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1. ZÁKLADNÍ PRINCIPY 

Posláním Obecně prospěšné společnosti Sirius (dále jen OPS Sirius), o.p.s., je přispívat ke zlepšování a k rozvoji kvality života 

dětí. Jejím zakladatelem je Nadace Sirius, aktivní člen na poli charity v České republice. OPS Sirius je realizátorem záměrů Na-

dace Sirius. Obě organizace vyznávají stejné principy.

Ohrožené děti

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

Systematická a preventivní opatření

Nadace Sirius hledá cesty, které vedou k pozitivním a trvalým změnám v systému pomoci rodinám a dětem. Podporuje aktivity, 

které ohrožení dítěte buď zabraňují, nebo alespoň pomáhají snižovat jeho dopady.  

Spolupráce a sdílení informací

Nadace Sirius využívá zkušenosti a příklady dobré praxe z domova i ze zahraničí. Spolupracuje s předními odborníky v oblasti 

péče o ohrožené děti, především pediatrie, sociologie, psychologie a pedagogiky. Pro dosažení komplexní znalosti dané proble-

matiky podporuje výzkumy, průzkumy veřejného mínění a spolupracuje s neziskovými organizacemi, které v dané oblasti působí.     

Pomáhat je samozřejmé

Nadace Sirius vnímá pomoc a dárcovství jako samozřejmý lidský postoj, při kterém je dárce motivován k pomoci důvěryhodnými 

informacemi o dané problematice, a nikoliv působením na city či snahou zviditelnit se.

Transparentnost

Nadace Sirius pravidelně informuje o své činnosti na svých webových stránkách a zveřejňuje výroční zprávy i výsledky auditu.
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ZALOŽENÍ 

ZAKLADATEL

REGISTRACE

IČ

BANKOVNÍ SPOJENÍ

ČÍSLO ÚČTU

SÍDLO

E-MAIL

TEL.

WEB

ORGÁNY OPS SIRIUS K 31. PROSINCI 2014

29. 7. 2008, Zakládací listina Obecně prospěšné společnosti Sirius, o.p.s.

Nadace Sirius

30. 10. 2008, rejstřík obecně prospěšných společností vedený Městským soudem 
v Praze oddíl O, vložka 617

284 71 474

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

2010100004/6000

Thunovská 12, 118 00 Praha 1, Česká republika

info@opssirius.cz

+420 257 211 445

www.opssirius.cz

SPRÁVNÍ RADA
Lenka Šrámková – předsedkyně, do 7. 9. 2014
Andrea Zunová – předsedkyně, od 22. 9. 2014
Ivana Trubačová – členka
Svatava Poulson – členka

DOZORČÍ RADA
Martina Bártíková – předsedkyně
Nikola Uhdeová – členka
Petra Dostalová – členka

ŘEDITELKA
Dana Lipová



3. AKTIVITY

Nadace Sirius od svého založení systematicky mapuje 

problematiku ohrožených dětí. Díky spolupráci s odbor-

níky a prostřednictvím grantových řízení vyhledává ob-

lasti, ve kterých je potřebné doplnit či změnit zavedené 

postupy a metodiky. Již v počátcích své existence se 

nadace rozhodla, vedena myšlenkou aktivního půso-

bení na poli problematiky ohrožených dětí, založit OPS 

Sirius, která bude realizovat vlastní projekty Nadace 

Sirius. 
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3.1. PORTÁL ŠANCE DĚTEM

Internetový portál www.SanceDetem.cz se zabývá problematikou 

ohrožených dětí – poskytuje komplexní informace o zdravotním, psy-

chickém a sociálním ohrožení dítěte. Články a videa publikované na 

portálu jsou určeny především rodinám, které se potřebují zoriento-

vat v problematické situaci a získat kvalitní informace a přehled mož-

né pomoci (sekce Hledám pomoc). Důvěryhodné informace portál 

nabízí také v oblasti dárcovství (sekce Chci pomoci). 

Portál spolupracuje s předními odborníky – specialisty na danou pro-

blematiku, kteří jsou autory článků v rubrikách Děti se zdravotním 

postižením a Rodina v problémové situaci. Odborníci se podílejí i na 

přípravě témat měsíce, která jsou zaměřena na aktuální problémy 

současných rodin. Téma měsíce obsahuje vždy článek, videorozho-

vor či videoreportáž, data z výzkumů a čtenářskou anketu.

V rubrice Přečtěte si je čtenářům nabízen denní přehled vybraných 

zpráv z českého tisku z  oblasti ohrožených dětí.

Nedílnou součástí portálu je on-line Odborná knihovna, jejímž cílem 

je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních 

informačních zdrojů vztahujících se k problematice sociálně ohrože-

ných dětí a dětí se zdravotním postižením.

Témata měsíce publikovaná na portálu Šance Dětem v roce 2014 

• Tresty ve výchově dětí: ano, či ne?

• Děti a rizika sociálních sítí

• Děti a sexualita

• Nejčastější nedostatky ve stravování dětí

• Vztek, lhaní, neposlušnost – jak si poradit s dětským zlobením?

• Alkohol není pro dítě menší zlo než drogy

• Dospívání dětí je zkouškou rodičovské odolnosti

• Hipoterapie aneb Léčba koněm

• O nejčastějších problémech dětí ve škole

• Sourozenecké vztahy: jak ovlivňují život dětí?

• (Po)rozvodové boje: když rodiče zapomínají na děti

• Často nemocné dítě: jde o poruchu imunity?

    

V roce 2014 zaznamenal portál Šance Dětem 273 261 návštěv 

z 212 681 unikátních IP adres. Návštěvníci si za tu dobu přečetli 

528 887 stránek.

3. AKTIVITY
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3.2. PRIMÁRNÍ PREVENCE OHROŽENÍ RODINY

Myšlenka projektu Primární prevence ohrožení rodiny vychází z hlavních principů Nadace Sirius. Jeho smyslem 

je maximálně pomoci rodinám v předcházení problémů, které mají negativní důsledky na dítě. V případě, že dojde 

v rodině ke krizové situaci, je cílem podpořit přirozené obranné mechanismy rodiny, případně pomoci nalézt vhodné 

řešení nasměrováním rodiny na specializované odborníky. 

Krizovou situací projekt chápe jakoukoliv životní změnu, ať přirozenou – nástup dítěte do první třídy základní školy, 

nebo náhlou a neočekávanou – úraz dítěte. Projekt vychází z předpokladu, že pokud jsou podpořeny vlastní silné 

zdroje rodiny, zvládnutí krizové situace rodinu stmelí a posune v jejím vývoji dál. Ukazuje se, že spokojená rodina není 

ta, která neprošla „krizemi“, ale ta, která byla v prvopočátku krize silně ukotvená do svého přirozeného prostředí. 

Měla bohatou sociální síť, vřelou komunikaci mezi jednotlivými členy, mezi sousedy, pedagogy, kolegy apod. Smys-

lem projektu je posilovat rodinu v její vlastní síle se zaměřením na její kladné stránky.

Projekt byl zahájen na podzim 2012 a odborně je garantován expertní skupinou projektu složenou z těchto odborníků:  

MUDr. Elena Turnovská

MUDr. Pavel Biskup

Mgr. Barbora Dědičová

Mgr. Simona Pekárková

Mgr. Markéta Exnerová

PhDr. Simona Horáková Hoskovcová, Ph.D.

3. AKTIVITY
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3.2.1. Centrum pro rodinu VEGA Kladno

V rámci projektu Primární prevence bylo v dubnu 2013 v Kladně otevřeno Centrum pro rodinu VEGA. Centrum nabízí 

podporu rodinám s dětmi formou konzultací.  Pomáhá rodině řešit nečekané situace a v případě potřeby ji nasměruje na 

odbornou pomoc. Kromě toho pořádá tematické semináře pro rodiče a pedagogy, spolupracuje se státními i nestátními 

organizacemi. Služby centra jsou určeny široké veřejnosti a jsou poskytovány zdarma. 

www.centrumvega.cz

Přehled aktivit Centra VEGA v Kladně v roce 2014      

AKTIVITA 2014

Podpora a poradenství v oblasti rodinného života
- 94 klientů

- 128 konzultací

Semináře a besedy s odborníky

- 8 seminářů pro pedagogy s počtem 82 účastníků

- 4 semináře pro rodiče s počtem 28 účastníků
(přehled seminářů viz následující strana)

Spolupráce s organizacemi - 3 setkání Kulatého stolu

On-line Adresář organizací poskytujících služby 

pro rodinu v kladenském okrese

- zahájení provozu v lednu 2014

- registrováno 24 organizací

Výzkum pro Centrum pro rodinu VEGA Kladno - mapování nabídky a poptávky služeb pro rodiny s dětmi  v Kladně 

3. AKTIVITY



MĚSÍC SEMINÁŘ LEKTOR

29. 1. 2014 Drogy u dítěte a závislostní chování Bc. Miroslav Zavadil, DiS.

20. 2. 2014 Rodina a škola ve vzájemné interakci Mgr. Barbora Dědičová

19. 3. 2014 Nová náboženská hnutí (tzv. sekty) a jejich vliv na dítě a rodinu PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D.  

23. 4. 2014 Práce s agresí Mgr. Andrea Nondková

20. 5. 2014 Praktické nápady, jak řešit šikanu na ZŠ a SŠ Mgr. Markéta Exnerová  

11. 6. 2014 Děti a ztráta Mgr. Sylvie Stretti

22. 11. 2014 Práce s třídním kolektivem Mgr. Barbora Dědičová  

10. 12. 2014 Psychohygiena učitele – „Spokojený učitel – spokojený žák“ PhDr. Simona Horáková Hoskovcová

Semináře a besedy pro rodiče ve spolupráci se školami a organizacemi:

DATUM SEMINÁŘ MÍSTO KONÁNÍ LEKTOR

8. 4. 2014
Infekční onemocnění a možnosti jejich prevence 
– očkování

Klub pro rodiče a děti, Lány Mgr. Jana Tichá, KHS Kladno

15. 4. 2014 Drogy u dítěte a závislostní chování ZŠ Velvary Bc. Miroslav Zavadil, DiS.

23. 4. 2014
Mluvíme, kreslíme, počítáme… aneb Náměty na 
podporu rozvoje dítěte ve věku 2–6 let

Rodinné centrum Klíček, Unhošť Mgr. Martina Švandová, Ph.D.

27. 5. 2014
Mluvíme, kreslíme, počítáme… aneb Náměty na 
podporu rozvoje dítěte ve věku 2–6 let

Rodinné centrum Buštěhradský 
pelíšek, Buštěhrad

Mgr. Martina Švandová, Ph.D.
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Semináře a besedy pro pedagogy v Centru pro rodinu VEGA v Kladně
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IV. AKTIVITY

3.2.2. Projekt Aktivní detekce ohrožených dětí v prvních třídách základních škol v okrese Kladno a posílení 

spolupráce organizací poskytujících péči jejich rodinám

Projekt byl zahájen v srpnu 2014 a je zaměřen na učitele a žáky prvních tříd. Vychází z principu „Čím dříve se podaří problém 

podchytit a pojmenovat, tím menší je úsilí vynaložené na jeho odstranění“. Cílem projektu je vytvořit systém, který na základě 

spolupráce koordinátora Centra pro rodinu VEGA, školy (třídních učitelů prvních tříd) a rodiny pomůže včas rozpoznat problém 

v rodině a začít jej řešit dříve, než se projeví jeho následky.

V rámci aktivity byla vytvořena síť spolupracujících škol a třídních učitelů. Učitelům je k dispozici koordinátor Centra pro rodi-

nu VEGA, který zajišťuje jejich metodické vedení. V případě identifi kace ohrožení dítěte naváže učitel za podpory koordinátora 

kontakt se zákonnými zástupci dítěte. Cílem je rodinu upozornit na vznikající problém a motivovat ji k jeho řešení nebo jí v řešení 

problému pomoci. Je-li třeba, rodina je směrována do Centra pro rodinu VEGA, kde jí bude nabídnuta odpovídající odborná péče. 

Ke konci roku 2014 byl navázán kontakt celkem s 26 učiteli z 18 škol, pracuje se s cca 550 dětmi. Celkem bylo vytipováno 50 ohro-

žených dětí, rodiny byly kontaktovány a byla jim nabídnuta pomoc.  

Realizace projektu je podpořena v rámci programu CZ03 – Fond pro nestátní neziskové organizace, jenž je fi nancován z EHP fondů 

2009–2014. Projekt je spolufi nancován z prostředků Nadace Sirius a realizován ve spolupráci se statutárním městem Kladno. 

3.2.3. Výzkum Postoje rodin s dětmi

Nadace Sirius, respektive OPS Sirius, realizuje od roku 2013 ve spolupráci s odborníky na primární prevenci a s analytickým od-

dělením Home Credit International, a. s., unikátní výzkum, jehož cílem je vytvořit statisticky podložený model vazeb mezi možnými 

důvody a příčinami ohrožení rodiny. Model by měl umožnit identifi kovat rodiny, u kterých lze s vysokou pravděpodobností očekávat 

vznik konkrétního problému. V roce 2014 byl sestaven dotazník a zahájen sběr dat. Na výzkumu se podílí také společnost Median. 
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3.3. CHODICILIDE.CZ

Cílem projektu Chodicilide.cz, zahájeného v roce 2010, je změna postoje veřejnosti k lidem se zdravotním po-

stižením. Součástí projektu, jehož mottem je „Cesta k porozumění“, je řada aktivit – mediální kampaně, výstavy 

a workshopy na školách.

Přehled aktivit komunikační kampaně Chodicilide.cz

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

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

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

Výstava Moje cesta, Praha 06/2013

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

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

Workshopy na středních školách 02–06 /2013

Workshopy na základních školách 10/2013–03/2014

3.3.1. Mediální kampaň Nedejte na první pohled

V prosinci 2013 byla spuštěna třetí mediální kampaň – Nedejte na první dojem, která navazovala na předchozí 

dvě mediální kampaně. Metaforu „chodičů“ a „lítačů“ nahradily příběhy skutečných lidí. Nevidomý horolezec 

Honza, Petr, který hraje v akrobatickém představení i přesto, že je na vozíčku, neslyšící taxikář Kamil, to jsou 

silné příběhy, které ukazují, co vše je možné i přes zdravotní handicap dělat. Kampaň skončila 31. 1. 2014.
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3.3.2. Výstava Naše cesta

Díky pozitivním ohlasům výstavy Moje cesta, které přicházely jak od odborníků, tak od laické veřejnosti, se Nadace 

Sirius rozhodla v rámci projektu chodicilide.cz uspořádat v Praze a v Brně další výstavu se stejnou tematikou, ten-

tokrát s názvem Naše cesta. Koncepce výstavy byla obdobná, návštěvníci nahlédli pod vedením vyškolených prů-

vodců, z nichž někteří byli též zdravotně postižení, do světa zdravotně postižených lidí. Vyzkoušeli si bezbariérovou 

koupelnu, kuchyni pro nevidomé, studentský či hotelový pokoj pro neslyšící. Uvědomili si nástrahy a bariéry, které 

musí zdravotně postižený člověk denně překonávat v běžném životě, při cestě do zaměstnání nebo při práci. Byl zde 

i prostor pro zábavu a koníčky – speciální lezecká stěna, fl orbal a basketbal pro lidi s tělesným postižením, herní 

zóna s hrami zaměřenými na orientaci, paměť nebo motoriku. K technickým zážitkům patřilo používání speciálně vy-

baveného počítače pro zrakově či tělesně postižené. Obdobně jako předchozí výstava byla i tato určena především 

dětem základních a středních škol. Poskytla však mnoho námětů a zážitků i dospělým účastníkům.

V rámci výstavy proběhly semináře týkající se tematiky osob se zdravotním postižením. 

Výstava Naše cesta Brno 

Výstava probíhala ve dnech 1. května až 30. června 2014 na brněnském Výstavišti. Na ploše 1200 m2 se návštěvníci 

interaktivním způsobem seznámili se životem zdravotně postižených lidí. Návštěvníky výstavou provázelo 99 prů-

vodců, z nichž bylo 29 se zdravotním postižením. Díky tomu měli návštěvníci možnost, vedle praktického vyzkoušení 

překonávání nástrah a omezení zdravotního postižení, otevřeně s průvodci komunikovat a zbavit se tak ostychu 

a nejistoty v komunikaci. Výstavu navštívilo celkem 17 857 návštěvníků.

Výstava Naše cesta Praha

Ve dnech 1. října až 30. listopadu 2014 byla přístupná obdobná výstava na holešovickém Výstavišti v Praze. Stejně 

jako v Brně i pražskou výstavou prováděli vyškolení průvodci – v Praze 122 průvodců, z toho 39 se zdravotním 

postižením. Výstava díky své koncepci přivítala rekordní počet návštěvníků – za dva měsíce ji navštívilo 34 587 

návštěvníků. 

12  •  OPS SIRIUS  •  Výroční zpráva 20143. AKTIVITY



13  •  OPS SIRIUS  •  Výroční zpráva 2014

veřejnost – rodiny3. AKTIVITY

Hodnocení výstavy Naše cesta

Výstavu Naše cesta v roce 2014 navštívilo celkem 52 444 návštěvníků, z toho 31 268 ze školních tříd a dětských kol-

ektivů. Cílem výstavy bylo poskytnout návštěvníkům informace o životě s různými typy zdravotního postižení a takto 

se pokusit zbavit je předsudků a vést je k vyšší toleranci vůči lidem se zdravotním postižením.  Pracovní tým výstavy 

Naše cesta připravil na závěr celého projektu dotazník určený především učitelům a pedagogickým pracovníkům. 

Z jejich hodnocení vyplynulo, že výstava má dlouhodobý dopad na postoje a chování dětí a pomohla doplnit výuku 

na základních i středních školách.                            

CELKEM PRAHA BRNO CELKEM

 Návštěvníků celkem 34 587 17 857 52 444

 - školní děti a dětské skupiny 20 556 10 712 31 268

 - veřejnost – rodiny 14 021 7 171 21 192

Počet dětských skupin 921 510 1 431

Počet vystavovacích dnů 62 59 121

Denní průměr návštěvníků 567 303 433

Denní maximum 1 082 659 1 082

Počet rezervovaných skupin 781 447 1 228

školní děti a spolky
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číslo řádku
stav k prvnímu dni 

účetního období
stav k poslednímu dni 

účetního období
A. DLOUHODOBÝ MAJETEK CELKEM  ř. 002+010+021+029 001 14 212 10 466
I. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK CELKEM součet ř. 003 až 009 002 21 647 22 278

I. 
Dlouhodobý nehmotný majetek

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 003
2. Software (013) 004 115
3. Ocenitelná práva (014) 005 1 906 1 906
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 006
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 007 19 741 20 257
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 008
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 009

II. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK CELKEM součet ř. 011 až 020 010 762 961

II. 
Dlouhodobý hmotný majetek

1. Pozemky (031) 011
2. Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 012
3. Stavby (021) 013
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 014
5. Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 015
6. Základní stáda a tažná zvířata (026) 016
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 017
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 018 762 961
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 019

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 020
III. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK CELKEM součet ř. 022 až 028 021

III. 
Dlouhodobý fi nanční majetek

1. Podíly v ovládaných a řízených osobách (061) 022
2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem (062) 023
3. Dlouhodobé cenné papíry držené do splatnosti (063) 024
4. Půjčky organizačním složkám (066) 025
5. Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 026
6. Ostatní dlouhodobý fi nanční majetek (069) 027
7. Pořizovaný dlouhodobý fi nanční majetek (043) 028

IV. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU MAJETKU CELKEM součet ř. 030 až 040 029 -8 197 -12 773

IV. 
Oprávky k dlouhodobému majetku

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (-) (072) 030
2. Oprávky k softwaru (-) (073) 031 -13
3. Oprávky k ocenitelným právům (-) (074) 032 -1 662 -1 735
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (-) (078) 033
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (-) (079) 034 -6 168 -10 427
6. Oprávky ke stavbám (-) (081) 035
7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (-) (082) 036
8. Oprávky k pěstitelským celků trvatých porostů (-) (085) 037
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (-) (086) 038

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (-) (088) 039
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (-) (089) 040 -367 -598
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AKTIVA

ROZVAHA K 31. 12. 2014 (V TIS. KČ)

4. FINANČNÍ ČÁST 



číslo řádku
stav k prvnímu dni 

účetního období
stav k poslednímu dni 

účetního období
B. KRÁTKODOBÝ MAJETEK CELKEM ř. 042+052+072+081 041 5 749 3 672
I. ZÁSOBY CELKEM součet ř. 043 až 051 042 207

I. 
Zásoby

1. Materiál na skladě (112) 043
2. Materiál na cestě (119) 044
3. Nedokončená výroba (121) 045
4. Polotovary vlastní výroby (122) 046
5. Výrobky (123) 047
6. Zvířata (124) 048
7. Zboží na skladě a v prodejnách (132) 049 207
8. Zboží na cestě (139) 050
9. Poskytnuté zálohy na zásoby (z účtu 314) 051

II. POHLEDÁVKY CELKEM součet ř. 053 až 070+071 052 30 33

II. 
Pohledávky 

1. Odběratelé (311 ) 053
2. Směnky k inkasu (312 ) 054
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry (313 ) 055
4. Poskytnuté provozní zálohy (z účtu 314 mimo ř.050) 056 30 33
5. Ostatní pohledávky (315 ) 057
6. Pohledávky za zaměstnanci (335 ) 058
7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpeč. a veř. zdrav. pojištění (336 ) 059
8. Daň z příjmu ( 341) 060
9. Ostatní přímé daně (342 ) 061

10. Daň z přidané hodnoty (343 ) 062
11. Ostatní daně a poplatky (345) 063
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346 ) 064
13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozp. orgánů územ. samostr. celků (348 ) 065
14. Pohledávky za účastníky sdružení (358 ) 066
15. Pohledávky z pevných termínovaných operací (373 ) 067
16. Pohledávky z emitovaných dluhopisů (375 ) 068
17. Jiné pohledávky (378 ) 069
18. Dohadné účty aktivní (388 ) 070
19. Opravná položka k pohledávkám (-) (391) 071

III. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK CELKEM součet ř. 073 až 080 072 5 625 3 266

III. 
Krátkodobý fi nanční majetek

1. Pokladna (211) 073 3 63
2. Ceniny (213) 074
3. Účty v bankách (221) 075 5 622 3 203
4. Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 076
5. Dluhobé cenné papíry k obchodování (253) 077
6. Ostatní cenné papíry (256) 078
7. Pořizovaný krátkodobý fi nanční majetek (259) 079
8. Peníze na cestě (+/-) (261) 080

IV. JINÁ AKTIVA CELKEM součet ř. 082 až 084 081 94 166

IV. 
Jiná aktiva

1. Náklady příštích období (381) 082 94 166
2. Příjmy příštích období (385) 083
5. Kurzové rozdíly aktivní (386) 084

AKTIVA CELKEM ř. 001 + 041 085 19 961 14 138
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ROZVAHA K 31. 12. 2014 (V TIS. KČ)

AKTIVA

4. FINANČNÍ ČÁST 



17  •  OPS SIRIUS  •  Výroční zpráva 2014

PASIVA

ROZVAHA K 31. 12. 2014 (V TIS. KČ)

číslo řádku
stav k prvnímu dni 

účetního období
stav k poslednímu dni 

účetního období
A. VLASTNÍ ZDROJE CELKEM ř. 087+091 086 15 933 13 271
I. JMĚNÍ CELKEM součet ř. 088 až 090 087 16 140 13 518

I. 
Jmění

1. Vlastní jmění (901) 088 102
2. Fondy (911) 089 16 140 13 416
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (921) 090

II. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ CELKEM Součet ř. 092 až 094 091 -207 -247

II. 
Výsledek hospodaření

1. Účet výsledku hospodaření (+/-) (963) 092 -14
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-) (931) 093 141
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+/-) (932) 094 -348 -233

B. CIZÍ ZDROJE ř. 096+098+106+130 095 4 028 867
I. REZERVY součet ř. 097 096

I. Rezervy 1. Rezervy (941) 097
II. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY CELKEM součet ř. 099 až 105 098

II. 
Dlouhodobé závazky

1. Dlouhodobé bankovní úvěry (951) 099
2. Emitované dluhopisy (953) 100
3. Závazky z pronájmu (954) 101
4. Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 102
5. Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 103
6. Dohadné účty pasivní (z účtu 389) 104
7. Ostatní dlouhodobé závazky (959) 105

III. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY CELKEM součet ř. 107 až 129 106 4 024 867

III. 
Krátkodobé závazky

1. Dodavatelé (321) 107 3 536 266
2. Směnky k úhradě (322) 108
3. Přijaté zálohy (324) 109
4. Ostatní závazky (325) 110
5. Zaměstnanci (331) 111 290 306
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 112
7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veř.zdravot.pojištění (336) 113 139 152
8. Daň z příjmu (341) 114 5
9. Ostatní přímé daně (342) 115 51 51

10. Daň z přidané hodnoty (343) 116
11. Ostatní daně a poplatky (345) 117
12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346) 118
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samospráv.celků (348) 119
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů (367) 120
15. Závazky k účastníkům sdružení (368) 121
16. Závazky z pevných termínových operací (373) 122
17. Jiné závazky (379) 123
18. Krátkodobé bankovní úvěry (951) 124
19. Eskontní úvěry (232) 125
20. Emitované krátkodobé dluhopisy (241) 126
21. Vlastní dluhopisy (-) (255) 127
22. Dohadné účty pasivní (z účtu 389) 128 8 87
23. Ostatní krátkodobé fi nanční výpomoci (249) 129

IV. JINÁ PASIVA CELKEM součet ř. 131 až 133 130 4

IV. 
Jiná pasiva

1. Výdaje příštích období (383) 131 4
2. Výnosy příštích období (384) 132
3. Kurzové rozdíly pasivní (387) 133

PASIVA CELKEM ř.086+095 134 19 961 14 1384. FINANČNÍ ČÁST 
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číslo řádku činnost hlavní činnost hospodářská celkem
A. NÁKLADY x x x
I. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM součet ř. 002 až 005 001 329 192 521
1. Spotřeba materiálu (501) 002 329 329
2. Spotřeba energie (502) 003
3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (503) 004
4. Prodané zboží (504) 005 192 192
II. SLUŽBY CELKEM součet ř. 007 až 010 006 26 431 26 431
5. Opravy a udržování (511) 007 23 23
6. Cestovné (512) 008 91 91
7. Náklady na reprezentaci (513) 009 80 80
8. Ostatní služby (518) 010 26 237 26 237
III. OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM součet ř. 012 až 016 011 8 074 8 074
9. Mzdové náklady (521) 012 6 698 6 698

10. Zákonné sociální pojištění (524) 013 1 372 1 372
11. Ostatní sociální pojištění (525) 014
12. Zákonné sociální náklady (527) 015
13. Ostatní sociální náklady (528) 016 4 4
IV. DANĚ A POPLATKY CELKEM součet ř. 018 až 020 017 2 2
14. Daň silniční (531) 018 2 2
15. Daň z nemovitostí (532) 019
16. Ostatní daně a poplatky (538) 020
V. OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM součet ř. 022 až 029 021 30 30
17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541) 022
18. Ostatní pokuty a penále (542) 023
19. Odpis nedobytné pohledávky (543) 024
20. Úroky (544) 025
21. Kursové ztráty (545) 026
22. Dary (546) 027
23. Manka a škody (548) 028
24. Jiné a ostatní náklady (549) 029 30 30
VI. ODPISY, PRODANÝ MAJETEK, TVORBA REZERV A OPRAVNÝCH POLOŽEK součet ř. 031 až 036 030 4 563 4 563
25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551) 031 4 563 4 563

26.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku

(552) 032

27. Prodané cenné papíry a podíly (553) 033
28. Prodaný materiál (554) 034
29. Tvorba rezerv (556) 035
30. Tvorba opravných položek (559) 036
VII. POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY CELKEM součet ř. 038 až 039 037
31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (581) 038
32. Poskytnuté členské příspěvky (582) 039
VIII. DAŇ Z PŘÍJMŮ CELKEM součet  ř. 041 040
33. Dodatečné odvody daně z příjmů (595) 041
NÁKLADY CELKEM ř. 001+006+011+017+021+030+037+040 042 39 429 192 39 621

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZA ROK KONČÍCÍ 31.12.2014 (v tis. Kč)

4. FINANČNÍ ČÁST 



19  •  OPS SIRIUS  •  Výroční zpráva 2014

číslo řádku činnost hlavní činnost hospodářská celkem

B. VÝNOSY x x

I. TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZA ZBOŽÍ CELKEM součet ř. 044 až 046 043 178 178
1. Tržby za vlastní výrobky (601) 044
2. Tržby z prodeje služeb (602) 045
3. Tržby za prodané zboží (604) 046 178 178
II. ZMĚNY STAVU VNITROORGANIZAČNÍCH ZÁSOB CELKEM součet ř. 048 až 051 047
4. Změna stavu zásob nedokončené výroby (611) 048
5. Změna stavu zásob polotovarů (612) 049
6. Změna stavu zásob výrobků (613) 050
7. Změna stavu zvířat (614) 051
III. AKTIVACE CELKEM součet ř. 053 až 056 052
8. Aktivace materiálu a zboží (621) 053
9. Aktivace vnitroorganizačních služeb (622) 054

10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (623) 055
11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (624) 056
IV. OSTATNÍ VÝNOSY CELKEM součet ř. 058 až 064 057 39 429 39 429
12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení (641) 058
13. Ostatní pokuty a penále (642) 059
14. Platby za odepsané pohledávky (643) 060
15. Úroky (644) 061
16. Kursové zisky (645) 062
17. Zúčtování fondů (648) 063 39 429 39 429
18. Jiné ostatní výnosy (649) 064
V. TRŽBY Z PRODEJE MAJETKU, ZÚČTOVÁNÍ REZERV A OPRAVNÝCH POLOŽEK CELKEM součet ř. 066 až 072 065

19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (652) 066
20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (653) 067
21. Tržby z prodeje materiálu (654) 068
22. Výnosy z krátkodobého fi nančního majetku (655) 069
23. Zúčtování rezerv (656) 070
24. Výnosy z dlouhodobého fi nančního majetku (657) 071
25. Zúčtování opravných položek (659) 072
VI. PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY CELKEM součet ř. 074 až 076 073
26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (681) 074
27. Přijaté příspěvky (dary) (682) 075
28. Přijaté členské příspěvky (684) 076
VII. PROVOZNÍ DOTACE CELKEM součet ř.  078 077
29. Provozní dotace (691) 078

VÝNOSY CELKEM ř. 043+047+052+057+065+073+077 079 39 429 178 39 607

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM          (+/-) ř.079 - 042 080 -14 -14
34. Daň z příjmů (591) 081

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ                  (+/-) ř.080 - 081 082 -14 -14

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZA ROK KONČÍCÍ 31.12.2014 (v tis. Kč)

4. FINANČNÍ ČÁST 



1. CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY

Vznik a charakteristika Obecně prospěšné společnosti Sirius, o.p.s.

Nadace Sirius založila Obecně prospěšnou společnost Sirius, o.p.s. (dále jen „OPS Sirius“ nebo ,,společnost“) Zakládací listinou obecně prospěšné společnosti dne 

29. července 2008. 

Zápis OPS Sirius do rejstříku obecně prospěšných společností vedené Městským soudem v Praze (oddíl O, vložka 617) proběhl dne 30. října 2008. 

OPS Sirius se zaměřuje na zajištění, podporu a organizaci činností v oblasti péče o děti. Vyhledává oblasti, kde je potřeba podpora a pomoc a na základě získaných infor-

mací podněcovat potřebné kroky.

OPS Sirius byla založena, aby svou činností umožnila realizovat záměry, které Nadace Sirius slibuje ve svých zásadách.

Sídlo společnosti

Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s., Thunovská 12, Praha 1, Česká republika

Identifi kační číslo: 284 71 474

Právní forma: obecně prospěšná společnost (právnická osoba podle zákona č. 248/1995 Sb.)

Druh obecně prospěšných služeb

• zajištění, podpora a organizace činnosti v oblasti péče o děti

• zajištění, podpora a organizace nabídky vzdělávacích služeb a činností

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

• poskytování informačních, servisních a agenturních služeb

• výstavba, podpora a provoz zařízení pro děti

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

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

• další činnosti a služby podporující poslání obecně prospěšné společnosti
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PŘÍLOHA 
ÚČETNÍ 
ZÁVĚRKY
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Doplňková činnost

Obecně prospěšná společnost může vykonávat 

i doplňkovou činnost a to za podmínky, že touto 

činností bude dosaženo účinnějšího využití majet-

ku a nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost 

obecně prospěšných služeb.

Zřizovatel OPS Sirius

Nadace Sirius, Thunovská 12, Praha 1

Identifi kační číslo: 284 18 808

Právní forma: nadace

Správní rada OPS Sirius k 31. prosinci 2014

Lenka Šrámková – předseda (do 7. září 2014)

Andrea Zunová – předseda (od 22. září 2014)

Ivana Trubačová – člen

Svatava Poulson – člen

Dozorčí rada OPS Sirius k 31. prosinci 2014

Martina Bártíková – předseda

Petra Dostalová – člen

Nikola Uhdeová – člen

Ředitelka OPS Sirius k 31. prosinci 2014

Dana Lipová 

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

Účetním obdobím jednotky je období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014. Rozvahovým dnem dle § 19 odst. 1 záko-

na o účetnictví je 31. prosinec 2014.

3. ZÁSADNÍ ÚČETNÍ POSTUPY

(a) Postupy účtování

OPS Sirius připravuje účetní závěrku v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmě-

tem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví.

(b) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně a odpisován rovnoměrně po odhadovanou 

dobu životnosti. 

Doby odpisování pro jednotlivé skupiny majetku:

Majetek  Metoda Doba odpisování

Ocenitelná práva rovnoměrně 3–6 let

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí rovnoměrně 3 roky

Audiovizuální díla rovnoměrně 18 měsíců

Hmotný majetek v pořizovací ceně do 3 tis. Kč a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 7 tis. Kč není vykazován 

v rozvaze a je účtován do nákladů v měsíci jeho pořízení. O takto zaúčtovaném majetku s dobou použitelnosti delší 

než jeden rok je vedena podrozvahová evidence.

Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně od 3 tis. do 40 tis. Kč a s dobou použitelnosti delší než jeden rok je 

vykazován v rozvaze v položce Ostatní dlouhodobý hmotný majetek. 

Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně od 7 tis. do 60 tis. Kč a s dobou použitelnosti delší než jeden rok je 

vykazován v rozvaze v položce Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.
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Do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v roce jeho pořízení a s dobou použitelnosti delší než jeden rok je zařazen dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací 

ceně od 40 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně od 60 tis. Kč.

(c) Krátkodobý fi nanční majetek

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

(d) Pohledávky

Pohledávky se účtují ve své nominální hodnotě. 

(e) Klasifi kace závazků

Společnost klasifi kuje část dlouhodobých závazků, bankovních úvěrů a fi nančních výpomocí, jejichž doba splatnosti je kratší než jeden rok vzhledem k datu účetní 

závěrky, jako krátkodobé.

(f) Daň z příjmů

Splatná daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady 

a nezdaňované výnosy.

(g) Postupy účtování o darech

Přijaté peněžní a nepeněžní dary ve formě hmotného investičního majetku, zásob a poskytnutých služeb jsou účtovány na účet 911 – Fondy, které tvoří součást vlastních 

zdrojů v rozvaze.

(h) Účtování nákladů a výnosů

Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž časově i věcně souvisejí. V souladu s principem opatrnosti nadace účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv 

a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát a znehodnocení, která jsou ke dni sestavení účetní závěrky známa.

(i) Změna účetních postupů

V roce 2014 nedošlo ke změně účetních postupů.

4. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

K 31. prosinci 2014 činil zůstatek na bankovním účtu 3 203 tis. Kč (2013: 5 622 tis. Kč).
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5. DLOUHODOBÝ MAJETEK

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

Dlouhodobý nehmotný 
majetek

Ocenitelná 
práva

Ostatní dlouhodobý 
nehmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek Celkem

Pořizovací cena
Zůstatek k 1.1.2014 1 906 19 741 -- 21 647
Přírůstek -- 516 115 631
Úbytek -- -- -- --
Přeúčtování -- -- -- --
Zůstatek k 31.12.2014  1 906 20 257 115 22 278
Oprávky
Zůstatek k 1.1.2014 1 662 6 168 -- 7 830
Odpisy 73 4 259 13 4 345
Oprávky k úbytkům -- -- -- --
Zůstatek k 31.12.2014 1 735 10 427 13 12 175
Zůstatková hodnota 1.1.2014 244 13 573 -- 13 817

Zůstatková hodnota 31.12.2014 171 9 830 102 10 103

Dlouhodobý hmotný majetek Ostatní DHM Celkem
Pořizovací cena
Zůstatek k 1.1.2013 762 762
Přírůstky 199 199
Úbytky -- --
Zůstatek k 31.12.2013 961 961
Oprávky
Zůstatek k 1.1.2013 367 367
Odpisy 231 231
Oprávky k úbytkům -- --
Zůstatek k 31.12.2013 598 598
Zůstatková hodnota 1.1.2013 395 395
Zůstatková hodnota 31.12.2013 363 363

Společnost zaplatila v r. 2014 za vytvoření kreativního a strategického konceptu reklamní 

kampaně “Chodicilide.cz” částku ve výši 284 tis. Kč (2013: 7 310 tis. Kč). V roce 2014 zapla-

tila společnost za tvorbu webových stránek částku ve výši 232 tis. Kč (2013: 25 tis. Kč).

Společnost v r. 2014 získala softwarové dary od společnosti Microsoft ve výši 115 tis. Kč 

(2013: 0 tis. Kč). Software je odpisován do fondu vlastního jmění, nezapisovaného do 

rejstříku. 

(b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

Společnost v r. 2014 nakupovala do svého majetku elektroniku 

a kancelářskou techniku (tiskárna, notebooky apod.) celkem za 199 tis. Kč.

V předchozím roce byly přírůstky ve výši 211 tis. Kč tvořeny zejména me-

chanickými vozíky.

6. NAJATÝ MAJETEK

Na základě Smlouvy o podnájmu nebytových prostor OPS Sirius užívá 

prostory, jež jsou částečně zařízeny nábytkem.

Celkové náklady na nájem činily 410 tis. Kč (2013: 372 tis. Kč).

PŘÍLOHA 
ÚČETNÍ 
ZÁVĚRKY



7. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ

(a) OPS Sirius neeviduje žádné pohledávky z obchodních vztahů k 31. prosinci 2014 ani k 31. 

prosinci 2013. 

(b) Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činí 266 tis. Kč a představují zejména závazky 

spojené s probíhajícími projekty a provozem společnosti. K 31. prosinci 2013 činily krátko-

dobé závazky z obchodních vztahů 3 536 tis. Kč a představovaly zejména závazky z probí-

hajících projektů, např. související s přípravou televizních spotů na kampaň chodicilide.cz. 

OPS Sirius neeviduje k 31. prosinci 2014 ani k 31. prosinci 2013 žádné závazky po lhůtě splatnosti.

8. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBĚŽNÝCH AKTIV (v tis. Kč)

Vlastní jmění 
- SW dary Fondy Neuhrazená ztráta 

minulých let
Zisk za účetní 

období Celkem

Zůstatek k 1.1.2014 -- 16 140 -348 141 15 933
Přijaté peněžní dary -- 36 705 -- -- 36 705
Přijaté nepeněžní dary - SW 115 -- -- -- 115
Odpisy SW získaného darem -13 -- -- -- -13
Použití fondů -- -39 429 -- -- -39 429
Neuhrazená ztráta minulých let -- -- 115 -115 --
Fondy – daňové úspory -- 26 -- -26 --
Použití fondů – daňové úspory -- -26 -- -- -26
Výsledek hospodaření roku 2014 -- -- -- -14 -14
Zůstatek k 31.12. 2014 102 13 416 -233 -14 13 271

Správní rada dosud nerozhodla o vypořádání ztráty za rok 2014 ve výši 14 tis. Kč (2013: zisk 

141 tis. Kč).

Společnost v r. 2014 získala softwarové dary od společnosti Microsoft ve výši 115 tis. Kč (2013: 

0 tis. Kč). Software je odpisován do fondu vlastního jmění, nezapisovaného do rejstříku. 

2014 Počet 
zaměstnanců

Mzdové 
náklady

Náklady na sociální zabez-
pečení a zdravotní pojištění

Sociální 
náklady

Vedoucí pracovníci 1 448 152 --
Zaměstnanci 52 6 250 1 220 --
Celkem 53 6 698 1 372 --

9. ZAMĚSTNANCI A VEDOUCÍ PRACOVNÍCI (v tis. Kč)

OPS Sirius neposkytla v roce 2014 ani 2013 žádný úvěr, půjčku nebo jiné 

plnění členům správní rady ani dozorčí rady.

Mzdové náklady zaměstnanců zahrnují náklady na Dohody o provedení 

práce.

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

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 152 tis. Kč 

(2013: 139 tis. Kč), ze kterých 107 tis. Kč představují závazky ze sociálního 

zabezpečení (2013: 97 tis. Kč) a 45 tis. Kč představují závazky ze zdravot-

ního pojištění (2013: 42 tis. Kč). Zálohová daň z příjmu zaměstnance činí 

51 tis. Kč (2013: 51 tis. Kč). 

Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti.

2013 Počet 
zaměstnanců

Mzdové 
náklady

Náklady na sociální zabez-
pečení a zdravotní pojištění

Sociální 
náklady

Vedoucí pracovníci 1 507 173 --
Zaměstnanci 11 4 707 1 117 --
Celkem 12 5 214 1 290 --
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11. INFORMACE O ODMĚNÁCH STATUTÁRNÍM AUDITORŮM (v tis. Kč)

12. DAŇ Z PŘÍJMŮ

Daň z příjmů za zdaňovací období roku 2014 činila 0 Kč (2013: 0 Kč).

13. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

(a) Výnosy (v tis. Kč)

Výnosy z hlavní činnosti za rok 2014 jsou tvořeny zúčtováním fondů ke krytí nákladů 

v souladu s účetními postupy ve výši 39 113 tis. Kč na projekty a 316 tis. Kč na provoz 

OPS Sirius (2013: na projekty 29 370 tis. Kč a na provoz 252 tis. Kč).

Výnosy z hospodářské (doplňkové) činnosti za rok 2014 jsou za prodej propagačních 

předmětů ve výši 178 tis. Kč (2013: 141 tis. Kč). 

2014 2013
Audit (nepovinný) 6 6
Celkem 6 6

31.12.2014
Výnosy z hlavní činnosti 39 429
Výnosy z hospodářské činnosti 178
Celkem 39 607

(a) Náklady (v tis. Kč)

31.12.2014
Náklady na hlavní činnost 39 429
Náklady na hospodářskou (doplňkovou) činnost 192
Celkem 39 621

Náklady z hlavní činnosti za rok 2014 jsou tvořeny náklady na jednotlivé pro-

jekty OPS Sirius v souladu s účetními postupy ve výši  39 113 tis. Kč (2013: 

29 370 tis. Kč) a náklady na vlastní činnost (správu) ve výši 316 tis. Kč (2013: 

252 tis. Kč). 

Náklady na jednotlivé projekty a správu představují zejména osobní náklady 

ve výši 8 074 tis. Kč (2013: 6 506 tis. Kč), služby poskytnuté společnosti ve výši 

26 431 tis. Kč (2013: 17 240 tis. Kč), spotřebu materiálu ve výši 329 tis. Kč (2013: 

504 tis. Kč) a prodané zboží / propagační předměty ve výši 192 tis. Kč (2013: 

0 tis. Kč). Zbývající náklady ve výši 4 595 tis. Kč (2013: 5 371 tis. Kč) představují 

odpisy dlouhodobého hmotného majetku, ostatní náklady a náklady na daně 

a poplatky.

(c) Výsledek hospodaření v členění dle hlavní a hospodářské činnosti 

(v tis. Kč)

31.12.2014
Výsledek hospodaření za hlavní činnost --
Výsledek hospodaření za hospodářskou (doplňkovou) činnost -14
Celkem -14
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14. PŘIJATÉ DARY A POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY12. DAŇ Z PŘÍJMŮ

(a) Přijaté dary (v tis. Kč)

(b) Poskytnuté příspěvky

OPS Sirius v roce 2014 neposkytla žádný příspěvek.

15. PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ V ROCE 2014 (v tis. Kč)

Organizace Účel Přijaté dary
Nadace Sirius Na realizaci projektů OPS Sirius 33 700

Nadace Sirius Aktivní detekce ohrožených dětí v okrese Kladno a posílení 
spolupráce organizací poskytujících péči rodinám 1 918

Nadace rozvoje občanské společnosti Aktivní detekce ohrožených dětí v okrese Kladno a posílení 
spolupráce organizací (číslo projektu 3640069) 1 087

Celkem 36 705

Účty v bankách
Zůstatek k 1.1.2014 5 625
Přijaté dary  36 705
Poplatky bance -5
Platba odběratelů 175
Platby dodavatelům -31 199
Mzdy a odvody -8 035
Zůstatek k 31.12.2014 3 266

16. PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2014

a) Informační portál Šance dětem

Portál věnující se řešení problémů dětí, poskytuje komplexní informace 

o zdravotním, psychickém a sociálním ohrožení dítěte. Je určen široké veřej-

nosti, především rodičům a pracovníkům v oblasti dětské problematiky.

b) Komunikace s dětmi se zdravotním postižením

Komunikační kampaň chodicilide.cz se snaží ovlivnit myšlení veřejnosti a vést 

ji k vyšší toleranci k lidem se zdravotním postižením. Je založena na přímém 

kontaktu se zdravotně postiženými,  realizována je prostřednictvím spotů, vý-

stav a workshopů.

c) Primární prevence ohrožení rodiny

Systematické a komplexní řešení problematiky primární prevence ohrožení 

rodiny realizované jako pilotní projekt Centrem pro rodinu VEGA v Kladně. 

OSPOD se v roce 2014 nerealizoval.

17. VÝZNAMNÁ NÁSLEDNÁ UDÁLOST

K datu sestavení účetní závěrky nejsou správní radě známy žádné významné 

následné události, které by ovlivnily účetní závěrku k 31. prosinci 2014.

Dana Lipová, ředitelka
4. června 2015

Dana Lipová ředitelka
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