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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení a milí přátelé,
rok 2020 před nás
postavil výzvy, které
nikdo z nás nečekal.
Covidová pandemie
nás zasáhla všechny
bez rozdílu. Ačkoliv
ještě není vyhráno
a koronavirus náš
život stále ovlivňuje, můžeme při ohlednutí za loňským rokem
s úlevou konstatovat, že jsme krizi ustáli.
Mohli bychom mluvit o tom, jakým zásahem
do chodu naší organizace byla všechna ta často se měnící opatření, jak obtížně se pracuje
v terénu, když se nesmíte navzájem potkávat,
co všechno jsme museli zrušit, posunout,
převést do online prostředí… Ale pojďme si
raději říct, kolik jsme se toho za ten rok naučili, jak výrazně jsme dokázali řadu činností
zefektivnit, zjednodušit a že z toho budeme
moci čerpat i do budoucna.

Zcela zásadní pro nás bylo zůstat v kontaktu
se všemi našimi klienty, rodinami a dětmi,
jež využívají našich služeb, a poskytnout jim
nejlepší možnou podporu, které jsme za daných podmínek schopni. Navzdory vládním
opatřením jsme proto ani v nejpřísnějších
lockdownech nepřerušili naši činnost. Chtěla
bych velmi ocenit všechny zaměstnance SOS
dětských vesniček, kteří při neustále měnících se podmínkách projevili velikou míru
flexibility, kreativity a obětavosti.
V reakci na obtížnou situaci jsme se v rámci
úsporných opatření rozhodli provést rozsáhlou restrukturalizaci naší organizace: jednotlivé kanceláře už nejsou řízeny regionálně,
propojili jsme naše jednotlivé služby napříč
celou republikou. Díky tomu jsme schopni
lépe sjednotit standardy našich služeb a dále
je zkvalitňovat, více mezi sebou sdílíme informace. Výrazně jsme zjednodušili administrativu, můžeme se rychleji rozvíjet, snadněji expandovat a nabízet služby i v dalších krajích.

Naší velikou obavou bylo, jak otřese pandemická situace naší dárcovskou základnou.
O některé dárce jsme samozřejmě přišli –
vůbec jim to nezazlíváme a děkujeme jim,
že nás podporovali, dokud mohli. Mnozí
naši dárci nás ale naopak podpořili více než
v předchozích letech a přišla i řada dárců
nových – jsme vám všem opravdu nesmírně
vděční, že jsme díky vaší podpoře nemuseli
omezovat naše služby. Bez vás bychom ten
těžký rok určitě nepřečkali!

Jindra Šalátová
výkonná ředitelka
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SOS DĚTSKÉ VESNIČKY V ROCE 2020
PODPOŘILI JSME PĚSTOUNY,
KTEŘÍ SE STARAJÍ O

V RÁMCI PREVENTIVNÍCH
SLUŽEB JSME POMOHLI

230

712

DĚTEM Z 321 RODIN
V TÍŽIVÉ SITUACI.

DĚTÍ V SOS DĚTSKÝCH
VESNIČKÁCH I MIMO NĚ.

Více na straně 8 –11.

Více na straně 16 –19.

V NAŠICH KRIZOVÝCH
CENTRECH NAŠLO

47

DĚTÍ DOČASNÝ DOMOV
A ODBORNOU POMOC.
Více na straně 12 –15.
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DÍKY VÁM JSME POMOHLI 1089 DĚTEM
NAŠE VOLNOČASOVÉ
CENTRUM NAVŠTĚVOVALO

85

DĚTÍ ŽIJÍCÍCH
V RIZIKOVÉM PROSTŘEDÍ.
Více na straně 20 – 21.

POMOHLI JSME VYKROČIT
DO ŽIVOTA

V ROCE 2020
JSME DLOUHODOBĚ POMÁHALI

15

1089

MLADÝM LIDEM Z NAŠEHO
DOMU NA PŮL CESTY
Více na straně 22 – 23.

DĚTEM VYRŮSTAT V LÁSKYPLNÉ
RODINĚ. DALŠÍM STOVKÁM RODIN
A DĚTÍ JSME POMOHLI JEDNORÁZOVĚ.

118

33

40

49

84

30
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KDE POMÁHÁME

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

KARLOVY VARY
208 dětí

ZÁBŘEH
102 dětí
PRAHA
134 dětí

PROSTĚJOV
233 dětí

BRNO
147 dětí

PŘEROV
156 dětí

CHVALČOV
109 dětí
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PĚSTOUNSKÁ PÉČE
Město

Počet dětí

POMOC OHROŽENÝM RODINÁM
Město

Počet dětí

Brno

84

Brno

48

Chvalčov

24

Karlovy Vary

138

Praha

50

Přerov

156

Karlovy Vary

42

Prostějov

218

Prostějov

15

Praha

65

Zábřeh

15

Zábřeh

87

CELKEM

230

CELKEM

712

VOLNOČASOVÉ CENTRUM
KRIZOVÉ CENTRUM
SOS SLUNÍČKO
Město

Počet dětí

Praha

19

Karlovy Vary

28

CELKEM

47

Město

Počet dětí

Chvalčov

85

DŮM NA PŮL CESTY
Město
Brno

Počet dětí
15
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PREVENTIVNÍ POMOC PRO RODINY
Uplynulý rok byl pro klienty našich preventivních služeb SOS Kompas obzvláště
náročný. Řada rodin, zejména v případě
samoživitelek a samoživitelů, se vlivem

pandemie ocitla v tíživé situaci. Naši terénní
pracovníci zůstali s klienty alespoň na dálku
v kontaktu i v těch nejpřísnějších lockdownech a poskytovali jim veškerou nezbytnou

podporu. Naší snahou je vždy stabilizovat
situaci v rodinách natolik, aby děti mohly zůstat se svými rodiči.
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NAŠE SLUŽBY V ROCE 2020

KOMU POMÁHÁME

• Terénní sociální služba SOS Kompas působí v šesti krajích
po celé republice

• Pomáháme rodinám v nepříznivé životní situaci, se kterou
si neumí sami poradit, a dále rodinám, kde jsou ohrožené
základní potřeby a bezpečí dítěte

• V loňském roce pomáhala služba dlouhodobě (na základě
smlouvy) 321 rodinám a podporovala tak 712 dětí
• Dalším stovkám rodin poskytli sociální pracovníci
SOS Kompas jednorázovou nebo krátkodobou pomoc
(730 intervencí)

• Posilujeme u rodičů jejich rodičovské kompetence (praktická
podpora a nácvik v oblasti péče o dítě a jeho zdravý vývoj,
podpora ve výchově, nutriční poradenství apod.)

• Rozšířili jsme naše působení o dvě nové lokality: Konice
a Oslavany

• Pomáháme dětem v jejich zdravém vývoji (podpora motorických a sociálních dovedností, podpora při školní přípravě,
doporučení a vyhledání odborné pomoci, volnočasové aktivity)

POMÁHÁME ŘEŠIT EXISTENČNÍ POTIŽE RODINY

PODPORA RODIN V DOBĚ PANDEMIE

• Poskytujeme nezbytnou materiální pomoc

• Navzdory vládním opatřením jsme nikdy zcela neuzavřeli
kanceláře a nepřerušili naši podporu

• Pomáháme při hledání zaměstnání
• Provádíme nácvik kompetencí při jednání na úřadech
• Pomáháme při hledání bydlení, jednání s majitelem, pomoc při
vyřizování dodávky energií apod.
• Pomáháme při oddlužení, sestavení splátkových kalendářů,
nácvik finanční gramotnosti
• Podporujeme při řešení problému s užíváním návykových látek
• Posilujeme zodpovědné vedení hospodaření a udržování
domácnosti

• Pomáháme rodinám s rodiči v konfliktu (rodinná mediace,
asistované kontakty)

• Pomáhali jsme rodičům orientovat se v měnících se nařízeních
• Pomáhali jsme rodinám v získávání obecních i nájemních bytů,
řešili jsme akutní bytovou krizi
• Doprovázeli jsme klienty na úřady alespoň po telefonu
• Poskytovali jsme nezbytnou materiální pomoc (základní potraviny,
roušky, školní pomůcky pro děti, počítače pro online výuku, apod.)
• Pomáhali jsme dětem a rodinám zvládnout úskalí distanční
výuky a propojovat je se školou
• Poskytovali jsme psychickou podporu rodičům i dětem
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POZOR, OLDA JEDE!
„TETO, MOC PROSÍM, MŮŽU SI ZATOČIT
VOLANTEM?“ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE PETRA SI ČTYŘLETÉHO OLDU BERE NA KLÍN
A SEDÁ SI S NÍM DO SLUŽEBNÍHO AUTA.
OLDA TOČÍ VOLANTEM, PUSOU TÚRUJE
MOTOR A ZKOUŠÍ POKOŘIT DALŠÍ HRANICI PETŘINY TRPĚLIVOSTI. „A ZATROUBIT,
VIĎ, ŽE SI MŮŽU ZATROUBIT?“

„Dobře, Oldíku, ale jen jednou, sousedé by
se zlobili.“ Túúú!, Olda je ve svém živlu
a s pamětí akvarijní rybičky zapomíná na
slib, který svatosvatě dal před pěti vteřinami.
Túúú, túúú, túúúúú, houká klakson a všichni
psi v doslechu v klidné malé vsi se rozštěkají. „Porušovat sliby se nemají, vystupovat!“
Nadšení se mění ve stejně velké rozčilení,
protože řízení je Oldův živel a nic, co má volant, před ním není v bezpečí. „Olda se vztekal a křičel, po chvilce se mi ho ale přeci jen
podařilo uklidnit, aniž by něco zničil,“ vzpomíná s úsměvem Petra po letech.

Inteligentního chlapce s temperamentem
malé elektrárny neměl kdo naučit adekvátním reakcím na odepřenou okamžitou radost.
Psychicky labilní maminka se několik měsíců po Oldových třetích narozeninách rozhodla problémy řešit sebevraždou a Oldův táta
Mirek, který vyrostl v dětském domově, se
péči o malé dítě neměl kde naučit.
TÁTA BOJOVNÍK
Ale naštěstí se rozhodl bojovat a nepřipustit,
aby Olda dopadl stejně jako on: jednou bude
mít taky děti a Mirek chce udělat všechno
pro to, aby se měly líp. Dalo to ale spoustu práce a těžko říct, čí úsilí bylo větší: zda
tátovo, nebo sociální pracovnice z SOS dětských vesniček, která se snažila zachovat
Oldovi jediný domov, který měl. Když Olda
přijel na dětský tábor s malým rádiem a kapesním nožem místo náhradního oblečení
a kartáčku na zuby, musel se Oldův táta na-

učit balit dětský batůžek. Časem s Petřinou
pomocí zvládli i správné stravování, přípravu do školy, včasné odchody do ní, návraty bez toulání, návštěvy dětského lékaře
a desítky dalších věcí.
NOVÝ ZAČÁTEK
Když bylo Oldovi čtrnáct a táta po krátkém
stonání umřel, zdálo se, že se žádný happy
end konat nebude. Olda měl ale díky zkušenosti pozornosti, péče a lásky blízké osoby už dost sil na to, aby se od pomyslného
dna odrazil i sám. Odstěhoval se na vesnici
k dědovi, a když ho děda poprvé nechal vyjet
z vrat svým starým traktorem, cítil se Olda
asi nejšťastněji ve svém životě. A určitě si tu
dávnou vzpomínku na to, jak mohl jako malý
kluk na Petřině klíně poprvé otočit opravdovým volantem, vybavil. Jinak by teď nezmáčkl klakson a s chutí si nezatroubil: Túúú!
A pro jistotu ještě jednou: túúú!
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KRIZOVÁ CENTRA
Dětem, které se ocitnou v obtížné nebo nebezpečné situaci a nemohou z nejrůznějších
důvodů zůstat ve své rodině, poskytujeme

útočiště v SOS Sluníčku, což je naše krizové centrum rodinného typu, formálně zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Máme dvě pobočky v Praze a v Karlových
Varech, ročně tu pomůžeme 50–70 dětem
v nesnázích.
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CO JE CÍLEM SOS SLUNÍČEK
• Poskytnout dítěti bezpečí a kompletní krizovou pomoc,
včetně péče psychologa.
• Krátkodobě dítěti nahradit domov – zajistit nejen ubytování,
jídlo, zdravotní péči, vzdělávání či volnočasové aktivity, ale
i ochrannou a chápající náruč pečující tety.
• Poskytnout dětem soukromí – bydlí v pokojích po jednom či
po dvou, v jednom bytě jsou maximálně čtyři děti.
• Podpořit rodinu dítěte, aby mohla péči o dítě převzít.
• Přípravit dítě na návrat do rodiny a v případě, že to není
možné, spolupracovat na hledání nejlepšího možného řešení
pro dítě, zpravidla v dlouhodobé náhradní rodinné péči.

KDO DO SOS SLUNÍČKA PŘICHÁZÍ
• Děti, jejichž rodiče se ocitli v situaci, kdy se o dítě nemohou
postarat (náhlá ztráta bydlení, hospitalizace, léčba závislosti
apod.)
• Děti, které se v rodině necítí bezpečně (konflikty v rodině,
násilí)
• Děti, které z rodiny byly odebrané z důvodu podezření
na týrání, zneužívání, zanedbávání péče nebo jiného
ohrožení dítěte
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HLAVNĚ ZTLOUSTNOUT
ZNÍ TO MOŽNÁ TROŠKU PROVOKATIVNĚ: VĚTŠINA LIDÍ TOUŽÍ SPÍŠE PO OPAKU. TŘÍLETÁ LINDA BY ALE NUTNĚ MĚLA
PŘIBRAT, PROTOŽE VÁŽÍ JEŠTĚ O NĚCO
MÉNĚ NEŽ JEJÍ DVOULETÉ VRSTEVNICE.
ZE VŠEHO NEJVÍC BY ALE POTŘEBOVALA
JEŠTĚ NĚCO JINÉHO, NEŽ JEN KILA NA
VÁZE.

Linda se často třásla, a když se k ní naklonil
kdokoliv dospělý, instinktivně si schovávala
hlavičku do dlaní. V takovém stavu ji úřednice ze sociálního odboru dovezla do našeho
krizového centra SOS Sluníčko. V místnosti
Linda zamířila většinou do rohu, kde si sedla
a dívala se do země, uměla říct jen několik
slov. O tom, že je na hranici podvýživy, už
byla řeč. Drogově závislá matka péči o děvčátko bohužel nezvládla.
TÉMĚŘ RODINNÉ PROSTŘEDÍ
„Tak malé děti, jako je Linda, ve Sluníčku
moc rádi nevidíme: jsme přeci jen přestupní stanice a každá další pečující osoba takhle
malé dítě mate“, říká k tomu Klára, vedoucí

krizového centra. Přechodných pěstounů je
ale nedostatek a krizové centrum je pořád
mnohem podobnější rodině než ústavní péče.
Je tu malý počet dětí, u každého se střídají
po celý pobyt dvě stálé tety a péče je uzpůsobená individuálním potřebám dítěte. Může si
říct, co rádo jí, pije, s čím si rádo hraje nebo
jakou pohádku by chtělo slyšet před spaním.
Nestává se tu to, co je v ústavech běžné, třeba
aby dítě plakalo samo v postýlce, protože se
právě střídají směny nebo na něj sestra zrovna nemá kapacitu. I proto Linda od prvních
chvil ve Sluníčku jen kvetla, přibrala na váze,
dostala zdravější barvu, začala se smát.
NOVÝ ZAČÁTEK
Klára zatím intenzivně spolupracovala s odborem sociální péče a po sedmi týdnech mohla Lindě představit přechodnou pěstounku
Milanu. Když si pro Lindu přijela, už si před
ní hlavičku rukama nekryla. „Naši terapeuti
jsou moc šikovní, jsou to skuteční odborníci,
a spolu s tetami pomůžou zacelit i hluboké
rány“, těší Kláru.

Na cestu Lindě do batůžku ráda zabalila šatičky, svetřík a bundu, kterou si Linda sama
vybrala ve skladu ve Sluníčku: konečně ve
velikosti na zdravou tříletou holčičku. Některá kila navíc jsou prostě báječná!
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PODPORA PĚSTOUNSKÝCH RODIN
SOS dětské vesničky byly před více než
padesáti lety vybudovány za účelem pod-

pory pěstounských rodin. V tom pokračujeme dodnes – doprovázíme pěstounské

rodiny v sedmi krajích po celé republice
a poskytujeme jim širokou škálu služeb.
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PĚSTOUNSKÝM RODINÁM POSKYTUJEME

KDE PŮSOBÍME

• Doprovázení pěstounských rodin (poradenství, specifika
pěstounské péče, výchova a vzdělávání přijatých dětí,
volnočasové aktivity pro děti)

• Nejstarší tradici mají klasické SOS dětské vesničky v Doubí
u Karlových Varů (od r. 1970), ve Chvalčově (od r. 1973)
a v Brně-Medlánkách (od r. 2003)

• Odborné vzdělávání pro pěstouny prezenční i on-line formou

• Dnes jsou ve vesničkách centra služeb, zároveň tu
pěstounské rodiny mohou využít zvýhodněného nájemného
ve vesničkových domcích

• Zprostředkování zajištění péče o dítě – hlídání dětí, tábory
• Psychologickou a další odbornou podporu
• Kontakt s biologickou rodinou (příprava všech účastníků,
asistované kontakty)
• V případě zájmu a volné kapacity poskytujeme rodinám
zvýhodněné nájemné v domcích v jedné z SOS dětských
vesniček

• Většina našich pěstounů ale dnes již bydlí mimo SOS dětské
vesničky a jen využívá naše služby jako doprovázející organizace
• Doprovázíme pěstouny v 7 krajích: Karlovarském, Jihomoravském, Olomouckém (Prostějov, Zábřeh), Zlínském, Středočeském, na Vysočině a v Praze

ADVOKAČNÍ ČINNOST

NAŠE PROJEKTY

• SOS dětské vesničky jsou aktivním členem Asociace Dítě
a Rodina, které prosazuje zájmy ohrožených dětí

• Vedle našich běžně poskytovaných služeb hledáme stále
způsoby, jak zkvalitňovat naši péči o pěstounské rodiny
a naplňovat co nejlépe jejich potřeby

• Připomínkujeme zákony týkající se sociálně-právní ochrany dětí
• Dlouhodobě prosazujeme zákaz umísťování nejmenších dětí do
3 let věku do ústavní péče
• Snažíme se prosadit zvýšení a pravidelnou valorizaci státních
příspěvků pro pěstouny, aby nedocházelo k jejich úbytku
• Chceme posílit preventivní služby pro ohrožené rodiny, aby
se dále snižoval počet dětí, které budou vyrůstat mimo vlastní
rodinu

• Terapeutické rodičovství – komplexní projekt zavádí inovativní
přístup k traumatizovaným dětem a buduje bezpečný vztah
mezi dítětem a pěstounem
• Specializace pěstounské péče – projekt se zaměřuje na rodiny
pečující o děti se zvláštními potřebami (se zdravotním
handicapem, děti traumatizované apod.), hledá způsoby, jak
s takovými rodinami systematicky pracovat a usnadnit jim péči
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PŘÍBĚHY POMOCI
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POMÁHAT A (ZA)CHRÁNIT
PÁNŮ V MODRÉM OBLEČENÍ SE KARLIČKA BOJÍ. DVA TAKOVÍ JI ODVEZLI, KDYŽ
SE JÍ MÁMA TEHDY V OBCHODĚ ÚPLNĚ
ZTRATILA. V TAKOVOU CHVÍLI SVĚT OKOLO ÚPLNĚ ZMIZÍ A ZŮSTANE JENOM ÚZKOST A STRACH...

Ani péče o tříletou holčičku nedokázala Zuzanu
motivovat k životu bez krádeží, dokonce i když
měla Karličku s sebou. Z obchodu, z kterého
Zuzana utekla bez Káji, holčičku odvezla policejní hlídka do krizového centra a pak – naštěstí bez zbytečných průtahů – do krátkodobé
pěstounské péče.
PLANÉ SLIBY
Máma ji u tety-pěstounky párkrát navštívila
a Karlička všem s radostí vyprávěla, že si maminka hledá domeček, aby mohly být zase
spolu. Bylo ale čím dál jasnější, že se Zuzana
o dívenku nepostará: její návštěvy byly čím dál
tím méně časté, navzdory svému slibu nepřišla
ani na oslavu Kájiných narozenin. Vypadalo to,
že Karla skončí v dětském domově, ale stal se
skoro zázrak. O holčičku se přihlásili příbuzní.

NOVÁ ŠANCE
Kája poprvé v životě viděla svojí starší sestru
a k tomu spoustu bratranců a sestřenic. „Už
v krizovém centru milovala společnost ostatních dětí a teď se cítila jako v ráji,“ říká nadšeně
Adéla, sociální pracovnice SOS vesniček, která
Káje pomáhá se s novou rodinou sžít a zapomenout na trápení z prvních let života. Tolik dětí
okolo ní, tolik dospělých a všichni ji zahrnují
láskou a péčí!
OPRAVDOVÝ DOMOV
V domečku se zahrádkou, kde s tetou, strýčkem
a svojí sestřičkou bydlí, sice maminka chybí,
ale Kája je veselé a šťastné děcko. Když ve
městě nebo v obchodě s tetou potkají ty pány
v modrém, chytí se tety pevně za ruku a pro jistotu se za ni schová, ale i tenhle strach snad brzy
překoná. Někdy se domov hledá déle, ale stojí
za to o něj zabojovat. Pomáhat je přece dobře
a chránit se musí hlavně ti nejmenší…
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VOLNOČASOVÉ CENTRUM
Cílem volnočasového centra SOS Kajuta
je vyvést děti z rizikového prostředí formou
vzdělávání, zvyšování jejich sociálních do-

vedností a smysluplným využitím volného
času. Jednou z priorit je motivace k dosahování lepších školních výsledků a předchá-

zení sociálnímu vyloučení dětí. Pandemická
opatření činnost SOS Kajuty omezovala, ale
nezastavila úplně.
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Fotbalové zápasy k SOS Kajutě už neodmyslitelně patří. Pokud pandemie a počasí dovoluje, nenechají si kluci žádný trénink ujít.

V předvánočním uvolnění jsme stihli alespoň zarouškovaný florbalový turnaj.

Činnost SOS Kajuty byla velkou část roku omezena kvůli covidu. Při
hezkém počasí jsme ale realizovali venku všechno, co se dalo, ani
o výtvarný kroužek tak děti úplně nepřišly.

V letních parnech se vydaly děti na kolech do 10km vzdáleného
Osíčka, zchladit se na místním krásném koupališti.
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DŮM NA PŮL CESTY
V brněnském Domě na půl cesty připravujeme 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 podporu při studiu,
pomoc se získáním a udržením si práce, při

jednání s úřady či při řešení životních přešlapů a mezilidských vztahů.
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KOMU SLOUŽÍ 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

V IDEÁLNÍM PŘÍPADĚ OD NÁS ODCHÁZÍ:
• Samostatný člověk, který převzal odpovědnost za vlastní život
• Má dokončené vzdělání a stálou práci
• Má zajištěný finanční příjem a umí s ním hospodařit
• Umí komunikovat s úřady a institucemi, ale i s lidmi kolem sebe
• Dokáže samostatně vést domácnost
• Zná způsoby, jak smysluplně trávit volný čas
• Před odchodem si najde odpovídající bydlení
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ROK OVLIVNĚNÝ PANDEMIÍ
Rok 2020 nás přinutil dělat spoustu věcí jinak, než dříve. Mnohem více jsme telefonovali, naučili jsme se více fungovat v online
prostředí - a naučili jsme to i řadu našich

klientů. Dělali jsme vše pro to, abychom zůstali v kontaktu se všemi rodinami, se kterými spolupracujeme, a nenechali jsme nikoho
na holičkách. Přesto kdykoliv to bylo mož-

né, setkávali jsme se i osobně – zvláště děti
nesly odloučení těžce a osobní kontakt nic
nenahradí.
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Začátek pandemie zastihl většinu z nás bez potřebných hygienických pomůcek. Rozváželi jsme tedy do rodin roušky, desinfekce, těm
nejpotřebnějším základní potraviny nebo školní pomůcky.

Děti se po dlouhé jarní izolaci těšily na společné aktivity: přes léto se
konala řada výletů a také stále oblíbenější příměstské tábory.

V druhé vlně přistoupila k on-line výuce většina škol, proto jsme
sháněli pro řadu dětí počítačové vybavení a zajišťovali připojení
k internetu.

Kvůli pandemii přišlo mnoho rodičů o příjem, zejména v rodinách
samoživitelek hrozilo, že na ně Ježíšek zapomene. Naši dárci to ale
nedopustili: rodinám jsme rozvezli spousty dárků a splněných přání.
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NAŠE PROJEKTY
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PODPORA PĚSTOUNSKÝCH RODIN

SPECIALIZOVANÁ PĚSTOUNSKÁ PÉČE

SOS dětské vesničky pomáhají dětem vyrůstat v náhradní
rodinné péči pěstounských rodin už od roku 1970, kdy se do
první vesničky v Doubí u Karlových Varů nastěhovaly první
maminky a děti. Dnes pomáháme sto padesáti pěstounským
rodinám v sedmi krajích, nabízíme jim širokou škálu služeb.
V uplynulém roce jsme takto podpořili 230 dětí. Významnými
podporovateli služeb pro pěstounské rodiny jsou mnohaletí
partneři organizace jako Smurfit Kappa, Hypoteční banka,
Schenker a Hasbro.

SOS dětské vesničky nabízejí komplexní podporu pěstounským rodinám, které se starají o děti vyžadující specializovanou péči nebo se takové děti do své péče chystají přijmout.
Jedná se například o děti traumatizované, s výchovnými
problémy, poruchami citové vazby, děti týrané, zneužívané
nebo zanedbávané, a dále o děti obtížně umístitelné do
náhradní rodinné péče z důvodu zdravotního handicapu nebo
tmavé barvy pleti. Projekt se mohl uskutečnit díky podpoře
Nadace J&T, která financovala realizaci projektu v Praze
a Středočeském kraji. Nadace Porticus podpořila v Brně
projekt zaměřený na rodiny pečující o děti s handicapem.

PLNÉ BŘÍŠKO

POMOZME JIM ZAZÁŘIT

Do krizového centra SOS Sluníčko přicházejí děti, které se
ocitly v akutním ohrožení, děti týrané, zneužívané, zanedbávané, 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. Partnery projektu jsou
Komerční banka a Mastercard.

SOS dětské vesničky pomáhají dětem nejenom v raném
věku, ale provázejí je i dospíváním a začátkem dospělosti.
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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VOLNOČASOVÉ CENTRUM

SKUTEČNÝ DOMOV

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 deskové 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.

Díky tomu, jakým způsobem fungovaly SOS dětské vesničky
v minulosti, můžeme pěstounským rodinám, které doprovázíme, nabízet zvýhodněné ubytování v jedné ze tří tradičních
SOS vesniček. Domky v Karlových Varech slouží pěstounským rodinám už 51 let a ve Chvalčově jen o tři roky méně,
jejich údržba je proto poměrně náročná. Partnerem rekonstrukcí v karlovarské SOS dětské vesničce je dlouhodobě
společnost Dr. Oetker. Chvalčovská vesnička získala
v minulém roce fotovoltaické panely od společnosti E.On,
které znatelně ušetří spotřebu energie.

MOBILITA SOCIÁLNÍ POMOCI

POMOC V DOBĚ PANDEMIE COVIDU-19

Jedním ze základních aspektů naší práce je, že pomáháme
rodinám u nich doma, v jejich přirozeném prostředí, kde si
uděláme nejlepší obrázek o tom, s jakými potížemi se rodina
potýká, a můžeme navrhnout nejefektivnější řešení. Řada
rodin přitom bydlí v odlehlých obcích, osobní automobily jsou
tak pro výkon naší práce zcela nepostradatelné. Velikou
pomocí je pro nás partnerství se společností Porsche ČR,
která nám dlouhodobě zapůjčuje pět vozů Volkswagen.

Mnoho firem se rozhodlo pomoci ohroženým rodinám
v situaci, jejíž tíživost se ještě více prohloubila v důsledku
restriktivních opatření. Díky finanční pomoci těchto společností můžeme pomáhat v ohrožených rodinách s odstraňováním důsledků pandemie, aby děti v těchto rodinách nepřišly
o svůj domov a o své nejbližší: Kraftverkehr Nagel, ZAPA
beton, BEL Sýry Česko, Raiffeisenbank, Purple
Foundation, 3M Česko, Livesport, Technik Partner,
Procter & Gamble, NetSuite Czech Republic,
M connections a Mirage Distribution.

Z daru od společnosti Smurfit Kappa jsme zakoupili tři
automobily, jež využívají sociální pracovníci v Brně.
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POSILOVÁNÍ PRÁV DĚTÍ V ALTERNATIVNÍ
PÉČI V BOSNĚ A HERCEGOVINĚ
Díky finanční podpoře České rozvojové agentury jsme
v červenci 2019 zahájili tříletý vzdělávací projekt Posílení
práv dětí v alternativní péči v Bosně a Hercegovině. Ekonomické, 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 nárůstu 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 snížení sociálních rizik a k trvalé ochraně práv ohrožených dětí.
Projekt je realizován v rámci zahraniční rozvojové
spolupráce České republiky a ve spolupráci
s SOS dětskými vesničkami Bosna a Hercegovina
a SOS dětskými vesničkami Srbsko.

DĚTI POTŘEBUJÍ RODINU
Dlouhodobě usilujeme o prosazení důležitých změn v systému ochrany dětí. Snažíme se aktivně veřejně vysvětlovat, že
děti do tří let nemají být umísťovány do ústavní péče, protože
to zásadním způsobem poškozuje jejich psychický vývoj.
Společně s dalšími organizacemi vyvíjíme dlouhodobý tlak
na zákonodárce, aby přijali potřebné zákonné úpravy, které
by posílily preventivní služby pro ohrožené rodiny, zvýšily
podporu pěstounské péči a zamezily umísťování nejmenších
dětí do ústavů. Jsme aktivními členy asociace Dítě a rodina,
která sdružuje organizace zabývající se sociálně-právní
ochranou dětí.
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PŘÍJMY A JEJICH VYUŽITÍ
Rok 2020 nebyl pro nikoho snadný, velmi
jsme se proto obávali, jak se pandemie promítne do příjmu od našich dárců. V rámci
úsporných opatření jsme provedli restrukturalizaci celé organizace, zrušili jsme re-

gionální řízení a propojili jednotlivé služby
napříč republikou. Tato změna se ukázala
jako velmi efektivní, výrazně se zjednodušila administrativa a usnadnil další rozvoj.
O některé dárce jsme sice vlivem situace

nevyhnutelně přišli, mnozí jiní ale tyto výpadky nahradili navýšením podpory a umožnili nám tak pomáhat všem našim dětem bez
omezení.
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VYUŽITÍ DARŮ NA POMOC DĚTEM
Náklady na pomoc dětem podle regionů

Karlovarský kraj
14 473 658 Kč

Jihomoravský kraj
13 721 276 Kč

Hlavní město
Praha
11 223 955 Kč

Nadregionální
náklady
15 836 671 Kč

Náklady na pomoc dětem

2020

Pomoc rodinám ohroženým odebráním dětí
13 889 950 Kč

Podpora pěstounských rodin
25 974 051 Kč

Olomoucký kraj
7 705 542 Kč

Okamžitá pomoc
dětem v krizi
9 877 629 Kč
Nízkoprahové
zařízení pro děti
1 195 218 Kč

2020

Podpora mladých
lidí opouštějících
pěstounskou péči
1 204 700 Kč

Zlínský kraj
7 968 078 Kč
Bosna a Hercegovina*
652 000 Kč

* Projekt Posílení práv dětí v náhradní péči v Bosně a Hercegovině je realizován v rámci zahraniční rozvojové spolupráce České
republiky a je hrazen Českou rozvojovou agenturou.

Investice do získávání
darů a péče o dárce
6 932 366 Kč

Školicí centrum
2 950 961 Kč
Posílení práv dětí
v náhradní péči
v Bosně a Hercegovině*
652 000 Kč
Koordinace pomoci
a administrativní podpora
8 904 305 Kč
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PŘÍJMY V ROCE 2020
Dary soukromých osob

22 356 228 Kč

OSC

100 000 Kč

KOUTECKÝ

96 750 Kč

Firemní dary

9 711 042 Kč

Lenzing Biocel Paskov

90 000 Kč

Smurfit Kappa

1 214 627 Kč

OVB Allfinanz

80 000 Kč

LEGO Production

1 000 000 Kč

Tyco Electronics Czech

75 063 Kč

Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz

66 666 Kč

ČEGAN

60 000 Kč

Michlovský

60 000 Kč

Thermo Fisher Scientific

60 000 Kč

ARBOLES

50 000 Kč

ELFIS

50 000 Kč

IMPERA eqs

50 000 Kč

Red Hat Czech

50 000 Kč

SMART Comp.

50 000 Kč

SMC Industrial Automation CZ

50 000 Kč

VFH Vašíček a partneři

50 000 Kč

JR FOOD

45 000 Kč

LOUDIL projekt

45 000 Kč

INTAX

40 000 Kč

premiada

40 000 Kč

PEPCO Czech Republic

935 000 Kč

Mars Czech

500 000 Kč

Dr. Oetker

433 000 Kč

Hypoteční banka

399 780 Kč

SCHENKER

350 000 Kč

LAMA energy

300 000 Kč

ZAPA beton

260 000 Kč

BEL Sýry Česko

250 000 Kč

Raiffeisenbank

250 000 Kč

Komerční banka

231 260 Kč

Hasbro Czech

209 492 Kč

Pražská energetika

200 000 Kč

3M Česko

191 646 Kč

Livesport

170 000 Kč

TECHNIK PARTNER

150 000 Kč

Procter & Gamble Czech Republic

137 350 Kč

M connections

105 000 Kč

Mirage Distribution

104 000 Kč

Nevýchova

103 928 Kč

ANOPACK

100 000 Kč

EURO FRIGO Praha

100 000 Kč

VR SPEDO
Ostatní firemní dary
Veřejná sbírka

40 000 Kč
767 480 Kč
3 603 261 Kč
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Nadace a nadační fondy

3 333 996 Kč

INCLUDE / Porticus

1 812 746 Kč

Nadace J&T

1 000 000 Kč

Purple Foundation, nadační fond

200 000 Kč

Nadace ČEZ

150 000 Kč

Nadace The JetBrains Foundation

113 000 Kč

Ostatní nadace a nadační fondy
Státní příspěvky a veřejné zdroje

58 250 Kč
25 890 733 Kč

Město Bystřice pod Hostýnem

30 000 Kč

Město Chodov

16 000 Kč

Město Mohelnice

10 000 Kč

Město Šumperk

7 000 Kč

Město Nejdek

5 000 Kč

Město Lipník nad Bečvou

5 000 Kč

Město Konice

8 000 Kč

Dědictví a odkazy

462 393 Kč
1 795 814 Kč

Státní příspěvky

8 976 880 Kč

Dary ze zahraničí

Olomoucký kraj

6 179 028 Kč

766 258 Kč

Ministerstvo práce a soc. věcí

2 862 907 Kč

Dary soukromých osob (sponzoring
dětí)

Karlovarský kraj

1 672 100 Kč

Kraftverkehr Nagel

263 298 Kč

Magistrát hl. m. Praha

1 672 000 Kč

Cewe

257 700 Kč

Evropský soc. fond

1 645 472 Kč

LR Global Kids Fund

257 700 Kč

Jihomoravský kraj

1 598 400 Kč

Hasbro USA

250 858 Kč

Česká rozvojová agentura

652 183 Kč

Magistrát města KV

223 400 Kč

Město Prostějov

100 000 Kč

Magistrát města Brno

70 000 Kč

Město Přerov

60 000 Kč

Město Aš

28 609 Kč

Město Cheb

28 755 Kč

Město Zábřeh

40 000 Kč

Věcné dary a služby v hodnotě

1 130 563 Kč

E.ON Energie

574 998 Kč

Porsche Česká republika

206 700 Kč

Dr. Oetker

101 317 Kč

Vaillant Group Czech
ACTIVA spol. s r.o.
Ostatní věcné dary a služby

54 692 Kč
47 191 Kč
145 665 Kč
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PŘÍJMY ORGANIZACE V LETECH 2014 – 2020

2014

Příjmy od soukromých a firemních dárců
Veřejné zdroje / státní příspěvky

2015
Veřejné zdroje / Granty a dotace
Zahraniční zdroje

2016

Mezinárodní sponzorství

2017

Ostatní příjmy

2018

2019

2020

0

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000
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ZPRÁVA NEZÁV
ISLÉHO AUDITORA
v organizaci
o ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2020

SOS dětské vesničky, z.s.

Z P R ÁÚDAJE
VA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
ÚVODNÍ
Subjekt, u něhož
bylo provedeno
ověření
o ověření
účetní závěrky
sestavené k 31.12.2020
Organizace:
SOS dětské vesničky, z.s.
Adresa:
Strakonická 98, Lahovice, 159 00 Praha 5
v organizaci
IČ:
004 07 933
Předmět činnosti:

přímá pomoc ohroženým dětem

SOS dětské vesničky, z.s.

Příjemce zprávy

v organizaci
22.
června 2021

Valná hromada

SOS dětské vesničky, z.s.
Předmět ověřování

ÚVODNÍ ÚDAJE

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
určena Valné hromadě organizace SOS dětské vesničky, z.s.

Zpráva o ověření účetní závěrky
Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace SOS dětské vesničky, z.s. (dále také
„Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy
k 31.12.2020, výkazu zisku a ztráty, za rok končící 31.12.2020 a přílohy této účetní závěrky, která
obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje
o Organizaci jsou uvedeny v bodě 1. přílohy této účetní závěrky.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace SOS
dětské vesničky, z.s. k 31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok
končící 31.12.2020 v souladu s českými účetními předpisy.

účetní závěrka sestavená k 31.12.2020 za účetní období 1.1.2020 – 31.12.2020

Subjekt, u něhož bylo provedeno ověření
22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, oprávnění KAČR č. 277, osvědčení KDPČR
Termín
auditu
Organizace:provedení
SOS
dětské
vesničky,
sídlo:
Všebořická
82/2, 40001 z.s.
Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4

Adresa:
98,+420
Lahovice,
Praha
5
Tel.: Strakonická
+420 474745134,
230 234 159
554, 00
E-mail:
info@22hlav.cz,
Web: http://www.22hlav.cz
15.3.2021 – 22.6.2021
IČ:
004 07 933
22. června 2021
Předmět činnosti:

přímá pomoc ohroženým dětem

Ověření provedl a zprávu auditora zpracoval
22HLAV s.r.o.
Příjemce
zprávy

Všebořická 82/2, Ústí nad Labem
22. června 2021
evidenční
číslo KAČR 277
Valná
hromada
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, oprávnění KAČR č. 277, osvědčení KDPČR
Předmět ověřování
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4
odpovědný auditor:
Filip Konětopský,
evidenční
KAČR 2449
Tel.: +420Ing.
474745134,
+420 230 234 554,
E-mail: číslo
info@22hlav.cz,
Web: http://www.22hlav.cz

Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 537/2014 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 Organizaci 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.
Jiná skutečnost
Účetní závěrka k 31. prosinci 2019 byla ověřena jiným auditorem, který ve své zprávě ze dne
22. června 2020 vydal k této účetní závěrce výrok bez výhrad.

účetní závěrka sestavená k 31.12.2020 za účetní období 1.1.2020 – 31.12.2020

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Termín
provedení
auditu
22HLAV s.r.o.,
IČ 64052907,
Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, oprávnění KAČR č. 277, osvědčení KDPČR

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 Organizace.

sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4

+420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz
15.3.2021 – Tel.:
22.6.2021

Ověření provedl a zprávu auditora zpracoval
22HLAV s.r.o.
Všebořická 82/2, Ústí nad Labem
evidenční číslo KAČR 277
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich
povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámit se s ostatními informacemi a posoudit,
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),
tedy 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

odpovědný auditor: Ing. Filip Konětopský, evidenční číslo KAČR 2449
22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, oprávnění KAČR č. 277, osvědčení KDPČR
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4
Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, oprávnění KAČR č. 277, osvědčení KDPČR
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4
Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz
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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 Organizaci, 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.

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 Organizace
nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy.
Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost
nepřetržitě trvat.

Odpovědnost statutárního orgánu Organizace za účetní závěrku
Statutární orgán Organizace 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 Organizace povinen posoudit, zda je Organizace
schopna 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 Organizace nebo ukončení její činnosti,
respektive kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.



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.

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.
Digitálně podepsal

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.

22HLAV s.r.o.
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem
evidenční číslo KAČR 277

Ing. Filip
Ing. Filip Konětopský
2021.06.22
Konětopský Datum:
12:58:13 +02'00'
Ing. Filip Konětopský
evidenční číslo KAČR 2449

22. června 2021

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 (koluze), falšování,
úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol statutárním
orgánem.



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



Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a
informace, které v této souvislosti statutární orgán Organizace uvedl 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 Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková

Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy:
1. Rozvaha k 31.12.2020
2. Výkaz zisku a ztráty za období 1.1.2020 – 31.12.2020
3. Příloha k účetní závěrce za období 1.1.2020 – 31.12.2020

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, oprávnění KAČR č. 277, osvědčení KDPČR
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4
Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, oprávnění KAČR č. 277, osvědčení KDPČR
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4
Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz

38

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KE DNI 31. 12. 2020
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Dle
vyhlášk
y č.
504/200
2 Sb.

Název a právní forma účetní jednotky:
SOS dětské vesničky, z. s.

ke dni 31.12.2020
(v celých tisících Kč)

Sídlo účetní jednotky:
Strakonická 98
158 00

IČ
00407933

Praha 5
Předmět činnosti účetní jednotky:
Sociálně právní ochrana dětí
Číslo
řádku

A.

Náklady
Spotřebované nákupy a nakupované služby

I.

Celkem

1

x

x

x

2

15324

383

15707

3

5643

61

5 704

3. Opravy a udržování
4. Náklady na cestovné

5

1227

19

1 246

5. Náklady na reprezentaci
6. Ostatní služby

7

57

8

8318

303

8 621

9

0

0

7. Změna stavu zásob vlastní činnosti
8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb
9. Aktivace dlouhodobého majetku
Osobní náklady
III.
10. Mzdové náklady

4
6

79
57
0
0
0

12

0

13

48118

14

35656

35 656

15

11298

11 298

1164

1 164

17

15. Daně a poplatky
Ostatní náklady
V.

79

11

13. Zákonné sociální náklady
14. Ostatní sociální náklady
Daně a poplatky

0

10

11. Zákonné sociální pojištění
12. Ostatní sociální pojištění

IV.

Hospodářská
činnost

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskl dodávek
2. Prodané zboží

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

II.

Skutečnost k rozvahovému dni
Hlavní činnost

0

16

48118

0

18

0

19

114

0

114

20

114

0

114

21

766

23

789

16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále
17. Odpis nedobytné pohledávky

22

0

23

0

18. Nákladové úroky
19. Kursové ztráty

24

20. Dary
21. Manka a škody

26

22. Jiné ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opr pol
VI.

25

116
0

27

6

28

644

23

667

29

6748

157

6905

30

6711

157

6 868

23. Odpisy dlouhodobého majetku
24. Prodaný dlouhodobý majetek
25. Prodané cenné papíry a podíly

31

26. Prodaný materiál

33

27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek
Poskytnuté příspěvky

34

VII.

0
116

32

35

6

0
37

37
0
0

26

0

26

40

17. Odpis nedobytné pohledávky
18. Nákladové úroky

23

19. Kursové ztráty
20. Dary

25

21. Manka a škody
22. Jiné ostatní náklady

27

6

28

644

23

0
116

116

26

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opr pol

VI.

0

24

0
6
667

29

6748

157

6905

23. Odpisy dlouhodobého majetku
24. Prodaný dlouhodobý majetek

30

6711

157

6 868

25. Prodané cenné papíry a podíly
26. Prodaný materiál

32

31

0
37

37

33

0

27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek
Poskytnuté příspěvky
VII.

34
35

26

28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
VIII. Daň z příjmů

36

26

37

0

0

0

71096

563

71659

0
0

26
26

29. Daň z příjmů
Náklady celkem

38

Výnosy
Provozní dotace

40

x

x

x

I.

41

25891

0

25891

1. Provozní dotace
Přijaté příspěvky

42

25891

0

25 891

II.

43

35723

0

2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
3. Přijaté příspěvky (dary)

44

0

0

45

35718

35 718

4. Přijaté členské příspěvky
Tržby za vlastní výkony a zboží

46

5

47

2605

934

3539

48

6236

221

6457

B.

III.

39

Ostatní výnosy

IV.

5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále
6. Platby za odepsané pohledávky
7. Výnosové úroky
8. Kurzové zisky

0

5

49

0

50

0

51
52

9. Zúčtování fondů
10. Jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku
V.

35723

75

75

280

280

53

0

54

5956

146

6 102

55

49

0

49

11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehm a hm majetku
12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

56
57

37

37

13. Tržby z prodeje materiálu
14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku

58

12

12

15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Výnosy celkem

60
61

70504

1155

71659

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

62

-592

592

0

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

63

-592

592

0

Sestave
no
dne:
Sesta-

veno
dne:
14.5.2021

14.5.2021

Podpis odpovědné osoby (statutární orgán):

PhDr.
Hana Pazlarová,
předsedkyně
spolkuorgán):
Podpis
odpovědné
osoby
(statutární
PhDr. Hana Pazlarová, předsedkyně spolku

0

59

0
0

Podpis osoby odpovědné za sestavení (sestavil):
Podpis osoby odpovědné za
Tereza Hausnerová, hlavní účetní

sestavení (sestavil):
Tereza Hausnerová, hlavní účetní

jednotky:
Sociálně právní ochrana
dětí

AKTIVA
A.

Dlouhodobý majetek celkem
I.

Název a právní forma
účetní jednotky:

ROZVAHA

Dle
vyhláš
ky č.
504/20
02 Sb.

SOS dětské vesničky, z.
s.
Sídlo účetní jednotky:

ke dni 31.12.2020

Praha 5
Předmět činnosti účetní
jednotky:
Sociálně právní ochrana
dětí

00407933

AKTIVA
A.

Dlouhodobý majetek celkem
I.

II.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

2

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

3

2. Software

4

3. Ocenitelná práva

5

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

6

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

7

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

8

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

9

Dlouhodobý hmotný majetek celkem
1. Pozemky

IV.

Stav k
Stav k
prvnímu dni poslednímu
117 071
112 621
1 543
1 749
1 543

10

219 983

222 233

11

25 758

25 758

2. Umělecká díla, předměty a sbírky

12

16 573

16 573

13

169 059

170 844

8 145

8 610

4. Hmotné movité věci a jejich soubory

14

5. Pěstitelské celky trvalých porostů

15

6. Dospělá zvířata a jejich skupiny

16

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

17

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

18

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

19
20

448

21

37

448
0

1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

22

2. Podíly - podstatný vliv

23

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

24

37

0

4. Zápůjčky organizačním složkám

25

5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky

26

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

27
-104 492

-111 361

-1 123

-1 262

28

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

29

2. Oprávky k softwaru

30

3. Oprávky k ocenitelným právům

31

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

32

3

2. Software

4

3. Ocenitelná práva

5

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

6

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

7

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

8

Stav k
Stav k
prvnímu dni poslednímu
117 071
112 621
1 543
1 749
1 543

1 749

10

219 983

222 233

1. Pozemky

11

25 758

25 758

2. Umělecká díla, předměty a sbírky

12

16 573

16 573

3. Stavby

13

169 059

170 844

4. Hmotné movité věci a jejich soubory

14

8 145

8 610

5. Pěstitelské celky trvalých porostů

15

6. Dospělá zvířata a jejich skupiny

16

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

17

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

18

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

19

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

9

20

448

Dlouhodobý finanční majetek celkem

21

37

448
0

1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

22

2. Podíly - podstatný vliv

23
37

0

-104 492

-111 361

-1 123

-1 262

-97 592

-103 686

III.

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

24

4. Zápůjčky organizačním složkám

25

5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky

26

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

27

IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

28

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

29

2. Oprávky k softwaru

30

3. Oprávky k ocenitelným právům

31

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

32

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

33

6. Oprávky ke stavbám

34

7.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

1 749

3. Stavby

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
III.

Číslo
řádku
1

2

II.

158 00

IČ

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

Strakonická 98

(v celých tisících Kč)

Číslo
řádku
1

Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a
souborům hmotných movitých věcí

35

8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

36

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

37

-5 777

-6 413

41

7.

42

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

38

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

39

B.

Krátkodobý majetek celkem

40

Zásoby celkem

41

1. Materiál na skladě

42

2. Materiál na cestě

43

3. Nedokončená výroba

44

4. Polotovary vlastní výroby

59

9. Ostatní přímé daně

60

10. Daň z přidané hodnoty

61

11. Ostatní daně a poplatky

62

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem
13.
orgánů územních samosprávných celků
14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti

63

15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí

66

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů

67

17. Jiné pohledávky

68

18. Dohadné účty aktivní

69

64
65

251

71

60 946

68 656

1. Peněžní prostředky v pokladně

72

146

87

45

2. Ceniny

73

26

0

5. Výrobky

46

3. Peněžní prostředky na účtech

74

60 765

68 560

6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

47

4. Majetkové cenné papíry k obchodování

75

9

9

7. Zboží na skladě a v prodejnách

48

5. Dluhové cenné papíry k obchodování

76

8. Zboží na cestě

49

9. Poskytnuté zálohy na zásoby

50

79

1 875

369

1. Náklady příštích období

80

408

334

2. Příjmy příštích období

81

1 467

35

82

181 856

183 769

19. Opravná položka k pohledávkám
III.

1 964

2 123

1. Odběratelé

52

98

150

2. Směnky k inkasu

53

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry

54

Pohledávky celkem

4. Poskytnuté provozní zálohy

55

1 646

1 719

56

0

0

6. Pohledávky za zaměstnanci

57

1

3

Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a
veřejného zdravotního pojištění

58

8. Daň z příjmů

59

9. Ostatní přímé daně

60

10. Daň z přidané hodnoty

61

11. Ostatní daně a poplatky

62

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem
13.
orgánů územních samosprávných celků
14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti

64

15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí

66

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů

67

17. Jiné pohledávky

68

18. Dohadné účty aktivní

69

19. Opravná položka k pohledávkám

70

63

65

251

71

60 946

68 656

72

146

2. Ceniny

73

26

0

3. Peněžní prostředky na účtech

74

60 765

68 560

4. Majetkové cenné papíry k obchodování

75

9

9

5. Dluhové cenné papíry k obchodování

76

6. Ostatní cenné papíry

77

7. Peníze na cestě

78

1. Peněžní prostředky v pokladně

87

79

1 875

369

1. Náklady příštích období

80

408

334

2. Příjmy příštích období

81

1 467

35

Jiná aktiva celkem

Jiná aktiva celkem

PASIVA
A.

Vlastní zdroje celkem
I.

219

Krátkodobý finanční majetek celkem

7. Peníze na cestě
IV.

AKTIVA CELKEM

5. Ostatní pohledávky

7.

Krátkodobý finanční majetek celkem

6. Ostatní cenné papíry

51

II.

IV.

71 148
0

58

8. Daň z příjmů

219

I.

III.

64 785
0

Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a
veřejného zdravotního pojištění

Jmění celkem

70

77
78

Číslo
řádku
83
84

Stav k
Stav k
prvnímu dni poslednímu
171 059
172 565
169 563
171 614

IV.

3. Peněžní prostředky na účtech

74

60 765

68 560

4. Majetkové cenné papíry k obchodování

75

9

9

5. Dluhové cenné papíry k obchodování

76

6. Ostatní cenné papíry

77

7. Peníze na cestě

78
79

1 875

369

1. Náklady příštích období

80

408

334

2. Příjmy příštích období

81

1 467

35

82

181 856

183 769

Jiná aktiva celkem

AKTIVA CELKEM

PASIVA
A.

Vlastní zdroje celkem
I.

Jmění celkem
1. Vlastní jmění

84
85

2. Fondy

86

3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků
II.

B.
I.

108 976

105 430

60 587

66 184

87

7 269

617

429

2. Směnky k úhradě

105

3. Přijaté zálohy

106

269

503

4. Ostatní závazky

107

1 188

1 051

5. Zaměstnanci

108

2 109

2 074

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům

109

0

0
1 166

7.

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a
veřejného zdrav poj

110

1 179

8. Daň z příjmů

111

0

0

9. Ostatní přímé daně

112

285

288

10. Daň z přidané hodnoty

113

26

58

11. Ostatní daně a poplatky

114

12. Závazky
Závazky
13.
samospr
14. Závazky

116

30

27

1 797

1 673

ze vztahu k státnímu rozpočtu
ze vztahu k rozpočtu orgánů územních
celků
z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

115

117

88

1 496

951

15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti

118

89

x

0

16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí

119

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

90

359

x

17. Jiné závazky

120

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

91

1 137

951

18. Krátkodobé úvěry

121

Cizí zdroje celkem

92

11 204
0

122

93

10 797
0

19. Eskontní úvěry

Rezervy celkem

20. Vydané krátkodobé dluhopisy

123

21. Vlastní dluhopisy

124

22. Dohadné účty pasivní

125

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

126

Výsledek hospodaření celkem

94

Dlouhodobé závazky celkem

95

0

0

1. Dlouhodobé úvěry

96

2. Vydané dluhopisy

97

Jiná pasiva celkem

127

3. Závazky z pronájmu

98

1. Výdaje příštích období

128

142

135

4. Přijaté dlouhodobé zálohy

99

2. Výnosy příštích období

129

3 155

3 800

130

181 856

183 769

5. Dlouhodobé směnky k úhradě

III.

Stav k
Stav k
prvnímu dni poslednímu
171 059
172 565
169 563
171 614

7 500

104

Krátkodobé závazky celkem

1. Účet výsledku hospodaření

1. Rezervy
II.

Číslo
řádku
83

103

1. Dodavatelé

III.

IV.

100

PASIVA CELKEM

6. Dohadné účty pasivní

101

0

0

7. Ostatní dlouhodobé závazky

102

Krátkodobé závazky celkem

103

0
7 500

0
7 269

1. Dodavatelé

104

617

429

2. Směnky k úhradě

105

3. Přijaté zálohy

106

269

503

4. Ostatní závazky

107

1 188

1 051
2 074

5. Zaměstnanci

108

2 109

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům

109

0

0

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a
7.
veřejného zdrav poj

110

1 179

1 166

8. Daň z příjmů

111

0

0

9. Ostatní přímé daně

112

285

288

10. Daň z přidané hodnoty

113

26

58

11. Ostatní daně a poplatky

114

12. Závazky
Závazky
13.
samospr
14. Závazky

115

30

27

ze vztahu k státnímu rozpočtu
ze vztahu k rozpočtu orgánů územních
celků
z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

116
117

15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti

118

16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí

119

17. Jiné závazky

120

18. Krátkodobé úvěry

121

19. Eskontní úvěry

122

20. Vydané krátkodobé dluhopisy

123

21. Vlastní dluhopisy

124

Sestav
Sestaenodne:
veno
dne:

14.5.2021
14.5.2021

Podpis odpovědné
odpovědné osoby
osoby (statutární
(statutární orgán):
orgán):
Podpis
PhDr. Hana
Hana Pazlarová,
Pazlarová, předsedkyně
předsedkyně spolku
spolku
PhDr.

3 297

3 935

Podpis osoby odpovědné za
Podpis
osoby odpovědné
sestavení
(sestavil): za
(sestavil):
Terezasestavení
Hausnerová,
hlavní účetní
Tereza Hausnerová, hlavní účetní
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ
ZÁVĚRCE KE DNI 31. 12. 2020
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. 2020–31. 12. 2020
Statutární orgán: PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
– předseda spolku, Amanda Leah Bence – místopředseda spolku
Způsob jednání za spolek: Jménem Spolku jedná
(Spolek zastupuje) předseda Spolku nebo místopředseda Spolku samostatně.
Členové předsednictva: Mgr. Magdalena Pořízková, Mag. Amanda Bence, Alo Tammsalu, Caroline Taylor, Ing. Miroslav Jedlička, Ing. Petr Lužný
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 zanedbávaným 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 SESTAVENÍ 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 činnosti není podnikání, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění platném pro rok 2020 a 2019.
Částky v účetní závěrce a v příloze jsou zaokrouhleny na tisíce českých korun (tis. Kč), není-li uvedeno jinak.
3. ÚČETNÍ METODY
Způsoby oceňování, odpisování a účetní metody,
které spolek používal při sestavení účetní závěrky
za rok 2020, a 2019 jsou následující:
a) Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení
a náklady s pořízením související.
Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 000,- tis.

Kč v roce 2020 a 2019 je odpisován na vrub nákladů na základě předpokládané doby životnosti
příslušného majetku.
Odpisy
Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny
a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého nehmotného majetku aktualizován na
základě očekávané doby životnosti majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto:

Software

Počet let –
rok 2020

Počet let –
rok 2019

3

3

Spolek netvoří opravné položky k dlouhodobému
nehmotnému majetku.
b) Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením
související. Úroky z úvěru nejsou součástí pořizovací ceny.
Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 000,- tis. Kč
v roce 2020 a 2019 se odepisuje po dobu ekonomické 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 snižuje 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 předpokládané zbytkové hodnoty majetku. Předpokládaná
životnost je stanovena takto:
Počet let –
rok 2020

Počet let –
rok 2019

Stavby

30

30

Dopravní prostředky

5

5

Jiný dlouhodobý
hmotný majetek

5

5

Pokud dochází k poklesu účetní hodnoty u dlouhodobého hmotného majetku, tvoří spolek opravnou
položku. K 31. 12. 2020 ani k 31. 12. 2019 nebyly
opravné položky vytvářeny.
c) Cenné papíry a podíly
Spolek měl do 5/2020 v držení cenné papíry z dě-

dictví v hodnotě 37 tis. Kč. Jednalo se o Sporobond
ve výši 2 tis Kč a Konzervativní Mix FF ve výši
35 tis. Kč.
d) Krátkodobý finanční majetek
Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze
v hotovosti a na bankovních účtech. Peněžní prostředky jsou oceněny ve jmenovité hodnotě.
e) 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 použitím pevných cen a oceňovacích rozdílů. Pořizovací 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“.
f) Pohledávky
Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou
hodnotou. Nakoupené pohledávky se oceňují pořizovací cenou. Ocenění pochybných pohledávek
se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu a to na základě
individuálního posouzení jednotlivých dlužníků
a věkové struktury pohledávek.
Dohadné účty aktivní se oceňují na základě odborných 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 rozvahového dne.
g) Vlastní jmění
Vlastní jmění spolku se tvoří účtováním hodnoty nemovitého majetku, nabytého bezúplatně, sníženého
o oprávky dle vyhlášky 504/2002 Sb., §18. Případné
zvýšení nebo snížení vlastního jmění na základě rozhodnutí statutárního orgánu, se vykazuje jako změny
vlastního jmění na vrub ostatních fondů.
Spolek nevytváří rezervní fond ze zisku.
h) Cizí zdroje
Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve
jmenovitých hodnotách.
i) Leasing
Spolek účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje
leasingové splátky do nákladů a aktivuje v případě finančního leasingu příslušnou hodnotu najatého majetku v době, kdy smlouva o nájmu končí
a uplatňuje se možnost nákupu. Splátky nájemného
hrazené předem se časově rozlišují.
ch) 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 peněžité povahy oceněny kurzem platným k 31. 12. vyhlášeným Českou národní bankou.
Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty
se účtují do ostatních výnosů nebo ostatních nákladů běžného roku.

j) Časové rozlišení
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 platné
daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné
náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady
na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými
odpisy atd.). Dále se zohledňují položky snižující
základ daně (dary), odčitatelné položky (daňová ztráta, náklady na realizaci projektů výzkumu a vývoje)
a slevy na dani z příjmů.
Spolek v souladu s účetními předpisy neúčtuje o odložené daňové povinnosti
l) Bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek, investiční dotace a dary
Ve vlastním jmění na účtu skupiny 901 – Vlastní jmění spolek účtuje o zdrojích pořízení bezúplatně nabytého dlouhodobého majetku stejně tak jako o investičních dotacích nebo účelových investičních darech.
Tato částka je pak rozpouštěna na účet skupiny 649
– Jiné ostatní výnosy současně s účtováním odpisů.
m) Veřejná sbírka
Ve fondech na účtu 911 – Veřejná sbírka spolek
účtuje o zdrojích získaných z veřejné sbírky. Průběžně spolek účtuje o použití výtěžku veřejné sbírky podvojným zápisem na vrub fondu veřejné sbír-

ky ve prospěch účtu 682 – Přijaté dary. Organizace
pro zúčtování fondu v tomto případě používá účet
skupiny 68 místo účtu skupiny 64 z důvodu věrnějšího zobrazení skutečnosti ve výkazu zisku a ztráty
(příjem do sbírky má charakter přijatých příspěvků
- darů). Vykazovaný stav fondu veřejné sbírky odpovídá neutracené částce z veřejné sbírky určené pro
další použití, tj. stavu sbírkového bankovního účtu
k rozvahovému dni.
n) Přijaté dary
Přijaté individuální dary účtuje spolek ke dni přijetí
buď přímo ve prospěch výnosů na účet 682 – Přijaté
dary (velmi specifický účel, je zřejmé jejich použití
v daném účetním období) nebo ve prospěch fondu
911 – Fond darů na hlavní činnost a na vrub účtu
211 – Pokladna nebo 221 – Bankovní účet. Průběžně, popř. nejpozději k rozvahovému dni, organizace
účtuje o použití darů z fondu podvojným zápisem
na vrub fondu a ve prospěch účtu 681 – Přijaté dary.
Organizace pro zúčtování fondu v tomto případě používá účet skupiny 68 místo účtu skupiny 64 z důvodu věrnějšího zobrazení skutečnosti ve výkazu zisku
a ztráty (použití individuálních darů z fondu má charakter přijatých příspěvků - darů). Vykazovaný stav
fondu individuálních darů odpovídá výši doposud
neutracených darů
o) Dotace a granty
Dotace je zaúčtována v okamžiku jejího přijetí. Dotace přijatá na úhradu nákladů se účtuje do výnosů na
pozici I. Provozní dotace. Dotace přijatá na pořízení

dlouhodobého majetku včetně technického zhodnocení a na úhradu úroků zahrnutých do pořizovací
ceny majetku snižuje pořizovací cenu nebo vlastní
náklady na pořízení.
p) Změny způsobů oceňování, odpisování,
srovnatelnosti a opravy chyb minulých období
V roce 2020 spolek neprovedl žádné změny způsobů 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.
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY
3. DLOUHODOBÝ MAJETEK
a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)
Pořizovací cena
Poč.
zůst.

Přírůstky

1 543

206

Celkem 2020

1543

206

Celkem 2019

2331

174

Software

Vyřaz.

Převody

Koneč.
zůst.
1 749

Jiný dlouhodob.
nehm. maj.
1 749
962

1543

Oprávky
(viz Tab. 4)

Souhrnná výše drobného nehmotného majetku neu-

Tab. 4
Software
Jiný dlouhodob. nehm. maj.
Celkem 2020
Celkem 2019

Tab. 5

Poč. zůst.

Odpisy

1 123

139

1 123
1 900

139
777

Poč. zůst.

Pozemky

25 758

Stavby
Stroje, přístroje a zařízení
Dopravní prostředky

169 059
1 375
6 770

Inventář
Umělecká díla
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
hmotný majetek
Opravná položka k nabytému maj.

Prod.,
likvid.

Vyř.

Opravy*

Koneč. Oprav.
zůst.
pol.
1 262

487

1 262
1 123

Přírůstky

Vyřazení

Převody

487
420

Konečný zůstatek
25 758

1 785

170 844
881
7 729

494
959

16 573
448

Celkem 2020
Celkem 2019

Účetní hodn.

16 573
448

219 983
215 651

2 744
4 332

494

222 233
219 983

Tab. 6
Poč. zůst.

Odpisy

Pozemky
Stavby
Stroje, přístroje a zařízení

0
97 592
700

6 094
40

103 686
740

25 758
67 158
141

Dopravní prostředky
Inventář
Umělecká díla
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
hmotný majetek
Opravná položka k nabytému maj.
Celkem 2019
Celkem 2018

5 077

596

5 673

2 056

0
0

16 573
448

110 099
103 370

112 134
116 614

0
0

91 230
96 757

6 730
6 613

Prod.,
likvid.

Vyř.

Opravy*

Koneč. Oprav.
zůst.
pol.

Účetní hodn.

vedeného v rozvaze činila v pořizovacích cenách k 31.
12. 2020 713 tis. Kč, (k 31. 12. 2019 290 tis. Kč).
V roce 2020 spolek nezískal bezplatně žádný dlouhodobý nehmotný majetek. V roce 2019 spolek získal
bezúplatně dlouhodobý nehmotný majetek ve výši
79 tis. Kč.
b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)
Pořizovací cena
(viz Tab. 5)

Oprávky
(viz Tab. 6)

V roce 2020 spolek technicky zhodnocoval své nemovitosti v celkové výši 1 784 tis. Kč.
K 31. 12. 2020 souhrnná výše drobného hmotného
majetku neuvedeného v rozvaze činila v pořizovacích
cenách 1 039 tis. Kč (k 31. 12. 2019 1 252 tis. Kč).
Spolek netvořil opravné položky k dlouhodobému
hmotnému majetek.
Spolek netvořil zákonnou rezervu na opravy dlouhodobého hmotného majetku.
V roce 2020 spolek získal dlouhodobý hmotný
majetek ve výši 55 tis. Kč bezúplatně, v roce 2019
spolek nezískal žádný bezplatně dlouhodobý hmotný majetek.
Spolek nemá k 31. 12. 2020 ani k 31. 12. 2019 žádný majetek zastavený na krytí úvěru.
c) Dlouhodobý finanční majetek
Spolek k 31. 12. 2020 nevykazuje žádný dlouhodobý finanční majetek.

5. ZÁSOBY
Spolek k 31. 12. 2020 ani k 31. 12. 2019 nevykazoval žádné zásoby.
6. POHLEDÁVKY
Spolek k 31. 12. 2020 vykazoval krátkodobé pohledávky v celkové výši 2 123 tis. Kč (k 31. 12. 2019
1 964 tis. Kč). Zůstatek krátkodobých pohledávek
v roce 2020 je tvořen z větší části poskytnutými provozními zálohami ve výši 1 719 tis. Kč a jinými pohledávkami ve výši 484 tis. Kč.
Spolek k 31. 12. 2020 ani k 31. 12. 2019 nevykazoval
žádné opravné položky k pohledávkám.
Spolek nemá k 31. 12. 2020 ani k 31. 12. 2019 pohledávky kryté podle zástavního práva.
K 31. 12. 2020 a 31. 12. 2019 spolek nevykazoval
dlouhodobé pohledávky.
K 31. 12. 2020 a 31. 12. 2019 spolek neúčtoval o dohadných položkách aktivních.
Spolek nevykazuje k 31. 12. 2020 ani k 31. 12. 2019
pohledávky za spřízněnými osobami.

7. OPRAVNÉ POLOŽKY

Spolek k 31. 12. 2020 ani k 31. 12. 2019 netvořil
žádné opravné položky.

8. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

K 31. 12. 2020 měl spolek kumulativní zůstatek
na všech bankovních účtech 68 560 tis. Kč (k 31.
12. 2019 60 765 tis. Kč).
Spolek k 31. 12. 2020 vykazoval zůstatek na
pokladně a ceninách v celkové výši 87 tis. Kč
(k 31. 12. 2019 172 tis. Kč).

9. OSTATNÍ AKTIVA
Spolek k 31. 12. 2020 vykázal náklady příštích období ve výši 334 tis. Kč (k 31. 12. 2019 408 tis. Kč). Náklady příštích období zahrnují pojištění automobilů,
majetku a odpovědnosti podnikatele, atd.
Spolek k 31. 12. 2020 vykázal příjmy příštích období ve výši 35 tis. Kč (k 31. 12. 2019 1 467 tis.
Kč). Příjmy příštích období jsou tvořeny státní příspěvkem na pěstounskou péči, státní příspěvkem
na provoz zařízení ZDVOP a státním příspěvkem
na děti.
10. VLASTNÍ JMĚNÍ
Přehled o změnách vlastního kapitálu
(v tis. Kč): 31. 12. 2020
(viz Tab. 7)

Vlastní jmění spolku se skládá z hodnoty nemovitého majetku (budov a pozemků) včetně uměleckých děl, spojených s tímto majetkem, nabytým
bezúplatně (restitucí, dědictvím, nebo darováním).
Ostatní kapitálové fondy Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let se skládají z převedeného hospodářského výsledku a oprav chybného
účtovaní v minulých obdobích.
Spolek dle zákonných požadavků účtuje bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek do vlastního jmění a následně hodnotu vlastního jmění snižuje
o oprávky k tomuto majetku. Od data vzniku
spolku bylo do vlastního jmění zaúčtováno velké
množství takových položek.
Vlastní jmění bylo v roce 2020 poníženo o pravidelnou hodnotu oprávek 5 256 tis. Kč. Celko-

vá hodnota vlastního jmění k 31. 12. 2020 činila
105 430 tis. Kč.
Fondy byly navýšeny v roce 2020 o celkovou
částku 6 039 tis. Kč. Jednalo se o převod zisku
z roku 2019 ve výši 359 tis. Kč, a o příjmy z fundraisingová ve výši 5 680 tis Kč (veřejná sbírka
1 470 tis. Kč, individuální dárci ve výši 1 958 tis.
Kč, firemní dárci 1 616 tis. Kč, dědictví 462 tis. Kč
a další menší dárci)
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 2019 poníženo o pravidelnou 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 částku 7 498
tis. Kč. Jednalo se o převod zisku z roku 2018 ve
výši 5 116 tis. Kč a přijmu z fundraisingová ve
výši 2 023 tis. Kč. Fondy byly sníženy o 362 tis.
Kč, jednalo se o zúčtování odpisů z technického
zhodnocení domů v dětské vesničce ve Chvalčově.
11. REZERVY
Spolek k 31. 12. 2020 ani k 31. 12. 2019 nevytvořil
žádné rezervy.
12. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
Spolek k 31. 12. 2020 ani k 31. 12. 2019 neeviduje
žádné dlouhodobé závazky.

Tab. 7

Zůstatek k
1.1. 2020

Zvýšení

Snížení

Zůstatek
k 31.12.
2020

Vlastní jmění

108 976

1 710

-5 256

105 430

Zůsta- Zvýšení Snížení Zůstatek k
tek k
1.1.
31.12.
2019
2019
113 885
-4 909 108 976

Fondy
Rozdíly z přecenění majetku a závazků
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta
minulých let*
Účet výsledku hospodaření
Vlastní zdroje celkem

60 587

6 039

-443

66 184

53 810

1 137

0

-187

951

1 137

359
171 059

0
7 749

-359
-6 245

0
172 565

5 116
173 948

13. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
Celkové krátkodobé závazky k 31. 12. 2020 byly
vykázány ve výši 7 269 tis. Kč (k 31. 12. 2019:
7 500 tis. Kč).
K 31. 12. 2020 ani k 31. 12. 2019 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. 2020 ve výši 429 tis. Kč
(k 31. 12. 2019: 617 tis. Kč).
Ostatní krátkodobé závazky jsou tvořeny závazky
vůči dětem: Money Gift 968 tis. Kč (k 31. 12. 2019:
1 182 tis. Kč), a vůči zaměstnancům: mzdy za prosinec 2020 2 074 tis. Kč (k 31. 12. 2019: 2 109
tis. Kč).
Spolek eviduje k 31. 12. 2020 1 166 tis. Kč (k 31.
12. 2019: 1 179 tis. Kč) splatných závazků pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení.
Přijaté zálohy jsou k 31. 12. 2020 vykázány ve výši
503 tis. Kč (k 31. 12. 2019: 269 tis. Kč).
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60 587
1 137

359
7 498

5 116
359
-10 387 171 059

Dohadné účty pasivní zahrnují především dohady
na spotřebu energie. Jejich výše je stanovena na základě zkušeností z předchozích let a činí k 31. 12.
2020 1 673 tis. Kč (k 31. 12. 2019 1 797tis. Kč).
Spolek nemá k 31. 12. 2020 ani k 31. 12. 2019 závazky vůči spřízněným osobám.
14. BANKOVNÍ ÚVĚRY A FINANČNÍ VÝPOMOCI
Spolek nevykazoval k 31. 12. 2020 ani k 31. 12.
2019 žádné bankovní úvěry a jiné půjčky nebo vypomoci.
15. OSTATNÍ PASIVA
K 31. 12. 2020 spolek vykazuje zůstatek výdajů
příštích období ve výši 135 tis. Kč. Jedná se o nevyčerpané dotace (k 31. 12. 2019 ve výši 124 tis.
Kč).
Výnosy příštích období jsou k 31. 12. 2020 vykázány ve výši 3 800 tis. Kč (k 31. 12. 2019: 3 154
tis. Kč). Výnosy příštích období zahrnují k 31. 12.

2020 dotaci od České rozvojové agentury ve výši
1 641 tis. Kč, grant na projekt Terapeutické rodičovství ve výši 732 tis. Kč, grant na rekonstrukci
Kotvi ve výši 500 tis. Kč a další, které budou čerpány v roce 2021.
Výnosy příštích období ve výši 3 155 tis. Kč zahrnují k 31. 12. 2019 grant na projekt Terapeutické
rodičovství a splátky za výcvik v Attachmentu.
16. DAŇ Z PŘÍJMŮ
Spolek za rok 2020 nevykazoval žádnou daňovou povinnost. Hodnota daně z příjmů činila za 2020 0 tis. Kč.
Za rok 2019 neměl spolek žádnou daňovou povinnost.
17. LEASING
(viz Tab. 8)

Spolek evidoval k 31.12.2020 2 leasingové smlouvy, které byly uzavřeny za následujících podmínek:
V prosinci 2015 byla uhrazená první zvýšená splátka ve výši 200 tis. Kč na finanční leasing automobilu od společnosti UniCredit Leasing CZ, a.s. Měsíční splátky leasingu jsou hrazeny dle splátkového
kalendáře od ledna 2016.
Spolek dále v roce 2019 pořídil od společnosti
UniCredit Leasing CZ, a.s. další automobil Hyundai. První zvýšená splátka činila 79 tis. Kč.
18. MAJETEK A ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ
V ROZVAZE
Spolek neměl k 31. 12. 2020 a 31. 12. 2019 majetek a závazky, které nejsou vykázány v rozvaze.

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

Převážná část výnosů spolku za rok 2020 a za rok
2019 je z fundraisingu. V roce 2020 výnosy od individuálních dárců činí 58% celkových fundraisingových výnosů, 24% od soukromých firem, 10%
činí firemní a soukromé nadace a 2% z toho jsou
věcné dary. V roce 2019 výnosy od individuálních
dárců činí 55% celkových fundraisingových výnosů, 29% od soukromých firem, 8% činí veřejné
sbírky, 8% činí dědictví, 6% činí firemní a soukromé nadace a 2% z toho jsou věcné dary.
V roce 2020 spolek získal dotace z veřejných
zdrojů ve výši 8 977 tis. Kč (v roce 2019: 7 561
tis. Kč). Z toho 6 208 tis. Kč činil státní příspěvek
na pěstounskou péči (v roce 2019: 4 448 tis. Kč)
a 2 699 tis. Kč činily státní příspěvky pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
(v roce 2019: 3 113 tis. Kč) a 70 tis. Kč činily přídavky na děti umístěné v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
Z dotací, grantů a veřejných zakázek od veřejných
institucí obdržel spolek v roce 2020 dotace v celkové výši 16 913 tis. Kč, (nejvýznamnější dotace
je z Olomouckého kraje 6 179 tis. Kč, od Ministerstva práce a sociálních věcí 2 863 tis. Kč, od Magistrátu hl. města Prahy 1 672 tis. Kč, od Evropského sociálního fondu 1 645 tis. Kč, Karlovarský kraj
1 672 tis. Kč a od Jihomoravského kraje 1 598 tis.

Tab. 8
Popis

Termíny/
Podmínky

Počet splátek
nájem. po celou
dobu předp. pron.

Automobil
Hyundai

Od 01. 01.
2016 do 05.
06. 2020
Od 1.10. 2019
do 5.3.2022

Automobil
Hyundai

54

Skutečně uhraz.
splátky nájem.
z fin. pronáj.
k 31.12.2020
6

Skutečně uhraz.
splátky nájem.
z fin. pronáj.
k 31.12.2019
48

54

39

27

Tab. 9
Příjem ze zahraničních fondů
Fundraisingový příjem
Dotace a granty
Ostatní příjmy
Výnosy celkem

Domácí

2020
Zahraniční
1 409

34 309
25 891
10 050
70 250

Tab. 10

Průměrný počet zaměstnanců
Mzdy
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Sociální náklady
Osobní náklady celkem

1 409

Domácí
37 328
20 649
9 534
67 511

2019
Zahraniční
3 730

3 730

2020
2019
Celkový počet Celkový počet
zaměstnanců zaměstnanců
85
87
35 656
31 463
11 297
10 152
1 164
1 069
48 117
42 684

Kč). V průběhu roku 2019 obdržel spolek z dotací,
grantů a veřejných zakázek od veřejných institucí
dotace v celkové 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
a od Evropského sociálního fondu 614 tis. Kč, od
Karlovarského kraje 1 130 tis. Kč, od Jihomoravského kraje 1 598 tis. Kč).

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

V roce 2020 a 2019 členové statutárních a dozorčích orgánů neobdrželi žádné odměny.
V roce 2020 a 2019 neobdrželi členové statutárních a dozorčích orgánů a řídící pracovníci žádné
zápůjčky, přiznané záruky, zálohy a jiné výhody.
21. VEŘEJNÁ SBÍRKA
Spolek měl v roce 2020 povolení pořádat veřejnou sbírku: Číslo jednací a datum rozhodnutí:
S-MHMP/918644/2012, dne 9. 8. 2012
Číslo sbírkového účtu: 211757409/0300
Osoba oprávněná jednat ve věci sbírky: PhDr.
Hana Pazlarová Ph.D
Kontaktní osoba ve věci sbírky: Taťána Polnarová
Datum zahájení sbírky: 11. 08. 2012
Datum ukončení sbírky: neomezeně
Účel sbírky: Získávání peněžitých prostředků na
podporu činnosti organizace SOS dětské vesničky,
z. s., především na podporu pěstounských rodin při
poskytování náhradní rodinné péče v zařízení organizace a na provoz těchto zařízení.
Výnos sbírky v roce 2020
Hrubý výtěžek sbírky: 3 606 tis. Kč
Čistý výtěžek sbírky: 3 606 tis. Kč
V roce 2020 využito: 4 tis. Kč

K dalšímu použití: 13 670 tis. Kč
Částka k dalšímu použití je uložena na sbírkovém
účtu a evidována ve zvláštním fondu ve vlastních
zdrojích spolku.
22. INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH
OSOBÁCH
Spolek neměl v roce 2020 ani 2019 žádné spřízněné osoby.
23. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI
V období sestavení účetní závěrky v rámci České republiky i celosvětově nadále trvají různá
opatření v souvislosti s bojem proti šíření virové choroby COVID-19 způsobené koronavirem
SARS-CoV-2. Tato opatření mohou mít přímý
nebo nepřímý dopad i na budoucí hospodářskou situaci organizace a související ocenění
majetku a závazků. Jelikož i v roce 2021 nelze odhadnout, jaká opatření a po jak dlouhou
dobu budou v účinnosti, nelze konkrétní dopady
v současnosti spolehlivě určit. Vedení organizace
na základě všech aktuálně dostupných informací
situaci nepřetržitě sleduje, průběžně vyhodnocuje a snaží se činit takové kroky, aby trvání organizace nebylo touto skutečností ohroženo.

24. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2020
A VÝROK AUDITORA
Účetní závěrka byla ověřena auditorskou firmou
22HLAV, s. r. o. Výroční zpráva společně s účetními výkazy a přílohou k účetní závěrce tvoří dohromady účetní závěrku spolku k 31. 12. 2020.
Sestaveno dne: 14. 5. 2021

Vyhotovila: Tereza Hausnerová

Statutární orgán: PhDr. Hana Pazlarová,
předsedkyně Spolku
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PODĚKOVÁNÍ
Srdečně děkujeme všem našim dárcům,
drobným i velkým, jednorázovým i pravidelným, jednotlivcům, firmám institucím. Moc
si vážíme toho, že jsme o Vaší podporu neHLAVNÍ PARTNEŘI

přišli ani v tak těžkém roce, jakým byl rok
2020! Děláme vše pro to, abychom získané
prostředky využili co nejefektivněji a naše
pomoc dětem byla co nejúčinnější. Děkuje-

me, že s vaší pomocí můžeme pomáhat dětem už více než padesát let!
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HLAVNÍ DÁRCI Z VEŘEJNÉHO SEKTORU

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

NEJŠTĚDŘEJŠÍ SOUKROMÍ DÁRCI
Dagmar Ledecká, Praha
Dáša Mačugová, Opava
David Kašper, Frýdlant nad Ostravicí
Filip Chodounský, Praha
Jakub Provazník, Praha
Jakub Šebesta, Olomouc
Jan Ditrich, Praha
Jana Vránová, Brno
Ing. Jaromír Maceška, Praha

RNDr. Jaroslav Otenšlégr, Praha
Jindřich Švančar, Kravaře
JUDr. Jiří Hodek, Praha
Klára Mádlová, Praha
RNDr. Miloš Winkler, Brno
Monika Štaudnerová a rodina, Holešov
Monika Valentová, Praha
Olga Bacíková, Praha
Olga Marholová, Praha

MUDr. Pavel Vaněk, Konstantinovy Lázně
Ing. Richard Knecht, Černá Hora
Tomáš Růžička, Radim
Tonda Bradáč, Praha
Vojtěch Knop-Kostka, Olomouc

DĚKUJEME!
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