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I. ÚVODNÍ SLOVO  

Vážení přátelé.

Ani jsme se nenadáli, a uběhl nám další rok. Jaký 

pro naši nadaci byl? Splnili jsme všechno to, co 

jsme si na jeho začátku předsevzali? Budeme na 

něj vzpomínat v dobrém?

Jsem přesvědčený, že ano. Je toho za námi víc než 

dost a já věřím, že i letos zanechala Nadace Sirius 

na poli pomoci dětem, které neměly v životě štěstí, 

viditelnou stopu. 

I letos jsme vypsali a zrealizovali grantové řízení. 

Jako téma jsme zvolili „Podporu mladistvých při 

vstupu do samostatného života z náhradní péče“. 

Máme pocit, že právě tohle je pro všechny mla-

dé lidi klíčový životní okamžik. Pokud ho úspěšně 

zvládnou, mají velkou šanci jak na uplatnění ve 

společnosti, tak i na směrování k dobrému osobní-

mu a rodinnému životu. 

Proto jsme rozhodli o přidělení grantů celkem pěti 

organizacím, které se v oblasti doprovázení dlou-

hodobě a úspěšně pohybují. Jejich celková výše 

dosáhla 9,3 milionu korun a my věříme, že se nám 

podařilo vybrat projekty, které jednak pomohou 

konkrétním mladým lidem, a kromě toho se dají 

dobře zobecnit jako příklady dobré praxe.  
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S tématem „Best Practice“ souvisí i další náš projekt v roce 2015. Jedná se o novou etapu činnosti Centra podpory náhradní rodinné péče. Tento společný 

projekt naší organizace Centrum podpory  a organizace Středisko náhradní rodinné péče, pod vedením PhDr. Věduny Bubleové, bude z našich příspěvků 

i v letech 2016–2018 vyhledávat, šířit a podporovat příklady dobré praxe v oblasti náhradní rodinné péče. 

Naše rozhodnutí vyvíjet činnost v této oblasti i nadále bylo v zásadě jednoduché. Jsme totiž přesvědčeni, že náhradní rodinná péče by měla být preferovanou 

formou péče o děti, jimž se vlastní biologická rodina z jakéhokoli důvodu rozpadla. Dítě podle nás prostě patří do rodiny a to, že s touto myšlenkou nejsme 

zdaleka osamocení, dobře dokazuje náš další počin v uplynulém roce.

Nadace Sirius stála u vzniku Asociace Dítě a Rodina, která si dala za cíl sdružovat neziskové organizace, které myšlenku preference náhradní rodinné péče 

před péčí ústavní sdílejí. A byli jsme sami překvapeni, jak se Asociace s původně skromnými cíli během pár měsíců rozrostla. Dnes má čtyřicet čtyři členů 

a její názory a odborné expertizy jsou respektované nejen odbornou veřejností, ale i mezi běžnou populací.

Poslední z věcí, o nichž bych se při této příležitosti rád zmínil, je unikátní projekt, jemuž jsme dali název „Postoje rodin s dětmi“. Jedná se o rozsáhlý výzkum, 

jaký v České republice ještě nikdy nebyl realizován a který se snaží mapovat rizikové faktory ovlivňující životy rodin v naší zemi. I v tomto projektu se zaměřu-

jeme na zájmy dítěte a jsme přesvědčeni, že jsme objevili řadu zajímavých statistických souvislostí, které by v budoucnu mohly vést k předcházení krizovým 

situacím. Jinými slovy: věříme, že tento výzkum může znamenat další krok k lepší ochraně dětí v rizikových rodinách.       

Závěrem musím – jako každý rok – poděkovat všem našim zaměstnancům, externím spolupracovníkům, partnerům i dobrovolníkům, kteří nám pomáhají. Bez 

vás všech bychom se nemohli za rokem 2015 ohlížet s takovou hrdostí a pocitem dobře vykonané práce. Je to zejména vaše zásluha, že Nadace Sirius už 

sedm let plní své poslání a že má skvělé předpoklady být i v dalších letech stejně úspěšná jako dosud.

Jiří Šmejc



Nadace Sirius je pojmenována 

po nejjasnější hvězdě oblohy ze 

souhvězdí Velkého psa, vydáva-

jící intenzivní bílomodrou záři. 

Slovo Sirius pochází z řeckého 

slova serios a znamená blikají-

cí. Podobně jako hvězda Sirius 

chce i Nadace Sirius být blikají-

cím, nepřehlédnutelným bodem 

na poli pomoci a ochrany ohro-

žených dětí. 
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Základní principy práce Nadace Sirius:

1. Charita není PR

Nadace Sirius všestranně pomáhá sociálně ohroženým dětem a dětem se zdravotním postižením. 

Primárním cílem charitativní činnosti Nadace Sirius je snaha pomoci, nikoliv záměr získat za dobročinné 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 nejde o popularizaci k vlastnímu prospěchu. 

2. Důsledné projektové řízení

Veškeré realizované aktivity Nadace Sirius se řídí principy projektového řízení. Jsou zpracovávány fi nanční plány a detailní harmonogramy aktivit, dochází k jejich pravidelnému sledování a vyhodnocování a jsou 

jasně defi nované cíle a výstupy jednotlivých aktivit. Rovněž se průběžně vyhodnocují rizika a sleduje se efektivní nakládání s fi nančními i lidskými zdroji.

3. Dary se nepoužívají na úhradu nákladů nadace, všechny směřují do jednotlivých projektů

Případné dary poskytnuté Nadaci Sirius třetími osobami jsou v plné výši přerozdělovány mezi realizátory projektů v rámci grantových řízení nebo v rámci udělení přímých grantů. Provozní náklady samotné nadace 

jsou hrazeny vždy a zásadně pouze z příspěvků zakladatelů.

4. 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.

5. Primární působení na rozum, nikoliv na city

Nadace Sirius při oslovování dárců a podporovatelů nikdy nevyužívá emoční argumentaci. Celé působení nadace je založeno na racionálních argumentech a věcném přesvědčování veřejnosti o hodnotách, které 

nadace podporuje.

6. Transparentnost

Nadace Sirius informuje o své činnosti pravdivě a pravidelně. Ve vztahu k jiným organizacím jedná vždy čestně a transparentně.
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ZALOŽENÍ 
ZAKLADATELÉ
REGISTRACE

IČ
BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČÍSLO ÚČTU
SÍDLO
E-MAIL
TEL.
WEB

ORGÁNY NADACE SIRIUS K 31. PROSINCI 2015

26. 3. 2008, Smlouva o zřízení Nadace Sirius

Jiří Šmejc, Petr Kellner, Patrik Tkáč

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

284 18 808

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

2009700002/6000

Všehrdova 560/2, Malá Strana, 118 00 Praha 1, Česká republika

info@nadacesirius.cz

+420 257 712 942

www.nadacesirius.cz

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

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

ODBORNÁ RADA
doc. PhDr. Marie Černá, CSc.
doc. Mgr. PaeDr. Jan Michalík, Ph.D.
JUDr. Šárka Špecianová
PhDr. Jaroslav Šturma
prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 



4.1. GRANTY NADACE SIRIUS

Nadace Sirius vyhlašuje pravidelně grantová řízení zaměřená na řešení 

problematiky ohrožených dětí. Témata výběrového řízení jsou vybírána 

na základě odborné analýzy, která vytipovává oblasti vyžadující granto-

vou podporu. Cílem udělených grantů je hledat řešení problémů, doplnit 

či změnit zavedené postupy a metodiky a šířit příklady dobré praxe. Díky 

grantovým řízením mimo jiné Nadace Sirius navazuje kontakty a spolupráci 

s organizacemi, které v oblasti péče o rodinu a děti působí. 

Grantové řízení je založeno na principech:

• transparentnosti

• důrazu na prevenci a efektivní řešení

• podpory osvědčených postupů

• aktivní role dárce
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4.1.1. Přehled udělených grantů Nadace Sirius od jejího založení

Přehled grantových řízení

ROK OBLAST POČET PROJEKTŮ VÝŠE GRANTU (v tis. Kč)

2008 Sanace ohrožené rodiny 5 11 853

2009 Podpora rozvoje náhradní rodinné péče v ČR 3 11 495

2010
Zajištění podpůrných služeb pro rodiny dětí se 
zdravotním postižením

6 12 729 

2011 Podpora pracovníků OSPOD neuděleno

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

4 15 993

2015
Podpora mladistvých při vstupu do samostatného 
života z náhradní péče

5 9 339

CELKEM 23 61 409 

4.1.2. Podpořené projekty posledního, VI. grantového řízení 

Nadace Sirius vyhlásila 8. 6. 2015 VI. grantové řízení, jehož cílem je podpora mladistvých při vstupu do samo-

statného života z náhradní péče. Grantové řízení navazuje na závěry výzkumu pro oblast náhradní rodinné péče 

v České republice realizovaného v rámci projektu Centrum podpory náhradní rodinné péče v letech 2013-14. 

Výzkum zmapoval subjekty, které v oblasti náhradní rodinné péče pracují, podchytil v současné době poskyto-

vané služby a dostupné metodiky. Výsledky výzkumu jsou zveřejněny na webových stránkách Nadace Sirius: 

www.nadacesirius.cz/cs/ops-centrum-podpory/projekt-centrum-podpory-nrp-i/vyzkum

Na základě analýzy výsledků výzkumu bylo jako nejaktuálnější vybráno téma pomoci mladistvým, kteří vstupují 

do samostatného života z prostředí náhradní péče.

Cíle VI. grantového řízení:

1. Přímá podpora mladistvých, kteří vstupují do života z náhradní péče

2. Podpora, rozvoj a zvyšování komplexnosti, dostupnosti a kvality služeb pro mladistvé, 

kteří vstupují do života z náhradní péče 

3. Nalezení efektivních a funkčních způsobů prevence selhání mladistvých při vstupu do 

života z náhradní péče

Uzávěrka prvního kola grantového řízení byla 10. 8. 2015, zúčastnilo se ho celkem 37 or-

ganizací, z toho 10 postoupilo do druhého kola. Na základě hodnocení grantové komise 

vybrala správní rada Nadace Sirius 5 projektů a přidělila jim celkem částku 9 338 761 Kč, 

která bude postupně vyplácena v průběhu 3 let. Realizace projektů bude zahájena na jaře 

2016.

Přehled podpořených projektů VI. grantového řízení

NÁZEV ORGANIZACE
VÝŠE  GRANTU 

(v tisicích Kč)
REALIZACE

Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s., Chrudim 597 1. 5. 2016 – 30. 4. 2017

Centrum pro náhradní rodinnou péči, o. p. s., 
Litoměřice    

722 1. 4. 2016 – 31. 12. 2019

Letní dům, z. ú., Praha 3 318 1. 5. 2016 – 30. 4. 2019

Janus, z. s., Brno 2 874 1. 4. 2016 – 30. 9. 2018

Vteřina poté, Praha 1 828 1. 4. 2016 – 30. 9. 2018

CELKEM 9 339
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Informace k podpořeným projektům:

Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s.

Název projektu: Poradenské centrum pro děti a mládež 

Realizace: 1. 4. 2016 – 31. 12. 2019

Cílem projektu je příprava a doprovázení dětí, vyrůstajících v ústavních zařízeních či v náhradních rodinách, na vstup 

do samostatného života. Poradenské centrum poskytuje individuální poradenství a podporu, skupinové výcviky a te-

rapie, semináře a vzdělávací aktivity, služby doprovázení a koordinace spolupráce s dalšími institucemi.

www.pestalozzi.cz 

Centrum pro náhradní rodinnou péči, o. p. s.

Název projektu: Jak obstát v životě 

Realizace: 1. 4. 2016 – 31. 12. 2019

Cílem projektu je vytvořit a zrealizovat koncepci víceletého programu doprovázení dětí v náhradní rodinné péči v ob-

dobí od dospívání do dospělosti, který bude zaměřen na posílení sociálních kompetencí a schopností vytvářet stabilní 

a plnohodnotné vztahy. Doprovázení bude probíhat formou individuálních konzultací a skupinových setkání.

www.cpnrp.cz 

Letní dům, z. ú.

Název projektu: Mám na to

Realizace: 1. 5. 2016 – 30. 4. 2019

Cílem projektu je prozkoumat a pomoci zpracovat dětem vyrůstajícím v dětských domovech témata vlastní identity, 

ztrát, vztahů k vlastní rodině a attachmentu. Ověřit a zvýšit kompetence vychovatelů v dětských domovech, kteří 

pomohou dětem porozumět významu těchto témat. Pilotní projekt bude realizován ve dvou dětských domovech.

www.letnidum.cz 

Janus, z. s.

Název projektu: Klíče k samostatnosti II 

Realizace: 1. 4. 2016 – 30. 9. 2018

Cílem projektu je poskytování komplexní, systematické a dlouhodobé podpory mla-

dým lidem, kteří vyrůstají mimo svoji původní rodinu v náhradní péči, formou sociál-

něprávního a psychoterapeutického poradenství, doprovázení a asistence. Součástí 

projektu je též vytvoření platformy pro spolupráci, podporu a sdílení zkušeností sub-

jektů působících v této oblasti.

www.janus-os.cz 

Vteřina poté

Název projektu: Cesta z labyrintu samostatného života 

Realizace: 1. 5. 2016 – 31. 12. 2017

Cílem projektu je naučit děti a vychovatele ve dvou dětských domovech pracovat 

společně s tématem odchod a těžké životní situace, zvýšit kompetence dětí pro zdár-

ný odchod a informovanost o možnostech pomoci jiných organizací a institucí v této 

oblasti. Součástí projektu je vytvoření a ověření metodiky přípravy dětí na odchod 

z dětského domova a její sdílení.

www.vterinapote.cz 
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4.2. PŘÍMÉ GRANTY POSKYTNUTÉ MIMO GRANTOVÉ ŘÍZENÍ

V roce 2015 vedle grantového řízení podpořila správní rada Nadace Sirius dvě organizace formou přímých grantů.

Přímé granty udělené v roce 2015:

NÁZEV ORGANIZACE VÝŠE GRANTU (v tisících Kč) ČERPÁNÍ

Středisko náhradní rodinné péče, spolek 2 205 2015

Asociace Dítě a Rodina     300 2015

CELKEM 2 505

4.2.1. Středisko náhradní rodinné péče, spolek

Centrum podpory náhradní rodinné péče I. 

Cílem projektu, realizovaného v letech 2011–2015, byla podpora zkvalitnění metod práce v oblasti náhradní rodinné 

péče v České republice. Projekt byl realizován díky fi nanční podpoře Nadace Sirius a ve spolupráci s Centrem pod-

pory, o. p. s. 

Mezi hlavní cíle projektu patří:

• Výzkumy a vyhodnocování dobré praxe v oblasti náhradní rodinné péče v České republice a v zahraničí

• Šíření dobré praxe mezi organizacemi působícími v oblasti náhradní rodinné péče

• Zlepšení a zkvalitnění služeb v oblasti náhradní rodinné péče 

• Prohlubování spolupráce státních i nestátních organizací a vytvoření platformy pro sdílení znalostí a zkušeností 

v oblasti náhradní rodinné péče

Centrum podpory náhradní rodinné péče II. 

Projekt: Využití terapeutických metod při práci s dítětem v náhradní rodinné péči

Projekt navazuje na závěry předchozího pilotního projektu Centrum podpory náhradní 

rodinné péče I., ukončeného v srpnu 2015. Čerpá z jeho výsledků a dále je rozvíjí. Pro-

jekt je opět realizován díky fi nanční podpoře Nadace Sirius a ve spolupráci s Centrem 

podpory, o. p. s. 

Mezi hlavní cíle projektu patří:

• Navrhnout model podpory osvojitelských rodin

• Navrhnout model náhradní rodinné péče pro zdravotně znevýhodněné děti

• Rozvíjet komunikaci a spolupráci mezi OSPOD a neziskovými organizacemi v oblasti 

náhradní rodinné péče

• Sdílet dobrou praxi mezi neziskovými organizacemi v oblasti náhradní rodinné péče

• Podporovat zdravý vývoj dětí v náhradní rodinné péči

www.nahradnirodina.cz



12  •  NADACE SIRIUS  •  Výroční zpráva 2015

4.2.2. Asociace Dítě a Rodina

Nadace Sirius je jedním ze zakládajících členů Asociace Dítě a Rodina, sdružení nezis-

kových organizací působících v oblasti náhradní rodinné péče, založené v červnu 2015. 

Důvodem založení je prosazení zlepšení systému péče o ohrožené děti. 

Cíle Asociace Dítě a Rodina

• rozvoj systému péče o ohrožené děti

• sjednocení systému péče o ohrožené dítě pod jedno odpovědné ministerstvo, které bude 

mít celou oblast ochrany práv dítěte ve své kompetenci

• zvyšování kvality všech služeb v systému péče o ohrožené děti

• ochrana práv dítěte, zejména práva dítěte na rodinu

• podpora a rozvoj všech forem náhradní rodinné péče, tzn. rozvíjet náhradní rodinnou 

péči v jejích stávajících i nových formách tak, aby byla dostupná všem dětem vyrůstají-

cím mimo vlastní rodinu, a to bez rozdílu věku, etnické příslušnosti, zdravotního stavu či 

psychosociálních obtíží

• podpora transformace ústavní péče v malokapacitní pobytové služby

www.dite a rodina.cz

4.2.3. Přímé granty poskytnuté Nadací Sirius od jejího vzniku

Nadace Sirius v letech 2008–2015 poskytla celkem 8 přímých grantů ve  výši 14 979 096 Kč, 

projekty se bezprostředně týkaly témat, která nadace systematicky podporuje.  

4.3. PODPORA VLASTNÍCH PROJEKTŮ

Nadace Sirius byla založena s cílem pomáhat dětem, a to především dětem, které neměly v životě štěstí. Jejím 

posláním je minimalizovat nepřízeň osudu v životě dítěte a udělat maximum pro to, aby jeho dětství bylo šťastné. 

Nadace Sirius nechce, aby se děti setkávaly s problémy, kterým je možno předcházet. Pro aktivní naplnění po-

slání se Nadace Sirius rozhodla postupně založit dvě obecně prospěšné společnosti, které se staly realizátory 

vlastních projektů nadace. Vyznávají stejné hodnoty a řídí se stejnými principy jako jejich zakladatel. 

Nadace Sirius podpořila v roce 2015 realizaci vlastních projektů částkou 12 530 000 Kč, částka byla rozdělena 

mezi dvě obecně prospěšné společnosti, které nadace postupně založila.

4.3.1. Obecně prospěšná společnost Sirius, o. p. s.

Společnost byla založena v roce 2008, věnuje se oblasti primární péče a vyhledává témata, která jsou pro po-

moc dětem nejpotřebnější. V současné době realizuje tyto projekty:

• Informační portál Šance Dětem

• Centrum podpory pro rodinu VEGA v Kladně

• Aktivní detekce ohrožených dětí v prvních třídách základních škol v okrese Kladno a posílení spolupráce 

organizací poskytujících péči jejich rodinám

• Primární prevence ohrožení rodiny, výzkum „Postoje rodin s dětmi“

• Projekt chodicilide.cz

Aktivity Obecně prospěšné společnosti Sirius, o. p. s., byly podpořeny v roce 2015 darem Nadace Sirius ve výši 

11 200 000 Kč.
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4.3.2. Centrum podpory, o. p. s.

Společnost byla založena v roce 2012 s cílem vytvořit platformu, která umožní organizacím 

prohlubovat a aplikovat znalosti a zkušenosti z oblasti náhradní péče v České republice 

a v zahraničí. Centrum podpory dlouhodobě spolupracuje s organizací Středisko náhradní 

rodinné péče, spolek na pilotním projektu „Centrum podpory náhradní rodinné péče“.

Aktivity Centra podpory, o. p. s., byly podpořeny v roce 2015 darem Nadace Sirius v hodnotě 

1 330 000 Kč.

4.4. REKAPITULACE VYPLACENÝCH GRANTŮ V ROCE 2015

TYP POČET GRANTŮ
ČÁSTKA CELKEM

(v tisících Kč)
PODÍL V %

Granty V. výběrového řízení 4   6 108 29

Přímé granty 2 2 505 12

Vlastní projekty:

OPS Sirius, o. p. s. 1 11 200 53

Centrum podpory, o. p. s. 1 1 330 6

CELKEM 21 143

Granty V. výběrového řízení

OPS Sirius, o. p. s.

Centrum podpory, o. p. s.

Přímé granty

6 %

29 %

53 %

12 %



5. FINANČNÍ ČÁST 
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číslo řádku
stav k prvnímu dni 

účetního období
stav k poslednímu dni 

účetního období
A. DLOUHODOBÝ MAJETEK CELKEM  1 1 0

I. 
Dlouhodobý nehmotný majetek

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 2
2. Software 3 629 629
3. Ocenitelná práva 4 450 450
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 5
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 6
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 7
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 8

I. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK CELKEM součet I.1. až I.7. 9 1 079 1 079

II. 
Dlouhodobý hmotný majetek

1. Pozemky 10
2. Umělecká díla, předměty a sbírky 11
3. Stavby 12
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 13
5. Pěstitelské celky trvalých porostů 14
6. Základní stáda a tažná zvířata 15
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 16 52 52
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 17
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 18

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 19
II. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK CELKEM součet II.1. až II.10. 20 52 52

III. 
Dlouhodobý fi nanční majetek

1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 21
2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem 22
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 23
4. Půjčky organizačním složkám 24
5. Ostatní dlouhodobé půjčky 25
6. Ostatní dlouhodobý fi nanční majetek 26
7. Pořizovaný dlouhodobý fi nanční majetek 27

III. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK CELKEM součet III.1. až III.7. 28 0 0

IV. 
Oprávky k dlouhodobému majetku

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 29
2. Oprávky k softwaru 30 -629 -629
3. Oprávky k ocenitelným právům 31 -450 -450
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 32
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 33
6. Oprávky ke stavbám 34
7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 35
8. Oprávky k pěstitelským celků trvatých porostů 36
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 37

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 38 -51 -52
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 39

IV. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU MAJETKU CELKEM součet IV.1. až IV.11. 40 -1 130 -1 131
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AKTIVA

ROZVAHA K 31. 12. 2015 (V TIS. KČ)



ROZVAHA K 31. 12. 2015 (V TIS. KČ)

AKTIVA číslo řádku
stav k prvnímu dni 

účetního období
stav k poslednímu dni 

účetního období
B. KRÁTKODOBÝ MAJETEK CELKEM 41 9 863 14 616

I. 
Zásoby

1. Materiál na skladě 42
2. Materiál na cestě 43
3. Nedokončená výroba 44
4. Polotovary vlastní výroby 45
5. Výrobky 46
6. Zvířata 47
7. Zboží na skladě a v prodejnách 48
8. Zboží na cestě 49
9. Poskytnuté zálohy na zásoby 50

I. ZÁSOBY CELKEM součet I.1. až I.9. 51 0 0

II. 
Pohledávky 

1. Odběratelé 52
2. Směnky k inkasu 53
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 54
4. Poskytnuté provozní zálohy 55 148 126
5. Ostatní pohledávky 56 2
6. Pohledávky za zaměstnanci 57
7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpeč. a veř. zdrav. pojištění 58
8. Daň z příjmu 59
9. Ostatní přímé daně 60

10. Daň z přidané hodnoty 61
11. Ostatní daně a poplatky 62
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 63
13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozp. orgánů územ. samostr. celků 64
14. Pohledávky za účastníky sdružení 65
15. Pohledávky z pevných termínovaných operací 66
16. Pohledávky z vydaných dluhopisů 67
17. Jiné pohledávky 68 2 200 1 900
18. Dohadné účty aktivní 69
19. Opravná položka k pohledávkám 70

II. POHLEDÁVKY CELKEM součet II.1. až II.19. 71 2 348 2 028

III. 
Krátkodobý fi nanční majetek

1. Pokladna 72 1
2. Ceniny 73
3. Účty v bankách 74 7 370 12 580
4. Majetkové cenné papíry k obchodování 75
5. Dluhobé cenné papíry k obchodování 76
6. Ostatní cenné papíry 77
7. Pořizovaný krátkodobý fi nanční majetek 78
8. Peníze na cestě 79

III. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK CELKEM součet III.1. až III.8. 80 7 370 12 581

IV. 
Jiná aktiva

1. Náklady příštích období 81 145 7
2. Příjmy příštích období 82
5. Kurzové rozdíly aktivní 83

IV. JINÁ AKTIVA CELKEM součet IV.1. až IV.3. 84 145 7
AKTIVA CELKEM 85 9 864 14 616
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číslo řádku
stav k prvnímu dni 

účetního období
stav k poslednímu dni 

účetního období
A. VLASTNÍ ZDROJE CELKEM 86 9 753 14 539

I. 
Jmění

1. Vlastní jmění 87 510  510
2. Fondy 88 9 213 14 002
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 89

I. JMĚNÍ CELKEM součet I.1. až I.3. 90 9 723 14 512

II. 
Výsledek hospodaření

1. Účet výsledku hospodaření 91
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 92 18
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 93 12 27

II. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ CELKEM součet II.1. až II.3. 94 30 27

B. CIZÍ ZDROJE 95 111 77
I. Rezervy 1. Rezervy 96

I. REZERVY CELKEM hodnota I.1. 97 0 0

II. 
Dlouhodobé závazky

1. Dlouhodobé bankovní úvěry 98
2. Vydané dluhopisy 99
3. Závazky z pronájmu 100
4. Přijaté dlouhodobé zálohy 101
5. Dlouhodobé směnky k úhradě 102
6. Dohadné účty pasivní 103
7. Ostatní dlouhodobé závazky 104

II. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY CELKEM součet II.1. až II.7. 105 0 0

III. 
Krátkodobé závazky

1. Dodavatelé 106 16 3
2. Směnky k úhradě 107
3. Přijaté zálohy 108
4. Ostatní závazky 109 1
5. Zaměstnanci 110 37 37
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 111
7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veř.zdravot.pojištění 112 22 22
8. Daň z příjmu 113
9. Ostatní přímé daně 114 8 8

10. Daň z přidané hodnoty 115
11. Ostatní daně a poplatky 116
12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 117
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samospráv.celků 118
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů 119
15. Závazky k účastníkům sdružení 120
16. Závazky z pevných termínových operací 121
17. Jiné závazky 122
18. Krátkodobé bankovní úvěry 123
19. Eskontní úvěry 124
20. Vydané krátkodobé dluhopisy 125
21. Vlastní dluhopisy 126
22. Dohadné účty pasivní 127 28 6
23. Ostatní krátkodobé fi nanční výpomoci 128

III. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY CELKEM součet III.1. až III.23. 129 111 77

IV. 
Jiná pasiva

1. Výdaje příštích období 130
2. Výnosy příštích období 131
3. Kurzové rozdíly pasivní 132

IV. JINÁ PASIVA CELKEM součet IV.1. až IV.3. 133
PASIVA CELKEM 134 9 864 14 616

PASIVA

ROZVAHA K 31. 12. 2015 (V TIS. KČ)
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číslo řádku činnost hlavní činnost hospodářská celkem
A. NÁKLADY 1
I. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM součet I.1. až I.4. 2  59  59
1. Spotřeba materiálu 3
2. Spotřeba energie 4 59 59
3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 5
4. Prodané zboží 6
II. SLUŽBY CELKEM součet III.9. až III.13. 7  739  757
5. Opravy a udržování 8
6. Cestovné 9  1  1
7. Náklady na reprezentaci 10 7  7
8. Ostatní služby 11 731 18  749
III. OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM 12  892  892
9. Mzdové náklady 13  688  688

10. Zákonné sociální pojištění 14 204  204
11. Ostatní sociální pojištění 15
12. Zákonné sociální náklady 16
13. Ostatní sociální náklady 17
IV. DANĚ A POPLATKY CELKEM součet IV.14. až IV.16. 18 6 6
14. Daň silniční 19
15. Daň z nemovitostí 20
16. Ostatní daně a poplatky 21 6 6
V. OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM součet V.17. až V.24. 22 9 9
17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 23
18. Ostatní pokuty a penále 24
19. Odpis nedobytné pohledávky 25
20. Úroky 26
21. Kursové ztráty 27
22. Dary 28
23. Manka a škody 29
24. Jiné a ostatní náklady 30 9 9
VI. ODPISY, PRODANÝ MAJETEK, TVORBA REZERV A OPRAVNÝCH POLOŽEK součet VI.25. až VI.30. 31 1 1
25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 32 1 1
26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 33
27. Prodané cenné papíry a podíly 34
28. Prodaný materiál 35
29. Tvorba rezerv 36
30. Tvorba opravných položek 37
VII. POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY CELKEM součet VII.31. až VII.32. 38 0 0
31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 39
32. Poskytnuté členské příspěvky 40
VIII. DAŇ Z PŘÍJMŮ CELKEM hodnota VIII.33. 41 0 0
33. Dodatečné odvody daně z příjmů 42
NÁKLADY CELKEM součet I. až VIII. 43 1 706 18 1 724

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZA ROK KONČÍCÍ 31.12.2015 (V TIS. KČ)



číslo řádku činnost hlavní činnost hospodářská celkem

B. VÝNOSY 44

I. TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZA ZBOŽÍ CELKEM součet I.1. až I.3. 45 0 0
1. Tržby za vlastní výrobky 46
2. Tržby z prodeje služeb 47
3. Tržby za prodané zboží 48
II. ZMĚNY STAVU VNITROORGANIZAČNÍCH ZÁSOB CELKEM součet II.4. až II.7. 49 0 0
4. Změna stavu zásob nedokončené výroby 50
5. Změna stavu zásob polotovarů 51
6. Změna stavu zásob výrobků 52
7. Změna stavu zvířat 53
III. AKTIVACE CELKEM součet III.8. až III.11. 54 0 0
8. Aktivace materiálu a zboží 55
9. Aktivace vnitroorganizačních služeb 56

10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 57
11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 58
IV. OSTATNÍ VÝNOSY CELKEM součet IV.12. až IV.18. 59 1 706 1 724
12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 60
13. Ostatní pokuty a penále 61
14. Platby za odepsané pohledávky 62
15. Úroky 63
16. Kursové zisky 64
17. Zúčtování fondů 65 1 706 1 706
18. Jiné ostatní výnosy 66 18 18
V. TRŽBY Z PRODEJE MAJETKU, ZÚČTOVÁNÍ REZERV A OPRAVNÝCH POLOŽEK CELKEM součet V.19. až V.25. 67 0 0

19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 68
20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 69
21. Tržby z prodeje materiálu 70
22. Výnosy z krátkodobého fi nančního majetku 71
23. Zúčtování rezerv 72
24. Výnosy z dlouhodobého fi nančního majetku 73
25. Zúčtování opravných položek 74
VI. PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY CELKEM součet VI.26. až VI.28. 75 0 0
26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 76
27. Přijaté příspěvky (dary) 77
28. Přijaté členské příspěvky 78
VII. PROVOZNÍ DOTACE CELKEM hodnota VII.29. 79 0 0
29. Provozní dotace 80

VÝNOSY CELKEM součet I. až VII. 81 1 706 18 1 724

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM          82 0 0
34. Daň z příjmů 83

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ                  84 0 0
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1. CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY

Vznik a charakteristika nadace

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

Zápis nadace do nadačního rejstříku vedené Městským soudem v Praze (oddíl N, vložka 693) pro-

běhl dne 20. června 2008. 

Nadace se zaměřuje na pomoc a podporu dětem ohroženým, tak jak jsou defi novány v Úmluvě 

o právech dítěte, kterou schválilo OSN v roce 1989 a Česká republika ji přijala v roce 1991.

Ohrožené dítě je chápáno jako dítě, které je ohroženo ve svém přirozeném vývoji. Tento přirozený 

vývoj může být ohrožen dvěma někdy vzájemně se překrývajícími faktory, kterými jsou rizika orga-

nického neboli fyzického poškození a rizika plynoucí ze sociálního prostředí.

• pomoci dětem, které se pro svůj nepříznivý zdravotní, sociální a rodinný stav neobe-

jdou bez pomoci druhých

• pomoci dětem z problémových rodin a dětem v ústavní výchově

• pomoci dětem zneužívaným a týraným

• pomoci dětem mentálně nebo fyzicky hendikepovaným a těm, které se těžko včleňují 

do společnosti

• rozvoji vzdělanosti a podpoře talentovaných dětí

• zlepšování kvality života dětí, jejichž rodiče mají omezené fi nanční mož-

nosti

• všestrannému pozitivnímu rozvoji osobností dětí

• podpoře a propagaci nadační činnosti, zejména nadační činnosti zamě-

řené ve prospěch dětí a mládeže

Sídlo společnosti

Sídlo Nadace Sirius bylo do 30. listopadu 2015 Thunovská 12, 

Praha 1. Od 1. prosince 2015 sídlí nadace na adrese Všehrdova 

560/2, 118 00 Praha 1. Tato změna byla zapsána do obchodního 

rejstříku dne 11. ledna 2016. 

Identifi kační číslo: 284 18 808

Právní forma: nadace

Účel nadace

Účelem nadace je všestranně přispívat ke zlepšování a rozvoji kvality života dětí. Svým působením se nadace snaží o rozvoj a uplatňování základních lidských 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 zejména činnost směřující k:

PŘÍLOHA 
ÚČETNÍ 
ZÁVĚRKY
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Zřizovatelé nadace 

k 31. prosinci 2015

Jiří Šmejc

Petr Kellner

Patrik Tkáč

Správní rada nadace 

k 31. prosinci 2015

Jiří Šmejc, předseda

Marcel Dostal, místopředseda

Pavel Zuna, člen 

Pavel Charamza, člen

Vladimír Uhde, člen 

Nadační kapitál k 31. prosinci 2015

Výše zapsaného nadačního kapitálu do nadačního rejstříku činí 510 tis. Kč, které je vedeno na 

zvláštním účtu č. 2009700010/6000 vedeného u PPF banky a.s. Nadační kapitál je tvořen vklady 

zakladatelů nadace: Jiří Šmejc 170 tis. Kč, Petr Kellner 170 tis. Kč, Patrik Tkáč 170 tis. Kč. 

Založení Centra podpory, o.p.s.

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

spěšné společnosti dne 16. listopadu 2012. 

Zápis Centra podpory do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Městským soudem 

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

Centrum podpory se zaměřuje na systematické a komplexní zkvalitnění metod práce s ohroženými 

dětmi. Realizuje záměry a plány svého zřizovatele.

Odborná rada nadace 

k 31. prosinci 2015

Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.

JUDr. Šárka Špeciánová

PhDr. Jaroslav Šturma  

Doc. PhDr. Marie Černá, CSc.

Doc. Mgr. PaeDr. Jan Michalík, PhD.

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

Nadace Sirius založila Obecně prospěšnou společnost Sirius, 

o.p.s. („OPS Sirius“) Zakládací listinou obecně prospěšné spo-

lečnosti dne 29. července 2008. 

Zápis OPS Sirius do rejstříku obecně prospěšných společností 

vedené Městským soudem v Praze (oddíl O, vložka 617) proběhl 

dne 30. října 2008. 

OPS Sirius se zaměřuje na zajištění, podporu a organizaci čin-

ností v oblasti péče o děti. Realizuje záměry a plány svého zři-

zovatele.

Dozorčí rada nadace 

k 31. prosinci 2015

Jan Leiner, předseda

Radka Šmejcová, místopředseda

Gabriela Lachoutová, člen
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3. ZÁSADNÍ ÚČETNÍ POSTUPY

(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 hmotného investičního majetku, zásob a po-

skytnutých služeb jsou účtovány na účet 911 – Fondy, které tvoří součást vlastních 

zdrojů v rozvaze.

(b) Nadační kapitál

Nadační kapitál je peněžní vyjádření souhrnu peněžních vkladů zakladatelů zapsaných 

v nadačním rejstříku. Hodnota nadačního kapitálu činí 510 tis. Kč.

(c) Náklady související se správou nadace

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

cení majetku nadace, náklady na propagaci účelu nadace a náklady související s pro-

vozem nadace. Celkové roční náklady související se správou nadace nesmí převýšit 

20% hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků podle jejich stavu k 31. prosinci 

téhož roku.

(d) Hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně 

a odpisován rovnoměrně po odhadovanou dobu životnosti. 

Doby odpisování pro jednotlivé skupiny majetku

• samostatné movité věci a soubory movitých věcí, 3 roky

• ostatní dlouhodobý hmotný majetek, 3 roky

• 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 hmot-

ného majetku v roce jeho pořízení a s dobou 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 rozva-

ze a je účtován do nákladů v měsíci jeho pořízení. Do dlouhodobé nehmot-

ného majetku v roce jeho pořízení a s dobou použitelnosti delší než jeden 

rok je zařazen dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně od 60 tis. Kč.

Od 1. ledna 2015 účetní jednotka neúčtuje nově pořízený dlouhodobý hmot-

ný majetek od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek od 

7 tis. Kč do 60 tis. Kč rozvahově, ale na vrub nákladů.

2. ÚČETNÍ OBDOBÍ, ZA KTERÉ JE SESTAVENA ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ROZVAHOVÝ DEN

Účetním obdobím jednotky je období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015. Rozvahovým dnem dle § 19 odst. 1 zákona o účetnictví je 31. prosinec 2015.

PŘÍLOHA 
ÚČETNÍ 
ZÁVĚRKY
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(e) Krátkodobý fi nanční majetek

Krátkodobý fi nanční 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 sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatel-

né náklady a nezdaňované výnosy. 

4. DLOUHODOBÝ MAJETEK
Nadace v roce 2011 získala darem software ve výši 629 tis. Kč, softwarová 

aplikace je užívána na podporu grantových řízení. SW aplikace byla odpiso-

vána do fondu vlastního jmění, nezapisovaného do rejstříku.

(a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

Dlouhodobý nehmotný majetek Ocenitelná práva Software Celkem

Pořizovací cena
Zůstatek k 1. 1. 2015 450 629 1 079
Přírůstky/úbytky -- -- --
Zůstatek k 31. 12. 2015 450 629 1 079
Oprávky
Zůstatek k 1. 1. 2015 450 629 1 079
Odpisy /Oprávky -- -- --
Zůstatek k 31. 12. 2015 450 629 1 079
Zůstatková hodnota 1. 1. 2015 0 0 0
Zůstatková hodnota 31. 12. 2015 0 0 0

Dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní DHM Celkem

Pořizovací cena
Zůstatek k 1. 1. 2015 52 52
Přírůstky / úbytky -- --
Zůstatek k 31. 12. 2015 52 52
Oprávky
Zůstatek k 1. 1. 2015 51 51
Odpisy 1 1
Oprávky k úbytkům -- --
Zůstatek k 31. 12. 2015 52 52
Zůstatková hodnota 1. 1. 2015 1 1
Zůstatková hodnota 31. 12. 2015 0 0

(h) Klasifi kace závazků

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

mocí, 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 souladu 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.

(j) Změna účetních postupů

V roce 2015 a 2014 nedošlo ke změně účetních postupů, pokud není výše uvedeno 

jinak.

(b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)
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5. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ

a) Poskytnuté provozní zálohy činí 126 tis. Kč (2014: 148 tis. Kč). Záloha představuje jistinu pronajímateli nebytových prostor nadace a v roce 2016 bude nadaci prona-

jímatelem vyúčtována.

b) Jiné pohledávky činí 1 900 tis. Kč (2014: 2 200 tis. Kč). Jiné pohledávky jsou tvořeny poskytnutou půjčkou pro Kolpingovu rodinu Smečno, o. s.

c) Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činí 3 tis. Kč (2014: 16 tis. Kč) a ostatní závazky činí 1 tis. Kč (2014: 0 tis. Kč). Nadace neeviduje žádné závazky po lhůtě splatnosti

6. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK 

K 31. prosinci 2015 činil zůstatek na bankovních účtech 12 580 tis. Kč (2014: 7 370 tis. Kč).

Registrované 
nadační jmění Fondy Zisk za 

účetní období
Nerozdělený 
zisk min. let Celkem

Zůstatek k 1. 1. 2015 510 9 213 18 12 9 753
Přijaté peněžní dary -- 27 635 -- -- 27 635
Převod zisku minulého úč. období -- 3 -18 15 --
Poskytnuté peněžní příspěvky -- -21 143 -- -- -21 143
Přeúčtování z fondu na krytí správních 
nákladů

-- -1 706 -- -- -1 706

Výsledek hospodaření roku 2015 -- -- 0 -- 0
Zůstatek k 31. 12. 2015  510 14 002 0 27 14 539

7. VLASTNÍ ZDROJE

8. ZAMĚSTNANCI A VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

Nadace neposkytla v roce 2015 ani 2014 žádný úvěr, půjčku nebo jiné 

plnění členům správní rady ani dozorčí rady.

Mzdové náklady zaměstnanců zahrnují náklady na Dohody o provedení 

práce.

2014 Počet 
zaměstnanců

Mzdové 
náklady

Náklady na soc. zabez. 
a zdrav. poj.

Sociální 
náklady

Vedoucí pracovníci 1 487 166 --
Zaměstnanci 6 707 63 --
Celkem 7 1 194 229 --

2015 Počet 
zaměstnanců

Mzdové 
náklady

Náklady na soc. zabez. 
a zdrav. poj.

Sociální 
náklady

Vedoucí pracovníci 1 600 204 --
Zaměstnanci 6 88 0 --
Celkem 7 688 204 --
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10. INFORMACE O ODMĚNÁCH STATUTÁRNÍM AUDITORŮM

Výše odměny statutárním auditorům v roce 2015 činí 6 tis. Kč (2014: 6 tis. Kč).

11. DAŇ Z PŘÍJMŮ

Daň z příjmů za zdaňovací období roku 2015 činí 0 tis. Kč (2014: 0 tis. Kč).

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

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 22 tis. Kč (2014: 22 tis. Kč), ze kterých 16 tis. Kč (2014: 16 tis. Kč) představují závazky ze sociálního zabezpečení a 6 tis. Kč 

(2014: 6 tis. Kč) představují závazky ze zdravotního pojištění. Zálohová daň z příjmů zaměstnanců činí 8 tis. Kč (2014: 8 tis. Kč).

Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti.

12. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

a) Náklady nadace

Celkové náklady na hlavní činnost nadace k 31. 12. 2015 činily 1 706 tis. Kč (v roce 2014: 

2 333 tis. Kč), náklady na hospodářskou činnost činily 18 tis. Kč (2014: 0 Kč).

b) Pravidlo pro omezení nákladů souvisejících se správou nadace

Celkové roční náklady související se správou nadace představují 1 706 tis. Kč. Tyto 

náklady nesmí převýšit 20% hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků podle 

jejich stavu k 31. prosinci téhož roku, toto pravidlo bylo Nadací Sirius dodrženo. 

c) Přehled výnosů nadace 

Výnosy nadace jsou tvořeny přeúčtováním z fondů ke krytí správních ná-

kladů v souladu s účetními postupy nadace ve výši  1 706 tis. Kč (2014: 

2 333 tis. Kč) a výnosy z hospodářské činnosti jsou tvořeny podnájmem 

prostor ve výši 18 tis. Kč (2014:18 tis. Kč).

d) Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření nadace z hlavní a hospodářské činnosti k 31. 12. 

2015 činí 0 tis. Kč (2014: 18 tis. Kč z hospodářské činnosti, 0 tis. Kč z hlavní 

činnosti).
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13. PŘIJATÉ DARY A POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY

K 31. prosinci 2015 nadace poskytla 8 fi nančních nadačních příspěvků v celkové výši 21 143 tis. Kč.

Organizace Název projektu Výše grantu Uhrazeno v r. 2015

Asociace Dítě a rodina, z.s. Podpora rozvoje systému péče o ohrožené děti 300 300

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM, o.s.
Komplexní podpora rodin dětí s poruchami autistického spektra 
v době stanovení diagnózy

2 793 1 374

Centrum podpory, o.p.s. Příspěvek na realizaci projektů Centra podpory 1 330 1 330

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
Systémové zajištění celostátní péče a podpory rodinám s dětmi 
se sluchovým postižením od 0 do 18 let

3 098 1 230

Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s. Příspěvek na realizaci projektů OPS Sirius 11 200 11 200

Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s.
Aktivní detekce ohrožených dětí v okrese Kladno a posílení 
spolupráce organizací poskytujících péči rodinám

1 975 0

Raná péče EDA, o.p.s. Máme dítě s postižením, ale máme se na koho obrátit 2 427 1 385

Společnost pro mukopolysacharidosu Provázení 2014-2018 Poradenství, podpora a pomoc dětem 
a rodinám od okamžiku sdělení nepříznivé diagnózy dítěte 7 675 2 119

STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE, spolek Centrum podpory náhradní rodinné péče (I+II) na období 2015-2018 31 275 2 205
CELKEM 62 073 21 143

Přijaté dary peněžní (v celých tis. Kč)

Dárce Peněžní dary
Šmejc Jiří 20 000
Rozehnal Pavel 100
Home Credit, a.s. 7 535
CELKEM 27 635

14. ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE

Nadace neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vy-

kázány v rozvaze.

Dana Lipová, generální plná moc
30. května 2016

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 2015.


