of children at risk in the Czech Republic and thanks 
to the non-profit organisations that we support we have 
been able to carry out specific work with vulnerable 
children, and realise how complicated it is to resolve 
the entire issue and how it is all interconnected.
The problem of vulnerable children is very serious at 
present and therefore they really need to be provided 
with systematic support. The alarming number of 
families with children who have found themselves in 

Vážení přátelé,
jsou tomu již tři roky od založení Nadace Sirius, 
která si za dobu své činnosti našla své pevné místo 
v oblasti systematické pomoci ohroženým dětem.
Od jejího založení v červnu 2008 jsme se mnohému 
naučili. Prostřednictvím realizace dvou detailních 
průzkumů problematiky ohrožených dětí v České 
republice a díky neziskovým organizacím, které 
podporujeme, jsme se mohli přiblížit konkrétní práci 
s ohroženým dítětem, uvědomit si složitost řešení 
celé problematiky a její provázanost. 
V současné době je problém ohrožených dětí  
velmi závažný a je proto nezbytné poskytnout 
systematickou podporu právě jim. Alarmující počty 
rodin s dětmi, které se ocitly v nepříznivé situaci 
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We would not be able to achieve any of our goals without 
the cooperation of all interested professionals, non-profit 
organisations, social workers, doctors and teachers.
We would like to thank them in particular for all 
their dedicated work, thanks to which the Sirius 
Foundation can fulfil its goal – to help children who 
have been unfortunate in life.

Žádného z našich cílů by se nám nepodařilo 
dosáhnout bez spolupráce všech zainteresovaných 
odborníků, neziskových organizací, sociálních 
pracovníků, lékařů či pedagogů.
Především jim patří poděkování za obětavou práci, 
díky které i Nadace Sirius může uskutečňovat svůj 
cíl – pomáhat dětem, které neměly v životě štěstí.

Jiří Šmejc
Předseda správní rady Nadace Sirius

Chairman of the Sirius Foundation ś Board of Directors



SyStematic and preVentiVe SolutionS
The Sirius Foundation considers the best way to 
help to be the systematic and practical solution of 
children’s problems with the emphasis on effective 
preventive measures that lead to the removal of the 
problem and permanent positive changes in the aid 
system.

helpinG iS the Sure thinG
The Sirius Foundation considers giving help and do-
nations to be a natural human attitude where the do-
nor is motivated to help by reliable information that 
is necessary in order to make the correct decision re-
garding help and not by appealing to a person’s feel-
ings or by trying to draw attention to oneself. 

SyStematická  
a preVentiVní řešení
Nadace Sirius vidí cestu pomoci v systematických 
a účelných řešeních problémů dětí s důrazem na 
účinná preventivní opatření vedoucí k odstranění 
problému a k trvalým pozitivním změnám v systému 
pomoci.

pomáhat Je SamozřeJmé
Nadace Sirius vnímá pomoc a dárcovství  
jako samozřejmý lidský postoj, při němž je  
dárce motivován k pomoci důvěryhodnými  
informacemi potřebnými ke správnému  
rozhodnutí o pomoci a nikoliv působením  
na city či snahou se zviditelnit.
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children
The Sirius Foundation helps children who have not 
been fortunate in life. Its aim is to eliminate ill for-
tune in a child’s life and to do everything possible to 
ensure that no child has to face problems that can be 
resolved.

proFeSSional approach
The Sirius Foundation works using a professional 
and active approach to solving a problem with the 
maximum possible use of Czech and international 
experiences and examples of good practice. It also 
collaborates with leading specialists. The aim is to 
find the best procedures and instruments to help 
children at risk and their families. 

děti
Nadace Sirius pomáhá dětem, které neměly v životě 
štěstí. Jejím cílem je eliminovat nepřízeň osudu 
v životě dítěte, udělat maximum proto, aby se žádné 
dítě nemuselo potýkat s problémy, které již mají svá 
řešení. 

proFeSionální příStup
Nadace Sirius pracuje na základě profesionálního 
a aktivního přístupu k řešení problému s maximál-
ním využitím českých i mezinárodních zkušeností 
a příkladů dobré praxe, spolupracuje s předními 
odborníky. Cílem je nalezení nejlepších postupů 
a nástrojů, které pomohou ohroženému dítěti a jeho 
rodině.

ii. proFil proFile
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JUDr. Šárka Špeciánová
PhDr. Jaroslav Šturma 
Doc. PhDr. Marie Černá
CSc. Doc. Mgr. PaeDr. Jan Michalík, PhD. 

kontakty contactS
Nadace Sirius 
Thunovská 12, 118 00 Praha 1, Czech Republic
tel.: +420 257 211 445, e-mail: info@nadacesirius.cz
www.nadacesirius.cz

Lenka Šrámková, ředitelka director

Jana Muhič Vobořilová, proJektoVá manažerka 
proJect manaGer

SpráVní rada board oF directorS
Jiří Šmejc, předSeda chairman

Marcel Dostal, míStopředSeda Vice-chairman

Dana Lipová, členka member

Miloslava Nováková, členka member

Vladimír Uhde, člen member

dozorčí rada SuperViSory board
Jan Leiner, předSeda chairman

Radka Šmejcová, míStopředSedkyně Vice-chairman

Gabriela Lachoutová, členka member

odborná rada proFeSSional commiSSion
Prof. MUDr. Jiří Dunovský, DrSc.
Prof. Doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc.

orGány nadace SiriuS
SiriuS Foundation bodieS

eStabliShed 26. 3. 2008, Sirius Foundation  
establishment contract
FounderS Jiří Šmejc, Petr Kellner, Patrik Tkáč
reGiStration 20. 6. 2008, foundation register  
maintained by Prague City Court, section N,  
entry no. 693
Foundation aSSetS aS oF 31.12.2010 510 000 CZK
reGiStered oFFice Thunovská 12, 118 00 Praha 1, 
Czech Republic
e-mail info@nadacesirius.cz
tel. +420 257 211 445
reGiStration number 284 18 808
bank detailS PPF Banka,  
Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6
account number 2009700002/6000

založení 26. 3. 2008, smlouva o zřízení  
Nadace Sirius
zřizoVatelé Jiří Šmejc, Petr Kellner, Patrik Tkáč
reGiStrace 20. 6. 2008, nadační rejstřík  
vedený Městským soudem v Praze oddíl N,  
vložka 693
nadační Jmění k 31.12.2010 510 000 Kč
Sídlo Thunovská 12, 118 00 Praha 1,  
Česká republika
e-mail info@nadacesirius.cz
tel. +420 257 211 445
ič 284 18 808
bankoVní SpoJení PPF Banka,  
Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6
číSlo Účtu 2009700002/6000

iii. základní ÚdaJe baSic inFormation
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Východiskem pro nasměrování III. grantové 
výzvy Nadace Sirius k PODPOŘE RODINY byla 
skutečnost, že o 91 % z celkového počtu dětí se 
zdravotním postižením v České republice primárně 
pečuje rodina.

Z 37 projektových žádostí, které Nadace Sirius 
obdržela postoupilo 14 žádostí do kola druhého, kdy 
obdržela Nadace Sirius 9 podrobně rozpracovaných 
žádostí. Předkladatelé měli možnost prezentovat 
osobně svoje projektové záměry. Na základě finál-
ního hodnocení grantové komise rozhodla správní 
rada Nadace Sirius dne 25. října 2010 o podpoře 
sedmi projektů v celkové výši 16 090 673 Kč.

The starting points for directing the Sirius Founda-
tion’s 3rd grant call to SUPPORT THE FAMILY 
was the fact that 91 % of the total number of disabled 
children in the Czech Republic are primarily cared for 
by their family.

Out of the 37 project applications that the Sirius  
Foundation received 14 applications went through to the 
second round when the Sirius Foundation received 9 de-
tailed applications. The applicants had the opportunity 
to present their project aims in person. On the basis of 
the grant committee’s final assessment the Sirius Founda-
tion’s Board of Directors decided on 25th October 2010 to 
support seven projects worth a total of 16 090 673 CZK.

nadace SiriuS the SiriuS Foundation14 – 15

iV. aktiVity actiVitieS

iii. GrantoVá VýzVa: zaJištění 
podpůrných Služeb pro rodiny dětí 
Se zdraVotním poStižením V čr

Dne 13. května 2010 byla vyhlášena III. grantová 
výzva Nadace Sirius v programu „Preventivní 
programy a systematická řešení“ s cílem „Zajištění 
podpůrných služeb pro rodiny dětí se zdravotním 
postižením“. Grantový program a cíl III. grantové 
výzvy vychází v obecnější rovině ze strategie Na-
dace Sirius a její priority podporovat systematická 
řešení a prevenci, v rovině specifikace zaměření 
výzvy pak z výsledků Monitoringu problematiky 
dětí se zdravotním postižením v České republice 
v roce 2010.

3rd Grant call: proVidinG Support 
SerViceS For FamilieS With diSabled 
children in the czech republic

On 13th May 2010 the Sirius Foundation’s 3rd round 
of grant call was announced in the programme “Pre-
ventive programmes and systematic solutions” with 
the aim of “Providing support services for families 
with disabled children”. The grant programme and 
the aim of the 3rd grant call is based on a more 
general level on the Sirius Foundation’s strategy 
and its priorities to support systematic solutions and 
prevention and more specifically on the results from 
Monitoring the Issue of Disabled Children in the 
Czech Republic in 2010.



the opinion oF parentS take care oF diSabled child: 
Which three main problemS do you See in care For handicapped children?

a lack of finance for families, for medical aids, for an assistant,  
the size of health insurance payments

a lack of interest among the public, preconceptions, mockery

a lack of finance (no further specification)

a lack of interest of the state, state officials,  
the unwillingness of officials

other problem (individual, not classifiable)

a lack of barrier-free facilities (areas, schools, public transport)

evaluation of the degree of disability by medical assessors,  
fair evaluation, arrogance

insufficient, inappropriate, unclear legislation,  
act on health insurance

integration, insufficient chance to integrate children into society

low levels of knowledge, public education  
(no further specification)

a lack of free medicine, the unavailability of medical care

a lack of special schools (educational facilities)

don’t know, no answer % of respondents
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názor rodičů dětí Se zdraVotním poStižením:  
které tři hlaVní problémy Vidíte V péči o děti Se zdraVotním poStižením?

nedostatek financí na rodiny, na zdravotní pomůcky,  
na asistenta, výše úhrad zp 

nezájem veřejnosti, předsudky, posměch 

nedostatek financí (bez upřesnění) 

nezájem státu, státních úředníků, neochota úředníků

jiný problém (jednotlivý, nezařaditelný)

nedostatečná bezbariérovost (prostory, školy, dopr. prostředky) 

hodnocení stupně postižení posudkovými lékaři,  
spravedlivé posuzování, arogance 

nedostatečná, nevhodná, nevyjasněná legislativa, zákon o zp

integrace, nedostatečná možnost integrace dětí do společnosti

malá informovanost, osvěta (bez upřesnění)

nedostatek bezplatných léků, nedostupnost lékařské péče 

nedostatek speciálních škol (vzdělávacích zařízení) 

neví, bez odpovědi % dotázaných 
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Sdružení noVé měSto na moraVě o.S.
„Roztáhnout křídla…“. Raná péče na Vysočině – rozvoj 
služby pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením

cíl proJektu
zlepšení kvality služeb rané péče pro rodiny pečující 
o děti v raném věku s ohroženým vývojem, zajištění 
dostupnosti služeb, zajištění informovanosti rodin, 
zajištění spolupráce s lékaři, zvýšení informovanosti 
veřejnosti
pomoc cíloVé Skupině 
podpora 15 rodin dětí s mentálním, tělesným, 
kombinovaným postižením nebo dětí narozených 
předčasně, jejichž vývoj je ohrožen rizikovými fak-
tory (0–7 let)

Sdružení noVé měSto na moraVě o.S.
“Spreading your wings…”. Early care in Vysočina – 
development of a service for families with disabled 
children

aim oF the proJect 
to improve the quality of early care services for families 
looking after children at an early age whose develop-
ment is at risk, to ensure accessibility of the services, 
to ensure that families are well-informed, to ensure col-
laboration with doctors, increasing public awareness
help For tarGet Group
support for 15 families of children with mental, physical or 
combined disabilities or children born prematurely, whose 
development is endangered by risk factors (0–7 years old) 

o proJektech about the proJectS
 

názeV orGanizace
name oF orGaniSation

čáStka (kč) 
amount (czk)

délka (měSíce) 
duration (month)

ukončení 
completion

ARPZPD v ČR, o.s. Klub “Hornomlýnská”1 3 694 064 36 31. 12. 2013

diakonie čce - středisko v praze 5 - Stodůlkách 3 744 363 32 31. 10. 2013

Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. 2 778 440 24 31. 12. 2012

kolpingova rodina Smečno 2 730 000 24 31. 12. 2012

okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých 641 500 24 31. 12. 2012

Sdružení nové město na moravě o.s. 1 459 336 24 31. 12. 2012

Středisko rané péče Sprp české budějovice 1 042 970 24 31. 12. 2012

 12 396 609

podpořené proJekty 2010 Supported proJectS 2010

18 – 19

1  Z důvodu neplnění smluvních podmínek a následných změn v projektu byl příspěvek vrácen. Projekt nebude realizován. 
Contrubution was returned due to default of contractual obligations and following project changes. Project won´t be realized.
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moment – an aSSociation to Support 
not only the blind
Seeing through your eyes

aim oF the proJect
the addition of assistance, advice and support ser-
vices to the network of social services for children 
with sight disabilities and their families
help For the tarGet Group
support for 42 children with sight disabilities aged 
7–18 and their families

okamžik – Sdružení pro podporu  
neJen neVidomých
Vidět tvýma očima

cíl proJektu
doplnění sítě sociálních služeb pro děti se zrakovým 
postižením a jejich rodiny o služby asistenčního, 
poradenského a podpůrného typu
pomoc cíloVé Skupině
podpora 42 dětí se zrakovým postižením ve věku 
7–18 a jejich rodin

kolpinG Family Smečno
Support for families with children suffering from 
spinal muscular atrophy

aim oF the proJect
to support families with children suffering  
from spinal muscular atrophy by offering  
services and educational activities, to create  
a support model for families with physically  
disabled children
help For the tarGet Group
support for 70 families of children with diagnosed 
spinal muscular atrophy

kolpinGoVa rodina Smečno
Podpora rodin s dětmi s onemocněním 
spinální muskulární astrofie

cíl proJektu
podpora rodin dětí s onemocněním spinální  
muskulární atrofie prostřednictvím nabídky služeb  
a osvětovou činností, vytvoření modelu podpory 
rodin dětí s tělesným postižením
pomoc cíloVé Skupině
podpora 70 rodin s dětmi s diagnostikovaným 
onemocněním spinální muskulární atrofie
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čeSké buděJoVice Sprp early  
care centre
Together at home and in the community

aim oF the proJect 
to support families of young children with serious 
sight and combined disabilities to prevent these 
children from being placed in institutional facilities 
and to prevent the social detachment of families from 
their communities, increasing doctors awareness
help For the tarGet Group
support for 90 families of young children with 
serious sight and combined disabilities

StřediSko rané péče Sprp čeSké 
buděJoVice
Spolu doma i v komunitě 
 
cíl proJektu
podpora rodin dětí s těžkým zrakovým a kombino-
vaným postižením v raném věku, prevence umísťování 
těchto dětí do ústavních zařízení a prevence sociálního 
vyčleňování rodin z jejich komunity, zvýšení informova-
nosti lékařů
pomoc cíloVé Skupině
podpora 90 rodin dětí s těžkým zrakovým a kombi-
novaným postižením v raném věku

nadace SiriuS the SiriuS Foundation

Federation oF parentS and FriendS 
oF the deaF and hard oF hearinG
Launch of an early diagnosis system with directly 
connected subsequent care for children with hearing 
disabilities and their families

aim oF the proJect 
to create a comprehensive system eliminating bad or 
late diagnosis of a child with a hearing disability 
to create a functioning network of specialists
help For the tarGet Group
support for 80–90 families of children with hearing, 
combined or serious speech development disorders aged 
0–6, deaf parents with children aged 0–6

Federace rodičů a přátel SluchoVě 
poStižených, o.S.
Nastartování systému včasné diagnostiky s přímo 
navazující následnou péčí pro děti se sluchovým 
postižením a jejich rodiny 
 
cíl proJektu 
vytvoření uceleného systému eliminujícího špatnou 
nebo opožděnou diagnostiku dítěte se sluchovým 
postižením, vytvoření funkční sítě odborníků
pomoc cíloVé Skupině
podpora 80–90 rodin dětí se sluchovým, kombinovaným 
nebo závažným postižením vývoje řeči ve věku od 0 do 
6 let, neslyšících rodičů s dětmi ve věku od 0 do 6 let
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rok
year

GrantoVá VýzVa 
Grant call

počet proJektů 
no. oF proJectS

čáStka (kč) 
amount (czk)

2008 posílení služeb pro pro rodiny - sanace ohrožené rodiny v čr
improving services for families - improvement of an endangered 
family in the czech republic

5 11 887 538

2009 podpora rozvoje náhradní rodinné péče v čr
Support of foster family care development in the czech republic

3 11 556 378

2010 zajištění podpůrných služeb pro rodiny dětí se zdravotním 
postižením v čr
providing support services for families with disabled children in the 
czech republic

6 12 396 609

celkem total 14 35 840 525

přehled podpořených proJektů oVerVieW oF Supported proJectS diakonie čce – centre  
in praGue 5 – Stodůlky
Early care in the Ústí region

aim oF the proJect
to expand early care social services for  
the families of children with mental, motor  
and combined disabilities to the Ústí region
help For the tarGet Group
support for 35 families that take care of a child with 
a mental, motor or combined disability at an early 
age (0–7 years) living in the Ústí region

diakonie čce – StřediSko  
V praze 5 – Stodůlkách
Raná péče v Ústeckém kraji

cíl proJektu 
rozšíření sociální služby raná péče  
pro rodiny dětí s mentálním, pohybovým  
a kombinovaným postižením do Ústeckého kraje
pomoc cíloVé Skupině
podpora 35 rodin, které pečují o dítě s mentál-
ním, pohybovým nebo kombinovaným postižením 
v raném věku (0–7 let), žijící v Ústeckém kraji
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Most often work was done with children with CAN 
syndrome (cruelty, abuse and neglect) and with 
families where the children are damaged by conflicts 
between their parents.
2/ Contribution to the transformation of care for 
families at risk with children – presentations and 
membership of working groups involved in working 
with children at risk and their families.
3/ Creating a self-contained Out-patient Field Cen-
tre, and compiling methodology on out-patient work 
with children at risk.
4/ Transformation of the organisation into a stable, 
effective and comprehensively managed organisa-
tion. Work is monitored according to precisely laid 
down qualitative and quantitative indicators.

bávané) a s rodinami, kde jsou děti poškozovány 
konflikty mezi rodiči.
2/ Podíl na proměně péče o ohrožené rodiny s dětmi 
prezentace a členství v pracovních skupinách zabýva-
jících se prácí s ohroženými dětmi a jejich rodinami. 
3/ Vytvoření samostatného Ambulantně terénního 
centra, vypracování Metodiky ambulantní práce 
s ohroženým dítětem v Ambulantně terénním centru.
4/ Proměna organizace ve stabilní, efektivní 
komplexně působící organizaci. Práce je sledována 
dle přesně stanovených kvalitativních a kvantita-
tivních ukazatelů.

nadace SiriuS the SiriuS Foundation

Grant proceedinGS: 2008 – Strengthening services 
for families – improvements for families at risk in the 
Czech Republic
orGaniSation: Dům tří přání (The House of Three 
Wishes)
proJect: Comprehensive support and improve-
ments for families at risk
duration oF the proJect: 9/2009–11/2010
Size oF Grant: 1 111 274 CZK
reSultS
1/ Specific help for families – 70 families used its 
outpatient services: 25 families were successfully 
stabilised and 13 families began using the services 
of other specialists, at the time the project ended 
collaboration with 32 families was still continuing. 

GrantoVé řízení: 2008 – Posílení služeb  
pro rodiny – sanace ohrožené  
rodiny v ČR
orGanizace: Dům tří přání
proJekt: Komplexní podpora  
a sanace ohrožených rodin
trVání proJektu: 9/2009–11/2010
Výše Grantu: 1 111 274 Kč
VýSledky
1/ Konkrétní pomoc rodinám – ambulantních služeb 
využilo 70 rodin: 25 rodin se podařilo stabilizovat 
a 13 rodin začalo využívat služby jiných odborníků, 
spolupráce s 32 rodinami v době ukončení projektu 
stále pokračovala. Nejčastěji se pracovalo s dětmi 
se syndromem CAN (týrané, zneužívané a zaned-

dokončený proJekt completed proJect
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nadace SiriuS the SiriuS Foundation

Finanční čáSt Financial part

On 11. 1. 2011 the Sirius Foundation’s decided on 
the 4th grant call: SUPPORT FOR STAFF IN INSTI-
TUTIONS OF SOCIAL AND LEGAL PROTECTION 
OF CHILDREN IN CARING FOR CHILDREN AT 
RISK. The reason is the key role that staff in these insti-
tutions play in deciding on the fate of a child at risk. 
The grant call was announced on 7. 2. 2011 with a to-
tal sum of 20 000 000 CZK for redistribution.
The Sirius Foundation received 13 applications. Follow-
ing an assessment by the grant committee 6 applications 
were selected for the second round. Final decision was 
made in June 2011.

V. plány na rok 2011 planS For the year 2011

Dne 11. 1. 2011 rozhodla správní rada Nadace Sirius 
o IV. grantové výzvě: PODPORA PRACOVNÍKŮ 
OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí) PŘI 
PÉČI O OHROŽENÉ DĚTI. Důvodem je klíčová 
role, kterou pracovníci OSPOD sehrávají při rozho-
dování o osudu ohroženého dítěte.
Grantová výzva byla vyhlášena dne 7. 2. 2011 s celko-
vou částkou k přerozdělení ve výši 20 000 000 Kč.
Nadace Sirius obdržela 13 žádostí. Na základě 
hodnocení grantové komise bylo vybráno 6 žádostí 
do druhého kola. Finální rozhodnutí bylo učiněno 
v červnu 2011.
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34 – 35 nadace SiriuS the SiriuS Foundation

aSSetS roW no. openinG balance cloSinG balance

a b 1 2
a. total FiXed aSSetS roWS 002+010+021+029 001 418 259
i. total intanGible FiXed aSSetS Sum oF roWS 003 to 009 002 450 450

i.  
intanGible FiXed 

aSSetS

1. research and development (012) 003 0 0
2. software (013) 004 0 0
3. valuable rights (014) 005 450 450
4. low value intangible fixed assets (018) 006 0 0
5. other intangible fixed assets (019) 007 0 0
6. intangible fixed assets under construction (041) 008 0 0
7. prepayments made for intangible fixed assets (051) 009 0 0

ii. total tanGible FiXed aSSetS Sum oF roWS 011 to 020 010 157 157

ii.  
tanGible FiXed 

aSSetS

1. land (031) 011 0 0
2. works of art, items and collections (032) 012 0 0
3. structures (021) 013 0 0
4. individual movable assets and sets of movable assets (022) 014 157 157
5. perennial crops (025) 015 0 0
6. breeding and draught animals (026) 016 0 0
7. low value tangible fixed assets (028) 017 0 0
8. other tangible fixed assets (029) 018 0 0
9. tangible fixed assets under construction (042) 019 0 0

10. prepayments made for tangible fixed assets (052) 020 0 0
iii. total non-current Financial aSSetS Sum oF roWS 022 to 028 021 0 0

iii.  
non-current 

Financial aSSetS

1. equity investments in subsidiaries (061) 022 0 0
2. equity investments in associates (062) 023 0 0
3. long-term securities held to maturity (063) 024 0 0
4. borrowings to branches (066) 025 0 0
5. other long-term borrowings (067) 026 0 0
6. other non-current financial assets (069) 027 0 0
7. acquired non-current financial assets (043) 028 0 0

iV. total accumulated depreciation and amortiSation oF FiXed aSSetS Sum oF roWS 030 to 040 029 -189 -348

iV.  
accumulated 

depreciation and 
amortiSation oF 

FiXed aSSetS

1. accumulated amortisation of research and development (-) (072) 030 0 0
2. accumulated amortisation of software (-) (073) 031 0 0
3. accumulated amortisation of valuable rights (-) (074) 032 -118 -225
4. accumulated amortisation of low value intangible fixed assets (-) (078) 033 0 0
5. accumulated amortisation of other intangible fixed assets (-) (079) 034 0 0
6. accumulated depreciation of structures (-) (081) 035 0 0
7. accumulated depreciation of individual movable assets and sets of assets (-) (082) 036 -71 -123
8. accumulated depreciation of perennial crops (-) (085) 037 0 0
9. accumulated depreciation of breeding and draught animals (-) (086) 038 0 0

10. accumulated depreciation of low value tangible fixed assets (-) (088) 039 0 0
11. accumulated depreciation of other tangible fixed assets (-) (089) 040 0 0

balance Sheet aS at 31 december 2010 (in thousands czk)
aktiVa číSlo 

řádku
StaV k prVnímu dni 
Účetního období

StaV k poSlednímu dni 
Účetního období

a b 1 2
a. dlouhodobý maJetek celkem ř. 002+010+021+029 001 418 259
i. dlouhodobý nehmotný maJetek celkem Součet ř. 003 až 009 002 450 450

i.  
dlouhodobý  

nehmotný maJetek

1. nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 003 0 0
2. software (013) 004 0 0
3. ocenitelná práva (014) 005 450 450
4. drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 006 0 0
5. ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 007 0 0
6. nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 008 0 0
7. poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 009 0 0

ii. dlouhodobý hmotný maJetek celkem součet ř. 011 až 020 010 157 157

ii.  
dlouhodobý  

hmotný maJetek

1. pozemky (031) 011 0 0
2. umělecká díla, předměty a sbírky (032) 012 0 0
3. stavby (021) 013 0 0
4. samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 014 157 157
5. pěstitelské celky trvalých porostů (025) 015 0 0
6. základní stáda a tažná zvířata (026) 016 0 0
7. drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 017 0 0
8. ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 018 0 0
9. nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 019 0 0

10. poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 020 0 0
iii. dlouhodobý Finanční maJetek celkem součet ř. 022 až 028 021 0 0

iii.  
dlouhodobý  

Finanční maJetek

1. podíly v ovládaných a řízených osobách (061) 022 0 0
2. podíly v osobách pod podstatným vlivem (062) 023 0 0
3. dlouhodobé cenné papíry držené do splatnosti (063) 024 0 0
4. půjčky organizačním složkám (066) 025 0 0
5. ostatní dlouhodobé půjčky (067) 026 0 0
6. ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 027 0 0
7. pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 028 0 0

iV. opráVky k dlouhodobému maJetku celkem součet ř. 030 až 040 029 -189 -348

iV.  
opráVky  

k dlouhodobému  
maJetku

1. oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (-) (072) 030 0 0
2. oprávky k softwaru (-) (073) 031 0 0
3. oprávky k ocenitelným právům (-) (074) 032 -118 -225
4. oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (-) (078) 033 0 0
5. oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (-) (079) 034 0 0
6. oprávky ke stavbám (-) (081) 035 0 0
7. oprávky k samost. movitým věcem a souborům mov.věcem (-) (082) 036 -71 -123
8. oprávky k pěstitelským celků trvatých porostů (-) (085) 037 0 0
9. oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (-) (086) 038 0 0

10. oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (-) (088) 039 0 0
11. oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (-) (089) 040 0 0

rozVaha k 31. 12. 2010 (v tis. kč)



aSSetS roW no. openinG balance cloSinG balance

a b 1 2
b. total current aSSetS roWS 042+052+072+081 041 29 907 21 423
i. total inVentory Sum oF roWS 043 to 051 042 0 0

i.  
inVentory

1. material on stock (112) 043 0 0
2. material in transit (119) 044 0 0
3. work in progress (121) 045 0 0
4. internally developed semi-finished products (122) 046 0 0
5. products (123) 047 0 0
6. animals (124) 048 0 0
7. goods on stock and in stores (132) 049 0 0
8. goods in transit (139) 050 0 0
9. prepayments made for inventory (from account no. 314) 051 0 0

ii. total receiVableS Sum oF roWS 053 to 070+071 052 148 153

ii.  
receiVableS

1. customers (311) 053 0 0
2. bills of exchange to be paid (312) 054 0 0
3. receivables from discounted securities (313) 055 0 0
4. operating prepayments made (from account no. 314 except for row 050) 056 148 153
5. other receivables (315) 057 0 0
6. receivables from employees (335) 058 0 0
7. receivables from social security authorities and public health insurance (336) 059 0 0
8. income tax (341) 060 0 0
9. other direct taxes (342) 061 0 0

10. value added tax (343) 062 0 0
11. other taxes and charges (345) 063 0 0
12. entitlement for grants and other settlement with the state budget (346) 064 0 0
13. entitlement for grants and other settlement (348) 065 0 0
14. receivables from association members (358) 066 0 0
15. receivables from fixed term transactions (373) 067 0 0
16. receivables from bonds issued (375) 068 0 0
17. other receivables (378) 069 0 0
18. estimated receivables (388) 070 0 0
19. provision against receivables (-) (391) 071 0 0

iii. total current Financial aSSetS Sum oF roWS 073 to 080 072 29 620 21 080

iii.  
current 

Financial 
aSSetS

1. cash on hand (211) 073 1 1
2. cash equivalents (213) 074 0 0
3. cash in banks (221) 075 29 619 21 079
4. equity securities for trading (251) 076 0 0
5. long-term securities for trading (253) 077 0 0
6. other securities (256) 078 0 0
7. acquired current financial assets (259) 079 0 0
8. cash in transit (+/-) (261) 080 0 0

iV. total other aSSetS Sum oF roWS 082 to 084 081 139 190

iV.  
other aSSetS

1. deferred expenses (381) 082 139 140
2. accrued income (385) 083 0 50
5. foreign exchange rate gains (386) 084 0 0

total aSSetS roWS 001+041 085 30 325 21 682

aktiVa číSlo 
řádku

StaV k prVnímu dni 
Účetního období

StaV k poSlednímu dni 
Účetního období

a b 1 2
b. krátkodobý maJetek celkem ř 042+052+072+081 041 29 907 21 423
i. záSoby celkem Součet ř. 043 až 051 042 0 0

i.  
záSoby

1. materiál na skladě (112) 043 0 0
2. materiál na cestě (119) 044 0 0
3. nedokončená výroba (121) 045 0 0
4. polotovary vlastní výroby (122) 046 0 0
5. výrobky (123) 047 0 0
6. zvířata (124) 048 0 0
7. zboží na skladě a v prodejnách (132) 049 0 0
8. zboží na cestě (139) 050 0 0
9. poskytnuté zálohy na zásoby (z účtu 314) 051 0 0

ii. pohledáVky celkem Součet ř. 053 až 070+071 052 148 153

ii.  
pohledáVky 

1. odběratelé (311) 053 0 0
2. směnky k inkasu (312) 054 0 0
3. pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 055 0 0
4. poskytnuté provozní zálohy (z účtu 314 mimo ř.050) 056 148 153

5. ostatní pohledávky (315) 057 0 0
6. pohledávky za zaměstnanci (335) 058 0 0
7. pohledávky za institucemi sociálního zabezpeč. a veř. zdrav. pojištění (336) 059 0 0
8. daň z příjmu (341) 060 0 0
9. ostatní přímé daně (342) 061 0 0

10. daň z přidané hodnoty (343) 062 0 0
11. ostatní daně a poplatky (345) 063 0 0
12. nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 064 0 0
13. nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozp. orgánů územ. samostr. celků (348) 065 0 0
14. pohledávky za účastníky sdružení (358) 066 0 0
15. pohledávky z pevných termínovaných operací (373) 067 0 0
16. pohledávky z emitovaných dluhopisů (375) 068 0 0
17. jiné pohledávky (378) 069 0 0
18. dohadné účty aktivní (388) 070 0 0
19. opravná položka k pohledávkám (-) (391) 071 0 0

iii. krátkodobý Finanční maJetek celkem Součet ř. 073 až 080 072 29 620 21 080

iii.  
krátkodobý 

Finanční 
maJetek

1. pokladna (211) 073 1 1
2. ceniny (213) 074 0 0
3. účty v bankách (221) 075 29 619 21 079
4. majetkové cenné papíry k obchodování (251) 076 0 0
5. dluhobé cenné papíry k obchodování (253) 077 0 0
6. ostatní cenné papíry (256) 078 0 0
7. pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259) 079 0 0
8. peníze na cestě (+/-) (261) 080 0 0

iV. Jiná aktiVa celkem Součet ř. 082 až 084 081 139 190

iV.  
Jiná aktiVa

1. náklady příštích období (381) 082 139 140
2. příjmy příštích období (385) 083 0 50
5. kurzové rozdíly aktivní (386) 084 0 0

aktiVa celkem ř. 001+041 085 30 325 21 682



liabilitieS roW no. openinG balance cloSinG balance

a b 1 2
a. total internal reSourceS roWS 087+091 086 30 175 21 482
i. total equity Sum oF roWS 088 to 090 087 29 829 21 030

i. equity
1. shareholder's equity (901) 088 510 510
2. funds (911) 089 29 319 20 520
3. valuation difference on the revaluation of assets and liabilities (921) 090 0 0

ii. total proFit or loSS Sum oF roWS 092 to 094 (122) 091 346 452

ii. 
 proFit  

or loSS

1. profit or loss account (+/-) (963) 092 346 452
2. profit or loss to be approved (+/-) (931) 093 0 0
3. retained earnings, outstanding loss of previous years (+/-) (932) 094 0 0

b. liabilitieS roWS 096+098+106+130 095 150 200
i. reSerVeS Sum oF roW 097 096 0 0

i. reSerVeS 1. reserves (941) 097 0 0
ii. total lonG-term payableS Sum oF roWS 099 to 105 098 0 0

ii. 
 lonG-term 

payableS

1. long-term bank loans (951) 099 0 0
2. bonds issued (953) 100 0 0
3. leasing payables (954) 101 0 0
4. long-term advances received (955) 102 0 0
5. long-term bills of exchange to be paid (958) 103 0 0
6. estimated payables (from account no. 389) 104 0 0
7. other long-term payables (959) 105 0 0

iii. total Short-term payableS 106 150 200

iii. 
 Short-term 

payableS

1. customers (321) 107 50 20
2. bills of exchange to be paid (322) 108 0 0
3. advances received (324) 109 0 0
4. other payables (325) 110 0 0
5. employees (331) 111 37 64
6. other payables to employees (333) 112 0 0
7. payables to social security authorities and public health insurance (336) 113 23 38
8. income tax (341) 114 6 35
9. other direct taxes (342) 115 8 12

10. value added tax (343) 116 0 0
11. other taxes and charges (345) 117 0 0
12. payables with respect to the state budget (346) 118 0 0
13. payables with respect to budgets of authorities within local self-government units (348) 119 0 0
14. payables arising from subscribed outstanding securities and investments (367) 120 0 0
15. payables to association members (368) 121 0 0
16. payables arising from fixed term transactions (373) 122 0 0
17. other payables (379) 123 0 0
18. short-term bank loans (951) 124 0 0
19. discount loans (232) 125 0 0
20. short-term bonds issued (241) 126 0 0
21. own debt securities (-) (255) 127 0 0
22. estimated payables (from account no. 389) 128 26 31
23. other short-term financial borrowings (249) 129 0 0

iV. total other liabilitieS Sum oF roWS 131 to 133 130 0 0

iV.  
other  

liabilitieS

1. accrued expenses (383) 131 0 0
2. deferred income (384) 132 0 0
5. foreign exchange rate losses (387) 133 0 0

total liabilitieS roWS 086+095 134 30 325 21 682

paSiVa číSlo 
řádku

StaV k prVnímu dni 
Účetního období

StaV k poSlednímu dni 
Účetního období

a b 1 2
a. VlaStní zdroJe celkem ř. 087+091 086 30 175 21 482
i. Jmění celkem Součet ř. 088 až 090 087 29 829 21 030

i. Jmění
1. vlastní jmění (901) 088 510 510
2. fondy (911) 089 29 319 20 520
3. oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (921) 090 0 0

ii. VýSledek hoSpodaření celkemp Součet ř. 092 až 094 (122) 091 346 452

ii. 
 VýSledek 

hoSpodaření

1. účet výsledku hospodaření (+/-) (963) 092 346 452
2. výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-) (931) 093 0 0
3. nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+/-) (932) 094 0 0

b. cizí zdroJe Součet ř. 053 až 070+071 095 150 200
i. rezerVy Součet ř. 097 096 0 0

i. rezerVy 1. rezervy (941) 097 0 0
ii. dlouhodobé záVazky celkem Součet ř. 099 až 105 098 0 0

ii. 
 dlouhodobé 

záVazky

1. dlouhodobé bankovní úvěry (951) 099 0 0
2. emitované dluhopisy (953) 100 0 0
3. závazky z pronájmu (954) 101 0 0
4. přijaté dlouhodobé zálohy (955) 102 0 0
5. dlouhodobé směnky k úhradě (958) 103 0 0
6. dohadné účty pasivní (z účtu 389) 104 0 0
7. ostatní dlouhodobé závazky (959) 105 0 0

iii. krátkodobé záVazky celkem 106 150 200

iii. 
 krátkodobé 

záVazky

1. dodavatelé (321) 107 50 20
2. směnky k úhradě (322) 108 0 0
3. přijaté zálohy (324) 109 0 0
4. ostatní závazky (325) 110 0 0
5. zaměstnanci (331) 111 37 64
6. ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 112 0 0
7. závazky k institucím sociálního zabezpečení a veř.zdravot.pojištění (336) 113 23 38
8. daň z příjmu (341) 114 6 35
9. ostatní přímé daně (342) 115 8 12

10. daň z přidané hodnoty (343) 116 0 0
11. ostatní daně a poplatky (345) 117 0 0
12. závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346) 118 0 0
13. závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samospráv.celků (348) 119 0 0
14. závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů (367) 120 0 0
15. závazky k účastníkům sdružení (368) 121 0 0
16. závazky z pevných termínových operací (373) 122 0 0
17. jiné závazky (379) 123 0 0
18. krátkodobé bankovní úvěry (951) 124 0 0
19. eskontní úvěry (232) 125 0 0
20. emitované krátkodobé dluhopisy (241) 126 0 0
21. vlastní dluhopisy (-) (255) 127 0 0
22. dohadné účty pasivní (z účtu 389) 128 26 31
23. ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249) 129 0 0

iv. Jiná paSiVa celkem Součet ř. 131 až 133 130 0 0

iV.  
Jiná paSiVa

1. výdaje příštích období (383) 131 0 0
2. výnosy příštích období (384) 132 0 0
5. kurzové rozdíly pasivní (387) 133 0 0

paSiVa celkem ř.086+095 134 30 325 21 682



proFit and loSS Statement aS at 31. 12. 2010 (in thouSandS czk) roW no. main operationS economic actiVitieS

a b 1 2
a. eXpenSeS
i. total conSumed purchaSeS Sum oF roWS 002 to 005 001 59

1. consumed materials (501) 002 14

2. consumed energy (502) 003 45

3. consumed other non-storable supplies (503) 004 0

4. goods sold (504) 005 0

ii. total SerViceS Sum oF roWS 007 to 010 006 1 230
5. repairs and maintenance (511) 007 7

6. travel expenses (512) 008 8

7. representation costs (513) 009 1

8. other services (518) 010 1 214

iii. total StaFF coStS Sum oF roWS 012 to 016 011 1 436
9. payroll costs (521) 012 1 089

10. statutory social security (524) 013 347

11. other social security (525) 014 0

12. statutory social expenses (527) 015 0

13. other social expenses (528) 016 0

iV. total taXeS and charGeS Sum oF roWS 018 to 020 017 0
14. road tax (531) 018 0

15. real estate tax (532) 019 0

16. other taxes and charges (538) 020 0

V. total other eXpenSeS Sum oF roWS 022 to 029 021 10
17. contractual penalties and default interest (541) 022 0

18. other penalties and fines (542) 023 0

19. bad debt written off (543) 024 0

20. interest (544) 025 0

21. foreign exchange rate losses (545) 026 0

22. gifts (546) 027 0

23. shortages and damage (548) 028 0

24. other and sundry expenses (549) 029 10

Vi. depreciation and amortiSation, aSSetS Sold... Sum oF roWS 031 to 036 030 159
25. depreciation and amortisation of tangible and intangible fixed assets, respectively (551) 031 159

26. net book value of tangible and intangible fixed assets sold (552) 032 0

27. securities and investments sold (553) 033 0

28. materials sold (554) 034 0

29. addition to reserves (556) 035 0

30. addition to provisions (559) 036 0

Vii. total contributionS made Sum oF roWS 038 to 039 037 0
31. paid contributions settled among branches (581) 038 0

32. membership fees paid (582) 039 0

Viii. total income taX Sum oF roW 041 040 0
33. additional payments of income tax  (595) 041 0

total eXpenSeS roWS 001+006+011+017+021+030+037+040 042 2 894

Výkaz ziSku a ztráty za rok končící 31. 12. 2010 číSlo 
řádku činnoSt hlaVní činnoSt hoSpodářSká

a b 1 2
a. náklady ř. 087+091 21,482

i. SpotřeboVané nákupy celkem Součet ř. 002 až 005 001 59 21,030
1. spotřeba materiálu (501) 002 14 510

2. spotřeba energie (502) 003 45 20,520

3. spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (503) 004 0 0

4. prodané zboží (504) 005 0

ii. Služby celkem Součet ř. 007 až 010 006 1 230 21,030
5. opravy a udržování (511) 007 7 510

6. cestovné (512) 008 8 510

7. náklady na reprezentaci (513) 009 1 510

8. ostatní služby (518) 010 1 214 510

iii. oSobní náklady celkem Součet ř. 012 až 016 011 1 436 21,030
9. mzdové náklady (521) 012 1 089 510

10. zákonné sociální pojištění (524) 013 347 510

11. ostatní sociální pojištění (525) 014 0 510

12. zákonné sociální náklady (527) 015 0 510

13. ostatní sociální náklady (528) 016 0 510

iV. daně a poplatky celkem Součet ř. 018 až 020 017 0 21,030
14. daň silniční (531) 018 0 510

15. daň z nemovitostí (532) 019 0 510

16. ostatní daně a poplatky (538) 020 0 510

V. oStatní náklady celkem Součet ř. 022 až 029 021 10 21,030
17. smluvní pokuty a úroky z prodlení (541) 022 0 510

18. ostatní pokuty a penále (542) 023 0 510

19. odpis nedobytné pohledávky (543) 024 0 510

20. úroky (544) 025 0 510

21. kursové ztráty (545) 026 0 510

22. dary (546) 027 0 510

23. manka a škody (548) 028 0 510

24. jiné a ostatní náklady (549) 029 10 510

Vi. odpiSy, prodaný maJetek, tVorba rezerV a opraVných položek Součet ř. 007 až 010 030 159 21,030
25. odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551) 031 159 510

26. zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (552) 032 0 510

27. prodané cenné papíry a podíly (553) 033 0 510

28. prodaný materiál (554) 034 0 510

29. tvorba rezerv (556) 035 0 510

30. tvorba opravných položek (559) 036 0 510

Vii. poSkytnuté příSpěVky celkem Součet ř. 007 až 010 037 0 21,030
31. poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (581) 038 0 510

32. poskytnuté členské příspěvky (582) 039 0 510

Viii. daň z příJmů celkem Součet ř. 007 až 010 040 0 21,030
33. dodatečné odvody daně z příjmů (595) 041 0 0

náklady celkem ř. 001+006+011+017+021+030+037+040 042 2 894 

 



 roW no. main operationS economic actiVitieS

a b 1 2
b. income
i. total SaleS oF oWn production and GoodS Sum oF roWS 044 to 046 043 0 0

1. sales of own products (601) 044 0 0

2. sales of services (602) 045 0 0

3. sales of goods (604) 046 0 0

ii. total chanGeS in intercompany inVentory Sum oF roWS 048 to 051 047 0 0
4. changes in stock of work in progress (611) 048 0 0

5. changes in stock of semi-finished products (612) 049 0 0

6. changes in stock of products (613) 050 0 0

7. changes in animals (614) 051 0 0

iii. total capitaliSation Sum oF roWS 053 to 056 052 0 0
8. capitalisation of materials and goods (621) 053 0 0

9. capitalisation of intercompany services (622) 054 0 0

10. capitalisation of intangible fixed assets (623) 055 0 0

11. capitalisation of tangible fixed assets (624) 056 0 0

iV. total other income Sum oF roWS 058 to 064 057 2 892 489
12. contractual penalties and default interest (641) 058 0 0

13. other penalties and fines (642) 059 0 0

14. payments for receivables written off (643) 060 0 0

15. interest (644) 061 0 489

16. foreign exchange rate gains (645) 062 0 0

17. settlement of funds (648) 063 2 892 0

18. other sundry income (649) 064 0 0

V. total SaleS oF aSSetS, Settlement oF reSerVeS and proViSionS Sum oF roWS 066 to 072 065 0 0
19. proceeds from the sale of intangible and tangible fixed assets (652) 066 0 0

20. proceeds from the sale of securities and investments (653) 067 0 0

21. proceeds from the sale of materials (654) 068 0 0

22. proceeds from current financial assets (655) 069 0 0

23. settlement of reserves (656) 070 0 0

24. proceeds from non-current financial assets (657) 071 0 0

25. settlement of provisions (659) 072 0 0

Vi. total contributionS receiVed Sum oF roWS 074 to 076 073 0 0
26. received contributions settled among branches (681) 074 0 0

27. received contributions (gifts) (682) 075 0 0

28. received membership fees (684) 076 0 0

Vii. total operatinG SubSidieS Sum oF roWS 078 077 0 0
29. operating subsidies (691) 078 0 0

total income roWS 043+047+052+057+065+073+077 079 2 892 489
c. proFit or loSS beFore taX (+/-) roW 079 - 042 080 -2 489

34. income tax (591) 081 35

d. proFit or loSS aFter taX (+/-) roW 080 - 081 082 -2 454

číSlo 
řádku činnoSt hlaVní činnoSt hoSpodářSká

a b 1 2
b. VýnoSy
i. tržby za VlaStní Výkony a za zboží celkem Součet ř. 044 až 046 043 0 0

1. tržby za vlastní výrobky (601) 044 0 0

2. tržby z prodeje služeb (602) 045 0 0

3. tržby za prodané zboží (604) 046 0 0

ii. změny StaVu VnitroorGanizačních záSob celkem Součet ř. 048 až 051 047 0 0
4. změna stavu zásob nedokončené výroby (611) 048 0 0

5. změna stavu zásob polotovarů (612) 049 0 0

6. změna stavu zásob výrobků (613) 050 0 0

7. změna stavu zvířat (614) 051 0 0

iii. aktiVace celkem Součet ř. 053 až 056 052 0 0
8. aktivace materiálu a zboží (621) 053 0 0

9. aktivace vnitroorganizačních služeb (622) 054 0 0

10. aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (623) 055 0 0

11. aktivace dlouhodobého hmotného majetku (624) 056 0 0

iV. oStatní VýnoSy celkem Součet ř. 058 až 064 057 2 892 489
12. smluvní pokuty a úroky z prodlení (641) 058 0 0

13. ostatní pokuty a penále (642) 059 0 0

14. platby za odepsané pohledávky (643) 060 0 0

15. úroky (644) 061 0 489

16. kursové zisky (645) 062 0 0

17. zúčtování fondů (648) 063 2 892 0

18. jiné ostatní výnosy (649) 064 0 0

V. tržby z prodeJe maJetku, zÚčtoVání rezerV a opraVných položek celkem Součet ř. 066 až 072 065 0 0
19. tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (652) 066 0 0

20. tržby z prodeje cenných papírů a podílů (653) 067 0 0

21. tržby z prodeje materiálu (654) 068 0 0

22. výnosy z krátkodobého finančního majetku (655) 069 0 0

23. zúčtování rezerv (656) 070 0 0

24. výnosy z dlouhodobého finančního majetku (657) 071 0 0

25. zúčtování opravných položek (659) 072 0 0

Vi. přiJaté příSpěVky celkem Součet ř. 074 až 076 073 0 0
26. přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (681) 074 0 0

27. přijaté příspěvky (dary) (682) 075 0 0

28. přijaté členské příspěvky (684) 076 0 0

Vii. proVozní dotace celkem Součet ř. 078 077 0 0
29. provozní dotace (691) 078 0 0

VýnoSy celkem ř. 043+047+052+057+065+073+077 079 2 892 489
c. VýSledek hoSpodaření před zdaněním (+/-) ř.079 - 042 080 -2 489

34. daň z příjmů (591) 081 35

d. VýSledek hoSpodaření po zdanění ř. 080 - 081 082 -2 454



nadace SiriuS the SiriuS Foundation

An endangered child is understood to be a child that 
is at risk in its natural development. This natural 
development can be endangered by two factors 
which sometimes overlap namely risks of organic or 
physical damage and risks resulting from the social 
environment.

company reGiStered oFFice
Sirius Foundation,  
Thunovská 12, Praha 1, 
Czech Republic
Registration number: 284 18 808
Legal status: foundation

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
Identifikační číslo: 284 18 808
Právní forma: nadace
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charakteriStika a hlaVní aktiVity
characteriSticS and main actiVitieS

Formation and characteriSticS oF 
the Foundation
The Sirius Foundation (the “Foundation”) was 
established in the Sirius Foundation Establishment 
Contract of 26th March 2008.

The Foundation was entered in the foundation 
register maintained by Prague City Court (section N, 
entry no. 693) on 20th June 2008.

The Foundation focuses on helping and support-
ing endangered children as they are defined in the 
Convention on the Rights of the Child which was 
approved by the UN in 1989 and which was adopted 
by the Czech Republic in 1991.

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 definovány 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 
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•  to help children that have been abused and mis-
treated;

•  to help children that are mentally and physically 
handicapped and those that find it hard to inte-
grate into society;

•  to develop the education of and support for tal-
ented children;

•  to improve the quality of life of children, whose 
parents have limited financial opportunities;

•  to give broad support for the positive development 
of children’s personalities; 

•  to support and promote the Foundation’s activi-
ties especially those aimed at helping children and 
adolescents. 

•  pomoci dětem zneužívaným a týraným;
•  pomoci dětem mentálně nebo fyzicky handi-

capovaným a těm, které se těžko včleňují do 
společnosti;

•  rozvoji vzdělanosti a podpoře talentovaných dětí;
•  zlepšování kvality života dětí, jejichž rodiče mají 

omezené finanční možnosti;
•  všestrannému pozitivnímu rozvoji osobností dětí;
•  podpoře a propagaci nadační činnosti, zejména 

nadační činnosti zaměřené ve prospěch dětí 
a mládeže.
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1. purpoSe oF the Foundation
The purpose of the Foundation is to broadly contribute 
to improving and developing the quality of chil-
dren’s lives. The Foundation endeavours to develop and 
implement the basic human rights and humanitarian 
principles and declares its attempt to contribute to im-
proving the lives of children that have been unfortunate. 
The prime interest of the founders and the aim of the 
Foundation is to meet all of the above-mentioned goals 
during which the Foundation realises activities aiming:
•  to help children that, due to their unfavourable 

health, social and family situation, cannot be with-
out the help of others;

•  to help children from problem families and chil-
dren in institutions;

1. Účel nadace
Účelem nadace je všestranně přispívat ke zlepšování 
a rozvoji kvality života dětí. Svým působením se 
nadace snaží o rozvoj a uplatňování základních lid-
ských práv a humanitárních zásad a deklaruje svou 
snahu přispět k lepšímu životu dětí, které neměly 
v životě štěstí. Prvořadým zájmem zřizovatelů 
a cílem nadace je naplňování výše uvedeného účelu, 
přičemž v této souvislosti nadace uskutečňuje ze-
jména činnost směřující k:
•  pomoci dětem, které se pro svůj nepříznivý zdra-

votní, sociální a rodinný stav neobejdou bez 
pomoci druhých;

•  pomoci dětem z problémových rodin a dětem 
v ústavní výchově;
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Foundation’S SuperViSory  
board aS oF 31st december 2010
Jan Leiner – Chairman
Radka Šmejcová – Vice-chairman
Gabriela Lachoutová (formerly Koksová) – Member

Foundation director aS oF  
31st december 2010
Lenka Šrámková

Foundation’S SpecialiSt board  
aS oF 31st december 2010
Prof. MUDr. Jiří Dunovský, DrSc.
Doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
JUDr. Šárka Špeciánová

dozorčí rada nadace  
k 31. proSinci 2010
Jan Leiner – předseda
Radka Šmejcová – místopředseda
Gabriela Lachoutová (dříve Koksová) – člen

ředitelka nadace  
k 31. proSinci 2010
Lenka Šrámková

odborná rada nadace  
k 31. proSinci 2010
Prof. MUDr. Jiří Dunovský, DrSc.
Doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
JUDr. Šárka Špeciánová
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FounderS oF the Foundation
Jiří Šmejc 
Petr Kellner
Patrik Tkáč

Foundation’S board oF directorS  
aS oF 31st december 2010
Jiří Šmejc – Chairman
Marcel Dostal – Vice-chairman
Dana Lipová – Member
Miloslava Nováková – Member 
Vladimír Uhde – Member

zřizoVatelé nadace 
Jiří Šmejc
Petr Kellner
Patrik Tkáč

SpráVní rada nadace  
k 31. proSinci 2010
Jiří Šmejc – předseda
Marcel Dostal – místopředseda
Dana Lipová – člen
Miloslava Nováková – člen
Vladimír Uhde – člen
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OPS Sirius was entered in the public benefit corpora-
tions register maintained by Prague City Court (sec-
tion O, entry no. 617) on 30th October 2008.
OPS Sirius focuses on providing, supporting and 
organising child care activities. It implements the 
plans and objectives of its founder.

2. accountinG period For Which the 
Financial StatementS are compiled 
and balance-Sheet date
The unit’s accounting period is the period from 1st 
January 2010 until 31st December 2010. In accordance 
with Section 19, paragraph 1 of the Accounting Act 
the balance-sheet date is 31st December 2010.

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 or-
ganizaci činností v oblasti péče o děti. Realizuje 
záměry a plány svého zřizovatele.

2. Účetní období, za které Je  
SeStaVena Účetní záVěrka  
a rozVahoVý den
Účetním obdobím jednotky je období od 1. ledna 
2010 do 31. prosince 2010. Rozvahovým dnem dle 
§ 19 odst. 1 zákona o účetnictví je 31. prosinec 2010.
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Foundation aSSetS aS oF  
31st december 2010
The size of the foundation assets entered in the foun-
dation register is 510 000 CZK.
The funds are in a special account 
no. 20097000010/6000 held at PPF banka a.s.

eStabliShment oF the public beneFit 
corporation SiriuS, o.p.S.
The Sirius Foundation established the Public Benefit 
Corporation Sirius, o.p.s. (hereinafter the “OPS 
Sirius”) in a Memorandum of Association of a Public 
Benefit Corporation on 29th July 2008.

nadační Jmění  
k 31. proSinci 2010 
Výše zapsaného nadačního jmění do nadačního 
rejstříku činí 510 tis. Kč. 
Finanční prostředky jsou na zvláštním účtu 
č. 20097000010/6000 vedeného u PPF banky a.s.

založení obecně proSpěšné 
SpolečnoSti SiriuS, o.p.S.
Nadace Sirius založila Obecně prospěšnou 
společnost Sirius, o.p.s. („OPS Sirius“) Zaklá-
dací listinou obecně prospěšné společnosti dne 
29. července 2008. 
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the foundation register. The foundation assets are 510 
000 CZK.
The foundation must deposit the funds that are part 
of the foundation assets in a special bank account or 
use them to purchase securities issued by the state or 
for which the state has guaranteed payment. These 
funds cannot be loaned.
c / Foundation adminiStration coStS
The Foundation administration costs include costs 
for the maintenance and appreciation of the Foun-
dation’s property, costs for promoting the pur-
pose of the Foundation and costs for running the 
Foundation. The total annual Foundation admin-
istration costs must not exceed 20 % of the value 
of the Foundation contributions provided annually 
according to their state as of 31st December of the 
same year.

v nadačním 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 spla-
cení 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  
majetku nadace, náklady na propagaci účelu 
nadace a náklady související s provozem nadace. 
Celkové roční náklady související se správou 
nadace nesmí převýšit 20 % hodnoty ročně poskyt-
nutých nadačních příspěvků podle jejich stavu 
k 31. prosinci téhož roku.

52 – 53

3. baSic accountinG procedureS 
uSed by the Foundation
a / billinG procedureS
The Foundation prepares financial statements in accord-
ance with Decree no. 504/2002 Coll., which is imple-
mented by certain provisions of the Accounting Act 
563/1991 Coll., as amended, for accounting units, whose 
main subject of activity is not business, if they keep 
records using a double-entry bookkeeping system.
Received monetary and non-monetary gifts in the 
form of tangible fixed assets, stock and provided 
services are billed in account 911 - Reserves that form 
part of the own sources in the balance sheet.
b / Foundation aSSetS
The foundation assets is the sum of the founders’ 
monetary investments expressed in money entered in 

3. záSadní Účetní poStupy  
použíVané nadací
a / poStupy ÚčtoVání
Nadace připravuje účetní závěrku v souladu s Vyhláškou 
č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí 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 hmot-
ného investičního majetku, zásob a poskytnutých 
služeb jsou účtovány na účet 911 – Fondy, které tvoří 
součást vlastních zdrojů v rozvaze.
b / nadační Jmění
Nadační jmění je peněžní vyjádření souhr-
nu peněžních vkladů zřizovatelů zapsaných 
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Tangible property with a purchase price of up to 
3 000 CZK and intangible property with a pur-
chase price of up to 7 000 CZK is not shown in the 
balance-sheet and is recorded in the costs for the 
month, in which it is purchased. Off-balance sheet 
accounts are kept for such property with a usable life 
of more than one year.
Long-term tangible property with a purchase price 
from 3 000 to 40 000 CZK and with a usable life of 
more than one year is shown in the balance-sheet 
under Other long-term tangible property.
 Long-term intangible property with a purchase price 
from 7 000 to 60 000 CZK and with a usable life of 
more than one year is shown in the balance-sheet 
under Other long-term intangible property.

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 
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d / lonG-term tanGible  
and intanGible property
Long-term tangible and intangible property is re-
corded at the purchase price and depreciated evenly 
over the expected lifetime period.

d / dlouhodobý hmotný  
a nehmotný maJetek
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evi-
dován v pořizovací ceně a odpisován rovnoměrně po 
odhadovanou dobu životnosti. 

maJetek
property

metoda 
method

doba odpiSoVání
depreciation period

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Separate movable assets and sets of movable assets

rovnoměrně
evenly

3 roky
3 years

ostatní dlouhodobý hmotný majetek
other long-term tangible property

rovnoměrně
evenly

3 roky
3 years 

ocenitelná práva  
patents, copyrights, trade marks and trade names

rovnoměrně
evenly

3-6 let
3-6 years

doby odpiSoVání pro JednotliVé Skupiny maJetku: 
depreciation period For indiVidual property GroupS:
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the permanently or temporarily non-tax acknowl-
edged costs and non-taxed yield.
h / claSSiFication oF liabilitieS
The Foundation classifies part of its long-term liabili-
ties, bank credits and financial aid, whose maturity 
period is less than one year with regards to the finan-
cial statements date, as short-term.
i / recordinG coStS and reVenue
Costs and revenue are recorded as accrued, i.e. in the 
period to which they relate timewise and materially. 
In accordance with cautionary principles the Foun-
dation charges to the account of costs the creation 
of reserves and adjustments to cover all risks, losses 
and depreciations that are known on the date the 
financial statements are compiled.

sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné 
náklady a nezdaňované výnosy. 
h / klaSiFikace záVazků
Nadace klasifikuje část dlouhodobých závazků, 
bankovních úvěrů a finančních výpomocí, jejichž 
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 sou-
ladu s principem opatrnosti nadace účtuje na vrub 
nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí 
všech rizik, ztrát a znehodnocení, která jsou ke dni 
sestavení účetní závěrky známa.
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Long-term tangible property with a purchase price 
of more than 40 000 CZK and with a usable life of 
more than one year is filed under Separate movable 
assets and sets of movable assets.
Long-term intangible property with a purchase price 
of more than 60 000 CZK and with a usable life of 
more than one year is filed under Intellectual rights.
e / current liquid aSSetS
Current liquid assets are recorded in current bank 
accounts and in the cash register in Czech crowns.
F / receiVableS
Receivables are entered in their nominal value.
G / income taX
Due income tax is calculated using the valid tax rate 
from the accountable profit increased or reduced by 

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 dobou použitelnosti delší než jeden 
rok je vykazován v rozvaze v položce Ocenitelná 
práva.
e / krátkodobý Finanční maJetek
Krátkodobý finanční majetek je veden na běžných 
účtech bank a v pokladně 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 
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b / lonG-term tanGible propertyb / dlouhodobý hmotný maJetek

SamoStatné moVité Věci 
Separate moVable aSSetS

oStatní dhm  
other lonG-term tanGible 

property

celkem
total

pořizoVací cena purchaSe price

zůstatek k 1.1.2010 balance as of 1.1.2010 109 48 157

přírůstky increments -- -- --

Úbytky Shrinkages -- -- --

zůstatek k 31.12.2010 balance as of 31.12.2010 109 48 157

opráVky amortizationS

zůstatek k 1.1.2010 balance as of 1.1.2010 51 20 71

odpisy depreciations 36 16 52

oprávky k úbytkům amortization of shrinkages -- -- --

zůstatek k 31.12.2010 balance as of 31.12.2010 87 36 123

zůstatková hodnota 1.1.2010 residual value 1.1.2010 58 28 86

zůstatková hodnota 31.12.2010 residual value 31.12.2010 22 12 34
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4. lonG-term property
a / lonG-term intanGible property

4. dlouhodobý maJetek
a / dlouhodobý nehmotný maJetek

ocenitelná práVa 
property, copyriGhtS, 

trade markS and trade 
nameS

celkem
total

pořizoVací cena purchaSe price

zůstatek k 1.1.2010 balance as of 1.1.2010 450 450

přírůstky additions -- --

Úbytky disposals -- --

zůstatek k 31.12.2010 balance as of 31.12.2010 450 450

opráVky amortizationS

zůstatek k 1.1.2010 balance as of 1.1.2010 118 118

odpisy depreciations 107 107

oprávky k úbytkům depreciation – amortisation -- --

zůstatek k 31.12.2010 balance as of 31.12.2010 225 225

zůstatková hodnota 1.1.2010 net book value 1.1.2010 332 332

zůstatková hodnota 31.12.2010 net book value 31.12.2010 226 226
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6. receiVableS and liabilitieS From 
buSineSS relationS
•  Provided operational prepayments are 153 000 CZK 

(2009: 148 000 CZK). Prepayments consist of 
prepayments for electricity and charges for ser-
vices in addition to the rent worth 26 000 CZK 
(2009: 22 000 CZK). The remaining sum of 
127 000 CZK (2009: 127 000 CZK) represents the 
principal to the lessor of the Foundation’s non-res-
idential spaces and will be charged to the Founda-
tion by the lessor in the future.

•  Short-term liabilities from business relations are 
20 000 CZK (2009: 50 000 CZK). The Foundation 
does not record any liabilities past their due date.

6. pohledáVky a záVazky z obchod-
ních Vztahů
•  Poskytnuté provozní zálohy činí 153 tis. Kč 

(2009: 148 tis. Kč). Zálohy jsou tvořeny zálo-
hami na elektrickou energii a poplatky za služby 
k nájemnému ve výši 26 tis. Kč (2009: 22 tis. Kč). 
Zbývající částku ve výši 127 tis. Kč (2009: 127 tis. 
Kč) představuje jistina pronajímateli nebytových 
prostor nadace a v budoucnu bude nadaci pronají-
matelem vyúčtována.

•  Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činí 
20 tis. Kč (rok 2009: 50 tis. Kč). Nadace neeviduje 
žádné závazky po lhůtě splatnosti.
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5. lonG-term tanGible and  
non-tanGible property not ShoWn  
in the balance Sheet
Operational records show purchased tangible prop-
erty in use worth 29 000 CZK (2009: 28 000 CZK).
On the basis of a Non-residential Premises Lease 
Contract with the lessor the Foundation uses 
premises at its registered address that are partially 
furnished. A list of this property is kept in the off-
balance sheet at a value of 0 CZK.

5. dlouhodobý hmotný  
a nehmotný maJetek neVykázaný 
V rozVaze
Operativní evidence vykazuje nakoupený  
hmotný majetek v užívání ve výši 29 tis. Kč  
(2009: 28 tis. Kč).
Na základě Smlouvy o nájmu nebytových  
prostor s pronajímatelem nadace ve svém  
sídle užívá prostory, jež jsou částečně zařízeny 
nábytkem. Seznam tohoto nábytku je veden 
v podrozvaze v hodnotě 0 Kč.
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9. oWn SourceS oF FiXed and current 
aSSetS coVeraGe

9. VlaStní zdroJe krytí Stálých 
a oběžných aktiV

reGiStrační 
nadační Jmění

reGi. Foundation 
aSSetS

Fondy 
reSerVeS

ziSk za Účetní 
období 

proFit For the ac-
countinG period

oceňoVací rozdíly  
diFFerenceS in Valu-

ation

celkem
total

zůstatek k 1.1.2010  
balance as of 1.1.2010 510 29 319 346 -- 30 175

zvýšení nadačního jmění  
increase in foundation assets -- -- -- -- --

přijaté peněžní dary 
monetary gifts received -- 9 000 -- -- 9 000

Fondy tvořené ze zisků min. let 
reserves from retained earnings -- 286 -286 -- --

Fondy – daňové úspory 
reserves – tax savings -- 60 -60 -- --

použití fondů – daňové úspory 
allocation of reserves – tax savings -- -60 -- -- -60

poskytnuté peněžní příspěvky 
monetary contributions provided -- -15 193 -- -- -15 193

přeúčtování z fondu na krytí správních nákladů  
re-charging from a reserve to cover administration costs -- -2 892 -- -- -2 892

Výsledek hospodaření roku 2010 
trading result 2010 -- -- 452 -- 452

zůstatek k 31.12.2010 
balance as of 31.12.2010 510 20 520 452 -- 21 482

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 zvláštním účtu u ppF banky a.s.
daňová úspora z roku 2009 byla použita na krytí nákladů souvisejících s hlavní činností nadace. 
the Foundation assets consist of investments by the founders of the Foundation: Jiří šmejc 170 000 czk, petr kellner 170 000 czk, patrik tkáč 170 000 czk. the funds are kept in a special account 
at ppF banka a.s. tax reserves from 2009 were allocated to cover costs related to the main foundation operations.
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7. deFerred eXpenSeS 
Deferred expenses include adjustments of costs for 
rent and services associated with rent worth 135 000 
CZK (2009: 135 000 CZK) and accrued insurance 
costs of 4 000 CZK (2009: 4 000 CZK).

8. current liquid aSSetS
Funds are kept in current bank accounts and in the 
cash register in Czech crowns. As of 31st December 
2010 the bank accounts balance was 21 079 000 CZK 
(2009: 29 619 000 CZK).

7. náklady a příJmy příštích období 
Náklady příštích období zahrnují zejména časové 
rozlišení nákladů na nájemné a služby spojené 
s nájmem ve výši 135 tis. Kč (2009: 135 tis. Kč) 
a časově rozlišené náklady na pojištění ve výši 
4 tis. Kč (2009: 4 tis. Kč). 
Příjmy příštích období jsou tvořeny úroky z termíno-
vaného vkladu obdrženými po konci roku 2010.

8. krátkodobý Finanční maJetek
Finanční prostředky jsou vedeny na běžných účtech 
a v pokladně v českých korunách. K 31. prosinci 2010 
činil zůstatek na bankovních účtech 21 079 tis. Kč 
(2009: 29 619 tis. Kč).
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11. Social Security, health  
inSurance and income taX  
obliGationS 
Social security and health insurance obligations are 
38 000 CZK (2009: 23 000 CZK), of which 27 000 CZK 
(2009: 16 000 CZK) represent social security obliga-
tions and 11 000 CZK (2009: 7 000 CZK) represent 
health insurance obligations. The employee’s advance 
income tax is 12 000 CZK (2009: 8 000 CZK).
None of these obligations are past their maturity 
date.

11. záVazky ze Sociálního 
zabezpečení, zdraVotního poJištění 
a daň z příJmu
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění činí 38 tis. Kč (2009: 23 tis. Kč), ze kterých 
27 tis. Kč (2009: 16 tis. Kč) představují závazky ze 
sociálního zabezpečení a 11 tis. Kč (2009: 7 tis. Kč) 
představují závazky ze zdravotního pojištění. Zálo-
hová daň z příjmu zaměstnance činí 12 tis. Kč (2009: 
8 tis. Kč).
Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti.
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10. employeeS and Senior WorkerS10. zaměStnanci a Vedoucí  
pracoVníci

2010 počet zaměStnanců 
number oF employeeS

mzdoVé náklady 
WaGe coStS

Sociální zabezpečení  
a zdraVotní poJištění 

Social Security and health 
inSurance coStS

Sociální náklady
Social coStS

Vedoucí pracovníci
employees 1 600 204 --

zaměstnanci
Senior workers 1 489 143 --

celkem  
total 2 1 089 347 --

2009 počet zaměStnanců 
number oF employeeS

mzdoVé náklady 
WaGe coStS

Sociální zabezpečení  
a zdraVotní poJištění 

Social Security and health 
inSurance coStS

Sociální náklady
Social coStS

Vedoucí pracovníci
employees 1 600 204 --

zaměstnanci
Senior workers -- 130 -- --

celkem  
total 1 730 204 --

nadace neposkytla v roce 2010 ani 2009 žádný úvěr, půjčku nebo jiné plnění členům správní rady ani dozorčí rady.
mzdové náklady zaměstnanců zahrnují náklady na dohody o provedení práce.
in 2010 neither 2009 the Foundation did not provide any credit, loan or other settlement to the members of the board of directors or the Supervisory board.
the wage costs also include the costs according to the Work agreement.
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The Foundation’s economic activity income for 2010 
consists of interest received from deposits in term ac-
counts worth 487 000 CZK (2009: 328 000 CZK) and 
interest received from deposits in current accounts 
worth 2 000 CZK (2009: interest received from deposits 
in current accounts worth 24 000 CZK were included 
in interests from main operations).

31. 12. 2010

main activity costs 2 894

economic activity costs 35

total 2 929

The total annual costs for the administration of the 
Foundation must not exceed 20 % of the value of the 
Foundation contributions provided annually accord-

Výnosy nadace z hospodářské činnosti za rok 2010 
jsou tvořeny výnosovými úroky z vkladů na termíno-
vaných účtech ve výši 487 tis. Kč (2009: 328 tis. Kč) 
a výnosovými úroky z vkladů na běžných účtech 
ve výši 2 tis. Kč (2009: výnosové úroky z vkladů na 
běžných účtech 24 tis. Kč byly zahrnuty ve výnosech 
z hlavní činnosti).

31. 12. 2010

náklady na hlavní činnost 2 894

náklady na hospodářskou činnost 35

celkem 2 929

Celkové roční náklady související se správou  
nadace nesmí převýšit 20 % hodnoty ročně poskyt-
nutých nadačních příspěvků podle jejich stavu 
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12. income taX
Income tax for the 2010 tax period is 35 000 CZK 
(2009: 6 000 CZK).

13. additional inFormation on the 
proFit and loSS Statement

31. 12. 2010

main activity income 2 892

economic income 489

total 3 381

The Foundation’s main activity income for 2010 consists 
re-charging from reserves to cover administration costs 
in accordance with the Foundation’s accounting proce-
dures worth 2 892 000 CZK (2009: 2 527 000 CZK).

12. daň z příJmů
Daň z příjmů za zdaňovací období roku 2010 činí 35 
tis. Kč (2009: 6 tis. Kč).

13. doplňuJící inFormace k Výkazu 
ziSku a ztráty

31. 12. 2010

Výnosy z hlavní činnosti 2 892

Výnosy z hospodářské činnosti 489

celkem 3 381

Výnosy nadace z hlavní činnosti za rok 2010 jsou 
tvořeny přeúčtováním z fondů ke krytí správních 
nákladů v souladu s účetními postupy nadace ve výši 
2 892 tis. Kč (2009: 2 527 tis. Kč).
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14. Gifts received and contributions provided
contributions provided – projects 2009 in progress

14. přijaté dary a poskytnuté příspěvky
poskytnuté příspěvky – probíhající projekty z r. 2009

orGanizace
orGaniSation

názeV proJektu
proJect name

Výše Grantu 
Grant amount

uhrazeno V r. 2009 
paid in 2009

uhrazeno V r. 2010 
paid 2010

amalthea o.s.  
amalthea o.s.

posílení služeb pro rodiny – sanace ohrožené rodiny v čr 
Strengthening of services for families – improvement of the 

endangered family in the czech republic
4 543 2 615 1 847

amalthea o.s. 
amalthea o.s.

podpora rozvoje náhradní rodinné péče v čr 
Support for development of foster family care in the czech 

republic
3 862 3 056 432

diakonie čce–středisko v plzni 
diakonie čce–centre in plzeň

posílení služeb pro rodiny – sanace ohrožené rodiny v čr 
Strengthening of services for families – improvement of the 

endangered family in the czech republic
1 088 673 384

dům tří přání 
the house of three Wishes

posílení služeb pro rodiny – sanace ohrožené rodiny v čr 
Strengthening of services for families – improvement of the 

endangered family in the czech republic
1 111 953 158

o.s. Sananim 
o.s. Sananim

posílení služeb pro rodiny – sanace ohrožené rodiny v čr 
Strengthening of services for families – improvement of the 

endangered family in the czech republic
1 622 962 601

Sdružení pěstounských rodin 
Foster Families association

podpora rozvoje náhradní rodinné péče v čr 
Support for development of foster family care in the czech 

republic
279 251 0

Středisko náhradní rodinné péče 
centre for Foster Family care

podpora rozvoje náhradní rodinné péče v čr 
Support for development of foster family care in the czech 

republic
6 419 2 112 2 165

Střep,o.s.-české centrum pro sanaci rodiny  
Střep -the czech centre for the improvement 
of the Family life 

posílení služeb pro rodiny – sanace ohrožené rodiny v čr 
Strengthening of services for families – improvement of the 

endangered family in the czech republic
3 524 2 398 856

celkem
total 22 447 13 020 6 443
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ing to their state as of 31st December of the same year. 
The Sirius Foundation has complied with this rule.
The Foundation’s economic activity costs for 2010 
consist of calculated income tax from term deposits 
worth 35 000 CZK (2009: 6 000 CZK).

trading result divided according to main and 
economic activities

31. 12. 2010

trading result for main activity -2

trading result for economic activity 454

total 452

The Board of Directors has not yet decided to divide 
the trading result of 452 000 CZK for 2010.

k 31. prosinci téhož roku, toto pravidlo bylo  
Nadací Sirius dodrženo. 
Náklad nadace z hospodářské činnosti za rok 2010 
je tvořen vypočtenou daní z příjmů z termínovaných 
vkladů ve výši 35 tis. Kč (2009: 6 tis. Kč). 

Výsledek hospodaření v členění dle hlavní 
a hospodářské činnosti 

31. 12. 2010

Výsledek hospodaření za hlavní činnost -2

Výsledek hospodaření za hospodářskou činnost 454

celkem 452

Správní rada dosud nerozhodla o rozdělení výsledku 
hospodaření za rok 2010 ve výši 452 tis. Kč.
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ARPZPD v ČR, “Hornomlýnská” Club returned 
contribution worth 857 000 CZK in January 2011, 
because of personal reasons organization wasn t́ able 
initialized the project in declared time. Amendment 
agreement was signed according to which they have 
to commit review of project at 30th April 2011. After 
that will be decided to support project or not.

GiFtS receiVed

donor paid in 2010

kellner petr 3 000

šmejc Jiří 3 000

tkáč patrik 3 000

celkem 9 000

 

Společnost ARPZPD v ČR, o.s. Klub “Hornomlýnská” 
v lednu 2011 vrátila poskytnutý příspěvek ve výši 857 tis. 
Kč, protože organizace nebyla schopna z personálních 
důvodů zahájit projekt v deklarovaném termínu. Byl 
podepsán dodatek ke smlouvě, dle kterého musí předložit 
revizi projektové žádosti k 30. 4. 2011. Poté bude rozhod-
nuto, zda dojde k podpoře projektu či nikoliv.

přiJaté dary

dárce uhrazeno V r. 2010

kellner petr 3 000

šmejc Jiří 3 000

tkáč patrik 3 000

celkem 9 000
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contributionS proVided – proJectS 2010poSkytnuté příSpěVky – proJekty z r. 2010

orGanizace 
orGaniSation

názeV proJektu 
proJect name

Výše Grantu 
Grant amount

uhrazeno V r. 2010 
paid in 2010

obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s. 
public benefit corporation Sirius, o.p.s.

příspěvek na provoz opS Sirius 
Grant for opS Sirius costs of administration 1 000 1 000

obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s. 
public benefit corporation Sirius, o.p.s.

příspěvek na relizaci projektů opS Sirius  
Grant for realization of opS Sirius projects 1 500 1 500

okamžik - sdružení pro podporu nejenom nevidomých 
moment- an association to support not only the blind

zajištění podpůrných služeb pro rodiny dětí se zdravotním postižením v čr 
providing support services for families with disabled children in the cr 642 283

kolpingova rodina Smečno 
kolping Family Smečno

zajištění podpůrných služeb pro rodiny dětí se zdravotním postižením v čr 
providing support services for families with disabled children in the cr  2 730 1 531

Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. 
Federation of parents and Friends of the deaf  
and hard of hearing

zajištění podpůrných služeb pro rodiny dětí se zdravotním postižením v čr 
providing support services for families with disabled children in the cr 2 779 1 378

diakonie čce - středisko v praze 5-Stodůlky, raná péče 
diakonie čce – centre in prague 5 - Stodůlky

zajištění podpůrných služeb pro rodiny dětí se zdravotním postižením v čr 
providing support services for families with disabled children in the cr 3 744 894

Sdružení nové město na moravě o.s. 
Sdružení nové město na moravě o.s.

zajištění podpůrných služeb pro rodiny dětí se zdravotním postižením v čr 
providing support services for families with disabled children in the cr 1 459 875

Středisko rané péče Sprp české budějovice 
české budějovice Sprp early care centre

zajištění podpůrných služeb pro rodiny dětí se zdravotním postižením v čr 
providing support services for families with disabled children in the cr 1 043 432

arpzpd V čr, o.S. klub "hornomlýnSká" 
arpzpd V čr, o.S.”hornomlýnSká” club

zajištění podpůrných služeb pro rodiny dětí se zdravotním postižením v čr 
providing support services for families with disabled children in the cr 3 694 857

celkem 
total 18 591 8 750



nadace SiriuS the SiriuS Foundation

podpiS Statutárního orGánu nebo Fyzické 
oSoby, která Je Účetní Jednotkou

SiGnature oF the Statutory body or phySical 
entity that iS the accountinG unit

datum / date 2. 5. 2011

Jiří šmeJc
předseda správní rady
Chairman of the Board of Directors
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15. SiGniFicant SubSequent eVent

As of the date that the financial statements are com-
piled the Board of Directors does not know of any 
significant subsequent events which would affect the 
financial statements as of 31st December 2010.

15. Významná náSledná událoSt

K datu sestavení účetní závěrky nejsou správní radě 
známy žádné významné následné události, které by 
ovlivnily účetní závěrku k 31. prosinci 2010.




