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Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s., (dále jen 
OPS Sirius) byla založena Nadací Sirius 29. července 
2008 s posláním aktivně působit v  oblasti prob-
lematiky ohrožených dětí. Jejím cílem je přispívat 
ke zlepšení a  rozvoji života dětí z rodin, které jsou 
ohrožené nebo jim ohrožení hrozí.

OPS Sirius vychází ze stejné fi lozofi e a vyznává stejné 
principy jako její zakladatel Nadace Sirius.

1. ZÁKLADNÍ PRINCIPY 
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ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRÁCE NADACE SIRIUS:

Zaměření na projekty 
se systémovým významem
Nadace Sirius se zaměřuje na problémy 
celospolečenského rozsahu. Svou činností 
se snaží napomáhat k hledání systémových 
a koncepčních řešení těchto problémů.

Primární působení na rozum, 
nikoliv na city
Nadace Sirius při oslovování dárců a pod-
porovatelů nikdy nevyužívá emoční argu-
mentaci. Celé působení nadace je založeno 
na racionálních argumentech a věcném 
přesvědčování veřejnosti o hodnotách, kte-
ré nadace podporuje.

Transparentnost
Nadace Sirius informuje o své činnosti prav-
divě a pravidelně. Ve vztahu k jiným organi-
zacím jedná vždy čestně a transparentně.

Charita není PR
Primárním cílem charitativní čin-
nosti Nadace Sirius je snaha pomo-
ci, nikoliv záměr získat za dobročin-
né jednání jakoukoliv kompenzaci, 
například v podobě propagace nebo 
pozitivního PR. Ve skutečné charitě 
musí jít vždy o vnitřní potřebu, ne 
o snahu zviditelnit sebe samotné. 
Výjimkou jsou situace, kdy je cílem 
motivovat další dárce, avšak i zde 
musí být zachováno pravidlo, že ne-
jde o popularizaci k vlastnímu pro-
spěchu.

Důsledné projektové řízení
Veškeré realizované aktivity Nadace 
Sirius se řídí principy projektového 
řízení. Jsou zpracovávány fi nanční 
plány a detailní harmonogramy ak-

tivit, dochází k jejich pravidelnému 
sledování a  vyhodnocování a  jsou 
jasně defi nované cíle a výstupy jed-
notlivých aktivit. Rovněž se průběžně 
vyhodnocují rizika a sleduje se efek-
tivní nakládání s fi nančními i lidský-
mi zdroji.

Dary se nepoužívají na úhradu 
nákladů nadace, všechny směřu-
ji do jednotlivých projektů
Dary poskytnuté Nadací Sirius jsou 
v plné výši přerozděleny mezi reali-
zátory projektů v rámci grantových 
řízení nebo v rámci udělení přímých 
grantů. Provozní náklady Nadace Si-
rius jsou hrazeny vždy a  zásadně z 
příspěvků zakladatelů, dary třetích 
osob jsou v plné výši využity k pod-
poře realizace projektů.
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Založení 
Zakladatelé
Registrace

IČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Sídlo
E-mail
Tel.

web

ORGÁNY OPS SIRIUS K 31. PROSINCI 2017

29. 7. 2008, Zakládací listina Obecně prospěšné společnosti Sirius, o.p.s.
Nadace Sirius
30. 10. 2008, rejstřík obecně prospěšných společností vedený Městským soudem 
v Praze oddíl O, vložka 617
284 71 474
PPF Banka, Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6
2010100004/6000
Všehrdova 560/2, Malá Strana, 118 00 Praha 1, Česká republika
info@opssirius.cz
+420 257 712 942
www.opssirius.cz

SPRÁVNÍ RADA

Andrea Zunová, předsedkyně 
Svatava Poulson, členka
Nicole Groesslová, členka

DOZORČÍ RADA

Martina Kolářová, předsedkyně
Petra Dostalová, členka
Lenka Chodilíková, členka

ŘEDITEL NADACE
Dana Lipová

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 



3. AKTIVITY

Posláním OPS Sirius je realizovat projekty, které povedou ke zlepšení a rozvoji kvality života dětí. Jednou z prioritních aktivit je vy-
hledávat oblasti, kde je pomoc nejpotřebnější, a na základě získaných informací iniciovat potřebné kroky a hledat chybějící řešení. 

Na základě této snahy v roce 2017 OPS Sirius nadále pokračovala v realizaci projektů v těchto oblastech:
• primární prevence ohrožení rodiny;
• postoj veřejnosti k zdravotně postiženým;
• poskytování informací rodinám s dětmi, které se ocitly v krizové situaci;
• přímá pomoc prostřednictvím charitativního projektu Patron Dětí.

3.1  PRIMÁRNÍ PREVENCE OHROŽENÍ RODINY
Primární prevence je klíčovou oblastí, na kterou se OPS Sirius za-
měřuje již od svého založení. Je založená na práci s rodinou a její 
snahou je eliminovat, oddálit nebo alespoň zmírnit dopady případ-
ného ohrožení dítěte. Jedním ze základních předpokladů zdravého 
vývoje dítěte je prostředí funkční rodiny, která dokáže uspokojit jeho 
psychické a fyzické potřeby. OPS Sirius klade velký důraz na aktivity 
preventivní povahy, především na prevenci ohrožení dítěte z důvodu 
sociálního selhání rodiny. Z toho důvodu realizovala v letech 2014 – 
2016 ve spolupráci se společností MEDIAN, s.r.o. unikátní výzkum na 
vzorku 6 500 rodin s alespoň jedním dítětem do 12 let. Data poskytla 

jedinečné informace o stavu české rodiny, umožnily 
analyzovat její životní a fi nanční situaci, hodnoty, ro-
dinné aktivity, názory a postoje i subjektivně vnímaná 
ohrožení. 
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V rámci projektu byly v roce 2017 realizovány tyto návazné aktivity: 

3.1.1  Výzkumná zpráva „Rodina a dítě v kontextu 
– možnosti prevence, podpory a spolupráce“
Zpráva vznikla na základě sekundární analýzy a výsledků 
skupinových mezioborových rozhovorů s experty, které byly 
tematicky zaměřeny na hospodaření domácností, stabilitu 
prostředí a bydlení, potřeby a péči o děti v raném a před-
školním věku, zvládání krizových situací, rozvoj rodičov-
ských kapacit, rodičovská a dětská pojetí. 

Zpráva se skládá z 2 částí – analytické a návrhové. 
V  analytické části identifi kuje aktuální problémy a vý-
zvy v  oblasti prevence. V návrhové části zpráva defi nuje 
priority a základní cíle s ohledem na aplikaci v praxi.

Cílem zprávy bylo sestavit soubor prioritních oblastí a díl-
čích cílů prevence, které povedou k předcházení sociální-
mu selhání rodin, podpoří rodinu a dítě a spolupráci těch, 
kteří mají rodinám a dětem co nabídnout.

Odkaz ke stažení: www.nadacesirius.cz/soubory/ke-staze-
ni/rodina-a-dite-v-kontextu-moznosti-prevence-podpory
-a-spoluprace.pdf

3.1.2  Konference „Podpora rodin s dětmi“
V návaznosti na skupinové mezioborové rozhovory s experty pro-
běhla dne 14. 6. 2017 konference v Praze na téma „Podpora rodin 
s dětmi – problémy, návrhy a inspirace“, jejímž obsahem byla pre-
zentace a interpretace výzkumné zprávy. Konference se zúčastnili, 
a se svými příspěvky vystoupili, i zástupci z MPSV a MŠMT.

3.1.3.  Prediktivní modely ohrožení dítěte

Na základě dat získaných v rámci průzkumu „Predikce ohrožení 
rodiny“ došlo k vytvoření matematických, tzv. skóringových, mo-
delů pro různé typy ohrožení dětí. Tyto modely identifi kují faktory, 
okolnosti a charakteristiky rodiny, které jsou nejsilněji asociovány 
s každým z vybraných typů ohrožení dítěte. Výstupem skóringo-
vých modelů je mimo jiné možnost určit pro konkrétní rodinu, 
na základě jejich charakteristik zobrazených na škále podle jejího 
skóre, její relativní míru rizika vzniku daného ohrožení ve srovnání 
s rodinami v České republice.

V roce 2017 vytvořil autorský tým společnosti MEDIAN, s.r.o. druhou 
verzi matematických modelů, které při aplikaci v rámci primární pre-
vence mají vést ke snížení rizika ohrožení dětí a rodiny.
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3.2 PROJEKT CHODICILIDE.CZ
Cílem projektu „chodicilide.cz“, zahájeného v roce 2010, je změna postoje veřejnosti k lidem se zdravotním postižením. Neznalost, 
předsudky a nepochopení jsou totiž nejčastější překážky, na které lidé se zdravotním postižením narážejí. Všechny aktivity projektu 
se snaží veřejnosti netradičním způsobem představit život lidí se zdravotním postižením. Od svého vzniku byly v rámci projektu 
realizovány tyto aktivity:

1. mediální kampaň Nevhodný soucit     12/2011 – 01/2012

2. mediální kampaň Strach z komunikace     12/2012 – 01/2013

3. mediální kampaň Nedejte na první dojem     12/2013 – 01/2014

Výstava Moje cesta, Praha       06/2013

Výstava Naše cesta, Brno       1. 5. – 30. 6. 2014

Výstava Naše cesta, Praha       1. 9. – 30. 11. 2014

Workshopy na středních školách      02/2013 – 06/2013

Workshopy na základních školách      10/2013 – 03/2014

Výzva Řekni to po svém       2016

Sekce Lidé odvedle na 51. Mezinárodním fi lmovém festivalu, Karlovy  Vary 2016

Sekce Lidé odvedle na 52. Mezinárodním fi lmovém festivalu, Karlovy Vary 2017

Hlavní aktivitou projektu v roce 2017 byla účast na Mezinárodním fi lmovém festivalu v Karlových Varech (dále „MFF KV“), která navá-
zala na spolupráci s MFF KV z roku 2016. Opět byl návštěvníkům představen unikátní stan projektu chodicilide.cz, který byl otevřen 
po celou dobu konání festivalu. V roce 2017 byl tematicky zaměřen na zrakové postižení. 
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Návštěvníci stanu se mohli seznámit s po-
můckami každodenního života lidí se zra-
kovým postižením a informovat se o tech-
nických novinkách 21. století, které život 
nevidomých ulehčují. Dále se mohli se se-
známit s výcvikem a činností vodících psů, 
nebo si vyzkoušet orientaci bez zraku za 
pomocí slepecké hole.  

V rámci doprovodného programu se pod 
záštitou Nadace Sirius konala ve dnech 
4. – 15. 7. 2017 v Galerii umění výstava nevi-
domé sochařky Marianny Machalové-Jáno-
šíkové, která představila plastiky a reliéfy 
ze šamotové hlíny a bronzu. Autorka je ne-
vidomá od svých 20 let, sama vede kurzy 
keramiky a hrnčířství a různé projekty pod-
porující lidi s postižením.  Vernisáž výstavy 
se konala v uzavřené společnosti a mode-
roval ji Marek Eben.

Sekce Lidé odvedle, která vznikla ve spolupráci s MFF KV již v  roce 2016, zachycuje 
fi lmovým ztvárněním příběhy a osudy lidí s postižením. V roce 2017 byly promíta-
né fi lmy zaměřené na zrakové postižení. Jmenovitě šlo o tato díla:

- Blind/Slepá /Norsko, Nizozemí/ 2014

- The Way He Looks/ V jeho očích/ Brazílie/2014

- Imagine/ Představ si/ Polsko,Francie,Portugalsko, Velká Británie/2012

- The Unseen/ Nespatřené/ Česká republika/ 1996

- Scent of a Woman/Vůně ženy/USA/1992

- Blind Loves/Slepé lásky/Slovensko/2008

- Don´t Talk About When They Talk About Love/O čem nemluví, když mluví o lásce/ 
Indonésie/2013

Bližší informace naleznete na www.chodicilide.cz
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Kromě rozšiřování a zkvalitňování záznamů v odborné knihovně bylo 
v roce 2017 každý měsíc publikováno téma měsíce, na jehož základě 
vzniklo těchto 12 článků:  

1. K tátovi (mámě) nechci! Tak proč tam musím?
2. Táto, mámo, já chci zvíře! 
3. (Ne)Řešitelná neplodnost aneb Hra o čas 
4. Týrané dítě a Stockholmský syndrom
5. Očkování dítěte s sebou nese určité riziko. Ale…
6. Kdy má mít budoucí prvňáček skutečně odklad?
7. Hledání předků i rodičů. Lék, kterým se dá bojovat proti vykořeněnosti
8. Jsme chudí. Jak pomoci dítěti, aby tím netrpělo?
9. Udělejme si školu doma. Aneb jak na domácí vzdělávání?
10. Střídavá péče – pro, proti i proč?
11. Jak se bude (může) jmenovat?
12. Rodina – to je taky babička i dědeček

Témata měsíce byla doplněna o celkem 14 videorozhovorů s odborníky 
na danou problematiku. 

3.3. PORTÁL ŠANCE DĚTEM
Informační portál SanceDetem.cz vznikl v roce 2011 
jako reakce na nedostatek kvalitních a ucelených 
informací pro rodiny s dětmi, které se ocitly v kri-
zové situaci. Portál poskytuje komplexní informa-
ce o zdravotním, psychickém a sociálním ohrožení 
dítěte. Spolupracuje s předními odborníky, kteří se 
podílejí na přípravě témat měsíce. 

Nedílnou součástí portálu je on-line odborná 
knihovna, ve které je možné nalézt odborné pub-
likace, sborníky, články z vybraných odborných pe-
riodik, absolventské práce, video a audio záznamy 
či výzkumy. Cílem odborné knihovny je poskytnout 
katalog relevantních informačních zdrojů, vztahu-
jících se k problematice sociálně ohrožených dětí 
a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou 
aktualizaci. Odborná knihovna je neustále rozvíjena 
a rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna 
čerpá. Ke konci roku 2017 obsahovala knihovna cel-
kem 18 tisíc relevantních záznamů v digitální podo-
bě, což jí činí svým rozsahem unikátní.
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3.4. PROJEKT PATRON DĚTÍ
Projekt Patron dětí, zahájený v září 2017, je charitativní pro-
jekt, který formou crowfundingové sbírky poskytuje přímou 
pomoc zdravotně a sociálně znevýhodněným dětem a jejich 
rodinám v celé České republice. Pomoc je určena na konkrét-
ní potřeby konkrétního dítěte. Patron dětí tak přispívá napří-
klad Honzíkovi na invalidní vozík, Alence na obědy ve škole, 
Adamovi na kroužek klavíru nebo Jindrovi na nový pracovní 
stůl.  

Oblasti podpory jsou: sportovní a vzdělávací  pomůcky, zá-
jmové a vzdělávací aktivity, zdravotní pomoc, pomoc rodině 

Kromě toho portál v roce 2017 zahájil přípravu nového cyk-
lu videodokumentů a názvem „Spadli jsme na dno, ale našli 
jsme opět cestu nahoru“, kde je plánováno celkem 8 video-
dokumentů. V roce 2017 došlo k natočení a zveřejnění prvních 
3 dílů z tohoto cyklu.

V roce 2017 zaznamenal portál Šance Dětem 591 831 návštěv 
ze 438 554 unikátních IP adres. Návštěvníci si za tu dobu pře-
četli 903 257 stránek.  

Bližší informace naleznete na www.sancedetem.cz

s dětmi v nouzi. Každý příběh má tzv. patrona - garanta, který 
pro potřeby projektu potvrzuje důvěryhodnost příběhu dítěte 
a jeho rodiny.  

Od září do prosince 2017 projekt  pomohl více jak 55 dětem 
a na darech se vybralo přes 780 000 korun.  Byla navázána 
spolupráce s cca 150 organizacemi, krajskými a obecními úřa-
dy, jejichž pracovníci se stali patrony (garanty) příběhů pod-
porovaných dětí nebo informují o naší službě dál. 

Bližší informace naleznete na www.patrondeti.cz
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4. NÁKLADY SPOJENÉ S REALIZACÍ PROJEKTŮ 

OPS Sirius v roce 2017 čerpala na realizaci projektů a na provoz celkem částku  16 130 tis Kč. 
Rozdělení částky mezi jednotlivé projekty je patrné z následující tabulky a grafu:

Projekt Náklady (v tis. Kč)  Podíl
Portál Šance Dětem 1 570 10 % 
Primární prevence ohrožení rodiny 2 313 14 % 
Patron dětí 2 136 13 % 
Chodicilide.cz 4 321 27 %
Centrum pro rodinu VEGA 864 5 % 
Metodika a backoffi ce 4 384 28 % 
Správa 542 3 % 
CELKEM 16 130 100 %

Správa Portál Šance Dětem

Primární prevence 
ohrožení rodiny

Chodicilide.cz
Patron dětí

Centrum pro rodinu VEGA

Metodika a backoffi ce

3 % 10 %

14 %

5 %

28 %

27 %
13 %
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5. FINANČNÍ ČÁST
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Číslo řádku Konečný stav minulého období Konečný stav sledovaného období
A. DLOUHODOBÝ MAJETEK CELKEM  (ř. 02+10+21+28) 001 5 606 3 089
I. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK CELKEM (ř. 03 až 09) 002 22 638 22 638

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 003
2. Software 004 475 475
3. Ocenitelná práva 005 1 906 1 906
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 006
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 007 20 257 20 257
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 008
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 009

II. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK CELKEM (ř. 11 až 20) 010 880 880
1. Pozemky 011
2. Umělecká díla, předměty a sbírky 012
3. Stavby 013
4. Hmotné movité věci a jejich soubory 014
5. Pěstitelské celky trvalých porostů 015
6. Dospělá zvířata a jejich skupiny 016
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 017
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 018 880 880
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 019
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 020

III. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK CELKEM (ř. 22 až 27) 021 0 0
1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 022
2. Podíly - podstatný vliv 023
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 024
4. Zápůjčky organizačním složkám 025
5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky 026
6. Ostatní dlouhodobý fi nanční majetek 027

IV. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU MAJETKU CELKEM (ř. 29 až 39) 028 -17 912 -20 429
1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 029
2. Oprávky k softwaru 030 -18 -138
3. Oprávky k ocenitelným právům 031 -1 877 -1 906
4. Oprávky drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 032
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 033 -15 166 -17 505
6. Oprávky ke stavbám 034
7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí 035
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 036
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 037
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 038
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 039 -851 -880

AKTIVA

ROZVAHA K 31. 12. 2017 (v tis. Kč)
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Číslo řádku Konečný stav minulého období Konečný stav sledovaného období
B KRÁTKODOBÝ MAJETEK CELKEM (ř. 41+51+71+79) 040 1 750 1 352
I. ZÁSOBY CELKEM (ř. 42 až 50) 041 192 143

1. Materiál na skladě 042
2. Materiál na cestě 043
3. Nedokončená výroba 044
4. Polotovary vlastní výroby 045
5. Výrobky 046
6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 047
7. Zboží na skladě a v prodejnách 048 192 143
8. Zboží na cestě 049
9. Poskytnuté zálohy na zásoby 050

II. POHLEDÁVKY CELKEM (ř. 52 až 70) 051 354 367
1. Odběratelé 052 3
2. Směnky k inkasu 053
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 054
4. Poskytnuté provozní zálohy 055 350 362
5. Ostatní pohledávky 056 5
6. Pohledávky za zaměstnanci 057 1
7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 058
8. Daň z příjmů 059
9. Ostatní přímé daně 060
10. Daň z přidané hodnoty 061
11 Ostatní daně a poplatky 062
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 063
13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávních celků 064
14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti 065
15. Pohledávky z pevných termínových operací a opcí 066
16. Pohledávky z vydaných dluhopisů 067
17. Jiné pohledávky 068
18. Dohadné účty aktivní 069
19. Opravná položka k pohledávkám 070

III. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK CELKEM (ř. 72 až 78) 071 1 179 803
1. Peněžní prostředky v pokladně 072 3 2
2. Ceniny 073
3. Peněžní prostředky na účtech 074 1 176 801
4. Majetkové cenné papíry k obchodování 075
5. Dluhové cenné papíry k obchodování 076
6. Ostatní cenné papíry 077
7. Peníze na cestě 078

IV. JINÁ AKTIVA CELKEM (ř. 80 až 81) 079 25 39
1. Náklady příštích období 080 25 36
2. Příjmy příštích období 081 3

AKTIVA CELKEM (ř. 01+40) 082 7 356 4 441

AKTIVA

ROZVAHA K 31. 12. 2016 (v tis. Kč)
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Číslo řádku Konečný stav minulého období Konečný stav sledovaného období
A. VLASTNÍ ZDROJE CELKEM (ř. 84+88) 083 6 350 3 062
I. JMĚNÍ CELKEM (ř. 85 až 87) 084 6 597 3 309

1. Vlastní jmění 085 25
2. Fondy 086 6 572 3 309
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 087

II. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ CELKEM (ř. 89 až 91) 088 -247 -247
1. Účet výsledku hospodaření 089 x 0
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 090 x
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 091 -247 -247

B CIZÍ ZDROJE CELKEM (ř. 93+95+103+127) 092 1 006 1 379
i Rezervy celkem (ř. 94) 093 0 0

1. Rezervy 094
ii DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY CELKEM (ř. 96 až 102) 095 0 0

1. Dlouhodobé úvěry 096
2. Vydanéné dluhopisy 097
3. Závazky z pronájmu 098
4. Přijaté dlouhodobé zálohy 099
5. Dlouhodobé směnky k úhradě 100
6. Dohadné účty pasivní 101
7. Ostatní dlouhodobé závazky 102

iiI KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY CELKEM (ř. 104 až 126) 103 1 006 1 379
1. Dodavatelé 104 147 478
2. Směnky k úhradě 105
3. Přijaté zálohy 106
4. Ostatní závazky 107 48 14
5. Zaměstnanci 108 394 451
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 109
7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 110 226 248
8. Daň z přijmů 111
9. Ostatní přímé daně 112 75 73
10. Daň z přidané hodnoty 113
11 Ostatní daně a poplatky 114
12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 115
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků 116
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 117
15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti 118
16. Závazky z pevných termínových operací a opcí 119
17. Jiné závazky 120
18. Krátkodobé úvěry 121
19. Eskontní úvěry 122
20 Vydané krátkodobé dluhopisy 123
21 Vlastní dluhopisy 124
22 Dohadné účty pasivní 125 116 115
23 Ostatní krátkodobé fi nanční výpomoci 126

IV JINÁ PASIVA CELKEM (ř. 128 až 129) 127 0 0
1. Výdaje příštích období 128
2. Výnosy příštích období 129

PASIVA CELKEM (ř. 83+92) 130 7 356 4 441

ROZVAHA K 31. 12. 2017 (v tis. Kč)
PASIVA



17  •  OPS SIRIUS  •  Výroční zpráva 2017

Číslo řádku Činnost hlavní Činnost hospodářská Celkem
A. NÁKLADY 001 16 130 0 16 130
I. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY A NAKUPOVANÉ SLUŽBY 002 5 729 0 5 729
1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 003 219 219
2. Prodané zboží 004 49 49
3. Opravy a udržování 005
4. Náklady na cestovné 006 45 45
5. Náklady na reprezentaci 007 103 103
6. Ostatní služby 008 5 313 5 313
II. ZMĚNY STAVU ZÁSOB VLÁSTNÍ ČINNOSTI A AKTIVACE 009 0 0 0
7. Změna stavu zásob vlastní činnosti 010
8. Aktivace materiálu, zboží, a vnitroogranizačních služeb 011
9. Aktivace dlouhodobého majetku 012
III. OSOBNÍ NÁKLADY 013 7 862 0 7 862
10. Mzdové náklady 014 5 997 5 997
11. Zákonné sociální pojištění 015 1 865 1 865
12. Ostatní sociální pojištění 016
13. Zákonné sociální náklady 017
14. Ostatní sociální náklady 018
IV. DANĚ A POPLATKY 019 1 0 1
15. Daně a poplatky 020 1 1
V. OSTATNÍ NÁKLADY 021 46 0 46
16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 022
17. Odpis nedobytné pohledávky 023
18. Nákladové úroky 024
19. Kursové ztráty 025
20. Dary 026
21. Manka a škody 027
22. Jiné ostatní náklady 028 46 46
VI. ODPISY, PRODANÝ MAJETEK, TVORBA A POUŽITÍ REZERV A OPRAVNÝCH POLOŽEK 029 2 492 0 2 492
23. Odpisy dlouhodobého majetku 030 2 492 2 492
24. Prodaný dlouhodobý majetek 031
25. Prodané cenné papíry a podíly 032
26. Prodaný materiál 033
27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek 034
VII. POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY 035 0 0 0
28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 036
VIII. DAŇ Z PŘÍJMŮ 037 0 0 0
29. Daň z příjmů 038
NÁKLADY CELKEM 039 16 130 0 16 130

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZA ROK KONČÍCÍ 31. 12. 2017 (v tis. Kč)
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZA ROK KONČÍCÍ 31. 12. 2017 (v tis. Kč)
Číslo řádku Činnost hlavní Činnost hospodářská Celkem

B. VÝNOSY 040 16 130 0 16 130

I. PROVOZNÍ DOTACE 041 0 0 0

1. Provozní dotace 042

II. PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY 043 100 0 100
2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 044

3. Přijaté příspěvky (dary) 045 100 100

4. Přijaté členské příspěvky 046

III. TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZA ZBOŽÍ 047 9 0 9

IV. OSTATNÍ VÝNOSY 048 16 021 0 16 021

5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 049

6. Platby za odepsané pohledávky 050

7. Výnosové úroky 051

8. Kursové zisky 052

9. Zúčtování fondů 053 15 963 15 963

10. Jiné ostatní výnosy 054 58 58

V. TRŽBY Z PRODEJE MAJETKU 055 0 0 0

11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 056

12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 057

13. Tržby z prodeje materiálu 058

14. Výnosy z krátkodobého fi nančního majetku 059

15. Výnosy z dlouhodobého fi nančního majetku 060

VÝNOSY CELKEM 061 16 130 0 16 130

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 062 0 0

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 063 0 0
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1. CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY

Vznik a charakteristika Obecně prospěšné společnosti Siri-
us, o.p.s.
Nadace Sirius založila Obecně prospěšnou společnost Sirius, o.p.s. 
(dále jen „OPS Sirius“ nebo “společnost“) Zakládací listinou obecně 
prospěšné společnosti dne 29. července 2008. Zápis OPS Sirius do 
rejstříku obecně prospěšných společností vedené Městským sou-
dem 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. Vyhledává oblasti, kde je potřeba podpora 
a pomoc a na základě získaných informací podněcovat potřebné 
kroky. OPS Sirius byla založena, aby svou činností umožnila realizo-
vat záměry, které Nadace Sirius slibuje ve svých zásadách.

Sídlo společnosti
Sídlo Obecně prospěšné společnosti Sirius, o.p.s., 
je na adrese Všehrdova 560/2, Malá Strana, 118 00 
Praha 1. 
Identifi kační číslo: 284 71 474
Právní forma: obecně prospěšná společnost (práv-
nická osoba podle zákona č. 248/1995 Sb.)

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
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Zřizovatel OPS Sirius

Nadace Sirius, Všehrdova 560/2, 
Praha 1 – Malá Strana
Identifi kační číslo: 284 18 808

Správní rada k 31. prosinci 2017 

Andrea Zunová – předsedkyně
Nicole Groesslová - členka
Svatava Poulson – členka

Dozorčí rada k 31. prosinci 2017 
Martina Kolářová – předsedkyně
Petra Dostalová – členka
Lenka Chodilíková - členka

Statutární orgán - Ředitelka OPS Sirius 
k 31. prosinci 2017

Dana Lipová 

Druh obecně prospěšných služeb
• zajištění, podpora a organizace činnosti v oblasti péče o děti

• zajištění, podpora a organizace nabídky vzdělávacích služeb a činností

• zajištění, podpora a organizace společenských, kulturních, sportovních 
a jiných akcí přispívajících k všestrannému rozvoji osobnosti

• poskytování informačních, servisních a agenturních služeb

• výstavba, podpora a provoz zařízení pro děti

• vydávání neperiodických publikací ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb.

• spolupráce s jinými fyzickými a právnickými osobami při zajišťování čin-
nosti v rozsahu vymezeném posláním obecně prospěšné společnosti

• další činnosti a služby podporující poslání obecně prospěšné společnosti

Doplňková činnost
Obecně prospěšná společnost může vykonávat i doplňkovou činnost a to 
za podmínky, že touto činností bude dosaženo účinnějšího využití majet-
ku a nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných 
služeb.
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2. ÚČETNÍ OBDOBÍ, ZA KTERÉ JE SESTAVENA 
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ROZVAHOVÝ DEN

Účetním obdobím jednotky je období od 1. ledna 2017 
do 31. prosince 2017. Rozvahovým dnem dle § 19 odst. 1 zá-
kona o účetnictví je 31. prosinec 2017.

3. ZÁSADNÍ ÚČETNÍ POSTUPY POUŽÍVANÉ 
NADACÍ

(a) Postupy účtování
OPS Sirius připravuje účetní závěrku v souladu s Vyhlášk-
ou 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 před-
mětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě 
podvojného účetnictví (dále jen „Vyhláška“).

(b) Hmotný a nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován 
v pořizovací ceně a odepisován rovnoměrně po odhadova-
nou dobu životnosti. 

Doby odpisování pro jednotlivé skupiny majetku:

• samostatné movité věci a soubory movitých věcí, 3 roky
• audiovizuální díla, 18 měsíců
• ocenitelná práva, 3-6 let

Hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč není vykazován 
v  rozvaze a je účtován do nákladů v měsíci jeho pořízení. Do 
dlouhodobého hmotného majetku v roce jeho pořízení a s do-
bou použitelnosti delší než jeden rok je zařazen dlouhodobý 
hmotný majetek v pořizovací ceně od 40 tis. Kč.

Nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč není vykazován 
v rozvaze a je účtován do nákladů v měsíci jeho pořízení. Do 
dlouhodobé nehmotného majetku v roce jeho pořízení a s do-
bou použitelnosti delší než jeden rok je zařazen dlouhodobý 
hmotný majetek v pořizovací ceně od 60 tis. Kč.

(c) Krátkodobý fi nanční majetek
Krátkodobý fi nanční majetek je veden na běžných účtech bank 
a v pokladně v českých korunách. 

(d) Pohledávky
Pohledávky se účtují ve své nominální hodnotě. 
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(e) Klasifi kace závazků
Společnost klasifi kuje část dlouhodobých závazků, bankovních úvěrů 
a fi nančních výpomocí, jejichž doba splatnosti je kratší než jeden rok 
vzhledem k datu účetní závěrky, jako krátkodobé.

(f ) 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 neu-
znatelné náklady a nezdaňované výnosy.

(g) Postupy účtování o darech
Přijaté peněžní a nepeněžní dary ve formě hmotného investičního majet-
ku, zásob a poskytnutých služeb jsou účtovány na účet 911 – Fondy, které 
tvoří součást vlastních zdrojů v rozvaze.

(h) 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.

(i) Změna účetních postupů
V roce 2017 nedošlo ke změně účetních postupů, 
pokud není výše uvedeno jinak.

4.  KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK
K 31. prosinci 2017 činil zůstatek na bankovním účtu 801 tis. Kč (2016: 1 176 tis. Kč).
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5.  DLOUHODOBÝ MAJETEK

a) Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek Ocenitelná 
práva

Ostatní dlouhodobý 
nehmotný majetek Software Celkem

POŘIZOVACÍ CENA
Zůstatek k 1. 1. 2017 1 906 20 257 475 22 638
Přírůstek / úbytek -- -- -- --
Zůstatek k 31. 12. 2017  1 906 20 257 475 22 638
OPRÁVKY
Zůstatek k 1. 1. 2017 1 877 15 166 18 17 061
Odpisy / oprávky 29 2 339 120 2 488
Zůstatek k 31. 12. 2017 1 906 17 505 138 19 549
ZŮSTATKOVÁ HODNOTA 1. 1. 2017 29 5 091 457 5 577
ZŮSTATKOVÁ HODNOTA 31. 12. 2017 -- 2 752  337 3 089

Společnost má v dlouhodobém nehmotném majetku zařazen koncept reklamní 
kampaně „Chodicilide.cz“, vytvoření webových stránek a softwarové dary od 
společnosti Microsoft.

b) Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek Ostatní 
DHM Celkem

POŘIZOVACÍ CENA
Zůstatek k 1. 1. 2017 880 880
Přírůstky / úbytky (vyřazení) -- --
Zůstatek k 31. 12. 2017 880 880
OPRÁVKY
Zůstatek k 1. 1. 2017 851 851
Odpisy / oprávky 29 29
Vyřazení -- --
Zůstatek k 31. 12. 2017 880 880
ZŮSTATKOVÁ HODNOTA 1. 1. 2017 29 29
ZŮSTATKOVÁ HODNOTA 31. 12. 2017 -- --

Společnost má v dlouhodobém hmotném 
majetku zařazenou elektroniku, kancelářskou 
techniku a mechanické vozíky.

6.  POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ
(a) Pohledávky z obchodních vztahů jsou ve výši 0 tis. Kč (2016: 3 tis. Kč). 

(b) Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činí 478 tis. Kč (2016: 147 tis. Kč) a ostatní závazky činí 14 tis. Kč (2016: 48 tis. Kč). OPS 
Sirius neeviduje k 31. prosinci 2017 ani k 31. prosinci 2016 žádné závazky po lhůtě splatnosti.
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7.  VLASTNÍ ZDROJE
Vlastní jmění 

- SW dary Fondy Neuhrazená ztráta 
minulých let

Zisk/ztráta 
za účetní období Celkem

ZŮSTATEK K 1. 1. 2017 25 6 572 -247 -- 6 350
Přijaté a přislíbené peněž. nadač. příspěvky -- 12 700 -- -- 12 700
Odpisy SW získaného darem -25 -- -- -- -25
Použití fondů -- - 15 963 -- -- - 15 963
Neuhrazená ztráta minulých let -- -- -- -- --
Výsledek hospodaření roku 2017 -- -- -- -- --
ZŮSTATEK K 31. 12. 2017 -- 3 309 -247 -- 3 062

2017 Počet zaměstnanců Mzdové náklady Náklady na soc. zabez. a zdrav. poj. Sociální náklady
Vedoucí pracovníci 1 1 268 431 --
Zaměstnanci 50 4 729 1 434 --
CELKEM 51 5 997 1 865 --

8. ZAMĚSTNANCI A VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

2016 Počet zaměstnanců Mzdové náklady Náklady na soc. zabez. a zdrav. poj. Sociální náklady
Vedoucí pracovníci 1 1 268 431 --
Zaměstnanci 62 5 392 1 654 --
CELKEM 63 6 600 2 085                               --

OPS Sirius neposkytla v roce 2017 ani 2016 žádný úvěr, půjčku nebo jiné plnění členům správní rady ani dozorčí rady.
Mzdové náklady zaměstnanců zahrnují i náklady na Dohody o provedení práce a počet zaměstnanců zahrnuje i zaměstnance na 
Dohodu o provedení práce.
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9. ZÁVAZKY ZE SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ, 
ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A DAŇ Z PŘÍJMU

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojiště-
ní činí 248 tis. Kč (2016: 226 tis. Kč), ze kterých 173 tis. Kč 
představují závazky ze sociálního zabezpečení (2016: 
159 tis. Kč) a 75 tis. Kč představují závazky ze zdravotního 
pojištění (2016: 67 tis. Kč). Zálohová daň z příjmů zaměst-
nanců činí 68 tis. Kč (2016: 69 tis. Kč) a srážková daň činí 
5 tis. Kč (2016: 3 tis. Kč). Žádné z těchto závazků nejsou po 
lhůtě splatnosti.

10. INFORMACE O ODMĚNÁCH STATUTÁR-
NÍM AUDITORŮM
Výše odměny statutárním auditorům v roce 2017 činí 
6 tis. Kč (2016: 6 tis. Kč).

11.  DAŇ Z PŘÍJMŮ
V běžném období organizace nevykázala žádnou čin-
nost, která by podléhala dani z příjmů podle § 18 zákona 
č.  586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů.

Obecně prospěšná společnost, o.p.s. je veřejně prospěšným 
poplatníkem v souladu s §17a zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP) a uplatňuje 
osvobození darů podle §19b odst. 2 b) ZDP vždy, když je to možné.

Za období let 2014 – 2016 Obecně prospěšná společnost Sirius, 
o.p.s. uplatnila dle § 20 odst. 7 zákona č. 596/1992 Sb., o dani z pří-
jmů snížení základu daně. Prostředky získané touto úsporou na 
dani uplatnila ve zdaňovacím období 2017 ke krytí nákladů na 
projekt Patron.

12.  NÁKLADY 
Celkové náklady na projekty Obecně prospěšné společnosti Sir-
ius, o.p.s. v roce 2017 činily 16 130 tis. Kč (2016: 19 606 tis. Kč). 
Společnost v roce 2017 neměla náklady z hospodářské činnosti.

13.  VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
K 31. prosinci 2017 je výsledek hospodaření Obecně prospěšné 
společnost Sirius, o.p.s. 0 Kč (v roce 2016: 0 Kč). Společnost v roce 
2017 nevykazuje hospodářský výsledek z hospodářské činnosti.
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14.  PŘIJATÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY

15.  PŘIJATÉ NEFINANČNÍ DARY

Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s. obdržela v roce 2017 nefi -
nanční dar od společnosti Microsoft s.r.o. ve výši 99 677 Kč.

16.  PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2017

1. Šance dětem – projekt šance dětem v roce 2017 dále pracoval na 
zkvalitňování a rozšiřování obsahu informací z oblasti ohrožených 
dětí v České republice prostřednictvím online portálu sancedetem.
cz. V rámci osvědčeného formátu „Téma měsíce“ došlo ke spolupráci 
s předními odborníky, na jehož základě vzniklo 12 článku na aktuál-
ní témata. Kromě toho byly průběžně publikovány i videorozhovory 
s odborníky, celkem jich v roce 2017 bylo natočeno 14. Kromě toho 
byla v roce 2017 zahájena příprava nového cyklu videodokumentů 
a názvem „Spadli jsme na dno, ale našli jsme opět cestu nahoru“, 
kde je plánováno celkem 8 videodokumentů. V roce 2017 došlo k na-
točení a zveřejnění prvních 3 dílů z tohoto cyklu.

ORGANIZACE Účel Přijaté dary
Nadace Sirius Na realizaci projektů OPS Sirius 12 700
CELKEM 12 700

2. Primární prevence – v rámci projektu probíhaly 
v roce 2017 aktivity navazující na unikátní průzkum z let 
2014 – 2015 s názvem „Predikce ohrožení rodiny“. Smys-
lem průzkumu bylo zmapovat aktuální situaci v českých 
rodinách s alespoň jedním dítětem do dvanácti let. 
V návaznosti na výstupy z průzkumu došlo v roce 2017 
k celkem sedmi celodenním setkání („expertní kulaté 
stoly“)  s vybranými odborníky na danou problematiku. 
Cílem bylo iniciovat odbornou diskusi na téma primární 
prevence ohrožení rodiny a navrhnout programy pre-
ventivních aktivit pro rodiny. Tato setkání měla podobu 
hloubkových rozhovorů, které byly tématicky zaměřeny 
na hospodaření domácností, stabilitu prostředí a by-
dlení, potřeby a péči o děti v raném a předškolním věku, 
zvládání krizových situací, rozvoj rodičovských kapacit, 
rodičovská a dětská pojetí.  Výsledkem je Výzkumná 
zpráva s názvem „Rodina a dítě v kontextu – možnosti 
prevence, podpory a spolupráce“, která formuluje hlavní 
problémy v oblasti podpory rodin s dětmi v České re-
publice. Výzkumná zpráva byla prezentována odborné 
veřejnosti na konferenci v červnu 2017 v Praze a zúčast-
nili se jí zástupci z MPSV a MŠMT.
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16.  ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE
Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s. neeviduje 
žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vy-
kázány v rozvaze.  

17.  INFORMACE DLE § 30 VYHLÁŠKY
Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s. v příloze 
k  účetní závěrce neuvádí ty informace dle § 30 Vy-
hlášky, pro které nemá obsah.

18.  VÝZNAMNÁ NÁSLEDNÁ UDÁLOST
K datu sestavení účetní závěrky nejsou správní radě 
známy žádné významné následné události, které by ov-
livnily účetní závěrku k 31. prosinci 2017.

3. Chodící lidé – cílem projektu, zahájeného v roce 2010, je změna 
postoje veřejnosti k lidem se zdravotním postižením. Hlavní aktivi-
tou projektu v roce 2017 byla účast na Mezinárodní fi lmový festival 
v Karlových Varech (dále „MFF KV“), která navázala na spolupráci s MFF 
KV z roku 2016. Návštěvníkům byl představen unikátní stan projek-
tu chodicilide.cz, který byl otevřen po celou dobu konání festivalu. 
Tematicky byl zaměřen na zrakové postižení. Návštěvníci stanu se 
mohli seznámit s pomůckami každodenního života lidí se zrakovým 
postižením a informovat se o technických novinkách 21. století, které 
život nevidomých ulehčují. Dále se mohli se seznámit s výcvikem 
a činností vodících psů, vyzkoušet si orientaci bez zraku za pomocí 
slepecké hole.

4. Projekt Patron dětí – zahájený v září 2017, je novým projektem OPS 
Sirius. Jedná se o charitativní projekt, který formou crowfundingové 
sbírky poskytuje přímou pomoc zdravotně a sociálně znevýhodněným 
dětem a jejich rodinám v celé České republice. Pomoc je určena na 
konkrétní potřeby konkrétního dítěte. Oblasti podpory jsou: sportovní 
a vzdělávací  pomůcky, zájmové a vzdělávací aktivity, zdravotní pomoc, 
pomoc rodině s dětmi v nouzi. Každý příběh má tzv. patrona - garanta, 
který pro potřeby projektu potvrzuje důvěryhodnost příběhu dítěte 
a jeho rodiny.  V roce 2017 bylo od září v rámci projektu podpořeno 
více jak 55 dětí a na darech se vybralo přes 780 tisíc korun. 

Dana Lipová, generální plná moc

14. května 2018


