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Vážení a milí přátelé,

držíte v rukou pře-
hled shrnující naši 
činnost v roce 2019. 
Byl to pro nás vý-
znamný rok, pro-
tože jsme oslavili  
50. výročí od formál-
ního založení naší 
organizace. Když 

před půl stoletím představili odborníci v čele  
s profesory Zdeňkem Matějovským a Jiřím 
Dunovským veřejnosti alternativu k neosob-
ním a velkokapacitním dětským domovům, 
zvedla se obrovská vlna zájmu a v celonárod-
ní sbírce se během roku vybralo na tehdejší 
dobu neuvěřitelných 28 milionů korun. Po-
stavili jsme tehdy za ně první dvě SOS dětské 
vesničky, v nichž našly během následujících 
desetiletí nové rodiče a domov stovky dětí. 
Přesto problém ústavní péče ani po padesáti 
letech nezmizel, dokonce jsme jedna z mála 
zemí, kde je dodnes možné umístit i nejmenší 

děti do tří let do kojeneckého ústavu. Celko-
vě u nás v ústavní péči různého typu vyrůstá 
přes osm tisíc dětí. 

Naše činnost je tedy i po padesáti letech stejně 
potřebná. Stále existuje velké množství dětí, 
které potřebují naši pomoc – ať už jsou to ty, 
které sice vyrůstají s vlastními rodiči, ale hro-
zí jejich odebrání, nebo děti, které se ocitly  
v akutním ohrožení a potřebují pomoci v jed-
nom z našich krizových center, a nebo děti, 
které v původní rodině zůstat nemohly a ujali 
se jich rodiče pěstounští. 

Každoročně pomůžeme zhruba 1100 – 1200 
dětí. Nejde nám o navyšování počtu dětí, 
spíše o zvyšování kvality naší péče. Proto 
se sociální pracovníci, pedagogové, tety pe-
čovatelky a další kolegové pracující přímo  
s dětmi dovzdělávají a školí v metodách, jak 
s dětmi poznamenanými ranými traumaty co 
nejlépe a nejefektivněji pracovat. V Praze 
jsme za tímto účelem otevřeli nové metodic-
ké a vzdělávací centrum, v němž probíhají 

pravidelná školení, semináře a workshopy 
pro odborníky a pomáhající pracovníky z řad 
naší organizace i mimo ni.

Začínáme nové půlstoletí činnosti. Kéž by 
na jeho konci už nebyly žádné děti, které bu-
dou potřebovat naši pomoc! Děkujeme vám 
všem, kteří nás podporujete v úsilí pomoci 
dětem prožít šťastné dětství.

Jindra Šalátová
výkonná ředitelka

ÚVODNÍ SLOVO
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SOS DĚTSKÉ VESNIČKY V ROCE 2019

PODPOŘILI JSME PĚSTOUNY, 
KTEŘÍ SE STARAJÍ O 

186 

DĚTÍ V SOS DĚTSKÝCH  
VESNIČKÁCH I MIMO NĚ. 

Více na straně 16–19.

V RÁMCI PREVENTIVNÍCH  
SLUŽEB JSME POMOHLI   

752 
DĚTEM Z 339 RODIN, KTERÝM  
HROZILO ODEBRÁNÍ RODIČŮM  

ZE SOCIÁLNÍCH DŮVODŮ. 
Více na straně 8–11.

V NAŠICH KRIZOVÝCH  
CENTRECH NAŠLO 

70 
DĚTÍ DOČASNÝ DOMOV  
A ODBORNOU POMOC. 

Více na straně 12–15.



DÍKY VÁM JSME POMOHLI 1135 DĚTEM
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POMOHLI JSME VYKROČIT  
DO ŽIVOTA  

14 
MLADÝM LIDEM Z NAŠEHO  

DOMU NA PŮL CESTY
Více na straně 20–21.

NAŠE VOLNOČASOVÉ  
CENTRUM NAVŠTĚVOVALO 

113 
DĚTÍ ŽIJÍCÍCH V RIZIKOVÉM  

PROSTŘEDÍ. 
Více na straně 22–23.

V ROCE 2019  
JSME POMOHLI  

1135 
DĚTEM VYRŮSTAT V LÁSKYPLNÉ  
RODINĚ. DĚLÁME TO UŽ 50 LET.
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KARLOVY VARY
194 dětí

118

36

40
33

14

84 49
23

30

BRNO
131 dětí

CHVALČOV
128 dětí

PROSTĚJOV
292 dětí PŘEROV

158 dětí

ZÁBŘEH
130 dětí

PRAHA
102 dětí

Pěstounská péče
Krizové centrum SOS Sluníčko
Pomoc ohroženým rodinám
Dům na půl cesty
Volnočasové centrum

KDE POMÁHÁME
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PĚSTOUNSKÁ PÉČE

Město Počet dětí

Karlovy Vary 36

Brno 84

Praha 23

Chvalčov 15

Prostějov 21

Zábřeh 7

CELKEM 186

DŮM NA PŮL CESTY

Město Počet dětí

Brno 14

POMOC OHROŽENÝM RODINÁM

Město Počet dětí

Karlovy Vary 118

Brno 33

Praha 49

Prostějov 271

Zábřeh 123

Přerov 158

CELKEM 752

KRIZOVÉ CENTRUM  
SOS SLUNÍČKO

Město Počet dětí

Karlovy Vary 40

Praha 30

CELKEM 70

VOLNOČASOVÉ CENTRUM

Město Počet dětí

Chvalčov 113
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PREVENTIVNÍ POMOC PRO RODINY
Až 70 procentům odebrání dětí lze předejít, 
alespoň tak to tvrdí statistiky. Proto v sedm-
nácti lokalitách a 7 krajích poskytujeme te-
rénní sociální službu SOS Kompas rodinám 

v nepříznivé životní situaci, jimž hrozí ode-
brání dětí z péče – snažíme se pomoci jim 
situaci stabilizovat natolik, aby mohly děti 
zůstat se svými rodiči. Sociální pracovníci 

dlouhodobě pracují s rodiči i s dětmi a po-
skytují jim pomoc a poradenství v situacích, 
které nedokáží sami řešit. 
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1. PŘÍMÁ PRÁCE S DĚTMI
• Podpora při školní přípravě
• Podpora dítěte při vytváření funkčních sociálních vazeb  

s rodinou, vrstevníky a okolím
• Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních 

dovedností dítěte
• Nácvik finanční gramotnosti dětí
• Doporučení a vyhledání odborné pomoci pro dítě
• Volnočasové aktivity pro děti, kroužky, výlety, tábory

2. NÁCVIK RODIČOVSKÝCH KOMPETENCÍ
• Praktická podpora v oblasti péče, psychomotorického vývoje 

a zdraví dítěte
• Podpora rodičů ve výchově dětí
• Zajištění povinné školní docházky
• Zprostředkování doučování a podpora při školní přípravě
• Nasměrování rodičů k vedení dětí k smysluplnému trávení 

volného času

3. POMOC PŘI ŘEŠENÍ EXISTENČNÍCH  
POTÍŽÍ RODINY
• Pomoc při hledání zaměstnání
• Podpora a nácvik kompetencí při jednání na úřadech, 

vyřizování dávek apod.
• Pomoc při změně nevyhovujícího bydlení, při jednání  

s poskytovateli energií, s pronajímateli bytů
• Pomoc při oddlužení, nácvik finanční gramotnosti
• Pomoc s ukončením užívání návykových látek
• Nácvik rodičovského chování včetně vedení  

a udržování domácnosti

4. MATERIÁLNÍ POMOC
• Potravinová pomoc
• Školní pomůcky pro děti
• Hygienické potřeby
• Výbava pro miminko
• Vybavení dětských pokojů
• Sportovní vybavení pro děti
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PŘÍBĚHY POMOCI  
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KRISTÝNA TOMU VŮBEC NEMŮŽE UVĚ-
ŘIT. VE ČTRNÁCTI LETECH JE KONEČNĚ 
NA OPRAVDOVÉ DOVOLENÉ! SICE TO 
NENÍ MOŘE, KAM JEZDÍ VĚTŠINA JE-
JÍCH SPOLUŽÁKŮ, ALE JAKO MOŘE TO 
VYPADÁ: AŽ K TÉ VELKÉ VODNÍ PLOŠE 
SEBĚHNE, MUSÍ SI LOKNOUT, JESTLI 
TA VODA PŘECE JEN NÁHODOU NENÍ 
SLANÁ! ZATÍM VZPOMÍNÁ NA TO, JAK SE 
CÍTILA, KDYŽ SE SPOLUŽAČKY BAVILY  
O TOM, KAM V LÉTĚ POJEDOU. A JÍ SE 
ANI NEPTALY, PROTOŽE BY ODPOVĚĎ 
BYLA POŘÁD TA SAMÁ: KAM BYSME ASI 
MOHLI JET, KDYŽ TÁTA NEMÁ PRÁCI  
A MÁMA UKLÍZÍ? UŽ MĚLA CHUŤ HOLKY 
ZA TY OTÁZKY PRAŠTIT, ALE ZÁROVEŇ 
VĚDĚLA, ŽE BY TO K NIČEMU NEBYLO. 
JEN BY SE JÍ VYHÝBALY JEŠTĚ VÍC A VE 
ŠKOLE BY BYLO K NEVYDRŽENÍ. 

A teď jí vítr od Máchova jezera lechtá na tvá-
ři a Kristýna má na krajíčku z pocitu štěstí. 
Moc by to přála i mámě a tátovi: až bude vel-

ká, tak si najde nějakou super práci a vezme 
je nejen na tohle krásné místo, ale i k moři.  
A ségru Káťu taky, když jí slíbí, že na ní ne-
bude protivná! 

Kristýna je na prázdninách společně s něko-
lika dalšími dětmi z preventivní služby SOS 
Kompas a s dětmi z pěstounských rodin. Ne-
bylo to ale vůbec jen tak: nejdřív byla spousta 
práce a pak až tahle sladká odměna. Máma 
s tátou s pomocí sociálních pracovníků oběh-
li spoustu úřadů a než si obstarali všechno 
potřebné, trvalo to pěkně dlouho. Ale stálo 
to za to!  

Z vyřízené dávky v hmotné nouzi konečně 
zaplatila máma obědy a koupila jí nové boty, 
protože ty staré už jí několik měsíců tlačily. 
Katka snad dostane taky jedny, ale až k Vá-
nocům: důležitější je začít splácet dluhy, aby 
nepřišel exekutor. Ale teď to bude lepší, pro-

tože sociální pracovníci z preventivní služby 
pomohli tátovi najít práci, takže už máma 
nemusí chodit prosit o cukr nebo o vajíčka 
k sousedům. 

I Kristýna s osmiletou Katkou si tábor nej-
dřív musely „odpracovat“: nevynechat ani 
jedno doučování, zlepšit si známky a dokázat 
tak, že jim to za to stojí. Ale zas tak velká 
práce to nebyla a nejtěžší na tom bylo přeč-
kat těch pár posledních dnů před odjezdem. 
A teď jsou Kristýna s Katkou na pláži, kolem
běhají mrňousové z vesničky, házejí po sobě 
písek a sluníčko pěkně pálí. A tak to v létě 
přece má být, no ne?

KONEČNĚ LÉTO JAK MÁ BÝT 
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KRIZOVÁ CENTRA 
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou  
pomoc SOS Sluníčko v Karlových Varech  
a v Praze slouží v nepřetržitém provozu 
dětem, které se ocitnou v krizové situaci 
a nemohou z nejrůznějších důvodů zů-

stat ve své rodině. V malých skupinkách 
po maximálně 4 dětech se tu o děti starají 
tety pečovatelky, podporu jim poskytu-
je sociální pracovnice, psycholog a další 
odborníci podle potřeb konkrétního dítěte. 

Děti v SOS Sluníčku zůstávají do doby, 
než se jejich situace dlouhodobě vyřeší, 
nejdéle však šest měsíců. Maximální ka-
pacita jednoho centra je 8 dětí.
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DŮVODY PŘÍCHODU DĚTÍ DO KRIZOVÉHO 
CENTRA
• Vlastní žádost rodiče (náhlá ztráta bydlení,  

hospitalizace, léčba závislosti, momentální neschopnost  
se o dítě postarat)

• Vlastní žádost dítěte (konflikty v rodině, dítě se doma 
necítí bezpečně)

• Žádost OSPOD* nebo rozhodnutí soudu (týrání, zne-
užívání nebo jiné ohrožení dítěte, zanedbání péče, rodič 
vyšetřován z trestného činu) 

*Orgán sociálně-právní ochrany dětí

CÍLE NAŠÍ POMOCI:
• Poskytnout dítěti bezpečí a kompletní krizovou pomoc.
• Krátkodobě dítěti nahradit domov – zajistit nejen ubytování, 

jídlo, zdravotní péči, vzdělávání či volnočasové aktivity, ale  
i ochrannou a chápající náruč pečující tety.

• Podpořit rodinu dítěte, aby mohla péči o dítě znovu převzít.
• Přípravit dítě na návrat do rodiny a v případě, že to není 

možné, spolupracovat na hledání nejlepšího možného řeše-
ní pro dítě, zpravidla v dlouhodobé náhradní rodinné péči.
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PŘÍBĚHY POMOCI
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JE POLEDNE A VŠICHNI V SOS SLUNÍČ-
KU VĚDÍ, CO SE BUDE DÍT… JAKO KAŽDÝ 
DEN PO POLEDNI LUKÁŠEK PLÁČE, KŘI-
ČÍ, TLUČE OKOLO SEBE A HÁZÍ SEBOU  
O ZEM. UZLÍK NEŠTĚSTÍ SÁM NEVÍ, CO SE 
S NÍM DĚJE, A ANI ZKUŠENÉ TETY SI S NÍM 
V PRVNÍCH DNECH NEVĚDĚLY RADY. PO-
CHOPIT SITUACI JIM POMOHLY AŽ LUKÁŠ-
KOVY ZOUFALÉ POHLEDY NA HODINY. 

Teta bere Lukáška do náruče a klidným hlasem 
mu říká: „Ty víš, že už bylo poledne a mam-
ka tu ještě není, a to tě trápí, viď?“ Lukášek 
popotáhne a neznatelně kývne. „Až se vyspíš, 
budeme mamku vyhlížet z okna a kdyby nešla, 
zavoláme jí…“ Luky se stulí do tetiny náruče  
a úlevou a únavou za chvíli usíná. 

Čtyřletého Lukáše trochu naučil hodiny ne-
vlastní děda, který si ho občas bral k sobě, 
když ale umřel, mladá maminka Iveta péči  
o aktivního, zvídavého klučinu sama nezvlá-
dala. Sama prožila náročné dětství v dětském 
domově. Neuměla pečovat o domácnost, hos-
podařit s penězi, nedokázala být Lukáškovi 
dobrou mámou, i když moc chtěla. 

Chtění ale někdy nestačí, a když přišli o dě-
dečka, ona i Lukášek strádali. Začínala Luká-
še nechávat samotného a ten byl stále ustra-
šenější, úzkostlivější a zanedbanější. Začalo 
hrozit, že podobně jako máma, i Lukáš na-
konec skončí v dětském domově. Sociální 
pracovnice naštěstí navrhla dočasný pobyt 
Lukáška v krizovém centru a maminka tak 
dostala čas na vyřešení situace. 

Láska k Lukáškovi pro ni byla silnou motiva-
cí. Iveta začala s pomocí sociálně aktivizační 
služby řešit svoji finanční a bytovou situaci  
a během konzultací s pracovníky SOS Slu-
níčka a s pracovnicí OSPOD se postupně uči-
la lépe rozpoznávat a naplňovat Lukáškovy 
potřeby. Lukášek byl v SOS Sluníčku sice 
v teple a v bezpečí, ale odloučení od mámy 
zvládal velice špatně a každý den jí nedočka-
vě vyhlížel. Poslední hodiny a minuty před 
přesunem do azylového domu pro maminky 
s dětmi už bude Lukášek odpočítávat s tetou 
radostně. To budou v azylovém domě koukat, 
jak šikovný klučina tam s mámou přišel!

PĚT MINUT PO DVANÁCTÉ



PODPORA PĚSTOUNSKÝCH RODIN
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Pěstounské rodiny jsou vlajkovou lodí SOS 
dětských vesniček, na nichž byla organi-
zace před padesáti lety vybudována. Dnes 

jsou SOS dětské vesničky moderními centry 
služeb, které podporují pěstounské rodiny 
žijící nejen přímo ve vesničce, ale i v širo-

kém okolí. Doprovázíme pěstouny v šesti 
krajích.
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POSKYTUJEME SLUŽBY:
• Dětem v pěstounské péči (psychologická a další odborná 

podpora, poradenství, podpora kontaktu s biologickou 
rodinou, aktivity rozvíjející schopnosti dítěte, kroužky, výlety, 
tábory, doučování)

• Pěstounským rodičům (zvyšování kompetencí a vzdělá-
vání pěstounů, poradenství v oblasti výchovy, pomoc  
s orientací na úřadech, odlehčovací služby – hlídání dětí, 
psychologická podpora apod.)

ZAJÍMAVÁ ČÍSLA:
• 1969 – rok, kdy vznikly SOS dětské vesničky
• 28 milionů – částka, která se během prvního roku vybrala 

na výstavbu SOS vesniček
• Stovky – přesný počet dětí, které vyrostly v SOS vesnič-

kách, bohužel neznáme
• 18 – rekordní počet dětí, vychovaných v průběhu 28 let 

jednou pěstounskou maminkou
• 50 – tolik let pomáháme dětem vyrůstat v milující rodině

SOS DĚTSKÉ VESNIČKY PŘED 50 LETY…
• Organizace vybírala a školila maminky – pěstounky, ty se 

nastěhovaly do jednoho z domů ve  vesničce a postupně 
přijímaly do své péče až 8 dětí

• Mamince pomáhala rodinná asistentka – teta
• Ve vesničce žil i ředitel se svou rodinou, byl společně se 

svým zástupcem pro děti mužským vzorem
• Vesničku pravidelně navštěvoval dětský psycholog, působi-

la tu sociální pracovnice

… SOS DĚTSKÉ VESNIČKY DNES
• SOS dětské vesničky působí jako doprovázející organiza-

ce pro pěstounské rodiny
• Pěstouny vybírají krajské úřady, mohou se jimi stát ženy, 

muži i páry
• Jednou ze služeb, kterou pěstounské rodiny mohou  

využít, je zvýhodněné ubytování v jednom z domů  
v SOS dětské vesničce, mohou ale bydlet i kdekoliv jinde

• Specializovaná podpora velkých sourozeneckých skupin, 
dětí s poruchou citové vazby a traumatizovaných dětí



PŘÍBĚHY POMOCI
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„TEĎ BYCH VÁS CHTĚL POPROSIT, ABYS-
TE ZATLESKALI MOJÍ MAMINCE, KTERÁ JE 
TADY DNES VEČER S NÁMI,“ ŘÍKÁ MLADÝ 
MUŽ NA PÓDIU. VLNA ÚSMĚVŮ A POT-
LESKU PROJDE STUDENTSKÝM KLUBEM,  
A KDO SE OTOČÍ DOZADU, UVIDÍ NENÁ-
PADNOU ŽENU OKOLO ŠEDESÁTKY, NE-
SMĚLE SE USMÍVAJÍCÍ NA MLADÍKA, KTE-
RÝ O POTLESK PRO NI POŽÁDAL. POTOM 
SKLONÍ HLAVU, ASI ABY NEBYLO VIDĚT, 
JAK JE DOJATÁ.
 
Marek je nejen frontman ve své kapele, ale 
také skvělý student. Studuje sociální práci 
na vysoké škole a už nyní pomáhá jako dob-
rovolník mnoha lidem, kteří neměli v životě 
zatím moc štěstí: zrovna minulý týden hrál  
s kamarády celé odpoledne maminkám  
v azylovém domě! A přitom jeho život neza-
čal vůbec dobře… Měl ale štěstí v neštěstí.

„Markovi byly čtyři, když jsem se ho spolu 
s jeho třemi sourozenci v SOS dětské ves-
ničce ujala“, říká paní Ivana. „V té době ve 
vesničce nežily pěstounské páry, byly tu jen 

ženy, které se většinou staraly o šest i více 
dětí. A ne vždy to bylo snadné,“ pokračuje 
Ivana ve vyprávění. „Každé dítě je jiné a ka-
ždé něco jiného potřebuje, ale všechny byly  
z nefunkčních rodin a později z ústavů hlado-
vé po lásce. Opravdu jsem se snažila být s ka-
ždým z nich alespoň jednou za den sama, aby 
vědělo, že jsem tam jen pro něj.“ A byl Marek 
vždycky tak úspěšný? „Asi ano. Ale...,“ váhá 
na chvíli Ivana, „zrovna jeho jsem musela 
naučit, aby nebyl příliš přísný na sebe ani na 
druhé. Byl opravdu bystrý, takže nakonec po-
chopil, že když někdo není jako on nebo dělá 
chyby, ještě ho za to není potřeba odsuzovat. 
Teď je z něj empatický, kamarádský člověk,“ 
končí Ivana krátké vyprávění o tak náročné  
a dlouhé cestě. 

Z kojeneckého ústavu až na pódium student-
ského klubu, z odloženého miminka díky 
milující náruči a podpoře lidí okolo laskavý 
mladý muž. I takové zázraky se dějí!

HVĚZDA VEČERA



DŮM NA PŮL CESTY
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V brněnském Domě na půl cesty připravu-
jeme čerstvě dospělé děti z pěstounských 
rodin a dětských domovů na budoucí samo-

statný život. Kromě ubytování zde mladí lidé 
od 18 do 26 let nacházejí pomoc se získá-
ním a udržením si práce, při jednání s úřady 

či podporu zkušeného pracovníka při řešení 
životních přešlapů a mezilidských vztahů.
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CO JE DŮM NA PŮL CESTY
• Žijí tu mladí lidé ve věku 18–26 let, kteří potřebují podporu, 

aby se naučili vést samostatný život
• Vyrostli v dětském domově, pěstounské péči nebo se 

nachází v tíživé situaci 
• Studují, pracují nebo o studium či práci usilují
• Žít tu může až 8 klientů, ubytovaní jsou ve dvoulůžkových 

pokojích
• Druhým stupněm služby je samostatný tréninkový byt pro 

1–2 klienty 

KDO DŮM NA PŮL CESTY ÚSPĚŠNĚ OPOUŠTÍ
• Samostatný člověk, který převzal odpovědnost za vlastní život 
• Zpravidla má dokončené vzdělání, pracuje 
• Má zajištěný finanční příjem a umí s ním hospodařit 
• Umí komunikovat s úřady a institucemi 
• Dokáže samostatně vést domácnost 
• Zná způsoby, jak smysluplně trávit volný čas 
• Snaží se navazovat vztahy, které ho neohrožují, spíše ho 

obohatí a naplní, a pečovat o ně
• Před odchodem si najde odpovídající bydlení 



VOLNOČASOVÉ CENTRUM
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Cílem volnočasového centra SOS Kaju-
ta je vyvést děti z rizikového prostředí for-
mou zvyšování jejich sociálních dovedností  

a smysluplným využitím volného času. Děti 
v centru malují, hrají různé hry, sportují, jezdí 
na výlety, ale i píší úkoly nebo se doučují. 

Jednou z priorit je motivace k dosahování 
lepších školních výsledků a předcházení so-
ciálnímu vyloučení dětí. 



V říjnu se děti podívaly na výlet do Hranic nad Bečvou.

Sportu se děti z SOS Kajuty věnují i v zimě v místní tělocvičně.

Malí fotbalisti z SOS Kajuty se pravidelně účastní místních turnajů. 

Vrcholem léta byl pro děti několikadenní výlet do Krušných hor.
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ROK PLNÝ VÝROČÍ 
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PŮLSTOLETÍ SOS DĚTSKÝCH VESNIČEK
České SOS dětské vesničky oslavily v roce 2019 padesátileté 
výročí od svého formálního založení – v červnu 1969 se  
konala ustavující schůze Sdružení přátel SOS dětské vesnič-
ky. Díky velikému nasazení několika novinářek a odborníků  
v čele s profesory Jiřím Dunovským a Zdeňkem Matějčkem  
a také díky mimořádné podpoře mnoha dobrovolníků a dese-
titisíců dárců z celé republiky se podařilo vybudovat během 
krátké doby dvě SOS dětské vesničky v Karlových Varech  
a ve Chvalčově, kde od té doby našlo nový domov a milující 
rodinu několik stovek dětí.  

JSME SOUČÁSTÍ VELKÉ RODINY
Zakladatelé českých SOS dětských vesniček se inspirovali 
v sousedním Rakousku. Filantrop Hermann Gmeiner tu po 
druhé světové válce vybudoval první komunitu, v níž našly 
nový domov bezdětné ženy a váleční sirotci. Tato nejstarší 
SOS dětská vesnička v rakouském Imstu v roce 2019 oslavila 
70. výročí od svého založení. A aby těch výročí nebylo málo, 
uplynulo také sto let od narození zakladatele SOS dětských 
vesniček Hermanna Gmeinera. Jeho projekt se rozšířil po ce-
lém světě: dnes působí SOS dětské vesničky ve 136 zemích 
celého světa.



NAŠE PROJEKTY
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PODPORA PĚSTOUNSKÝCH RODIN
SOS dětské vesničky pomáhají dětem vyrůstat v náhradní 
péči pěstounských rodin už od roku 1970, kdy se do první 
SOS vesničky v Doubí u Karlových Varů nastěhovaly první 
maminky a děti. Dnes pomáháme více než stovce pěstoun-
ských rodin v šesti krajích, v uplynulém roce jsme takto 
podpořili 186 dětí. Významnými podporovateli služeb pro pěs-
tounské rodiny jsou mnohaletí partneři organizace Hypoteční 
banka a společnost Schenker, a také společnost Hasbro. 

SPECIALIZOVANÁ PĚSTOUNSKÁ PÉČE
SOS dětské vesničky nabízejí komplexní podporu pěstoun-
ským rodinám, které se starají o děti vyžadující specializova-
nou péči, nebo se takové děti do své péče chystají přijmout. 
Jedná se například o děti traumatizované, s výchovnými pro-
blémy, poruchami citové vazby, děti týrané, zneužívané nebo 
zanedbávané, a dále o děti obtížně umístitelné do náhradní 
rodinné péče z důvodu romského původu, s psychiatrickou 
zátěží v rodině či se zdravotním handicapem. Projekt se 
mohl uskutečnit díky podpoře Nadace J&T, která financova-
la zahájení projektu v Praze, a společnosti Porticus, která 
umožnila jeho realizaci v Brně. 

KRIZOVÉ CENTRUM
Do krizového centra SOS Sluníčko přicházejí děti, které se 
ocitly v akutním ohrožení, děti týrané, zneužívané, zanedbá-
vané, případně děti, jejichž rodiče se dostali do natolik  
extrémní situace, že se o dítě náhle nemohou postarat. 
V SOS Sluníčku nachází tyto děti dočasné útočiště, tety 
pečovatelky jim na několik dní až měsíců poskytují vše, 
co potřebují: plné bříško, čisté oblečení odpovídající roční 
době, pocit bezpečí a oporu dospělého. Traumata z minulosti 
jim pomáhá překonat nejen láskyplná péče tety, ale také 
psycholog, případně další odborníci. Partnerem projektu je 
Komerční banka.

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
V Praze-Lahovicích jsme v nedávné době otevřeli nové ško-
licí a vzdělávací centrum, v němž pořádáme různá školení, 
semináře a workshopy, zejména pro naše zaměstnance z řad 
sociálních pracovníků, tet pečovatelek z krizových zařízení 
SOS Sluníčko, sociálních pedagogů z vesniček a dalších 
pomáhajících profesí. Vzdělávací centrum mohlo vzniknout 
také díky podpoře společnosti Marriott. 



28

VOLNOČASOVÉ CENTRUM
Volnočasové centrum SOS Kajuta v Bystřici pod Hostýnem 
pracuje s dětmi, které jsou zanedbávané, ohrožené sociálním 
vyloučením nebo vyrůstají v rizikovém prostředí. SOS Kajuta 
jim nabízí pomoc se zvládáním školní docházky, doučování  
a v neposlední řadě také smysluplnou náplň volného času. 
Děti si mohou v centru zahrát kulečník, stolní fotbal či des-
kové hry, malovat si, tvořit, k dispozici tu je i několik počítačů 
s internetem – vybavení, které mnohým dětem doma chybí. 
Pravidelně se pořádají sportovní tréninky a turnaje, děti jezdí 
na jednodenní výlety i delší výpravy. Hlavním partnerem  
volnočasového centra je společnost Pepco. 

GROW HAPPILLY – ŠŤASTNĚ RŮST
Děti, které přicházejí do našich krizových center SOS Sluníč-
ko nebo jsou umístěny do pěstounské péče, mají za sebou 
často velmi traumatické zkušenosti. Ti, kteří měli být dítěti  
v nejranějším dětství zárukou bezpečí, jej zklamali – týráním, 
zneužíváním, nebo „jen“ zanedbáním jeho základních potřeb. 
Projekt Grow Happilly pod záštitou společnosti Janssen 
přinesl sociálním pracovníkům z SOS dětských vesniček  
a tetám pečovatelkám z krizových center SOS Sluníčko uce-
lený soubor školení a workshopů, díky kterým jsou schopni 
příznaky raného traumatu a poruch citové vazby včas rozpo-
znat a navrhnout možná řešení a účinné postupy, jak dítěti 
pomoci se s traumaty vyrovnat.

ROZPOČET V KAPSE
Jedním z nejčastějších problémů, se kterými se potýkají 
ohrožené rodiny využívající naše terénní sociální služby, je 
neschopnost naplánovat si rodinný rozpočet. Finanční potíže 
řeší tito lidé mnohdy velmi nevýhodnými půjčkami, jež nejsou 
schopni splácet. Ocitají se v dluhové pasti, hrozí jim exekuce, 
vystěhování z bytu, a v konečném důsledku někdy i odebrání 
dětí. Sociální pracovníci pomáhají v rodinách zmapovat  
příjmy, výdaje a případné dluhy, sestavit měsíční rozpočet, 
nastavit splátkový kalendář a naučit se co nejlépe a udržitel-
ně hospodařit s penězi, které mají rodiny k dispozici. Partne-
rem projektu Rozpočet v kapse je společnost Moneta.

POMOZME JIM ZAZÁŘIT
SOS dětské vesničky pomáhají dětem nejenom v raném 
věku, ale provázejí je i dospíváním a ranou dospělostí. Naším 
cílem je, aby navzdory ztíženému startu do života vyrůstali  
z dětí samostatní dospělí lidé, kteří vědí, čeho chtějí v životě 
dosáhnout. Najít svůj obor, uplatnění v životě, vystudovat 
školu, najít si práci, ve které budou moci zazářit – to vše jsou 
obtížné kroky, kterými mladé lidi z našich služeb provázíme,  
a to i díky několikaleté podpoře značky Orbit. 
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50 LET SOS DĚTSKÝCH VESNIČEK
V roce 2019 oslavily SOS dětské vesničky 50. výročí od 
svého založení. Výročí jsme oslavili například natočením 
dokumentárního filmu Půlstoletí SOS vesniček, vydáním 
pamětní fotografické knihy nebo galavečerem v primátorské 
rezidenci. Hlavními partnery oslav byly Hypoteční banka, 
Lama Energy a společnost Cewe, mediálními partnery Čes-
ká televize a Český rozhlas. Nejstarší vesničku v Karlových 
Varech udržujeme v kondici díky rekonstrukcím financovaným 
partnerem vesničky, společností Dr. Oetker. 

PRÁVA DĚTÍ V ALTERNATIVNÍ PÉČI  
V BOSNĚ A HERCEGOVINĚ 
Díky finanční podpoře České rozvojové agentury jsme  
v červenci 2019 zahájili vzdělávací projekt Posílení práv 
dětí v alternativní péči v Bosně a Hercegovině. Ekonomic-
ké, sociální a politické změny v Bosně a Hercegovině  
v uplynulých desetiletích vedly ke zvýšení sociálního rizika 
u všech občanů včetně ohrožených dětí, a tím také k ná-
růstu potřebnosti sociálních služeb. Cílem našeho projektu 
je proto přenesení zkušeností se sociálně-právní ochranou 
dětí do země, v níž instituce sociální péče poskytují pouze 
základní sociální služby a nemají dostatečnou kapacitu 
ani vědomosti potřebné k poskytování individualizovaných 
služeb dětem a dospívajícím v náhradní péči. Doufáme, že 
cíleným vzděláváním osob pracujících v oblasti sociální  
a právní ochrany dětí v náhradní péči přispějeme ke sníže-
ní sociálních rizik a k trvalé ochraně práv ohrožených dětí.

Projekt je realizován v rámci zahraniční rozvojové spolu-
práce České republiky a ve spolupráci s SOS dětskými 
vesničkami Bosna a Hercegovina a SOS dětskými vesnič-
kami Srbsko. Projekt je plně financován z grantu České 
rozvojové agentury.



PŘÍJMY A JEJICH VYUŽITÍ 
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K 1. lednu 2019 začala naše organizace 
účtovat příjmy od dárců prostřednictvím 
fondů. Veškeré přijaté dary jsou od tohoto 
data nejprve zaúčtovány do fondu a násled-

ně jsou přeúčtovány do výnosů na základě 
jejich použití. Finance ponechané ve fondu 
se tedy ve výnosech aktuálního roku neob-
jevují. V roce 2019 výnosy od individuálních 

dárců činí 55 % celkových fundraisingových 
výnosů, 29 % od soukromých firem, 8 % činí 
dědictví, 6 % činí firemní a soukromé nada-
ce a 2 % z toho jsou věcné dary.



VYUŽITÍ DARŮ NA POMOC DĚTEM

Náklady na pomoc dětem podle regionů

2019

Jihomoravský kraj  
12 674 812 Kč

Hlavní město Praha  
9 048 656 Kč

Přímá finanční pomoc dětem 
v pěstounské péči
1 440 184 Kč

Bosna  
a Hercegovina*  
378 127 Kč

Nadregionální náklady  
16 635 337 Kč

Zlínský kraj  
7 226 329 Kč

Olomoucký kraj  
7 364 805 Kč

Karlovarský kraj  
16 113 835 Kč
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Náklady na pomoc dětem

2019

Členský poplatek SOS Chil-
dren´s Villages International 
1 216 960 Kč

Nízkoprahové zařízení 
pro děti

1 111 364 Kč

Posílení práv dětí v náhradní  
péči v Bosně a Hercegovině*  

378 127 Kč

Kvalita péče, rozvoj 
pomoci a metodická 

podpora  
1 747 889 Kč

Podpora mladých lidí opou-
štějících pěstounskou péči  

885 246 Kč

Podpora dětských práv
653 747 Kč 

Okamžitá pomoc 
dětem v krizi

 10 657 162 Kč

Pomoc rodinám ohro-
ženým odebráním dětí 

12 700 085 Kč

Koordinace pomoci  
a administrativa
7 005 430 Kč

Investice do 
získávání darů 
a péče o dárce
7 759 200 Kč

Podpora  
pěstounských rodin 
26 766 875 Kč

* Projekt je placený Českou rozvojovou agenturou



PŘÍJMY V ROCE 2019

Firemní dary 10 998 546 Kč
Janssen-Cilag 1 500 000 Kč
Smurfit Kappa Czech 1 250 000 Kč
Mars Czech 812 501 Kč
PEPCO 750 000 Kč
Hypoteční banka 704 758 Kč
LAMA energy 500 000 Kč
Dr. Oetker 433 000 Kč
Hotely Marriott 372 789 Kč
SCHENKER 250 000 Kč
Pražská energetika 200 000 Kč
OSC 150 000 Kč
The JetBrains Foundation 113 000 Kč
ANOPACK 100 000 Kč
EURO FRIGO Praha 100 000 Kč
KOUTECKÝ 97 200 Kč
Hasbro CZ 80 000 Kč
Solitea Česká republika 78 990 Kč
DIMATEX CS 70 000 Kč
IPSOS 67 000 Kč
Michlovský 60 000 Kč
ČEGAN 55 000 Kč
ARBOLES 50 000 Kč
Hlučínská zemědělská 50 000 Kč
SMART Comp 50 000 Kč
Ostatní firemní dary 3 104 308 Kč

Dary soukromých osob 19 392 291 Kč

Nadace a nadační fondy 4 279 603 Kč
INCLUDE / Porticus 1 959 003 Kč
Nadace J&T 1 650 000 Kč
Nadace ČEZ 350 000 Kč
Globus Lepší svět 210 000 Kč
MONETA Money Bank 110 600 Kč

Věcné dary a služby v hodnotě 618 139 Kč
Hyundai Motor Czech 280 791 Kč
Dr. Oetker 87 705 Kč
ACTIVA spol. s r.o. 50 446 Kč
Ostatní věcné dary    199 197 Kč

Dědictví a odkazy 2 920 203 Kč

Státní příspěvky a veřejné zdroje 20 027 828 Kč
Státní příspěvky 7 560 530 Kč
Olomoucký kraj 5 700 100 Kč
Jihomoravský kraj 1 598 400 Kč
Ministerstvo práce a sociálních věcí 1 219 195 Kč
Karlovarský kraj 1 130 200 Kč
Magistrát hl. m. Prahy 1 126 000 Kč
Evropský sociální fond 614 076 Kč
Česká rozvojová agentura 378 127 Kč
Magistrát města Karlovy Vary 202 000 Kč
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Město Prostějov 89 600 Kč
Magistrát města Brno 70 000 Kč
Město Přerov 60 000 Kč
Město Aš 50 000 Kč
Město Sokolov 50 000 Kč
Ostatní veřejné zdroje  179 600 Kč

Zahraniční zdroje 3 470 314 Kč
Dary soukromých osob (sponzoring dětí) 1 358 556 Kč
Členský poplatek SOS Children´s 
Villages International

1 216 960 Kč

Příspěvek HGFD na letní tábor Cal-
donazzo

485 378 Kč

Hasbro USA 409 420 Kč
CEWE 259 300 Kč
LR Global Kids Fund 259 300 Kč

Vlastní zdroje 9 534 085 Kč
Tržby z prodeje služeb 3 443 726 Kč
Kurzové zisky 257 103 Kč
Úroky 76 766 Kč
Ostatní výnosy 5 756 490 Kč

Fondy 2 022 697 Kč
Kooperativa 289 357 Kč
Veřejná sbírka 1 728 871 Kč
Ostatní dárci 4 469 Kč

2019

Dary soukromých osob
19 392 291 Kč

Firemní dary
10 998 546 Kč

Nadace a nadační fondy 
4 279 603 Kč

Věcné dary a služby  
v hodnotě 618 139 Kč

Dědictví a odkazy 
2 920 203 Kč

Státní příspěvky  
a veřejné zdroje  
20 027 828 Kč

Zahraniční zdroje  
3 470 314 Kč

Vlastní zdroje 
9 534 085 Kč

Fondy 
2 022 697 Kč
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PŘÍJMY ORGANIZACE V LETECH 2013 – 2019
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 
o ověření účetní závěrky spolku SOS dětské vesničky, z.s. 

 
 
Se sídlem: Strakonická 98, Lahovice, 159 00 Praha 5 
Identifikační číslo: 004 07 933 
Hlavní předmět podnikání: pomoc ohroženým rodinám v péči o své děti a poskytování kvalitní alternativní 
péče dětem, jež nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině 

 
Tato zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky je určena vlastníkům spolku SOS dětské 
vesničky, z.s. 
 
 
Výrok auditora 
 
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky spolku SOS dětské vesničky, z.s. (dále také „Spolek“) 
sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2019, výkazu zisku a 
ztráty za rok končící 31. 12. 2019 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých 
podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Spolku jsou uvedeny v bodě 1 přílohy 
této účetní závěrky. 
 
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv spolku SOS dětské 
vesničky, z.s. k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2019 
v souladu s českými účetními předpisy. 
 
 
Základ pro výrok 
 
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro 
audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími 
aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu 
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem 
přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Spolku nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti 
vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují 
dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. 
 
 
Zdůraznění skutečností 
 
Upozorňujeme na bod 20. přílohy účetní závěrky popisující významné události po datu účetní závěrky. 
Vedení Společnosti posoudilo ke dni vyhotovení účetní závěrky možný dopad opatření souvisejících s 
epidemií nemoci COVID-19. Na základě tohoto posouzení nemají tyto skutečnosti vliv na účetní závěrku k 
31. 12. 2019, lze však očekávat určitý ponížení tržeb a tím pádem i výsledku hospodaření v roce 2020. V 
současné době však nelze ani přibližně odhadnout jak významné mohou být dopady současného stavu na 
výsledek hospodaření a na účetní závěrku k 31. 12. 2020. Náš výrok není v souvislosti s touto záležitostí 
modifikován. 
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Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě 
 
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční 
zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán 
Spolku. 
 
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností 
souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní 
informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní 
jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako 
významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných 
(materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se 
rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup 
vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení 
uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací. 
 
Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že 

• ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, 
jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a 

• ostatní informace byly vypracovány v souladu s  právními předpisy. 
 
Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Spolku, k nimž jsme dospěli při provádění 
auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených 
postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti 
nezjistili. 
 
 
Odpovědnost statutárního orgánu Spolku za účetní závěrku 
 
Statutární orgán spolku odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu 
s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro 
sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem 
nebo chybou. 
 
Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Spolku povinen posoudit, zda je Spolek schopen 
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího 
nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou 
případů, kdy statutární orgán plánuje zrušení Spolku nebo ukončení jeho činnosti, resp. kdy nemá jinou 
reálnou možnost než tak učinit. 
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Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky 
 
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) 
nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená 
míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými 
předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) 
nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné 
(materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická 
rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou. 
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého 
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností: 

• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené 
podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat 
dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, 
že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než 
riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu 
mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení 
vnitřních kontrol. 

• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Spolku relevantním pro audit v takovém rozsahu, 
abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom 
mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému. 

• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a 
informace, které v této souvislosti statutární orgán Spolku uvedlo v příloze účetní závěrky. 

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky 
statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná 
(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit 
schopnost Spolku nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) 
nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této 
souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit 
modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Spolku nepřetržitě trvat vycházejí z 
důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo 
podmínky mohou vést k tomu, že Spolek ztratí schopnost nepřetržitě trvat. 

• Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda 
účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému 
zobrazení. 
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Naší povinností je informovat statutární orgán mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o 
významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve 
vnitřním kontrolním systému.  
 
 
 
 
V Praze dne 22. 6. 2020 
 
 
 
 
 
 
Auditorská společnost:        Odpovědný auditor:  
APOGEO Audit, s.r.o.        Ing. Jaromír Chaloupka 
Rohanské nábřeží 671/15       Oprávnění č. 2239 
Recepce B 
CZ 186 00 Praha 8         
Oprávnění č. 451      
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v plném rozsahu
ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb.
a ve znění vyhlášky č. 548/2004 Sb.

hospodářská

A. 1 482 70 882
I. 2 82 6 510

3 23 3 227
4 59 2 798
5 464
6 21

II. 7 80 12 791
8 8 2 146
9 330
10 2 156
11 70 10 159

III. 12 42 684
13 31 463
14 10 152
15

16 1 069
17

IV. 18 77
19

20

21 77
  15. Daň z nemovitostí

  16. Ostatní daně a poplatky 77

 13. Ostatní sociální náklady

Daně a poplatky celkem 77
  14. Daň silniční

 10. Zákonné sociální pojištění 10 152
 11. Ostatní sociální pojištění 

 12. Zákonné sociální náklady 1 069

   8. Ostatní služby 10 089
Osobní náklady celkem 42 684
   9. Mzdové náklady 31 463

   5. Opravy a udržování 2 138
   6. Cestovné 330
   7. Náklady na reprezentaci 154

   3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 464
   4. Prodané zboží 21
Služby celkem 12 711

Spotřebované nákupy celkem 6 428
   1. Spotřeba materiálu 3 204
   2. Spotřeba energie 2 739

Číslo 
řádku

Činnosti

Výčet položek podle Výkaz zisku a ztráty
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ke dni 31.12.2018
(v tisících Kč)

Název, sídlo,  právní forma a 
předmět činnosti účetní jednotky

Celkem
hlavní

Náklady 70 400

IČ
00407933 SOS Dětské vesničky, z. s.

Strakonická 98, 159 00 
Lahovice

V. 22 817
23

24

25

26

27 255
28

29 30
30 532

VI. 31 320 6 797
32 320 6 797
33

34

35

36

37

VII. 38 1 206

39

40 1 206
VIII. 41

42

43 482 70 882

Daň z příjmů celkem
 33. Dodatečné odvody daně z příjmů

Náklady celkem 70 400

Poskytnuté příspěvky celkem 1 206
  31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními 
složkami

  32. Poskytnuté členské příspěvky 1 206

 28. Prodaný materiál

 29. Tvorba rezerv

 30. Tvorba opravných položek

 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 6 477
 26. Zůstatková cena prodaného dlouhodob. nehmot. a hmot. 
majetku
 27. Prodané cenné papíry a podíly

 23. Manka a škody 30
 24. Jiné ostatní náklady 532
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek 
celkem 6 477

 20. Úroky

 21. Kursové ztráty 255
 22. Dary

 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

 18. Ostatní pokuty a penále

 19. Odpis nedobytné pohledávky

Ostatní náklady celkem 817

9



40

hospodářská
B. Výnosy 44 481 71 241
I. 45 466 3 449

46

47 466 3 444
48 5

II. 49

50

51

52

53

III. 54

55

56

57

58

IV. 59 15 6 070
60

61

62

63 77
64 257
65

66 15 5 736
V. 67 16

68 16

69

70

71

72

73

74

VI. 75 54 145
76

77 52 443
78 1 702

VII. 79 7 561
80 7 561
81 481 71 241

C. 82 -1 359
83

D. 84 -1 359Výsledek hospodaření po zdanění 360

  Výnosy celkem 70 760
Výsledek hospodaření před zdaněním 360
 34. Daň z příjmů

 28. Přijaté členské příspěvky 1 702
Provozní dotace celkem 7 561
 29. Provozní dotace 7 561

Přijaté příspěvky celkem 54 145
 26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

 27. Přijaté příspěvky (dary) 52 443

 23. Zúčtování rezerv

 24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

 25. Zúčtování  opravných položek

 20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

 21. Tržby z prodeje materiálu

 22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku

 18. Jiné ostatní výnosy 5 721
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných 
položek celkem 16
 19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 16

 15. Úroky 77
 16. Kursové zisky 257
 17. Zúčtování fondů

 12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

 13. Ostatní pokuty a penále

 14. Platby za odepsané pohledávky

 10. Aktivace dlouhodobého nehmotného  majetku

 11. Aktivace dlouhodobého hmotného  majetku

Ostatní výnosy celkem 6 055

Aktivace celkem
   8. Aktivace materiálu a zboží

   9. Aktivace vnitroorganizačních služeb

   5. Změna stavu zásob polotovarů

   6. Změna stavu zásob výrobků

   7. Změna stavu zvířat

   3. Tržby za prodané zboží 5
Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem
   4. Změna stavu zásob nedokončené výroby

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 2 983
   1. Tržby za vlastní výrobky

   2. Tržby z prodeje služeb 2 978

Číslo 
řádku

Činnosti
Celkem

hlavní

70 760

hospodářská
B. Výnosy 44 481 71 241
I. 45 466 3 449

46

47 466 3 444
48 5

II. 49

50

51

52

53

III. 54

55

56

57

58

IV. 59 15 6 070
60

61

62

63 77
64 257
65

66 15 5 736
V. 67 16

68 16

69

70

71

72

73

74

VI. 75 54 145
76

77 52 443
78 1 702

VII. 79 7 561
80 7 561
81 481 71 241

C. 82 -1 359
83

D. 84 -1 359Výsledek hospodaření po zdanění 360

  Výnosy celkem 70 760
Výsledek hospodaření před zdaněním 360
 34. Daň z příjmů

 28. Přijaté členské příspěvky 1 702
Provozní dotace celkem 7 561
 29. Provozní dotace 7 561

Přijaté příspěvky celkem 54 145
 26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

 27. Přijaté příspěvky (dary) 52 443

 23. Zúčtování rezerv

 24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

 25. Zúčtování  opravných položek

 20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

 21. Tržby z prodeje materiálu

 22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku

 18. Jiné ostatní výnosy 5 721
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných 
položek celkem 16
 19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 16

 15. Úroky 77
 16. Kursové zisky 257
 17. Zúčtování fondů

 12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

 13. Ostatní pokuty a penále

 14. Platby za odepsané pohledávky

 10. Aktivace dlouhodobého nehmotného  majetku

 11. Aktivace dlouhodobého hmotného  majetku

Ostatní výnosy celkem 6 055

Aktivace celkem
   8. Aktivace materiálu a zboží

   9. Aktivace vnitroorganizačních služeb

   5. Změna stavu zásob polotovarů

   6. Změna stavu zásob výrobků

   7. Změna stavu zvířat

   3. Tržby za prodané zboží 5
Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem
   4. Změna stavu zásob nedokončené výroby

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 2 983
   1. Tržby za vlastní výrobky

   2. Tržby z prodeje služeb 2 978

Číslo 
řádku

Činnosti
Celkem

hlavní

70 760

Sestaveno dne: 22. 6. 2020 

Statutární orgán: PhDr. Hana Pazlarová, předsedkyně Spolku



hospodářská
B. Výnosy 44 481 71 241
I. 45 466 3 449

46

47 466 3 444
48 5

II. 49

50

51

52

53

III. 54

55

56

57

58

IV. 59 15 6 070
60

61

62

63 77
64 257
65

66 15 5 736
V. 67 16

68 16

69

70

71

72

73

74

VI. 75 54 145
76

77 52 443
78 1 702

VII. 79 7 561
80 7 561
81 481 71 241

C. 82 -1 359
83

D. 84 -1 359Výsledek hospodaření po zdanění 360

  Výnosy celkem 70 760
Výsledek hospodaření před zdaněním 360
 34. Daň z příjmů

 28. Přijaté členské příspěvky 1 702
Provozní dotace celkem 7 561
 29. Provozní dotace 7 561

Přijaté příspěvky celkem 54 145
 26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

 27. Přijaté příspěvky (dary) 52 443

 23. Zúčtování rezerv

 24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

 25. Zúčtování  opravných položek

 20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

 21. Tržby z prodeje materiálu

 22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku

 18. Jiné ostatní výnosy 5 721
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných 
položek celkem 16
 19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 16

 15. Úroky 77
 16. Kursové zisky 257
 17. Zúčtování fondů

 12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

 13. Ostatní pokuty a penále

 14. Platby za odepsané pohledávky

 10. Aktivace dlouhodobého nehmotného  majetku

 11. Aktivace dlouhodobého hmotného  majetku

Ostatní výnosy celkem 6 055

Aktivace celkem
   8. Aktivace materiálu a zboží

   9. Aktivace vnitroorganizačních služeb

   5. Změna stavu zásob polotovarů

   6. Změna stavu zásob výrobků

   7. Změna stavu zvířat

   3. Tržby za prodané zboží 5
Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem
   4. Změna stavu zásob nedokončené výroby

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 2 983
   1. Tržby za vlastní výrobky

   2. Tržby z prodeje služeb 2 978

Číslo 
řádku

Činnosti
Celkem

hlavní

70 760

Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k posled. dni 
účetního období

1 122 731 117 070
2 2 331 1 543
3

4 2 331 1 543
5

6

7

8

9

10 215 651 219 983

11 25 758 25 758
12 16 573 16 573
13 164 880 169 059
14 7 992 8 145
15

16

17

18

19

20 448 448

21 3 406 37

22

23

24 3 406 37
25

26

27

28

29 -98 657 -104 493

30

31 -1 900 -1 123
32

33

34

35 -91 294 -97 098

36 -5 463 -6 272

37

38

39

40

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný  majetek 

  3. Ocenitelná práva

  6. Základní stádo a tažná zvířata 

  7. Drobný dlouhodobý hmotný  majetek   

  4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí                     

  8. Ostatní dlouhodobý hmotný  majetek   

  9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

IČ

Součet ř. 2+10+21+29

Součet ř. 3 až 9

Součet ř. 11 
až 20II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 

A. Dlouhodobý majetek celkem 

  2. Software

  2. Umělecká díla, předměty a sbírky 

  3. Stavby 

Název, sídlo a právní forma a předmět 
činnosti účetní jednotky

ROZVAHA (Bilance)
v plném rozsahu

ke dni 31.12.2019
(v tisících Kč)

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem                      

  5. Ostatní dlouhodobé půjčky  

00407933

AKTIVA

  1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 

  5. Pěstitelské celky trvalých porostů 

  4. Drobný dlouhodobý nehmotný  majetek   

  5. Ostatní dlouhodobý nehmotný  majetek   

  6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

  1. Pozemky

  4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

  5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

  1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 

  7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

  2. Podíly v osobách pod podstatných vlivem                                            

  3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                                              

  4. Půjčky organizačním složkám 

Součet ř. 22 
až 28

  6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 

  7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

  1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

Součet ř. 30 
až 40

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 

  2. Oprávky k softwaru

  3. Oprávky k ocenitelným právům

  6. Oprávky ke stavbám

  7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých 
věcí

  8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

  9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

 11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

SOS dětské vesničky, z.s.
Strakonická 98, Lahovice, 159 

00  Praha 5

Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k posled. dni 
účetního období

1 122 731 117 070
2 2 331 1 543
3

4 2 331 1 543
5

6

7

8

9

10 215 651 219 983

11 25 758 25 758
12 16 573 16 573
13 164 880 169 059
14 7 992 8 145
15

16

17

18

19

20 448 448

21 3 406 37

22

23

24 3 406 37
25

26

27

28

29 -98 657 -104 493

30

31 -1 900 -1 123
32

33

34

35 -91 294 -97 098

36 -5 463 -6 272

37

38

39

40

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný  majetek 

  3. Ocenitelná práva

  6. Základní stádo a tažná zvířata 

  7. Drobný dlouhodobý hmotný  majetek   

  4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí                     

  8. Ostatní dlouhodobý hmotný  majetek   

  9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

IČ

Součet ř. 2+10+21+29

Součet ř. 3 až 9

Součet ř. 11 
až 20II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 

A. Dlouhodobý majetek celkem 

  2. Software

  2. Umělecká díla, předměty a sbírky 

  3. Stavby 

Název, sídlo a právní forma a předmět 
činnosti účetní jednotky

ROZVAHA (Bilance)
v plném rozsahu

ke dni 31.12.2019
(v tisících Kč)

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem                      

  5. Ostatní dlouhodobé půjčky  

00407933

AKTIVA

  1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 

  5. Pěstitelské celky trvalých porostů 

  4. Drobný dlouhodobý nehmotný  majetek   

  5. Ostatní dlouhodobý nehmotný  majetek   

  6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

  1. Pozemky

  4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

  5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

  1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 

  7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

  2. Podíly v osobách pod podstatných vlivem                                            

  3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                                              

  4. Půjčky organizačním složkám 

Součet ř. 22 
až 28

  6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 

  7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

  1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

Součet ř. 30 
až 40

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 

  2. Oprávky k softwaru

  3. Oprávky k ocenitelným právům

  6. Oprávky ke stavbám

  7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých 
věcí

  8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

  9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

 11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

SOS dětské vesničky, z.s.
Strakonická 98, Lahovice, 159 

00  Praha 5

41



42

Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k posled. dni 
účetního období

41 59 205 64 786

42

43
44

45

46

47

48

49

50

51

52 2 336 1 964

53 484 98
54

55

56 1 386 1 646
57

58 1
59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69 210 219
70 256
71

72 56 388 60 947

73 149 146
74 2 26
75 56 228 60 766
76 9 9
77

78

79

80

81 481 1 875

82 475 408
83 6 1 467
84

85 181 936 181 856

   4. Majetkové cenné papíry k obchodování

   5. Ostatní pohledávky

   6. Pohledávky za zaměstnanci                                                                            

II. Pohledávky celkem                                                        
Součet ř. 53 

až 71

   1. Pokladna   

  14. Pohledávky za účastníky sdružení                                                       

  15. Pohledávky  z pevných terminovaných operací           

   3. Pohledávky za eskontované cenné papíry

   5. Dluhové cenné papíry k obchodování                                                         

  9. Poskytnuté zálohy na zásoby   

  16. Pohledávky z vydaných dluhopisů                                                                           

  5. Výrobky

I. Zásoby celkem 
Součet ř. 43 

až 51

   4. Poskytnuté provozní zálohy

   8. Daň z příjmů                                                                                 

  1. Materiál na skladě     

Součet ř. 
42+52+72+81 

B.   Krátkodobý majetek celkem                                  

   2. Směnky k inkasu

  2   Materiál na cestě               

  3. Nedokončená výroba          

  4. Polotovary vlastní výroby          

  6. Zvířata                                                       

  7. Zboží na skladě a v prodejnách          

  8. Zboží na cestě   

   1. Odběratelé

  11. Ostatní daně a poplatky                                                                

  17. Jiné pohledávky                                                   

   2. Ceniny   

  18. Dohadné účty aktivní

   7. Pohledávky za  institucemi soc. zabezpečení a veřejného 
zdravotního pojištění

   8. Peníze na cestě

   2. Příjmy příštích období                                                                    

   3. Kursové rozdíly aktivní                                                                 

   1. Náklady příštích období  

Součet ř. 73 
až 80

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 

   9. Ostatní přímé daně                                                                       

  10. Daň z přidané hodnoty                                                                 

  13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. 
samospráv. celků                          

  19. Opravná položka k pohledávkám                                                 

Součet ř. 82 
až 84 

   3. Účty v bankách     

   6. Ostatní cenné papíry

   7. Pořízovaný krátkodobý finanční majetek                                                      

ř. 1+41  AKTIVA CELKEM

IV. Jiná aktiva celkem  

  12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k posled. dni 
účetního období

41 59 205 64 786

42

43
44

45

46

47

48

49

50

51

52 2 336 1 964

53 484 98
54

55

56 1 386 1 646
57

58 1
59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69 210 219
70 256
71

72 56 388 60 947

73 149 146
74 2 26
75 56 228 60 766
76 9 9
77

78

79

80

81 481 1 875

82 475 408
83 6 1 467
84

85 181 936 181 856

   4. Majetkové cenné papíry k obchodování

   5. Ostatní pohledávky

   6. Pohledávky za zaměstnanci                                                                            

II. Pohledávky celkem                                                        
Součet ř. 53 

až 71

   1. Pokladna   

  14. Pohledávky za účastníky sdružení                                                       

  15. Pohledávky  z pevných terminovaných operací           

   3. Pohledávky za eskontované cenné papíry

   5. Dluhové cenné papíry k obchodování                                                         

  9. Poskytnuté zálohy na zásoby   

  16. Pohledávky z vydaných dluhopisů                                                                           

  5. Výrobky

I. Zásoby celkem 
Součet ř. 43 

až 51

   4. Poskytnuté provozní zálohy

   8. Daň z příjmů                                                                                 

  1. Materiál na skladě     

Součet ř. 
42+52+72+81 

B.   Krátkodobý majetek celkem                                  

   2. Směnky k inkasu

  2   Materiál na cestě               

  3. Nedokončená výroba          

  4. Polotovary vlastní výroby          

  6. Zvířata                                                       

  7. Zboží na skladě a v prodejnách          

  8. Zboží na cestě   

   1. Odběratelé

  11. Ostatní daně a poplatky                                                                

  17. Jiné pohledávky                                                   

   2. Ceniny   

  18. Dohadné účty aktivní

   7. Pohledávky za  institucemi soc. zabezpečení a veřejného 
zdravotního pojištění

   8. Peníze na cestě

   2. Příjmy příštích období                                                                    

   3. Kursové rozdíly aktivní                                                                 

   1. Náklady příštích období  

Součet ř. 73 
až 80

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 

   9. Ostatní přímé daně                                                                       

  10. Daň z přidané hodnoty                                                                 

  13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. 
samospráv. celků                          

  19. Opravná položka k pohledávkám                                                 

Součet ř. 82 
až 84 

   3. Účty v bankách     

   6. Ostatní cenné papíry

   7. Pořízovaný krátkodobý finanční majetek                                                      

ř. 1+41  AKTIVA CELKEM

IV. Jiná aktiva celkem  

  12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem



Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k posled. dni 
účetního období

86 173 948 171 059

87 167 695 169 563

88 113 885 108 976
89 53 810 60 587
90

91 6 253 1 496

92 5 116
93 359
94 1 137 1 137
95 7 988 10 797
96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106 7 432 7 500
107 1 547 617
108

109 191 269
110 1 368 1 188
111 1 709 2 109
112

113 954 1 179

114

115 217 285
116 27 26
117

118

119

120

121

122

123 4 30
124

125

126

127

128 1 415 1 797
129

130 556 3 297
131 142
132 556 3 155
133

134 181 936 181 856

Součet ř. 99 
až 105II. Dlouhodobé závazky celkem  

   2. Vydané dluhopisy

   1. Vlastní jmění                                         

   2. Fondy                                                                 

   3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

ř.  86 + 95 PASIVA  CELKEM

Součet ř. 96+98+106+130B.        Cizí zdroje celkem
ř. 97I. Rezervy celkem 

   1. Dlouhodobé bankovní úvěry

Součet ř. 87 + 
91                A.      Vlastní zdroje celkem                                                    

   3. Přijaté zálohy

   2. Směnky k úhradě

   3. Závazky z pronájmu                                                                         

   4. Přijaté dlouhodobé zálohy                                                                

   5. Dlouhodobé směnky k úhradě                                                          

Součet ř. 88 
až 90

 22.  Dohadné účty pasivní                                                                    

 21. Vlastní dluhopisy

 20. Vydané krátkodobé dluhopisy

PASIVA

   6. Dohadné účty pasivní

 10. Daň z přidané hodnoty                                                                      

   1. Dodavatelé

   1. Účet výsledku hospodaření                                                                   

   2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

III. Krátkodobé závazky celkem                                   

   3. Kursové rozdíly pasivní                                                                    

 13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních 
samosprávných celků                                    

 12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

 17. Jiné závazky                                                                                     

 19. Eskontní  úvěry                                                           

   7. Závazky k  institucím soc. zabezpeční a veřejného zdravotního 
pojištění

 15. Závazky k účastníkům sdružení                                                                      

   8. Daň z příjmů                                                                                      

 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci               

   5. Zaměstnanci

   9. Ostatní přímé daně                                                                            

Součet ř. 107 až 129              
   7. Ostatní dlouhodobé závazky                                                           

I. Jmění celkem                                                                 

Součet ř. 92 
až 94II. Výsledek hospodaření celkem 

   3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let                                             

   1. Rezervy                                                                                                      

 16. Závazky z pevných termínových operací

   4. Ostatní závazky

 11. Ostatní daně a poplatky                                                                    

 14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

   6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům                  

 18. Krátkodobé  bankovní úvěry                                                             

   2. Výnosy příštích období                                                                     

Součet ř. 131 až 133IV. Jiná pasiva celkem                                                   
   1. Výdaje příštích období                                                                      

Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k posled. dni 
účetního období

86 173 948 171 059

87 167 695 169 563

88 113 885 108 976
89 53 810 60 587
90

91 6 253 1 496

92 5 116
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94 1 137 1 137
95 7 988 10 797
96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106 7 432 7 500
107 1 547 617
108

109 191 269
110 1 368 1 188
111 1 709 2 109
112

113 954 1 179

114

115 217 285
116 27 26
117

118

119

120

121

122

123 4 30
124

125

126

127

128 1 415 1 797
129

130 556 3 297
131 142
132 556 3 155
133

134 181 936 181 856

Součet ř. 99 
až 105II. Dlouhodobé závazky celkem  

   2. Vydané dluhopisy

   1. Vlastní jmění                                         

   2. Fondy                                                                 
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   5. Dlouhodobé směnky k úhradě                                                          

Součet ř. 88 
až 90

 22.  Dohadné účty pasivní                                                                    

 21. Vlastní dluhopisy

 20. Vydané krátkodobé dluhopisy
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   6. Dohadné účty pasivní
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 12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu
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   7. Závazky k  institucím soc. zabezpeční a veřejného zdravotního 
pojištění

 15. Závazky k účastníkům sdružení                                                                      
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 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci               
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Sestaveno dne: 22. 6. 2020 

Statutární orgán: PhDr. Hana Pazlarová, předsedkyně Spolku



PŘÍLOHA K ÚČETNÍ  
ZÁVĚRCE KE DNI 31. 12. 2019 

1. POPIS SPOLEČNOSTI
Název společnosti: SOS dětské vesničky, z.s.
Sídlo: Strakonická 98, 159 00 Praha 5 – Lahovice
Právní forma: Spolek
Spisová značka: L 783 vedená u Městského soudu 
v Praze
Identifikační číslo: 00407933, neplátce DPH
Účetní období: Kalendářní rok 1. 1. 2019–31. 12. 2019
Statutární orgán: PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D. 
– předseda spolku, Amanda Leah Bence – místo-
předseda spolku
Způsob jednání za spolek: Jménem Spolku jedná 
(Spolek zastupuje) předseda Spolku nebo místo-
předseda Spolku samostatně.
Členové předsednictva: Mgr. Magdalena Poříz-
ková, Ing. Miroslav Šulai, MBA, Mag. Amanda 
Bence, Alo Tammsalu, Caroline Taylor
Datum vzniku: 28. června 1990
Datum zápisu do OR: 1. ledna 2014
Účel a poslání:
SOS dětské vesničky patří mezi nejvýznamnější 
neziskové organizace v České republice. Ročně 
pomáhají stovkám rodin ohrožených odebráním 
dítěte, stejně jako týraným, zneužívaným a za-
nedbávaným dětem, které ve své původní rodině 
nemohou vyrůstat. SOS dětské vesničky poskytují 
komplexní služby sahající od prevence odebírání 

dětí z rodin přes okamžitou pomoc dětem v akutní 
nouzi až po podporu pěstounských rodin či pomoc 
sociálně znevýhodněným mladistvým se vstupem 
do samostatného života. Programy organizace jsou 
v rámci lokálních zdrojů z 60 procent  financovány 
z příspěvků soukromých dárců a lze je podpořit ve 
veřejné sbírce na účtu: 211 757 409 / 0300.

2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO SESTAVE-
NÍ 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. 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 čin-
nosti není podnikání, ve znění pozdějších předpisů, 
ve znění platném pro rok 2019 a 2018.
Částky v účetní závěrce a v příloze jsou zaokrouh-
leny na tisíce českých korun (tis. Kč), není-li uve-
deno jinak.

3. ÚČETNÍ METODY 
Způsoby oceňování, odpisování a účetní metody, 
které spolek používal při sestavení účetní závěrky 
za rok 2019 a 2018 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 2019 a 2018 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:

Počet let –  
rok 2019

Počet let –  
rok 2018

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 2019 a 2018 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). 
Reprodukční pořizovací cena tohoto majetku byla 
stanovena na základě odhadu.
Ocenění dlouhodobého hmotného majetku se sni-
žuje o dotace ze státního rozpočtu.
Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého 
hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. 
Opravy a údržba se účtují do nákladů.

Odpisování
Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací 
ceny a předpokládané doby životnosti příslušného 
majetku. Odpisový plán je v průběhu používání 
dlouhodobého hmotného majetku aktualizován na 
základě očekávané doby životnosti a předpoklá-
dané zbytkové hodnoty majetku.  Předpokládaná 
životnost je stanovena takto:

Počet let –  
rok 2019

Počet let –  
rok 2018

Stavby 30 30

Dopravní pro-
středky

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. 2019 ani k 31. 12. 2018 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 použije 
jako první cena pro ocenění úbytku zásob), s pou-
žitím 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 kapitál
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 ostatních výnosů nebo ostatních nákla-
dů běžného roku.



j) Účtování výnosů a nákladů 
Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do 
období, s nímž věcně i časově souvisejí.

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 2019 spolek získal dotace z veřejných 
zdrojů ve výši 7 561 tis. Kč (v roce 2018: 6 927 
tis. Kč). Z toho 4 448 tis. Kč činil státní příspěvek 
na pěstounskou péči (v roce 2018: 3 152 tis. Kč)  
a 3 113 tis. Kč činily státní příspěvky pro zřizova-
tele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
(v roce 2018: 3 775 tis. Kč). 
Z dotací, grantů a veřejných zakázek od veřejných 
institucí obdržel spolek v roce 2019 dotace v cel-
kové výši 13 088 tis. Kč, (nejvýznamnější dotace je  
z Olomouckého kraje 5 700 tis. Kč, od Ministerstva 
práce a sociálních věcí 1 219 tis. Kč, od Magistrátu 
hl. města Prahy 1 126 tis. Kč, od Evropského soci-
álního fondu 614 tis. Kč), Karlovarský kraj 1 130 

tis. Kč a od Jihomoravského kraje 1 598 tis. Kč.  
V průběhu roku 2018 obdržel spolek z dotací, 
grantů a veřejných zakázek od veřejných institu-
cí obdržel spolek v roce 2018 dotace v celkové 
výši 11 710 tis. Kč, (nejvýznamnější dotace je  
z Olomouckého kraje 5 004 tis. Kč, od Ministerstva 
práce a sociálních věcí 1 396 tis. Kč, od Magistrátu 
hl. města Prahy 1 552 tis. Kč, od Evropského soci-
álního fondu 615 tis. Kč), Karlovarský kraj 1 227 
tis. Kč a od Jihomoravského kraje 1 332 tis. Kč  
a několika menších dotací od různých obcí a krajů.
Dotace je zaúčtována v okamžiku jejího přijetí. 
Dotace přijatá na úhradu nákladů se účtuje do vý-
nosů na pozici VII. Provozní dotace celkem, nebo 
na pozici VI. Přijaté příspěvky celkem. Dotace 
přijatá na pořízení dlouhodobého majetku včetně 
technického zhodnocení a na úhradu úroků zahrnu-
tých do pořizovací ceny majetku snižuje pořizova-
cí 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. 2019.

n) Změny způsobů oceňování, odpisování, 
srovnatelnosti a opravy chyb minulých období
V roce 2019 spolek neprovedl žádné změny způso-
bů oceňování, odpisování či jiné změny v účetních 
metodách. Opravy chyb minulých let byly provedeny 
do vlastního kapitálu a jsou vykázány na pozici II. 3. 
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.

o) Smlouva o výpůjčce nemovitosti
V roce 2019 spolek získal k užívání budovu  
č. p. 85, Lahovská, Praha 5, na základě smlouvy  
o výpůjčce s Hlavním městem Praha. Spolek používá 
prostory bezúplatně. Jedná se o majetkový prospěch, 
který je využitý pro veřejně prospěšný účel. 

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A K VÝKA-
ZU ZISKU A ZTRÁTY

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

Pořizovací cena

Poč. 
zůst.

Pří-
růstky

Vy-
řaz.

Pře-
vody

Koneč. 
zůst.

Software 2331 174 962 1543

Jiný dlouhodob. 
nehm. maj.
Celkem 2019 2331 174 962 1543

Celkem 2018 1 660 671 2 331

Oprávky
(viz Tab. 4)
Souhrnná výše drobného nehmotného majetku neu-
vedeného v rozvaze činila v pořizovacích cenách k 
31. 12. 2019 290 tis. Kč:(k 31. 12. 2018: 113 tis. Kč).
V roce 2019 získal spolek bezúplatně dlouhodobý 
nehmotný majetek ve výši 79 tis. Kč. V roce 2018 
spolek nezískal bezplatně žádný dlouhodobý ne-
hmotný majetek. 



b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)
Pořizovací cena
(viz Tab. 5)
 
Oprávky
(viz Tab. 6)
V roce 2019 spolek technicky zhodnocoval své ne-
movitosti v celkové výši 3 065 tis. Kč.
K 31. 12. 2019 souhrnná výše drobného hmotného 
majetku neuvedeného v rozvaze činila v pořizova-
cích cenách 1 252 tis. Kč (k 31. 12. 2018: 931 tis. 
Kč).
Spolek netvořil opravné položky k dlouhodobému 
hmotnému majetek.
Spolek netvořil zákonnou rezervu na opravy dlou-
hodobého hmotného majetku. 
V roce 2019 a 2018 spolek nezískal žádný dlouho-
dobý hmotný majetek bezúplatně.
Spolek nemá k 31. 12. 2019 ani k 31. 12. 2018 žád-
ný majetek zastavený na krytí úvěru.

c) Dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobý finanční majetek je k 31. 12. 2019 vy-
kazován ve výši 37 tis. Kč (k 31. 12. 2018 3 406 
tis. Kč). Jedná se o strukturované dluhopisy ERSTE 
GROUP BANK AG, které společnost získala pro-
střednictvím dědictví.

5. ZÁSOBY
Spolek k 31. 12. 2019 ani k 31. 12. 2018 nevykazo-
val žádné zásoby.

Poč. zůst. Odpisy Prod., 
likvid.

Vyř. Opravy* Koneč. 
zůst.

Oprav. 
pol.

Účetní hodn.

Software 1 900 777 1 123 420
Jiný dlouhodob. nehm. maj.
Celkem 2019 1 900 777 1 123 420
Celkem 2018 1660 240 1900 431

Tab. 4

Poč. zůst. Odpisy Prod., 
likvid.

Vyř. Opravy* Koneč. 
zůst.

Oprav. 
pol.

Účetní hodn.

Pozemky 0 25 758
Stavby 91 294 5 804 97 098 71 962
Stroje, přístroje a zařízení 1 167 28 1 195 180
Dopravní prostředky 4 296 781 5 077 1 693
Inventář
Umělecká díla 0 0 16 573
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný majetek

0 0 448

Opravná položka k nabytému maj.
Celkem 2019 96 757 6 613  103 370 116 614
Celkem 2018 91 230 5 648  121 96 757 120 747

Poč. zůst. Přírůstky Vyřazení Převody Konečný zůstatek
Pozemky 25 758 25 758

Stavby 164 880 4 179 169 059
Stroje, přístroje a zařízení 1 272 103 1 375
Dopravní prostředky 6 720 50 6 770

Inventář
Umělecká díla 16 573 16 573
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný majetek 

448 448

Opravná položka k nabytému maj.
Celkem 2019 215 651 4 332 219 983
Celkem 2018 211 977 3 889 215 211 977

Tab. 5

Tab. 6



6. POHLEDÁVKY
Spolek k 31. 12. 2019 vykazoval krátkodobé pohle-
dávky v celkové výši 1 964 tis. Kč (k 31. 12. 2018 
2 336 tis. Kč). Zůstatek krátkodobých pohledávek  
v roce 2019 je tvořen z větší části poskytnutými pro-
vozními zálohami ve výši 1 646 tis. Kč (k 31. 12. 
2018 ve výši 1 386 tis. Kč) a jinými pohledávkami ve 
výši 219 tis. Kč (k 31. 12. 2018 ve výši 210 tis. Kč). 
Pohledávky z obchodních vztahů jsou k 31. 12. 2019 
ve výši 98 tis. Kč (k 31. 12. 2018 ve výši 484 tis. Kč)
Spolek k 31. 12. 2019 ani k 31. 12. 2018 nevykazo-
val žádné opravné položky k pohledávkám.
Spolek nemá k 31. 12. 2019 ani k 31. 12. 2018 po-
hledávky kryté podle zástavního práva.
K 31. 12. 2019 a 31. 12. 2018 spolek nevykazoval 
dlouhodobé pohledávky. 
K 31. 12. 2019 spolek neúčtoval o dohadných po-
ložkách aktivních, v roce 2018 byla výši dohad-
ných položek aktivních 256 tis. Kč.
Spolek nevykazuje k 31. 12. 2019 ani k 31. 12. 
2018 pohledávky za spřízněnými osobami.

7. OPRAVNÉ POLOŽKY
Spolek k 31. 12. 2019 ani k 31. 12. 2018 netvořil 
žádné opravné položky.

8. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK
K 31. 12. 2019 měl spolek kumulativní zůstatek na 
všech bankovních účtech: 60 766 tis. Kč (k 31. 12. 
2018: 56 228 tis. Kč). Spolek k 31. 12. 2019 vyka-
zoval zůstatek na pokladně a ceninách v celkové 
výši 172 tis. Kč (k 31. 12. 2018: 151 tis. Kč).

9. OSTATNÍ AKTIVA
Spolek k 31. 12. 2019 vykázal náklady příštích ob-
dobí ve výši 408 tis. Kč (k 31. 12. 2018: 475 tis. 
Kč) a příjmy příštích období ve výši 1 467 tis. Kč 
(k 31. 12. 2018: 6 tis. Kč). Náklady příštích období 
zahrnují především pojištění automobilů, majetku 
a odpovědnosti podnikatele, akontace leasingu, 
smlouva o bezúplatném zapůjčení vozidel, pojiš-
tění, školení, atd.  Jedná se o položky, které věcně 
a časově přísluší do následujících účetních období. 
Příjmy příštích období jsou k 31. 12. 2019 i k 31. 
12. 2018 tvořeny odhady příspěvků na děti, které 
byly přijaty až v roce následujícím.  

10. VLASTNÍ JMĚNÍ
Přehled o změnách vlastního kapitálu  
(v tis. Kč): 31. 12. 2019
(viz Tab. 7) 

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. Od data vzniku 
spolku bylo do vlastního jmění zaúčtováno velké 
množství takových položek.  

Vlastní jmění bylo v roce 2019 poníženo o pra-
videlnou hodnotu oprávek 4 909 tis. Kč. Celková 
hodnota vlastního jmění k 31. 12. 2019 činila 108 
976 tis. Kč.
Fondy byly navýšeny v roce 2019 o celkovou část-
ku 6 777 tis. Kč. Jednalo se o převod zisku z roku 
2018 ve výši 5 116 tis. Kč a příjmů z frundrainsin-
gu ve výši 2 023 tis. Kč (veřejná sbírka 1 729 tis. 
Kč, Kooperativa 289 tis Kč., korporátní dárci 4 tis 
Kč.) Fondy byly sníženy o 362 tis. Kč, jednalo se o 
zúčtování odpisů z technického zhodnocení domů 
v dětské vesničce ve Chvalčově. 
Vlastní jmění bylo v roce 2018 poníženo o pra-
videlnou hodnotu oprávek 4 920 tis. Kč. Celko-
vá hodnota vlastního jmění k 31. 12. 2018 činila  
113 885 tis. Kč.
Fondy byly navýšeny v roce 2018 o celkovou část-
ku 11 274 tis. Kč. Jednalo se o převod zisku z roku 
2017 ve výši 13 767 tis. Kč a odúčtování podílo-
vých listů z dědictví pana Z. Voráčka ve výši 2 131 
tis. Kč z důvodu jejich prodeje. Fondy byly sní-
ženy o 362 tis. Kč, jednalo se o zúčtování odpisů 
z technického zhodnocení domů v dětské vesničce 
ve Chvalčově. 

11. REZERVY
Spolek k 31. 12. 2019 ani k 31. 12. 2018 nevytvořil 
žádné rezervy.

12. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
Spolek k 31. 12. 2018 ani k 31. 12. 2017 neeviduje 
žádné dlouhodobé závazky.



13. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
Celkové krátkodobé závazky k 31. 12. 2019 byly 
vykázány ve výši 7 500 tis. Kč (k 31. 12. 2018:  
7 432 tis. Kč).
K 31. 12. 2019 ani k 31. 12. 2018 spolek neměl 
krátkodobé závazky, k nimž bylo zřízeno zástavní 
právo nebo záruka ve prospěch věřitele.
Závazky z běžného obchodního styku (dodavatelé) 
byly vykázány k 31. 12. 2019 ve výši 617 tis. Kč  
(k 31. 12. 2018: 1 547 tis. Kč).
Ostatní krátkodobé závazky jsou tvořeny závazky 
vůči dětem: Money Gift 1 182 tis. Kč (k 31. 12. 
2018: 1 368 tis. Kč), a vůči zaměstnancům: mzdy 
za prosinec 2019 - 2 109 tis. Kč (k 31. 12. 2018:  
1 709 tis. Kč).
Společnost eviduje k 31. 12. 2019  1 179 tis. Kč  
(k 31. 12. 2018: 954 tis. Kč) splatných závazků po-
jistného na sociální a zdravotní zabezpečení.
Přijaté zálohy jsou k 31. 12. 2019 vykázány ve výši 
269 tis. Kč (k 31. 12. 2018: 191 tis. Kč).

Dohadné účty pasivní zahrnují především zálohy 
na energie, které činí k 31. 12. 2019  1 797 tis. Kč 
(k 31. 12. 2018: 1 415 tis. Kč).
Spolek nemá k 31. 12. 2019 ani k 31. 12. 2018 zá-
vazky vůči spřízněným osobám.

14. BANKOVNÍ ÚVĚRY A FINANČNÍ VÝPOMOCI
Spolek nevykazoval k 31. 12. 2019 ani k 31. 12. 
2018 žádné bankovní úvěry a jiné půjčky nebo vy-
pomoci.

15. OSTATNÍ PASIVA
K 31.12.2019 spolek vykazuje zůstatek výdajů 
příštích období 142 tis. Kč.(k 31. 12. 2018 spolek 
nevykazoval zůstatek výdajů příštích období).
Výnosy příštích období jsou k 31. 12. 2019 vy-
kázány ve výši 3 155 tis. Kč (k 31. 12. 2018:  
556 tis. Kč). Výnosy příštích období zahrnují  
k 31. 12. 2019 především grant na projekt Terapeu-
tické rodičovství a splátky za výcvik v Attachmen-

tu. Výnosy příštích období zahrnují k 31. 12. 2018 
výpůjčku aut a splátky za výcvik v Attachmentu.

16. DAŇ Z PŘÍJMŮ
Spolek za rok 2019 nevykazoval žádnou daňovou po-
vinnost. Hodnota daně z příjmů činila za 2019 0 tis. Kč.
Za rok 2018 neměl spolek žádnou daňovou povinnost.

17. LEASING
(viz Tab. 8) 

Společnost evidovala k 31. 12. 2019 2 leasingo-
vé smlouvy, které byly uzavřeny za následujících 
podmínek:
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 od ledna 2016.
Spolek dále v roce 2017 pořídil od společnosti 
UniCredit Leasing CZ, a.s. další automobil Hyun-
dai. První zvýšená splátka činila 79 tis. Kč.
   
18. MAJETEK A ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ  
V ROZVAZE
Spolek neměl k 31. 12. 2019 a 31. 12. 2018 ma-
jetek a závazky, které nejsou vykázány v rozvaze. 

19. VÝNOSY
Rozpis výnosů společnosti z běžné činnosti  
(v tis. Kč):
(viz Tab. 9)

Zůsta-
tek k  

1.1. 2019

Zvý-
šení

Snížení Zůstatek 
k 31.12. 

2019

Zůsta-
tek k  
1.1. 

2018

Zvýšení Snížení Zůsta-
tek k 
31.12. 
2018

Vlastní jmění 113 885 -4 909 108 976 118 805 -4 920 113 885

Fondy 53 810 7 139 -362 60 587 42 536 13 7676 -2 493 53 810
Rozdíly z přecenění majetku a závazků
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 
minulých let*

1 137 1 137 623 514 1 137

Účet výsledku hospodaření 5 116 359 5 116 359 5 071 5 116

Vlastní zdroje celkem 173 948 7 498 -10 387 171 059 161 964  16 859     -4 920 173 948

Tab. 7



Spolek začal k 1. 1. 2019 účtovat fundraisingové 
příjmy fondově. To znamená, že přijaté dary jsou 
nejprve zaúčtovány do fondu a následně jsou pře-
účtovány do výnosů na základě jejich použití. Fi-
nance ponechané ve fondu se ve výnosech aktuál-
ního roku neobjeví.
Převážná část výnosů spolku za rok 2018 a za rok 
2017 je z fundraisingu. V roce 2019 výnosy od 
individuálních dárců činí 55% celkových fundrai-
singových výnosů, 29% od soukromých firem, 8% 
činí dědictví, 6% činí firemní a soukromé nadace  
a 2% z toho jsou věcné dary. 
V roce 2018 výnosy od individuálních dárců činí 
59% celkových fundraisingových výnosů, 36% 
od soukromých firem, 2% činí dědictví, 1% činí 
firemní a soukromé nadace a 2% z toho jsou věcné 
dary.

20. OSOBNÍ NÁKLADY
Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):
(viz Tab. 10)

V roce 2019 a 2018 členové statutárních a dozor-
čích orgánů neobdrželi žádné odměny. 
V roce 2019 a 2018 neobdrželi členové statutár-
ních a dozorčích orgánů a řídící pracovníci žádné 
zápůjčky, přiznané záruky, zálohy a jiné výhody.

21. INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH 
OSOBÁCH
Spolek neměl v roce 2019 a 2018 žádné spřízněné 
osoby.

22. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTA-
LY PO ROZVAHOVÉM DNI
S ohledem na celosvětové šíření viru COVID 
19 byl dne 12. 3. 2020 vyhlášený nouzový stav  
v České Republice a v souvislosti s tím vláda 
České Republiky přijala řadu restriktivních 

opatření. V současné době již dochází k po-
stupnému uvolňování těchto opatření, v plném 
rozsahu však stále zrušena nebyla. Vzhledem k 
této situaci očekáváme, že výsledek hospodaření 
bude v roce 2020 značně ponížen. V současné 
době však nelze ani přibližně odhadnout o jak 

Popis Termíny/ 
Podmínky

Počet splátek 
nájem. po celou 

dobu předp. pron.

Skutečně uhraz. 
splátky nájem.  
z fin. pronáj.  
k 31.12.2019

Skutečně uhraz. 
splátky nájem.  
z fin. pronáj.  
k 31.12.2018

Automobil 
Hyundai

Od 01. 01. 
2016 do 05. 

06. 2020

54 48 36

Automobil 
Hyundai

Od 1.10. 2017 
do 5.3.2022

54 27 15

Tab. 8

2019 2018
Domácí Zahraniční Domácí Zahraniční

Příjem ze zahraničních fondů 3 730 3 857
Fundraisingový příjem 37 328 35 235
Dotace a granty 20 649         18 637
Ostatní příjmy 9 534 11 311
Výnosy celkem 67 511 3 730 65 183 3857

Tab. 9

2019 2018
Celkový počet 
zaměstnanců

Celkový počet 
zaměstnanců

Průměrný počet zaměstnanců 87 85
Mzdy 31 463 28 434
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 10 152 9 384
Sociální náklady 1 069 912
Osobní náklady celkem    42 684 38 730

Tab. 10



významné ponížení tržeb a výsledku hospodaře-
ní se bude jednat.
Žádné další následné události po datu účetní závěr-
ky k 31. 12. 2019 nenastaly.

Sestaveno dne: 22. 6. 2020 

Vyhotovila: Tereza Hausnerová

Statutární orgán: PhDr. Hana Pazlarová, 
předsedkyně Spolku

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 2019 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  
JEDNOTKA MÁ ORGANIZAČNÍ SLOŽKU  
V ZAHRANIČÍ
Spolek nemá organizační složku v zahraničí.

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2019 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. 2019.

Sestaveno dne: 22. 6. 2020

Statutární orgán: PhDr. Hana Pazlarová, 
předsedkyně Spolku
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Srdečně děkujeme všem našim dárcům, 
drobným i velkým, jednorázovým i pravi-
delným, jednotlivcům, firmám i institucím. 

Moc si vaší podpory vážíme a děláme vše 
pro to, abychom získané prostředky využili 
co nejefektivněji a naše pomoc dětem byla co 

nejúčinnější. Díky vaší podpoře pomáháme 
dětem už padesát let – bez vás bychom to ni-
kdy nedokázali.

PODĚKOVÁNÍ

HLAVNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ DÁRCI Z VEŘEJNÉHO SEKTORU
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NEJŠTĚDŘEJŠÍ SOUKROMÍ DÁRCI

PARTNEŘI

KOUTECKÝ
Solitea Česká republika
DIMATEX CS

IPSOS
Michlovský
ČEGAN

ARBOLES
Hlučínská zemědělská
SMART Comp

Olga Bacíková, Praha
Tonda Bradáč, Praha
Břenkovi, Bílovice nad Svitavou
Jan Ditrich, Praha
Mgr. Mario Drosc, Praha
JUDr. Jiří Hodek, Praha
Dr. Vratislav Pěchota, Jr., Esq., jménem pana 
Thomase Karena
Helena Kautská, Praha

Ing. Richard Knecht, Černá Hora
Vojtěch Knop-Kostka, Olomouc
Ing. Tomáš Končický, Praha
MUDr. Petr Lukáš, Česká Lípa
Ing. Jaromír Maceška, Praha
Irena a Jiří Mácovi, Praha
Klára Mádlová, Praha
Milan Matějka, Stěžery
Dušan Očka, Praha

RNDr. Jaroslav Otenšlégr, Praha
Jan Pitálek, České Budějovice
Tomáš Růžička, Radim
Jakub Šebesta, Olomouc
Marie Zímová, Hostomice

DĚKUJEME!

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI



LIDÉ A KONTAKTY
SOS DĚTSKÉ VESNIČKY, Z.S.

SÍDLO A NÁRODNÍ KANCELÁŘ
Strakonická 98, 159 00 Praha 5 – Lahovice

IČ: 00407933 (organizace není plátcem DPH)
T: 212 246 212
E: detem@sos-vesnicky.cz
W: www.sos-vesnicky.cz

VEŘEJNÁ SBÍRKA 211 757 409 / 0300

ÚČET PRO DÁRCE 120 777 711 / 0300

PŘEDSEDNICTVO
Předsedkyně: PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
Členové: Amanda Bence, Mgr. Magdalena 
Pořízková, MBA, Alo Tammsalu, Caroline 
Taylor 

VÝKONNÁ ŘEDITELKA
Mgr. Jindra Šalátová

KARLOVARSKÝ KRAJ
Ředitelka: Bc. Olga Heřmanová
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