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Milí přátelé,

úvodem bych ráda poděkovala za přízeň Vás 
všech, za Vaši podporu, bez které bychom ne-
mohli pomáhat ohroženým dětem.

Vaše pomoc přispívá k tomu, že můžeme naše 
služby rozšiřovat, zkvalitňovat a pomáhat více 
těm, kteří to potřebují. Zároveň bych chtěla po-
děkovat všem kolegům, kteří pracují v naší or-
ganizaci. Každý z nich je jedinečný a velmi dů-
ležitý, bez nich bychom nebyli tím, čím jsme.

Na následujících stránkách naleznete shrnutí 
naší práce v roce 2016. Jsme pyšní na všech-
ny drobné krůčky, malé úspěchy, ze kterých 
se skládá náš cíl – pomoci co největšímu po-
čtu dětí prožít šťastné dětství. V loňském roce 
jsme pomohli 1272 dětem, což znamená výraz-
ný nárůst podpořených dětí oproti letům minu-
lým. Není to ale pro nás jen číslo, vidíme 1272 
tváří, 1272 životních příběhů. Každé setkání  
s dítětem, s jeho osudem, je pro nás také pouče-
ním a závazkem do budoucna. Aby byla pomoc 
účinná, je třeba, aby byla také kontinuální. Pro-

to se snažíme o udržitelnost podpořenou více
zdrojovým financováním.

V loňském roce jsme opět rozšířili kapacitu  
o další kancelář poskytující pomoc ohroženým 
rodinám. Velmi nás těší, že naše služby jsou 
vnímány jako kvalitní a máme velmi pozitivní 
ohlasy z úřadů, jak krajských, tak místně pří-
slušných, a zejména od našich klientů.

Realizovali jsme několik projektů, za všechny 
zmíním projekt primární prevence na základ-
ních školách „Tak snadno se to nepozná“. 

Vážení kolegové, dárci, partneři, přátelé, do-
volte mi závěrem ještě jednou poděkovat za 
Vaši důvěru a vzájemnou spolupráci. Velmi si 
toho vážíme a věřím, že z této výroční zprávy 
je jasně vidět, že naše práce má smysl!

V Praze, dne 11. 5. 2017

Jindra Šalátová
národní ředitelka

ÚvoDní sLovo
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LiDé a kontakty
(Stav k 30. dubnu 2017) 

sos DĚtské vEsničky, z.s.

ič: 00407933 (organizace není plátcem DPH)

síDLo a nároDní kanCELáŘ
Revoluční 17, 110 00 Praha 1

t: 212 246 212
E: detem@sosvesnicky.cz
W: www.sosvesnicky.cz

ÚčEt vEŘEJné sbírky
211 757 409 / 0300

pŘEDsEDniCtvo
předsedkyně: PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
členové: Mag. Amanda Bence, Mag. 
Katrin Raie, Ing. Miroslav Šulai, MBA, 
Mag. Tom Malvet, Mgr. Magdalena Poříz-
ková

nároDní ŘEDitELka
Mgr. Jindra Šalátová

sos DĚtská vEsnička karLovy 
vary
Ředitelka: Mgr. Dagmar Roučková
a: Svatošská 279, 360 07 Karlovy Vary
Doubí
E: karlovyvary@sosvesnicky.cz 

sos DĚtská vEsnička ChvaLčov
Ředitel: Mgr. Cyril Maliňák
a: U Vesničky 696, 768 72 Chvalčov
E: chvalcov@sosvesnicky.cz 

sos DĚtská vEsnička brno
Ředitelka: Mgr. Marcela Troubilová
a: Borůvková 11, 621 00 BrnoMedlánky
E: brno@sosvesnicky.cz
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5

poMoC sos DĚtskýCh vEsničEk v roCE 2016VESNIČEK V ROCE 2016

255 
Pomohli jsme 

rodinám v nouzi, 
kterým hrozilo 
odebrání dětí, 
celkem podpořených 

875 dětí 

19 
mladým lidem
z dětského domova
nebo pěstounské péče

 jsme pomohli
studovat a postavit

36 
Pomohli jsme 

dětem dočasně
umístěných v krizovém 
zařízení SOS Sluníčko
najít cestu zpět

57
Podpořili jsme 

pěstounských rodin 

s 119 dětmi 
Pokud biologic-
ká rodina selže, 
je skvělé, že jsou 
tu lidé, kteří opu-
štěným dětem 
poskytnou lásky-
plný domov.

74
Pomohli jsme 

ohroženým dětem
vyžadujícím
okamžitou pomoc

domů a 
8 dětem
najít domov 
v náhradní rodině 

se na vlastní nohy
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sos DĚtské vEsničky 
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kDo JsME
SOS dětské vesničky jsou jednou z nejstar-
ších a nejvýznamnějších nestátních nezisko-
vých organizací v České republice posky-
tujících pomoc ohroženým dětem. Ročně 
pomáháme stovkám rodin ohrožených ode-
bráním dítěte, stejně jako týraným, zneuží-
vaným a zanedbávaným dětem, které ve své 
původní rodině nemohou vyrůstat. Věříme, 
že každé dítě patří do rodiny a má vyrůstat  
v lásce, respektu a bezpečí.

historiE sos DĚtskýCh  
vEsničEk v čEské rEpUbLiCE
Historie SOS dětských vesniček sahá do 
šedesátých let minulého století, kdy dětští 
lékaři a psychologové v čele se Zdeňkem 
Matějčkem, Josefem Langmeierem a Jiřím 
Dunovským začali upozorňovat na nedostat-
ky ústavní péče o děti bez rodiny a problém 
emocionální deprivace těchto dětí. Inspiraci 
pro hledání alternativního způsobu péče vi-
děli v SOS dětských vesničkách rozvíjejících 
se v sousedním Rakousku a dalších zemích 
západní Evropy.

V roce 1969 vzniklo Sdružení přátel SOS 
dětských vesniček, které během následují-
cích let s širokou finanční podporou veřej-
nosti vybudovalo dvě SOS dětské vesničky 
pro děti a matkypěstounky v Karlových 
Varech a ve Chvalčově a začalo stavět třetí 
v Brně.

V roce 1974 prošlo sdružení nucenou likvi-
dací a jeho veškerý finanční i nefinanční ma-
jetek, včetně již fungujících SOS dětských 
vesniček, byl převeden pod stát. SOS dětské 
vesničky mohly opět obnovit svou činnost až 
po roce 1989. 

rEorGanizaCE sos DĚtskýCh 
vEsničEk 
Rok 2013, kdy došlo ke změně legislati-
vy v oblasti péče o ohrožené děti, využily 
SOS dětské vesničky k vnitřní reorganizaci  
a implementaci nové programové politiky. 
Rozšířily se tak poskytované služby o pre-
ventivní sociální práci v terénu a krizovou 
okamžitou pomoc dětem v nouzi a mnoho-
násobně se navýšily počet ohrožených dětí, 
jimž se dostává asistence a pomoci.

soUčasnost
SOS dětské vesničky dnes působí v lokalitách 
kolem původních SOS dětských vesniček:  
v Karlových Varech, Chvalčově, Brně a nyní 
pomáhají také v Praze. V komplexním portfo-
liu služeb poskytují preventivní, krizovou, pěs-
tounskou i následnou péči dětem ohroženým 
ztrátou rodiny a dětem, které o svou rodinu při-
šly. Národní kancelář, sídlící v Praze, veškeré 
služby metodicky řídí, podporuje, kontroluje  
a zajišťuje pro ně finanční zdroje.

Služby SOS Kompas a SOS Kajuta systema-
ticky pracují se sociálně vyloučenými rodi-
nami, jimž hrozí odebrání dítěte, aby se zlep-
šila jejich celková péče o děti, stejně jako 
školní docházka dětí, jejich prospěch i vyu-
žívání volného času. Do krizových zařízení 
SOS Sluníčko SOS dětské vesničky přijímají 
týrané, zneužívané a zanedbávané děti, které 
vyžadují okamžitou pomoc. V SOS Přísta-
vu vesničky poskytují zázemí pěstounským 
rodinám žijícím v SOS dětských vesničkách 
i pěstounským rodinám žijícím mimo ves-
ničky. Služba SOS Kotva pomáhá dětem  
z pěstounských rodin a dětských domovů při 
přechodu do samostatného života. 
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sos DĚtské vEsničky 
vE svĚtĚ
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sos ChiLDrEn’s 
viLLaGEs  
intErnationaL 
První SOS dětskou vesničku založil v roce 
1949 v Rakousku Hermann Gmeiner, který 
se rozhodl propojit děti, které ve 2. světo-
vé válce přišly o rodiče a bezpečný domov,  
s bezdětnými ženami. Za pomoci mnoha 
dárců a spolupracovníků postupně rozšiřo-
val svou myšlenku pomoci dětem do dalších 
zemí.

Ve světě dnes funguje 117 autonomních ná-
rodních asociací SOS dětských vesniček, 
které jsou sdruženy v mezinárodní federaci 
SOS Children’s Villages International sídlící 
v rakouském Innsbrucku. Od roku 1993 jsou 
řádným členem federace i SOS dětské ves-
ničky v České republice.

V roce 2016 působily SOS Children´s Vill-
ages ve 134 zemích světa, kde poskytly po-
moc více než 2 milionům osob. 

péče o děti a rodiny – 577 166 lidí
• 84 485 dětí a dospívajících v sos 
dětských vesničkách a zařízeních pro 
osamostatňující se mladé lidi

 • 492 681 dětí a dospívajících v progra-
mech na stabilizaci ohrožených rodin

 vzdělání – 296 906 lidí
 • 24 946 dětí ve školkách, 103 646 dětí 
na základních školách, 168 314 dětí, 
mladistvých a dospělých připravujících 
se na zaměstnání

humanitární pomoc – 317 856 lidí
• 317 856 dětí a rodičů s dětmi, kteří ob-
drželi humanitární pomoc 

 • 479 759 dní, které osamocené děti či 
rodiče s dětmi strávili v našich útulcích

 zdravotní péče – 893 929 lidí
 • 893 929 ošetřených v 77 zdravotnic-

kých zařízeních
 • 68 072 dnů, které byli pacienti hospita-

lizování 

CELosvĚtová poMoC sos DĚtskýCh vEsničEk v roCE 2016
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Co JsME DĚLaLi
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MEziroční nárŮst poMoCi o 42 %
Rok 2016 byl čtvrtým rokem od zahájení 
transformace SOS dětských vesniček. Orga-
nizace nyní poskytuje široké spektrum služeb 
ohroženým dětem i jejich rodinám v mnoha 
lokalitách ČR. Díky rozšiřování služeb jsme 
v roce 2016 mohli pomoci 1272 ohroženým 
dětem, což je o 42 % více než v roce před-
chozím a patnáctkrát více než v roce 2012. 
Zatímco v roce 2012 zajišťovaly SOS dětské 
vesničky pěstounskou péči ve třech vesnič-
kách, v roce 2017 jsme pomáhali dětem v de-
sítkách obcí v Karlovarském, Olomouckém, 
Zlínském a Jihomoravském kraji a v Praze.

výsLEDky proGraMŮ
Programy SOS dětských vesniček jsou roz-
děleny do čtyř základních větví. Kromě tra-
diční podpory pěstounské péče zahrnují také 
preventivní pomoc v rodinách ohrožených 
odebráním dítěte, krizovou pomoc týraným, 
zneužívaným či zanedbávaným dětem, stejně 
jako následnou péči pro mladé dospělé z pěs-
tounských rodin či dětských domovů a také 
při přechodu do samostatného života.

V roce 2016 jednoznačně nejvíce dětí (přesně 
83 %) prošlo preventivními službami. Sociál-
ně aktivizační služba SOS Kompas, která se 
zaměřuje na zlepšení stavu rodin, jimž hro-
zí odebrání dětí, pomohla během roku 875 
dětem. Nízkoprahové zařízení SOS Kajuta  
v Bystřici pod Hostýnem zajišťující volno-
časové aktivity pro děti žijící v rizikovém 
sociálním prostředí pak v průběhu roku na-
vštívilo 185 dětí.

Nadále jsme poskytovali péči i bydlení pěs-
tounským rodinám žijícím v původních SOS 
dětských vesničkách v Karlových Varech, ve 
Chvalčově a v Brně i rodinám žijícím mimo 
vesničky v okolních regionech. V roce 2016 
jsme podpořili 57 pěstounských rodin se 119 
dětmi.

Třetí větev pomoci tvoří zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc SOS Sluníčko.  
V roce 2016 jsme provozovali dvě tato za-
řízení v Karlových Varech a jedno v Praze. 
Celkem jimi prošlo 74 dětí.
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Služba SOS Kotva je co do počtu klientů nej-
menší službou. Pomáhá mladým dospělým  
z pěstounských rodin nebo dětských domo-
vů. V loňském roce jsme v rámci služby SOS 
Kotva poskytli ubytování a podporu 19 mla-
dým lidem. 

„tak snaDno sE to nEpozná“
Kromě přímé pomoci ohroženým dětem  
a rodinám se SOS dětské vesničky věnují 
také prevenci násilí na dětech. V roce 2016 
již třetím rokem pokračovala osvětová kam-
paň „Tak snadno se to nepozná“ zaměřená na 
problematiku týraní, zneužívání a zanedbá-
vání dětí. 

Na vybraných školách v Praze a Karlovar-
ském kraji probíhaly interaktivní semináře 
pro žáky prvního stupně, během nichž speci-
álně proškolení lektoři dětem vysvětlili, jaké 
nebezpečné a ohrožující situace je mohou 
potkat a jak se jim mohou bránit. Lektoři pro-
blematiku dětem vysvětlovali prostřednic-
tvím modelových situací a formou přiměře-
nou jejich věku.
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našE sLUžby
sos koMpas 
SOS Kompas poskytuje sociálně 
aktivizační služby, tj. preventivní 
péči terénních sociálních pracov-

níků rodinám ohroženým odebráním dítěte. 
Cílem pomoci je stabilizovat rodinu, která se 
nachází ve složité sociální či materiální situa-
ci, a předejít tak odebrání dítěte. S ohroženou 
rodinou pracujeme přímo v jejím přirozeném 
prostředí, nejlépe u ní doma či někde, kde se 
rodina cítí bezpečně. 

V roce 2016 jsme službu SOS Kompas 
rozšířili v Prostějově, kde jsme otevřeli už 
druhou kancelář, a také v Praze. Ohrožené 
rodiny jsme podporovali v desítkách obcí 
Olomouckého, Zlínského, Jihomoravského  
a Karlovarského kraje a v Praze. V celé Čes-
ké republice službou SOS Kompas za celý 
rok prošlo na 895 dětí a téměř tři sta rodin.

Eliška, 6 let
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sos kaJUta 
Na prevenci se zaměřuje i níz-
koprahové zařízení SOS Kajuta  
v Bystřici pod Hostýnem, které na-

bízí volnočasové aktivity pro děti ohrožené 
jakoukoliv formou negativních vlivů vnější-
ho prostředí i rodiny. Cílem programu je vy-
vést děti z rizikového prostředí ulice.

V roce 2016 jsme pro děti navštěvující SOS 
Kajutu zorganizovali několik florbalových 
turnajů, množství soutěží a také 11 výletů po 
blízkém i vzdálenějším okolí, které vyvrcho-
lily návštěvou Karlových Varů. Za celý rok 
prošlo SOS Kajutou 185 dětí, tedy o 28 % 
více než v roce předchozím. 

sos sLUníčko 
SOS Sluníčko je zařízení s nepřetr-
žitým provozem pro děti v krizové 
situaci, které vyžadují okamžitou 

pomoc. Pomáháme týraným, zneužívaným či 
zanedbávaným dětem, které nemohou zůstat 
ve své rodině, stejně jako rodinám, které se 
vzhledem k tíživé životní situaci nemohou na 
přechodnou dobu o své dítě postarat. O děti 

v SOS Sluníčku se 24 hodin denně starají te-
typečovatelky, podle jejich individuálních 
potřeb jim též pomáhají sociální pracovníci, 
psychologové a další odborníci. 

V roce 2016 jsme provozovali dvě zařízení 
SOS Sluníčko v Karlových Varech, jimiž za 
rok prošlo 43 dětí, a jedno v Praze, kde našlo 
bezpečné útočiště 31 ohrožených dětí.

sos pŘístav 
Služba SOS Přístav se věnuje pod-
poře pěstounské péče. Ve třech 
SOS dětských vesničkách v Kar-

lových Varech, Chvalčově a Brně poskytuje-
me dotované bydlení a širokou škálu služeb 
pro pěstounské rodiny. Služby poskytujeme 
i pěstounským rodinám žijícím mimo vesnič-
ky. Pěstounům v rámci podpory a vzdělávání 
nabízíme odbornou psychologickou a peda-
gogickou podporu, odlehčovací a poradenské 
služby.

Děti z pěstounských rodin měly příležitost 
zúčastnit se v roce 2016 mnoha různých pra-
videlných aktivit, zájmových kroužků, vý-

tvarných dílen, doučování, výletů a exkurzí. 
Dohromady jsme v roce 2016 přímo v někte-
ré ze tří SOS dětských vesniček poskytovali 
služby 18 rodinám s 51 dětmi, mimo vesnič-
ky jsme pak pomáhali pěstounům starajícím 
se o 58 dětí. Nejrozsáhlejší je program SOS 
Přístav v Jihomoravském kraji zajišťovaný 
prostřednictvím SOS dětské vesničky v Brně, 
která poskytuje služby 43 rodinám s 83 dět-
mi.

sos kotva 
Služba SOS Kotva v Brně pomáhá 
mladým lidem ve věku od 18 do 26 
let při vykročení do samostatného 

života, zejména pak dětem z pěstounských 
rodin či dětských domovů. Kromě ubytování 
mladí lidé v SOS Kotvě nalézají pomoc se 
získáním a udržením práce, pomoc při jedná-
ní s úřady a při prosazování svých práv, stej-
ně jako podporu při řešení životních přešla-
pů a mezilidských vztahů. Za celý rok 2016 
získalo v rámci služby SOS Kotva zázemí  
a podporu 19 mladých dospělých. 
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LUkášEk náM DĚLá raDost

o tom, že spokojené dětství není samozřej-
mostí, se přesvědčil i malý Lukášek, kterého 
jsme v březnu přijali do sos sluníčka. Matka 
byla odsouzena k výkonu trestu a otec sám 
péči o malého chlapečka nezvládal. Jeden  
a půl roční chlapeček byl při přijetí do zařízení 
nemocný, hladový a po celém tělíčku měl vy-
rážku. Jeho otec tehdy tvrdil, že si pro synka 
do dvou týdnů přijde a že v žádném případě 
nedopustí, aby o něj přišel, jako se mu to stalo 
se dvěma staršími syny, kteří v sos sluníčku 
také pobývali. ti v současné době spokojeně 
žijí v pěstounské rodině a je jim dobře. Muž 
vinu svaloval na svou partnerku a obviňoval 
také neschopné úředníky. pravdou však bylo, 
že žádný ze slibů nedodržel a chlapečka za 
dobu půlročního pobytu viděl jen dvakrát.

Lukášek v sos sluníčku skvěle prospíval 
a udělal velké pokroky. vyrážka mu zmizela 
a stal se z něj veselý a zdravý chlapeček, 
který si rád hraje, s chutí jí a klidně spin-
ká. když se o něm dozvěděli pěstouni, kte-
ří mají v péči jeho dva bratříčky, okamžitě 
začali jednat. po prvních kontaktech s chla-
pečkem zažádali o jeho svěření do pěstoun-
ské péče a Lukášek se nedávno stěhoval 
do nového domova za svými bratry.



pŘEhLED 
rokU 
bŘEzEn 
Od 1. března mají SOS dětské vesničky no-
vou národní ředitelku Jindru Šalátovou, která 
doposud zastávala pozici programové ředi-
telky a zástupkyně národního ředitele. 

kvĚtEn
SOS dětské vesničky byly hlavním chari-
tativním partnerem Mattoni 1/2Maratonu  
v Karlových Varech. V SOS dětské vesničce v Karlových Varech 

proběhl den otevřených dveří.

V Prostějově (Olomoucký kraj) byla otevře-
na druhá kancelář SOS Kompas pro rodiny 
ohrožené odebráním dětí.

Do SOS dětské vesničky v Karlových Varech 
přijel Herbert Slavík, aby zde vyfotil děti ob-
lečené do kostýmů jejich oblíbených pohád-
kových hrdinů. Vznikla tak série 12 fotografií 
„Tajemství dětských snů“.

čErvEn
Capri Everitt, 11letá kanadská zpěvačka, při-
jela do Prahy, aby zde v rámci svého turné 
ve prospěch SOS dětských vesniček „Around 
the World In 80 Anthems“ zazpívala českou 
hymnu.

Na vybraných pražských školách probíhala 
preventivní kampaň proti násilí na dětech 
„Tak snadno se to nepozná“.

čErvEnEC
Děti z SOS dětských vesniček se zúčastnily tý-
denního fotbalového kempu na pražské Spartě.
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V SOS dětské vesničce v Karlových Varech 
byla dokončena rekonstrukce dvou nových 
bytů.

srpEn 
Děti z SOS Kajuty a SOS Kompasu v Přero-
vě navštívily SOS dětskou vesničku v Karlo-
vých Varech a okolí vesničky.

záŘí
SOS dětské vesničky byly hlavním charita-
tivním partnerem běhu Prahy 11. 

Na školách v Karlových Varech probíhala 
kampaň „Tak snadno se to nepozná“.

ŘíJEn
Proběhla aukce fotografií Herberta Slavíka, 
pořízených v květnu v SOS dětské vesničce 
v Karlových Varech. 

ListopaD
První adventní neděli první dáma České re-
publiky slavnostně rozsvítila vánoční strom 
a zahájila tak 19. vánoční charitativní sbírku 
SOS dětských vesniček na Pražském hradě. 

V prodejnách Kaufland se uskutečnila chari-
tativní sbírka „Z lásky k dětem“.

prosinEC
Studenti pražské FAMU natáčeli dokumen-
tární film o SOS dětských vesničkách „Kde 
domov Tvůj“. Každodenní příběhy pěstoun-
ské rodiny, z SOS Sluníčka a další můžete 
vidět na Youtube.

Ve třech SOS dětských vesničkách se konaly 
mikulášské a vánoční besídky.
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našE finanCE
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výnosy
V roce 2016 jsme pokračovali ve stabilizaci 
příjmů a současně v přípravách na rok 2017, 
kdy SOS dětské vesničky v ČR přestanou 
pobírat dotace z mezinárodní federace SOS 
Children’s Villages International a stanou se 
tak plně finančně samostatnými. Celkové vý-
nosy činily 69,8 mil. Kč, což je o 2 % méně 
než v loňském roce.

Většinu provozních výnosů, 79 %, tvořily lo-
kální zdroje. Příspěvky od soukromých dár-
ců z ČR se na provozních výnosech podílely  
z 54 %. V rámci lokálních zdrojů pak tvořily 
soukromé příspěvky plných 64 %.

Nárokové příspěvky i nenárokové granty  
a dotace byly meziročně 16 mil. Kč a celkově 
tak tvořily 26 % našich provozních výnosů. 
Dalších 18 % připadlo na zahraniční zdroje 
a necelá 4 % tvoří ostatní menší příjmy or-
ganizace.

inDiviDUáLní DárCi
Většina příjmů ze soukromých zdrojů po-
chází od drobných soukromých dárců, mezi 
nimiž klíčovou roli hrají pravidelní dárci.  

V roce 2016 jsme celkem získali 40 770 fi-
nančních darů od 13 556 individuálních dár-
ců v celkové výši 20 mil. Kč.

firMy a naDaCE
Důležitou součást příjmů ze soukromých 
zdrojů poskytují rovněž podporovatelé z řad 
firem a filantropických nadací, s nimiž budu-
jeme vzájemně prospěšné vztahy, které nám 
umožňují zajistit dlouhodobou stabilitu po-
skytované pomoci ohroženým dětem. V roce 
2016 nám firemní dárci a nadace poskytli fi-
nanční prostředky přes 12 mil. Kč.

vĚCná a oDborná poDpora
Důležitou součástí soukromé podpory jsou 
věcné dary a darované služby, které nám 
umožňují šetřit část našich prostředků.  
V roce 2016 jsme obdrželi nefinanční pomoc 
v celkové výši přesahující 864 tis. Kč.

DotaCE z sos ChiLDrEn’s 
viLLaGEs intErnationaL
Díky členství v mezinárodní federaci SOS 
Children’s Villages International jsme obdr-
želi ze zahraničních zdrojů přes 7,2 mil. Kč. 
Kromě toho jsme také získali 3 mil. Kč od 
soukromých zahraničních sponzorů.

vEŘEJné zDroJE
V roce 2016 jsme obdrželi státní příspěvky 
a finanční granty a dotace z veřejných zdro-
jů (měst, krajů i ministerstev) v celkové výši 
přes 16 mil. Kč, což oproti předchozímu roku 
představuje pokles o 12 %.
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Jak nás MŮžEtE poDpoŘit

soukromí dárci mohou přispívat 
pravidelně i jednorázově.

• pravidelné dárcovství: 
 www.sos-vesnicky.cz/podporte/klub

-patronu

• Účet veřejné sbírky pro jednorázové 
příspěvky: 211 757 409 / 0300

•  on-line dary: www.sos-vesnicky.cz/
    darovaci-formular 



    

MPSV
Dotace na sociální služby pro-
střednictvím karlovarského kraje

602 300 kč

Dotace na sociální služby pro-
střednictvím olomouckého kraje

990 300 kč

podpora pěstounské péče 2 372 000 kč
KRAJE
olomoucký kraj –  veřejná 
zakázka na podporu sociálních 
služeb (sos kompas)

3 726 626 kč

MĚSTA
hl. m. praha 542 000 kč (sos sluníčko praha,  

tak snadno se to nepozná)
karlovy vary 256 000 kč (sos přístav,  

sos kompas, sos sluníčko, 
tak snadno se to nepozná)

nejdek 6 000 kč (sos sluníčko)
prostějov 80 000 kč (sos kompas) 
zábřeh 40 000 kč (sos kompas)
Mohelnice 15 000 kč (sos kompas)
šumperk 10 000 kč (sos kompas)
přerov 132 000 kč (sos kompas)
ivančice 800 000 kč (sos kompas)
bystřice pod hostýnem 65 000 kč (sos kajuta)
benátky nad Jizerou 5 000 kč

pŘEhLED GrantŮ, DotaCí a vEŘEJnýCh zakázEk
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Soukromé dary 32 978 535,00
individuální dárci 20 026 199,00
firmy a nadace 12 057 746,00
věcné dary 894 590,00
Veřejné zdroje 16 033 285,00
veřejné granty a dotace 8 554 385,00
státní přípěvky 7 478 900,00
Zahraniční zdroje 11 208 637,00
provozní dotace   8 499 592,00
Mezinárodní sponzorství 2 709 045,00
Ostatní výnosy 2 768 684,00
Provozní výnosy celkem 62 989 141,00
členský poplatek 1 268 427,00
ostatní finanční výnosy 276 350,00
základní kapitál 5 258 382,00
VÝNOSY CELKEM 69 792 300,00

ostatní výnosy

státní příspěvky

ostatní výnosy

soukromé dary

individuální dárci

veřejné zdroje

firmy a nadace

zahraniční zdroje

věcné dary

veřejné granty a dotace

zDroJE finanCování

Místní zDroJE

výnosy

52%

26%

2016

2016

18%

4%

39%

23%
2%

17%

14%

5%

21



nákLaDy
Celkové náklady SOS dětských vesniček do-
sáhly v roce 2016 výše 62,4 mil. Kč. Opro-
ti loňskému roku vzrostly o pouhých 40 tis. 
Kč. Přes omezený růst nákladů se podařilo 
navýšit počet příjemců pomoci o 42 %, a to 
zejména díky navýšení kapacit efektivnějších 
preventivních programů s nižšími provozní-
mi náklady.

proGraMové nákLaDy a nároDní 
kanCELáŘ
Přímé programové náklady na úrovni stře-
disek zajišťujících poskytování pomoci 
ohroženým dětem a rodinám dosáhly výše 
35,2 mil. Kč, což oproti předchozímu roku 
představuje nárůst o 11 %. Jejich těžiště, 
17,5 mil. Kč, tvořil provoz tří SOS dětských 
vesniček zajišťujících služby pěstounským 
rodinám a také pomoc dospívajícím dětem  
z pěstounské péče či dětských domovů.

9,9 mil. Kč (28 % z programových nákladů) 
činily náklady na preventivní služby ohrože-
ným dětem a rodinám s dětmi v programech 
SOS Kompas a SOS Kajuta, jimiž v roce 
2016 prošlo 1060 dětí, tedy 83 % všech pří-

jemců pomoci. Na okamžitou pomoc dětem 
v krizové situaci v zařízeních SOS Sluníčko 
bylo vynaloženo 7,8 mil. Kč.

Nepřímé programové výdaje se realizovaly 
na úrovni národní kanceláře, která zajišťuje 
koordinaci a metodickou podporu programů, 
nábor terénních pracovníků a účetnictví celé 
organizace. Tyto náklady dosáhly 10 mil. Kč.

Náklady vynaložené přímo či nepřímo na 
služby poskytované ohroženým dětem činily 
45,3 mil. Kč, tedy 83 % provozních nákladů.

invEstiCE Do soUkroMého Dár-
Covství
V roce 2016 dosáhly náklady na získávání 
darů, péči o dárce a propagaci 9,48 mil. Kč. 
Díky výraznému zefektivnění a stabilizaci 
činností jsme dosáhli poklesu nákladů o 11 % 
a zároveň navýšení fundraisingových výnosů 
o 1,6 mil Kč.

finanční stabiLita
V roce 2016 jsme hospodařili s účetním zis-
kem 7,4 mil. Kč s cílem navýšit finanční re-
zervu pro rok 2017, kdy organizace přestane 
dostávat dotace z mezinárodní federace. Fi-
nanční rezerva je nutná pro zajištění plynulé-
ho chodu organizace a dlouhodobých kvalit-
ních služeb ohroženým dětem.
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Karlovy Vary celkem 10 018 904,00
sos dětská vesnička (sos přístav) 4 955 573,00
kompas kv 746 035,00
sluníčko kv 4 317 296,00
Chvalčov celkem 11 528 413,00
sos dětská vesnička (sos přístav) 4 696 816,00
kajuta 947 663,00
kompas 5 883 934,00
Brno celkem 9 405 295,00
sos dětská vesnička (sos přístav) 7 907 383,00
kompas brno 1 497 912,00
Praha celkem 4 278 992,00
kompas pha 784 127,00
sluníčko pha 3 494 865,00
koordinace a administrativa 10 087 161,00
investice do získávání darů 9 481 921,00
Provozní náklady celkem 54 800 686,00
členský poplatek 1 268 427,00
Ostatní náklady 131 667,00
odpisy 6 168 349,00
Náklady celkem 62 369 129,00

nákLaDy

praha

karlovy vary

Chvalčov

brno

koordinace a metodic-
ká podpora programů 
& administrativa

provozní nákLaDy

investice do získávání 
darů a péče o dárce

pěstounská a následná 
péče

preventivní péče

okamžitá pomoc

proGraMové 
výDaJE

18%

21%

50%
28%

22%

17%8%

19%

17%

2016

2016
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ÚčEtní závĚrka kE Dni 31. 12. 2016
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Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu 
dni účetního období

b 1 2
A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28 - 40 1 112 815 108 631
I. (012) 2 0 0

(013) 3 1 545 1 605
(014) 4 0 0
(018) 5 0 0

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6 0 0
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7 0 0
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8 0 0
Součet ř. 2 až 8 9 1 545 1 605

II. Pozemky (031) 10 25 974 25 758
Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 11 313 313
Stavby (021) 12 158 852 160 932
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 13 6 832 6 247
Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 14 0 0
Základní stádo a tažná zvířata (026) 15 0 0
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16 0 0
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 17 0 0
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 18 0 0
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 19 448 448

20 192 419 193 698
III. Podíly v ovládaných a řízených osobách (061) 21 0 0

Podíly v osobách pod podstatných vlivem (062) 22 0 0
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 23 0 0
Půjčky organizačním složkám (066) 24 0 0
Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 25 0 0
Ostatní dlouhodobý finanční majetek  (069) 26 0 0
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 27 0 0

28 0 0

Odesláno dne:                       Razítko:                          Podpis Odpovídá
vedoucího za údaje :

11.05.17 účetní
jednotky :

Telefon: 773 623 045

1

A K T I V A

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

a

Dlouhodobý 
nehmotný 
majetek

Software
Ocenitelná práva
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Součet ř. 10 až 19

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz

Součet ř. 21 až 27

Jaroslava Sobotková

Dlouhodobý 
hmotný 
majetek

Dlouhodobý 
finanční 
majetek

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 
504/2002 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů

ROZVAHA (BILANCE)
k 31.12.2016

110 00

Revoluční 764/17
Praha 1 - Staré Město

SOS dětské vesničky, z.s.  
Název a sídlo účetní jednotky(v celých tis. Kč)

IČO
00 40 79 33

Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu 
dni účetního období

b 1 2
IV. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 29 0 0

Oprávky k softwaru (073) 30 1 236 1 436
Oprávky k ocenitelným právům (074) 31 0 0
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému 
majetku (078) 32 0 0
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému 
majetku (079) 33 0 0
Oprávky k stavbám (081) 34 74 630 80 133
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům 
movitých věcí (082) 35 5 283 5 103
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 36 0 0
Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 37 0 0

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38 0 0

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39 0 0
40 81 149 86 672

B. Krátkodobý majetek  ř. 51 + 71 + 80 + 84 41 35 064 39 948
I. Materiál na skladě (112) 42 35 0

Materiál na cestě (119) 43 0 0
Nedokončená výroba (121) 44 0 0
Polotovary vlastní výroby (122) 45 0 0
Výrobky (123) 46 0 0
Zvířata (124) 47 0 0
Zboží na skladě a v prodejnách (132) 48 0 0
Zboží na cestě (139) 49 0 0
Poskytnuté zálohy na zásoby ( 314) 50 0 0

51 35 0
II. Odběratelé (311) 52 44 362

Směnky k inkasu (312) 53 0 0
Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54 0 0
Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50) 55 1 199 1 314
Ostatní pohledávky (315) 56 0 0
Pohledávky za zaměstnanci (335) 57 5 6
Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a 
veřejného zdravotního pojištění (336) 58 0 0
Daň z příjmů (341) 59 28 28
Ostatní přímé daně (342) 60 0 0
Daň z přidané hodnoty (343) 61 0 0
Ostatní daně a poplatky (345) 62 0 0
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpočtem (346) 63 0 0
Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC (348) 64 0 0

Oprávky k 
dlouho- 
dobému 
majetku

2

Součet ř. 42 až 50

Zásoby

Pohledávky

a

Součet ř. 29 až 39
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Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu 
dni účetního období

d 3 4
A. Vlastní zdroje   č.90 + 94 86 137 572 141 113
1. Vlastní jmění (901) 87 107 488 103 968

Jmění Fondy (911) 88 21 772 29 722
Oceňovací rozdíly z přecenění finančnního majetku a 
závazků (921) 89 0 0
Součet ř. 87 až 89 90 129 260 133 690

2. Účet výsledku hospodáření (+/-963) 91 X 7 423
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) 92 X
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932) 93 8 312
Součet ř. 91 až 93 94 8 312 7 423

B. Cizí zdroje    ř.96 + 104 + 128 + 132 95 10 307 7 466
1. Rezervy (941) 96 0 0
2. Dlouhodobé bankovní úvěry (953) 97 0 0

Vydané dluhopisy (953) 98 0 0
Závazky z pronájmu (954) 99 0 0
Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 100 0 0
Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 101 0 0
Dohadné účty pasivní (389) 102 0 0
Ostatní dlouhodobé závazky (959) 103 0 0
Součet ř. 97 až 103 104 0 0

3. Dodavatelé (321) 105 1 475 675
Směnky k úhradě (322) 106 0 0
Přijaté zálohy (324) 107 0 344
Ostatní závazky (325) 108 1 779 1 665
Zaměstnanci (331) 109 1 703 1 793
Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 110 0 0
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění (336) 111 951 1 017
Daň z příjmů (341) 112 0 0
Ostatní přímé daně (342) 113 272 289
Daň z přidané hodnoty (343) 114 8 3
Ostatní daně a poplatky (345) 115 0 0
Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346) 116 0 0
Závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem.sam.celků (348) 117 0 0
Závazky z upsaných nespl.cenných papírů a vkladů (367) 118 0 0
Závazky k účastníkům sdružení (368) 119 0 0
Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 120 0 0
Jiné závazky (379) 121 92 21
Krátkodobé bankovní úvěry (231) 122 0 0
Eskontní úvěry (232) 123 0 0
Vydané kratkodobé dluhopisy (241) 124 0 0
Vlastní dluhopisy (255) 125 0 0
Dohadné účty pasivní (389) 126 436 1 205
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379) 127 0 0
Součet ř.105 až 127 128 6 716 7 012

5. Výdaje příštích období (383) 129 0 0
Výnosy příštích období (384) 130 3 591 454
Kursové rozdíly pasivní (387) 131 0 0
Součet ř. 129 až 131 132 3 591 454
ÚHRN PASIV ř.86 + 95 133 147 879 148 579
Kontrolní číslo (ř.86 až 133) 998 591 516 594 316

c

Krátkodobé 
závazky 

Jiná pasiva

4
Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz

Dlouhodobé 
závazky 

P A S I V A 

Výsledek 
hospodaření

Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu 
dni účetního období

b 1 2
II. Pohledávky za účastníky sdružení (358) 65 0 0

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 66 0 0
Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 67 0 0
Jiné pohledávky (378) 68 12 41
Dohadné účty aktivní (388) 69 0 0
Opravná položka k pohledávkám (391) 70 0 0

71 1 288 1 751
III. Pokladna (211) 72 177 166

Ceniny (213) 73 144 144
Bankovní účty (221) 74 32 854 37 348
Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75 0 0
Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76 0 0
Ostatní cenné papíry (256) 77 0 0
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259) 78 0 0
Peníze na cestě (+/-261) 79 0 0
Součet ř. 72 až 79 80 33 175 37 658

IV. Náklady příštích období (381) 81 566 539
Příjmy příštích období (385) 82 0 0
Kursové rozdíly aktivní (386) 83 0 0
Součet ř. 81 až 83 84 566 539
ÚHRN AKTIV ř. 1+41 85 147 879 148 579
Kontrolní číslo ř. 1 až 83 997 916 112 941 004

3

Jiná aktiva 
celkem

a

Krátkodobý 
finanční 
majetek

Součet ř. 52 až 69 minus 70

Pohledávky



hlavní hospodářská celkem
5 6 7 8

5 600 0 0 5 600
501 1 2 949 0 0 2 949
502 2 2 249 0 0 2 249
503 3 402 0 0 402
504 4 0 0 0 0

15 255 0 0 15 255
511 5 4 510 0 0 4 510
512 6 547 0 0 547
513 7 129 0 0 129
518 8 10 069 0 0 10 069

33 438 0 0 33 438
521 9 24 377 0 0 24 377
524 10 7 991 0 0 7 991
525 11 0 0 0 0
527 12 1 070 0 0 1 070
528 13 0 0 0 0

148 0 0 148
531 14 0 0 0 0
532 15 5 0 0 5
538 16 143 0 0 143

490 0 0 490
541 17 1 0 0 1
542 18 0 0 0 0
543 19 3 0 0 3
544 20 0 0 0 0
545 21 119 0 0 119
546 22 0 0 0 0
548 23 71 0 0 71
549 24 296 0 0 296

Odpis nedobytné pohledávky

Daň silniční

I. Spotřebované nákupy celkem

A. NÁKLADY

III. Osobní náklady celkem

Zákonné sociální náklady

Daň z nemovitostí
Ostatní daně a poplatky

IV. Daně a poplatky celkem

Cestovné
Náklady na reprezentaci

V. Ostatní náklady celkem

Ostatní pokuty a penále

Ostatní sociální pojištění

IČO

Dary

Ostatní sociální náklady

Prodané zboží

Praha 1 - Staré Město
Revoluční 764/17

Činnosti

00 40 79 33

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 
504/2002 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

Kursové ztráty

110 00

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz
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Číslo 
účtu Název ukazatele Číslo 

řádku

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

Opravy a udržování

II. Služby celkem

Manka a škody
Jiné ostatní náklady

Ostatní služby

Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění

Úroky 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

(v celých tis. Kč) Název účetní jednotky

k 31.12.2016

SOS dětské vesničky, z.s.  

hlavní hospodářská celkem
5 6 7 8

6 170 0 0 6 170

551 25 6 170 0 0 6 170

552 26 0 0 0 0
553 27 0 0 0 0
554 28 0 0 0 0
556 29 0 0 0 0
559 30 0 0 0 0

1 268 0 0 1 268

581 31 0 0 0 0
582 32 1 268 0 0 1 268

0 0 0 0
595 33 0 0 0 0

62 369 0 0 62 369

0 1 812 0 1 812
601 1 0 0 0 0
602 2 0 1 812 0 1 812
604 3 0 0 0 0

0 0 0 0
611 4 0 0 0 0
612 5 0 0 0 0
613 6 0 0 0 0
614 7 0 0 0 0

0 0 0 0
621 8 0 0 0 0
622 9 0 0 0 0
623 10 0 0 0 0
624 11 0 0 0 0

5 621 141 0 5 762
641 12 0 0 0 0
642 13 0 0 0 0
643 14 0 0 0 0
644 15 12 141 0 153
645 16 115 0 0 115
648 Zúčtování fondů 17 0 0 0 0
649 18 5 494 0 0 5 494

2

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží

II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem

Změna stavu zásob výrobků
Změna stavu zvířat

IV. Ostatní výnosy celkem

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

Ostatní pokuty a penále

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

Platby za odepsané pohledávky
Úroky
Kursovné zisky

Jiné ostatní výnosy

Účtová třída 5 celkem ( řádek 1 až 33 )

Aktivace vnitroorganizačních služeb

Změna stavu zásob nedokončené výroby

III. Aktivace celkem

Aktivace materiálu a zboží

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
nehmotného a hmotného majetku

Změna stavu zásob polotovarů

Prodané cenné papíry a podíly
Prodaný materiál
Tvorba rezerv
Tvorba opravných položek

B. VÝNOSY

VII. Poskytnuté příspěvky celkem

Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními 
složkami
Poskytnuté členské příspěvky      

VIII. Daň z příjmů celkem celkem

Dodatečné odvody daně z příjmů

Číslo 
účtu Název ukazatele Číslo 

řádku

Činnosti
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hlavní hospodářská celkem
5 6 7 8

567 0 0 567

652 19 567 0 0 567
653 20 0 0 0 0
654 21 0 0 0 0
655 22 0 0 0 0
656 23 0 0 0 0
657 24 0 0 0 0
659 25 0 0 0 0

54 173 0 0 54 173

681 26 0 0 0 0
682 27 47 548 0 47 548
684 28 6 625 0 0 6 625

7 478 0 0 7 478
691 29 7 478 0 0 7 478

67 839 1 953 0 69 792
5 470 1 953 0 7 423

591 Daň z příjmů 65 0 0 0
5 470 1 953 0 7 423

999 307 477 5 859 0 313 336

Odesláno dne:                        Razítko:                                 Podpis vedoucího úč.jednotky:

Odpovídá za údaje:

Telefon:

Přijaté příspěvky (dary)

Účtová třída 6 celkem ( řádek 1 až 29 )
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM

VI. Přijaté příspěvky celkem

VII.  Provozní dotace celkem

Provozní dotace

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

Přijaté členské příspěvky

3

Kontrolní číslo

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍM

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz

Jaroslava Sobotková
11.05.17

Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Zúčtování rezerv

Zúčtování opravných položek

Číslo 
účtu Název ukazatele

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
Tržby z prodeje materiálu

Činnosti
Číslo 
řádku

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku



pŘíLoha k ÚčEtní zá-
vĚrCE kE Dni 31. 12. 2016 

1. popis spoLEčnosti
Název společnosti: SOS dětské vesničky, z.s.

Sídlo: Revoluční 764/17, 110 00 Praha 1

Právní forma: Spolek

Spisová značka: L 783 vedená u Městského soudu 
v Praze

Identifikační číslo: 00407933, neplátce DPH

Účetní období: Kalendářní rok 1. 1. 2016 –  
31. 12. 2016

Statutární orgán: PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D., 
Předsedkyně spolku

Členové předsednictva: Mag. Tom Malvet, Ing. 
Miroslav Šulaj, Mag. Amanda Bence, Mag. Katrin 
Raie, Mgr. Magdaléna Pořízková 

Datum vzniku: 28. června 1990

Účel a poslání: SOS dětské vesničky patří mezi 
nejvýznamnější neziskové organizace v České 
republice. Ročně pomáhají stovkám rodin ohro-
žených odebráním dítěte, stejně jako týraným, 
zneužívaným a zanedbávaným dětem, které ve 
své původní rodině nemohou vyrůstat. SOS dětské 
vesničky poskytují komplexní služby sahající od 
prevence odebírání dětí z rodin přes okamžitou po-
moc dětem v akutní nouzi až po podporu pěstoun-
ských rodin či pomoc sociálně znevýhodněným 

mladistvým se vstupem do samostatného života. 
Programy organizace jsou v rámci lokálních zdrojů 
z 64 procent financovány z příspěvků soukromých 
dárců a lze je podpořit ve veřejné sbírce na účtu: 
211 757 409 / 0300.

2. zákLaDní výChoDiska pro sEsta-
vEní ÚčEtní závĚrky
Přiložená účetní závěrka byla připravena v souladu 
se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákona o účetnictví) 
a prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro 
účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími 
v soustavě podvojného účetnictví, ve znění poz-
dějších předpisů, ve znění platném pro rok 2016 
a 2015.
Částky v účetní závěrce a v příloze jsou zaokrouh-
leny na tisíce českých korun (tis. Kč), neníli uve-
deno jinak.

3. ÚčEtní MEtoDy
Způsoby oceňování, odpisování a účetní metody, 
které spolek používal při sestavení účetní závěrky 
za rok 2016 a 2015, jsou následující:

a) Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v po-
řizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení  
a náklady s pořízením související.
Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 000, tis. 
Kč v roce 2016 a 2015 je odpisován na vrub ná-

kladů na základě předpokládané doby životnosti 
příslušného majetku.

Odpisy
Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny 
a předpokládané doby životnosti příslušného ma-
jetku. Odpisový plán je v průběhu používání dlou-
hodobého nehmotného majetku aktualizován na 
základě očekávané doby životnosti majetku. Před-
pokládaná životnost je stanovena takto:

tab. 1

Počet let – 
2016

Počet let – 
2015

Software 3 3

Spolek netvoří opravné položky k dlouhodobému 
nehmotnému majetku.

b) Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v poři-
zovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, ná-
klady na dopravu, clo a další náklady s pořízením 
související. Úroky z úvěru nejsou součástí pořizo-
vací ceny.
Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 000, tis. Kč 
v roce 2016 a 2015 se odepisuje po dobu ekono-
mické životnosti.
Dlouhodobý hmotný majetek získaný bezplatně se 
oceňuje reprodukční pořizovací cenou a účtuje se 
ve prospěch účtu základního kapitálu (u nemovi-
tostí) a ostatních kapitálových fondů (u movitého 
majetku) / oprávek (u odpisovaného majetku). Re-

29



produkční pořizovací cena tohoto majetku byla sta-
novena na základě odhadu. Ocenění dlouhodobého 
hmotného majetku se snižuje o dotace ze státního 
rozpočtu. Náklady na technické zhodnocení dlou-
hodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizo-
vací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů.

Odpisování
Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny 
a předpokládané doby životnosti příslušného ma-
jetku. Odpisový plán je v průběhu používání dlou-
hodobého hmotného majetku aktualizován na zá-
kladě očekávané doby životnosti a předpokládané 
zbytkové hodnoty majetku. Předpokládaná život-
nost je stanovena takto:

tab. 2 Počet let –  
2016

Počet let – 
2015

Stavby 30 30
Dopravní prostředky 5 5
Jiný dlouhodobý 
hmotný majetek

5 5

Pokud dochází k poklesu účetní hodnoty u dlouho-
dobého hmotného majetku, tvoří spolek opravnou 
položku. K 31. 12. 2016 ani k 31. 12. 2015 nebyly 
opravné položky vytvářeny. 

c) krátkodobý finanční majetek
Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze 
v hotovosti a na bankovních účtech. Peněžní pro-
středky jsou oceněny ve jmenovité hodnotě.

d) zásoby
Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími 
cenami s použitím metody “first in, first out” (FIFO 
–  první cena pro ocenění přírůstku zásob se použi-
je jako první cena pro ocenění úbytku zásob), s po-
užitím pevných cen a oceňovacích rozdílů. Pořizo-
vací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení 
včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady 
na přepravu, clo, provize atd.). Pro účtování zásob 
účetní jednotka používá způsob „B“.

e) pohledávky
Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou 
hodnotou. Nakoupené pohledávky se oceňují po-
řizovací cenou. Ocenění pochybných pohledávek 
se snižuje pomocí opravných položek na vrub ná-
kladů na jejich realizační hodnotu a to na základě 
individuálního posouzení jednotlivých dlužníků  
a věkové struktury pohledávek. 
Dohadné účty aktivní se oceňují na základě odbor-
ných odhadů a propočtů. 
Pohledávky i dohadné účty aktivní se rozdělují na 
krátkodobé (doba splatnosti do 12 měsíců včetně) 
a dlouhodobé (splatnost nad 12 měsíců), s tím, že 
krátkodobé jsou splatné do jednoho roku od roz-
vahového dne.

f) vlastní jmění
Vlastní jmění spolku se tvoří účtováním hodnoty 
nemovitého majetku, nabytého bezúplatně, sníže-
ného o oprávky dle vyhlášky 504/2002 Sb., §18. 
Případné zvýšení nebo snížení vlastního jmění na 

základě rozhodnutí statutárního orgánu, se vyka-
zuje jako změny vlastního jmění na vrub ostatních 
fondů. 
Spolek nevytváří rezervní fond ze zisku. 

g) Cizí zdroje
Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve 
jmenovitých hodnotách. 

h) Leasing
Spolek účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje 
leasingové splátky do nákladů a aktivuje v přípa-
dě finančního leasingu příslušnou hodnotu naja-
tého majetku v době, kdy smlouva o nájmu končí  
a uplatňuje se možnost nákupu. Splátky nájemného 
hrazené předem se časově rozlišují.

i) Devizové operace
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují 
v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich 
vzniku, a k rozvahovému dni byly položky peněži-
té povahy oceněny kurzem platným k 31. 12. vy-
hlášeným Českou národní bankou.
Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty 
se účtují do finančních výnosů nebo finančních ná-
kladů běžného roku.

j) Účtování výnosů a nákladů
Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do 
období, s nímž věcně i časově souvisejí.
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k) Daň z příjmů
Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci plat-
né daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo 
sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuzna-
telné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba 
a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, 
náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a da-
ňovými odpisy atd.). Dále se zohledňují položky 
snižující základ daně (dary), odčitatelné položky 
(daňová ztráta, náklady na realizaci projektů vý-
zkumu a vývoje) a slevy na dani z příjmů.
Spolek neúčtuje o odložené daňové povinnosti. 

l) Dotace a granty
V roce 2016 spolek získal dotace z veřejných 
zdrojů ve výši 7 478 tis. Kč (v roce 2015: 6 952 
tis. Kč). Z toho 2 372 tis. Kč činil státní příspěvek 
na pěstounskou péči (v roce 2015: 2 032 tis. Kč)  
a 5 106 tis. Kč činily státní příspěvky pro zřizova-
telé zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
( v roce 2015: 4 920 tis. Kč). 
 Z dotací, grantů a veřejných zakázek od veřejných 
institucí obdržel spolek v roce 2016 dotace v celkové 
výši 8 554 tis. Kč, (nejvýznamnější je dotace z Olo-
mouckého kraje 3 726 tis. Kč a Magistrátu hl. města 
Prahy 437 tis. Kč). Dotace je zaúčtována v okamži-
ku jejího přijetí. Dotace přijatá na úhradu nákladů se 
účtuje do provozních nebo finančních výnosů. Dota-
ce přijatá na pořízení dlouhodobého majetku včetně 
technického zhodnocení a na úhradu úroků zahrnu-
tých do pořizovací ceny majetku snižuje pořizovací 
cenu nebo vlastní náklady na pořízení.

m) následné události
Mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní 
závěrky nedošlo k významným událostem, které 
by měly vliv na účetní závěrku k 31. 12. 2016.

n) změny způsobů oceňování, odpisování, 
srovnatelnosti a opravy chyb minulých období
V roce 2016 spolek provedl opravu chyb minulých 
let, které byly k 31. 12. 2016 vykázány na pozici 
Fondy. Blíže viz. bod 10. Vlastní kapitál

4. DLoUhoDobý MaJEtEk
a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. kč)

tab. 3

Pořizovací cena
Poč. 
zůst.

Pří-
růstky

Vy-
řaz.

Pře-
vody

Koneč. 
zůst.

Software 1 545 60 1 605
Jiný dlouhodob. 
nehm. maj.
Celkem 2016 1 545 60 1 605

Celkem 2015 1 545 1 545

Oprávky
(viz Tab. 4)
Souhrnná výše drobného nehmotného majetku ne-
uvedeného v rozvaze činila v pořizovacích cenách  
k 31. 12. 2016 77 tis. Kč: (k 31. 12. 2015: 52 tis. Kč).
V roce 2016 a 2015 spolek nezískal bezplatně žád-
ný dlouhodobý nehmotný majetek.

b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. kč)

Pořizovací cena
(viz Tab. 5)

Oprávky
(viz Tab. 6) 
K 31. 12. 2016 souhrnná výše drobného hmotného 
majetku neuvedeného v rozvaze činila v pořizovacích 
cenách 942 tis. Kč (k 31. 12. 2015: 428 tis. Kč).
Spolek netvořil opravné položky k dlouhodobému 
hmotnému majetek.
Spolek netvořil zákonnou rezervu na opravy dlou-
hodobého hmotného majetku. 
V roce 2016 a 2015 spolek získal bezplatně dlou-
hodobý hmotný majetek ve výši 1 593 tis. Kč  
a 800 tis. Kč.
Spolek nemá k 31. 12. 2016 ani k 31. 12. 2015 žád-
ný majetek zastavený na krytí úvěru.

5. zásoby
Spolek netvořil opravné položky k zásobám  
k 31. 12. 2016 ani k 31. 12. 2015. Celkové zásoby 
k 31. 12. 2016 představovaly materiál na skladě ve 
výši 0 tis. Kč (k 31. 12. 2015: 35 tis. Kč). 

6. pohLEDávky
Spolek k 31. 12. 2016 vykazoval krátkodobé po-
hledávky v celkové výši 1 751 tis. Kč (k 31. 12. 
2015: 1 288 tis. Kč). Spolek nemá pohledávky více 
jak měsíc po splatnosti. 
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Spolek k 31. 12. 2016 ani k 31. 12. 2015 nevykazo-
val žádné opravné položky k pohledávkám.
Spolek nemá k 31. 12. 2016 ani k 31. 12. 2015 po-
hledávky, kryté podle zástavního práva.
K 31. 12. 2016 a 31. 12. 2015 spolek nevykazoval 
dlouhodobé pohledávky. 
Spolek nevykazuje k 31. 12. 2016 ani k 31. 12. 
2015 pohledávky za spřízněnými osobami.

7. opravné poLožky
Spolek k 31. 12. 2016 ani k 31. 12. 2015 netvořil 
žádné opravné položky.

8. krátkoDobý finanční MaJEtEk
K 31. 12. 2016 měl spolek kumulativní zůstatek na 
všech bankovních účtech: 37 348 tis. Kč (k 31. 12. 
2015: 32 854 tis. Kč). Spolek k 31. 12. 2016 vyka-
zoval zůstatek na pokladně a ceninách v celkové 
výši 310 tis. Kč (k 31. 12. 2015: 321 tis. Kč).

9. ostatní aktiva
Spolek k 31. 12. 2016 vykázal náklady příštích 
období ve výši 539 tis. Kč. Náklady příštích ob-
dobí zahrnují především 155 tis. Kč –  akontace 
na leasing automobilu, 260 tis. Kč – smlouva o 
bezúplatném zapůjčení vozidel, ostatní náklady 
jako pojištění, školení, atd.
K 31. 12. 2015 náklady příštích období činili  
566 tis. Kč (pojištění, školení, atd.) Jedná se o po-
ložky, které věcně a časově přísluší do následují-
cích účetních období.

Poč. zůst. Odpisy Prod., 
likvid.

Vyř. Opravy* Koneč. 
zůst.

Oprav. 
pol.

Účetní hodn.

Software 1236 200 1436 169
Jiný dlouhodob. nehm. maj.
Celkem 2016 1236 200 1436 169
Celkem 2015 887 352 -3 1236 309

Poč. zůst. Odpisy Prod., 
likvid.

Vyř. Opravy* Koneč. 
zůst.

Oprav. 
pol.

Účetní hodn.

Pozemky 0 25 758
Stavby 74 630 5 503 80 133 80 799
Stroje, přístroje a zařízení 968 128 1096 61
Dopravní prostředky 4 315 337 645 4 007 1 083
Inventář
Umělecká díla 0 0 313
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný majetek

0 0 448

Opravná položka k nabytému maj.
Celkem 2016 79 913 5 968 645 85 236 108 462
Celkem 2015 74 490 6 095 -672 79 913 112 506

Poč. zůst. Přírůstky Vyřazení Převody Konečný zůstatek
Pozemky 25 974 216 25 758
Stavby 158 852 2080 160 932
Stroje, přístroje a zařízení 1 157 1 157
Dopravní prostředky 5 675 60 645 5 090
Inventář
Umělecká díla 313 313
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný majetek 

448 448

Opravná položka k nabytému maj.
Celkem 2016     192 419 2 140 861 193 698
Celkem 2015     191 733 2 261 600 192 419

tab. 4

tab. 5

tab. 6

*opravy: viz bod 10. vlastní kapitál

*opravy: viz bod 10. vlastní kapitál
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10. vLastní JMĚní
Přehled o změnách vlastního jmění
(viz Tab. 8) 

Vlastní jmění spolku se skládá z hodnoty nemovi-
tého majetku (budov a pozemků) včetně umělec-
kých děl, spojených s tímto majetkem, nabytým 
bezúplatně (restitucí, dědictvím, nebo darováním). 
Ostatní kapitálové fondy se skládají z převedeného 
hospodářského výsledku a oprav chybného účtova-
ní v minulých obdobích. 
Spolek dle zákonných požadavků účtuje bezúplat-
ně nabytý dlouhodobý majetek do základního ka-
pitálu a následně hodnotu základního kapitálu sni-
žuje o oprávky k tomuto majetku. 
Vlastní jmění byl v roce 2016 navýšen o dar spo-
lečnosti od Kauflandu, který byl využit na technic-
ké zhodnocení nemovitosti ve výši 1 593 tis. Kč. 
Vlastní jmění bylo sníženo o hodnotu prodaných 
pozemků ve výši 269 tis. Kč a hodnotu oprávek 
za rok 2016 ve výši 4 884 tis. Kč (vztahujících se  
k dlouhodobému majetku evidovanému ve vlast-
ním jmění). Celková hodnota vlastního jmění k 31. 
12. 2016 činila 107 488 tis. Kč.
Fondy byly navýšeny v roce 2016 o částku 8 312 
tis. Kč. Jednalo se o převod zisku z roku 2015.
Fondy byly sníženy o 362 tis. Kč, jednalo se  
o zúčtování odpisů z technického zhodnocení 
domů v dětské vesničce ve Chvalčově za rok 2016
Změny ve vlastním kapitále provedené v minulém 
účetním období
Na základě rozhodnutí představenstva k 31. 5. 

2015 došlo v roce 2015 k revizi hodnoty základní-
ho kapitálu. Společnost dle zákonných požadavků 
účtuje bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek do 
základního kapitálu a následně hodnotu základního 
kapitálu snižuje o oprávku k tomuto majetku. Od 
data vzniku společnosti bylo do základního kapi-
tálu zaúčtováno velké množství takových položek. 
Proto v průběhu 2015 bylo provedeno porovnání 
hodnoty základního kapitálu se skutečným fyzic-
kým stavem s cílem eliminovat chyby v účtování  
 minulých let. Ke stanovení nové hodnoty základ-
ního kapitálu byly použity hodnoty výše uvedené-
ho majetku včetně technických zhodnocení sníže-
ného o oprávky d datu 31. 12. 2014.
Nová hodnota základního kapitálu k 31. 5. 2015 
činila 114 546 tis. Kč. Hodnota Fondů po přeúčto-
vání oprav činila 25 534 tis. Kč. V roce 2015 na 
účtech základního kapitálu a ostatních fondů nasta-
ly následující pohyby:
Základní kapitál byl navýšen o 25 952 tis. Kč (pře-
vod hodnoty z účtu ostatních fondů) a o 800 tis. 
Kč hodnota nově nabytého majetku (dědictví, byt). 
Celkové navýšení základního kapitálu v roce 2015 
činilo 26 753 tis. Kč.
Základní kapitál byl rovněž snížen o pořizovací 
hodnotu prodaného pozemku 122 tis. Kč o odpisy 
nemovitého majetku, zúčtované ve prospěch vý-
nosového účtu 4 888 tis. Kč a o odpisy movitého 
majetku, chybně zaúčtovaného na účet základní-
ho kapitálu částečně ve prospěch Fondů (odpisy 
minulých období), částečně ve prospěch výnoso-
vého účtu (odpisy za rok 2015). Celkové snížení 

základního kapitálu v roce 2015 činilo 7 859 tis. 
Kč. Hodnota základního kapitálu k 31. 12. 2015 
činí 107 488 tis. Kč.
Fondy byly navýšeny o částku 3 164 tis. Kč – opra-
vy účtování minulých období. Jednalo se o opravu 
chybného zaúčtování odpisů v předchozích letech 
(675 tis. Kč). Dále se jednalo o opravu duplicitně 
zaúčtovaného majetku (technického zhodnocení 
budov, které již bylo zaúčtováno na základní kapi-
tál) ve výši 1 231 tis. Kč a opravu účtování odpisů 
movitého majetku z minulých období, který byl za-
účtován na základní kapitál (1 209 tis. Kč).
Fondy rovněž byly sníženy o 25 952 tis. Kč – pře-
vod na účet základního majetku o 362 tis. Kč – 
zúčtování odpisů z technického zhodnocení domů 
ve vesničce ve Chvalčově, které bylo financováno 
z dotace v roce 2012 od SOS Children’s Village 
Kinderdorf International, o ztráty z minulých let 
12 180 tis. Kč a o zisk z roku 2014 5 615 tis. Kč. 
Celkové snížení ostatních fondů činilo v roce 2015 
32 878 tis. Kč. Hodnota ostatních fondů k 31. 12. 
2015 činí 21 772 tis. Kč. Převod ztrát z minulých 
let a zisku z roku 2014 na účet fondu byl schválen 
předsednictvem spolku dne 3. 9. 2015.

11. rEzErvy
Spolek k 31. 12. 2016 ani k 31. 12. 2015 nevytvořil 
žádné rezervy.

12. DLoUhoDobé závazky
Spolek k 31. 12. 2016 ani k 31. 12. 2015 neeviduje 
žádné dlouhodobé závazky.
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Zůstatek k  
1.1. 2015

Zvý-
šení

Snížení Zůstatek 
k 31.12. 

2015

Zůstatek 
k 1.1. 
2016

Zvý-
šení

Sní-
žení

Zůstatek 
k 31.12. 

2016
Vlastní jmění 88 594 26 753 -7 859 107 488 107 488 1 593 -5 113 103 968
Fondy 51 486 3 164 -32 878 21 772 21 772 8 312 -362 29 722
Rozdíly z přecenění majetku a závazků
Výsledek hospodaření minulých let - 6 564  6 564 8 312 -8 312 0
Účet výsledku hospodaření 8 312 8 312 7 423 7 423

Vlastní zdroje celkem 133 516 38 229   -34 173 137 572 137 572 17 328   -13 786 141 113

13. krátkoDobé závazky
Celkové krátkodobé závazky k 31. 12. 2016 byly 
vykázány ve výši 7 012 tis. Kč (k 31. 12. 2015:  
6 716 tis. Kč).
Spolek měl k 31. 12. 2016 závazky po splatnosti 
ve výši 293 tis. Kč, avšak spolek nemá pohledávky 
více jak 37 dní po splatnosti.
K 31. 12. 2016 ani k 31. 12. 2015 spolek neměl 
krátkodobé závazky, k nimž bylo zřízeno zástavní 
právo nebo záruka ve prospěch věřitele.
Ostatní krátkodobé závazky jsou tvořeny závazky 
vůči dětem: Money Gifty 1 665 tis. Kč (k 31. 12. 
2015: 1 779 tis. Kč), a vůči zaměstnancům: mzdy 
za prosinec 2016 1 793 tis. Kč (k 31. 12. 2015:  
1 703 tis. Kč).
Společnost eviduje k 31. 12. 2016 1 017 tis. Kč  
(k 31. 12. 2015: 951 tis. Kč) splatných závazků po-
jistného na sociální a zdravotní zabezpečení.
Dohadné účty pasivní zahrnují především zálohy 
na energii. Jejich výše je stanovena na základě 
zkušeností z předchozích let a činí k 31. 12. 2016 1 
205 tis. Kč (k 31. 12. 2015: 436 tis. Kč).
Spolek nemá k 31. 12. 2016 ani k 31. 12. 2015 zá-
vazky vůči spřízněným osobám.

14. bankovní ÚvĚry a finanční výpo-
MoCi
Spolek nevykazoval k 31. 12. 2016 ani k 31. 12. 
2015 žádné bankovní úvěry a jiné půjčky nebo 

tab. 8

Rozpis částky bud. plateb dle 
fakt. doby splat. k 31.12.2015

Popis Termíny/ 
Podmínky

Součet splátek 
nájem. po celou 

dobu předp. pron.

Skutečně uhraz. 
splátky nájem.  
z fin. pronáj.  
k 31.12.2016

Skutečně uhraz. 
splátky nájem. 
z fin. pronáj.  
k 31.12.2015

Splatné do 
jednoho roku

Splatné po 
jednom roce

automobil 
hyundai

od 01. 01. 
2016 do 05. 

06. 2020

54 85 0,- 0,- 297

tab. 10

2016 2015
Domácí Zahraniční Domácí Zahraniční

Příjem ze zahraničních fondů 11 013 17 284
Fundraisingový příjem 32 977 32 168
Dotace a granty 16 033 18 275
Ostatní příjmy 2 769 2 908
Výnosy celkem 51 779 11 013 53 351 17 284

2016 2015
Celkový počet 
zaměstnanců

Členové řídí-
cích orgánů

Celkový počet 
zaměstnanců

Členové řídících 
orgánů

Průměrný počet zaměstnanců 77 9 87 9
Mzdy 24 376 5 262 22 118 4 903
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 7 992 1 733 7 285 1 716
Sociální náklady 1 070 87 780 81
Osobní náklady celkem 33 438 7 082 30 183 6 700

tab. 11

tab. 12
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15. ostatní pasiva
K 31. 12. 2016 ani k 31. 12. 2015 spolek nevykazo-
val výdaje příštích období.
Výnosy příštích období jsou k 31. 12. 2016 vyká-
zány ve výši 454 tis. Kč (k 31. 12. 2015: 3 591 
tis. Kč). Výnosy příštích období zahrnují k 31. 12. 
2016 především dar ve výši 193 tis. Kč a výpůjčku 
aut ve výši 261 tis. Kč
Výnosy příštích období jsou k 31. 12. 2015 vy-
kázány ve výši 3 591 tis. Kč. Výnosy příštích ob-
dobí zahrnují k 31. 12. 2015 především 1 075 tis. 
Kč nevyčerpanou dotaci z mezinárodních fondů 
PSA (promoting and supporting associations) na 
opravy domů V Chvalčově a Karlových Varech  
a 2 341 tis. Kč nevyčerpanou dotaci SPIF (sustai-
nable path implementation fund), poskytnutou na 
rozvoj programu v roce 2015 z KDI. Tyto dotace 
jsou účtovány do výnosů období roku 2016, kdy 
budou vyčerpané

Daň z příjmů
Za rok 2016 měl spolek daňovou ztrátu ve výši  
1 266 tis. Kč

Leasing
(viz Tab. 10) 
V prosinci 2015 byla uhrazená první zvýšená splát-
ka ve výši 200 tis. Kč na finanční leasing automo-
bilu od společnosti UniCredit Leasing CZ, a.s. Mě-
síční splátky leasingu jsou hrazeny dle splátkového 
kalendáře hrazeny od ledna 2016.

16. MaJEtEk a závazky nEvykázané  
v rozvazE
Spolek neměl k 31. 12. 2016 a 31. 12. 2015 ma-
jetek a závazky, které nejsou vykázány v rozvaze. 

17. výnosy
Rozpis výnosů společnosti z běžné činnosti 
(viz Tab. 11)
Převážná část výnosů spolku za rok 2016 a za 
rok 2015 je z fundraisingu. V roce 2016 výnosy 
od individuálních dárců činí 61% celkových fun-
draisingových výnosů, 35% od soukromých firem, 
4% z toho jsou věcné dary. V roce 2015 výnosy 
od individuálních dárců činí 58% celkových fun-
draisingových výnosů, 42% od soukromých firem, 
2% z toho jsou věcné dary. Z těchto výnosů spolek 
eviduje dotace a granty na provozní účely přijaté z 
veřejných zdrojů ve výši 16 033 tis. Kč v roce 2016 
a ve výši 18 275 tis. Kč v roce 2015. 

18. osobní nákLaDy
Rozpis osobních nákladů 
(viz Tab. 12)
V roce 2016 a 2015 členové statutárních a dozor-
čích orgánů neobdrželi žádné odměny. 
V roce 2016 a 2015 neobdrželi členové statutár-
ních a dozorčích orgánů a řídící pracovníci žádné 
zápůjčky, přiznané záruky, zálohy a jiné výhody.

19. inforMaCE o spŘíznĚnýCh osobáCh
Spolek neměl v roce 2016 ani 2015 žádné spříz-
něné osoby.

20. význaMné UDáLosti, ktEré nasta-
Ly po rozvahovéM Dni
Po rozvahovém dni nedošlo k žádným významným 
událostem. 

Sestaveno dne 11. 5. 2017
 
Vyhotovila:

Jaroslava Sobotková, účetní

Statutární orgán:

PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D., předsedkyně Spolku
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DoDatky
zpráva o pŘEDpokLáDanéM vývoJi 
spoLkU
Spolek bude v nadcházejícím roce nadále pokračo-
vat ve své činnosti, a to v poskytování sociálních 
služeb dětem. Žádné změny nejsou plánovány.

zpráva o výDaJíCh v obLasti výzkU-
MU a vývoJE
Žádné výdaje v oblasti výzkumu a vývoje nebyly 
vynaloženy.

zpráva o aktivitáCh v obLasti oChra-
ny životního prostŘEDí a praCovnĚ 
právníCh vztazíCh
Spolek postupuje v oblasti ochrany životního pro-
středí a pracovně právních vztahů v souladu s plat-
nou legislativou.

zpráva o vztazíCh MEzi propoJEnýMi 
osobaMi
Zpráva o vztazích za rok 2016 není vyhotovena, 
protože ovládaná osoba není obchodní korporací, 
ale zapsaným spolkem.

zpráva o skUtEčnostECh, ktEré na-
staLy až po konCi rozvahového DnE
Mezi rozvahovým dnem a datem sestavení této vý-
roční zprávy nenastaly žádné významné skutečnosti.

inforMaCE o toM, zDa ÚčEtní JED-
notka Má orGanizační sLožkU v 
zahraničí
Spolek nemá organizační složku v zahraničí.

ÚčEtní závĚrka za rok 2016 a výrok 
aUDitora 

Účetní závěrka byla ověřena auditorskou firmou 
APOGEO Audit, s.r.o.

Výroční zpráva společně s účetními výkazy a pří-
lohou k účetní závěrce tvoří dohromady účetní zá-
věrku spolku k 31. 12. 2016.
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Děkujeme desetitisícům lidí s dobrým srd-
cem, kteří s námi pomáhají ohroženým dě-
tem prostřednictvím svých finančních darů. 
Děkujeme také stovkám firem a nadačních 
fondů, které nás podporují svými finančními 
dary, zkušenostmi, produkty či vlastní prací, 
abychom mohli dát dětem láskyplný domov 

a mladým lidem zajistit rovnocenný vstup do 
samostatného života.

Děkujeme mediálním partnerům za podporu 
a prostor, který věnovali propagaci našich ak-
tivit a pomoci dětem v časopisech, v online 
prostoru a ve vysílacím čase.

Děkujeme také městům, krajům a minister-
stvům za finanční dotace a granty.

Za všechny ohrožené děti děkujeme všem 
ostatním, kteří na tomto místě nemohli či ne-
chtěli být jmenovitě uvedeni. 

GEnEráLní  
partnEr hLavní partnEŘi

poDĚkování

hLavní DárCi z vEŘEJného sEktorU

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Olomoucký kraj
Karlovarský kraj
Hl. m. Praha
Město Karlovy Vary

Město Přerov
Město Bystřice pod Hostýnem
Město Benátky nad Jizerou
Město Prostějov
Město Ivančice

Město Nejdek
Město Zábřeh
Město Šumperk
Město Mohelnice
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Orbit Professinal

Orbit for Kids



partnEŘi, ktEŘí poskytLi vĚCné Dary či sLUžby

MEDiáLní partnEŘi

inDiviDUáLní DárCi

partnEŘi

KOUTECKÝ s.r.o.
Hasbro Czech s.r.o.
VFH Vašíček a partneři s.r.o., advokátní 
kancelář
VTRADE, s.r.o.
Busch Vakuum, s.r.o.

Řízení letového provozu České republiky, 
státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)
Michlovský spol. s r.o.
PAKRA ZFSERVIS s.r.o.
mfly s.r.o.
ČEGAN, s.r.o.
forteq Czech s.r.o.

RAFAEL DĚTEM, nadační fond
Československá obchodní banka, a. s.
Elite Solutions, s.r.o.
Nadace AGROFERT
ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.
IMPORT CAR s.r.o.

Business Media CZ s.r.o.
Mindshare s.r.o.

BAUER MEDIA v.o.s.
NEWTON Media, a.s. 

Burda Praha, spol. s r.o. 

HUDYsport, a.s.
Hyundai Motor Czech s.r.o.

White & Case
Tescoma s.r.o.

IP Izolace Polná, s.r.o.
ACTIVA spol. s r.o.

JUDr. Pavel Beránek, Praha
Jana Bierhanzlová, Praha
Tonda Bradáč, Praha
Ivana a Karel Břenkovi, Bílovice nad Svitavou
Jan Ditrich, Praha
Filip Chodounský, Praha
Jaroslav Jírovec, Rudolfov
Ing. Richard Knecht, Černá Hora
Ing. Vojtěch KnopKostka, Olomouc

Ing. Tomáš Končický, Praha
prof. Jiří Máca, Praha
Klára Mádlová, Praha
MUDr. Alena Machovcová, Černošice
Ing. Dušan Očka, Praha
RNDr. Jaroslav Otenšlégr, Praha
Ing. Petr Pařízek, Praha
Dr. Vratislav Pěchota, Jr., Esq. jménem pana 
Thomase Karena

Tým autorů knižní monografie Sucho v čes-
kých zemích pod vedením prof. RNDr. Ru-
dolfa Brázdila, DrSc. a prof. Ing. Miroslava 
Trnky, Ph.D.
Martin Ratolístka, Strmilov
Jindřich Zimola, Ostrava 

DĚkUJEME!
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