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Vážení přátelé,

když se po roce opět zamýšlím nad tím, jak zhodnotit cestu, kterou naše nadace za posledních dvanáct měsíců ušla, napadají mě slova jako „přirozená“ 
nebo „logická“. Ano, takový je můj převládající pocit: že totiž ta cesta, kterou jsme nastoupili před šesti lety, pokračuje tak, jak jsme si tehdy předsevzali, 
a že je to směr správný.

V roce 2013 jsme znovu vyhlásili grantové řízení. Jeho ústřední myšlenkou je tentokrát podpora dětí se zdravotním postižením a jejich rodin v období 
zjištění diagnózy a jejich adaptace na zcela novou situaci. Jsme přesvědčeni, že právě toto téma je tím nejlepším možným naplněním kréda naší nadace, 
kterým je pomoc dětem, jež neměly v životě štěstí, a v širším smyslu pochopitelně i jejich rodinám. Jsme přesvědčeni, že právě období, kdy rodiče zjistí, 
že budou vychovávat dítě se zdravotním postižením, a naplno si uvědomí, jak moc se jejich život změní a jaké obtíže – praktické i psychické – to ponese, je 
klíčovým okamžikem, na nějž je potřeba se zaměřit. Proto jsme šťastní, že naše pomoc najde příjemce právě mezi institucemi, které si vážnost této chvíle 
uvědomují a chtějí se na ni orientovat.

Z našich dalších aktivit v této oblasti se nemohu nezmínit o založení Centra podpory, které umožní všem organizacím 
zabývajícím se problematikou péče o ohrožené děti sdílet nejnovější poznatky a zkušenosti a aplikovat je do 

své práce. Je to typické naplnění další ze zásad naší nadace – totiž že na prvním místě musí stát vždy 
zájem dítěte. Sdílení poznatků nejlepší praxe je nezbytnou cestou k tomu, aby tento cíl mohl být 

naplněn.

V uplynulém roce byly také dokončeny projekty tří neziskových organizací, které 
naše nadace podpořila. Ať se jednalo o projekty v zásadě rané péče, či o Středisko 

náhradní rodinné péče, jedno mají všechny tyto projekty společné. Nadace dbá 
na to, že z nich budou zveřejněny kompletní výstupy, včetně metodik, tak aby 

se další organizace mohly inspirovat, navázat na pozitivní trendy i poučit se 
z případných chyb.  
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I. ÚVODNÍ SLOVO
PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 



Obecně prospěšná společnost při Nadaci Sirius otevřela v loňském 
roce v Kladně Centrum pro rodinu Vega, které má za cíl odzkoušet 
funkce centra primární prevence. V případě úspěchu bude sloužit jako 
pilotní projekt pro další podobná centra na různých místech republiky. 

Samostatným tématem je logisticky i fi nančně nejnáročnější projekt 
OPS Sirius – Chodící lidé. V období Vánoc vyvrcholila mediální kampaní 
už třetí fáze tohoto projektu. Co ale já osobně považuji za nejdůleži-
tější, je to, že se nám podařilo tento projekt posunout z roviny čistě 
sociálního marketingu do roviny praktické. Uspořádali jsme zážitkové 
workshopy na třech desítkách škol, naší tvůrčí výzvy Moje cesta se 
zúčastnilo několik stovek dětí a především – velký úspěch měla stej-
nojmenná výstava uspořádaná v červnu 2013 v Praze. Cestu si na ni 
našlo více než sedm tisíc návštěvníků, dětí i dospělých, kteří si na ní 
mohli na vlastní kůži vyzkoušet, co to znamená „život s postižením“. 
Mnozí z nich se nám pak svěřovali, že to byl jejich vůbec první kontakt 
tohoto druhu s danou problematikou a že zážitky z výstavy zásadně 
ovlivnily některé jejich názory a postoje.

Závěrem mi ještě dovolte poděkovat všem těm, kteří se na úspěšném 
roce 2013 v Nadaci Sirius podíleli – jejím zaměstnancům, spolupracov-
níkům i dobrovolným pracovníkům. Je vždy krásné být u něčeho, co 
považujeme za smysluplné a užitečné, a já jsem přesvědčen, že práce 
naší nadace taková byla… a je.

Jiří Šmejc

y

Š
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 II. PROFIL

Nejlepší zájem dítěte
Nadace Sirius pomáhá dětem, které neměly v životě štěstí. Jak těm, jejichž rodina se ocitla v problé-
mové situaci, tak i těm, které mají zdravotní postižení. Nadace Sirius při své činnosti vychází ze zásad 
obsažených v Úmluvě o právech dítěte.

Systematická a preventivní opatření
Nadace Sirius směřuje své úsilí k nalezení a realizaci účelných opatření, která povedou k pozitivním 
a trvalým změnám v systému pomoci rodinám a dětem. Cílem je zabránit výskytu situací, které dítě 
ohrožují, nebo je eliminovat, a pokud již problém nastal, použít nejlepší postupy a nástroje, které dítěti 
pomůžou.

Spolupráce a sdílení
Nadace Sirius při své práci využívá české i mezinárodní zkušenosti a příklady dobré praxe, aplikuje 
principy projektového řízení, spolupracuje s předními odborníky. Za nezbytný předpoklad úspěšné rea-
lizace svých cílů pokládá sdílení poznatků a spolupráci všech zúčastněných.

Pomáhat je přirozené
Nadace Sirius vnímá pomoc a dárcovství jako samozřejmý lidský postoj. Dárce není motivován snahou 
zviditelnit se, jeho rozhodnutí o pomoci není založeno na citovém ovlivňování, ale na pochopení problé-
mu a ztotožnění se s ním.
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Založení 

Zakladatelé

Registrace

IČ

Bankovní spojení

Číslo účtu

Sídlo

E-mail

Tel.

Web

ORGÁNY NADACE SIRIUS K 31. PROSINCI 2013

 III. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
26. 3. 2008, smlouva o zřízení Nadace Sirius

Jiří Šmejc, Petr Kellner, Patrik Tkáč

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

284 18 808

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

2009700002/6000

Thunovská 12, 118 00 Praha 1, Česká republika

info@nadacesirius.cz

+420 257 211 445

www.nadacesirius.cz

Správní rada
Jiří Šmejc, předseda
Marcel Dostal, místopředseda
Pavel Zuna, člen
Pavel Charamza, člen
Vladimír Uhde, člen

Dozorčí rada
Jan Leiner, předseda 
Radka Šmejcová, místopředsedkyně
Gabriela Lachoutová, členka

Odborná rada 
prof. MUDr. Jiří Dunovský, DrSc.
prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
JUDr. Šárka Špeciánová
MUDr. Elena Turnovská
PhDr. Jaroslav Šturma 
doc. PhDr. Marie Černá, CSc.
doc. Mgr. PaeDr. Jan Michalík, Ph.D.
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NADACE SIRIUS 2008–2013

Rok Poskytnuté příspěvky Přijaté příspěvky 
2008 10 000 000 15 000 000
2009 14 019 698 42 000 000
2010 15 192 666 9 000 000
2011 14 160 277 9 000 000
2012 33 031 576 30 300 000
2013 41 786 084 46 120 000

Celkem 128 190 301 151 420 000

Oblast podpory Počet projektů Výše podpory k 31. 12. 2013 (Kč)

Děti se zdravotním postižením 6 12 729 244

Náhradní rodinná péče 6 21 995 983

Sanace ohrožené rodiny 10 18 605 074

Celkem 22 53 290 301
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Projekty realizované prostřednictvím 
dceřiných společností

Nadace Sirius založila Obecně prospěšnou společnost Sirius, o.p.s., a Centrum podpory, o.p.s., aby mohla aktivně realizovat 
projekty zaměřené na hledání a řešení problémů ohrožených dětí. 

Nadace Sirius podpořila činnost těchto společností částkou 74 900 000 Kč. 

Do konce roku 2013 bylo na realizaci jejich projektů vyčerpáno 57 882 597 Kč (viz graf níže).

Metodická podpora projektů

Portál Šance Dětem
Centrum pro rodinu VEGA

Primární prevence

chodicilide.cz

Komunikace s dětmi

Podpora pracovníků OSPOD 

45 %

25 %

2 % 2 % 5 % 1 %
10 %

1 %
3 %

Centrum podpory náhradní rodinné péče
Diagnostika ohroženého dítěte

Monitoring problematiky ohrožených dětí

6 %
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IV. AKTIVITY 2013

VZNIK CENTRA PODPORY, O.P.S.

Centrum podpory, o. p. s., bylo založeno Nadací Sirius s vizí vytvořit platformu, která umožní organizacím 
v dané oblasti péče o ohrožené dítě sdílet, prohlubovat a aplikovat do denní praxe znalosti a zkušenosti 
vytvořené a ověřené v této oblasti v České republice nebo v zahraničí.

Centrum podpory, o. p. s., bylo založeno zakládací listinou dne 16. 11. 2012 a zapsáno do rejstříku obecně 
prospěšných společností 22. 2. 2013.
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Mezi hlavní cíle Centra podpory, o. p. s., patří:
•systematicky mapovat činnost v dané oblasti v České republice a shromažďovat rele-

vantní materiály za účelem jejich dalšího šíření a sdílení,

•provádět výzkum a mapování situace v dané oblasti v zahraničí,

•vyhledávat příklady dobré praxe v České republice, které jsou podloženy kvalitně 
zpracovanou metodikou a ověřeny v reálné praxi, a napomáhat jejich šíření,

•vyhledávat příklady dobré praxe v zahraničí, které jsou podloženy kvalitně zpracova-
nou metodikou, ověřeny v reálné praxi a jsou vhodné pro aplikaci v prostředí České 
republiky,

•podporovat organizace v dané oblasti v jejich dalším rozvoji po stránce metodické,

•podporovat hledání způsobů pro sledování a vyhodnocování úspěšnosti práce v dané 
oblasti.

V roce 2013 společnost realizovala pilotní projekt „Centrum podpory náhradní rodinné 
péče“, který je zaměřen na oblast náhradní rodinné péče a je realizován ve spolupráci 
s partnerskou organizací – Střediskem náhradní rodinné péče, spolek.
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VYHLÁŠENÍ V. GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ

Nadace Sirius dne 11. 11. 2013 vyhlásila V. grantové řízení. 

Cíl grantového řízení:  
Včasná podpora pro rodinu a dítě v období zjišťování diagnózy a adaptace na zdravotní postižení dítěte.  
Důvodem pro vyhlášení této oblasti byla skutečnost, že rychlost a úspěšnost adaptace dítěte a jeho rodiny na 
zdravotní postižení je klíčová pro jeho další život.

Zaměření grantového řízení: 

1. Návrhy a vyzkoušení systému detekce dětí se zdravotním postižením už od stadia pouhého ohrožení (v ne-
mocnicích, poradnách, rehabilitačních ústavech atd.). 

2. Vypracování postupů, metodik a nástrojů k úspěšné adaptaci dítěte a jeho rodiny, případně jeho komunity, 
na postižení. 

3. Důkladné znalosti oblasti, zpracování poznatků a návrhy na úpravu jednotlivých souvisejících systémů.  

Dne 26. 11. 2013 proběhlo informační setkání pro zájemce o účast v grantovém řízení, na kterém byla prezen-
tována východiska a záměr grantové výzvy, podmínky grantového řízení a všem zúčastněným ze 44 organizací 
byl zároveň poskytnut prostor pro dotazy. Setkání bylo doplněno příspěvky PhDr. Jaroslava Šturmy a Mgr. Rut 
Pínové z oblasti problematiky dětí se zdravotním postižením.

Grantovaný objem fi nancí: 20 000 000 Kč
Vyhlášení podpořených projektů: 25. 6. 2014
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PODPOŘENÉ PROJEKTY DOKONČENÉ V ROCE 2013

Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. /
/ Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Název projektu:  Nastartování systému včasné diagnostiky s přímo navazující následnou péčí 
pro děti se sluchovým postižením a jejich rodiny

Délka trvání projektu: 1. 1. 2011—30. 6. 2013

Výše grantu: 3.138.440,– Kč        

Strategický cíl projektu:  

Navázání a prohloubení mezioborové spolupráce tak, aby bylo možné urychlit diagnostický proces u dětí se sluchovým postižením, zefektivnit rehabili-
taci dětí a vytvořit dětem a jejich rodinám podmínky pro plnohodnotný život, nezávislý na sociálních systémech. 

Výstupy: 

•Jak učíme děti slyšet a integrované vývojové škály
•Abeceda rodičů dítěte se sluchovým postižením
•DVD „O rodičích, dětech a komunikaci“
•DVD „Chci se s tebou domluvit“
•Vytvořeno 17 nových metodik služeb rané péče

Výsledky projektu:    

1. Zvýšení informovanosti lékařů, navázání spolupráce s pediatry, neonatology a foniatry.
2. Zefektivnění a zvýšení kvality poskytování preventivních 

sociálních služeb rovnoměrně po celém území.
3. Zvýšení informovanosti rodičů dětí se sluchovým postižením.
4. Do projektu bylo zapojeno 109 nových rodin.



Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách

Název projektu:  Raná péče v Ústeckém kraji

Délka trvání projektu: 1. 2. 2011—31.10.2013

Výše grantu: 3.716.998,– Kč     

Strategický cíl projektu:  

Rozšíření terénní sociální služby rané péče pro rodiny dětí s mentálním, pohybovým a kombinovaným postižením do Ústeckého kraje.

Výsledky projektu:    

1. Poskytování terénní služby rané péče pro rodiny dětí s mentálním, pohybovým a kombinovaným postižením v Ústeckém kraji.

2. Navázána spolupráce s úřady státní správy a samosprávy v Ústeckém kraji.

3. Navázána spolupráce s dalšími sociálními službami, školskými poradenskými zařízeními, odborníky. 

4. Vytvoření databáze služeb pro rodiny dětí v raném a předškolním věku v Ústeckém kraji.

5. Služba rané péče v období trvání projektu byla poskytnuta 47 rodinám.

Výstupy: 

•Mapa návazných služeb pro rodiny dětí v raném a předškolním věku v Ústeckém kraji

•Metodika rozšiřování služby rané péče v kraji bez dostupnosti služby

•Speciální metodika podpory vývoje dětí s postižením v raném věku



15  • NADACE SIRIUS  •  Výroční zpráva 2013

Středisko náhradní rodinné péče o. s. /
/ Středisko náhradní rodinné péče, spolek

Název projektu:  Náhradní rodina + dítě + odborník jako partneři

Délka trvání projektu: 1. 1. 2010–31. 5. 2013

Výše grantu: 6.416.100,– Kč      

Strategický cíl projektu:  

zavedení systematického poskytování kvalitních, profesionálních a veřejně dostupných služeb pro rozvoj a podporu náhradní rodinné péče.

Výstupy: 

• Výzkum „Monitoring současných příprav pro žadatele“

• Výzkum „Kam dál s přechodnou pěstounskou péčí v ČR“

• Základní informace o NRP  pro osvojitele, pěstouny a žadatele

• Základní informace o NRP pro žadatele pro přijetí dítěte 
jiného etnika a zdravotně znevýhodněné děti

• Komplexní metodika příprav pro budoucí náhradní rodiče

• Vydání základních informací pro zdravotníky a pedagogy

• Vydání kompletní metodiky doprovázení a služeb pro NRP

• Publikace „Vývojová psychologie dítěte v NRP“

• „Adresář služeb“ – organizace poskytující služby v NRP

Výsledky projektu:    

1. Vznik metodického centra pro NRP, které poskytuje ostatním institucím 
a klientům komplexní metodiku a informace o NRP.

2. Zvýšení počtu zájemců o NRP, v letech  2010–2012 poskytnuty konzultace 
1049 zájemcům.

3. Lepší připravenost náhradních rodin na porozumění specifi ckým potřebám 
dětí z ústavní péče – šest konferencí pro 650 účastníků, 38 seminářů pro 
385 osob, 15 vydaných publikací.

4. Podpora systémové změny péče o rodinu a dítě u nás v očích odborníků 
i veřejnosti – přijetí novely o sociálně-právní ochraně dětí. 
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V. FINANČNÍ ČÁST
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Aktiva
 

číslo řádku
stav k prvnímu dni 

účetního období
stav k poslednímu dni 

účetního období
A. DLOUHODOBÝ MAJETEK CELKEM  ř. 002+010+021+029 001 429 174
I. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK CELKEM součet ř. 003 až 009 002 1 079 1 079

I. 
Dlouhodobý nehmotný majetek

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 003
2. Software (013) 004 629 629
3. Ocenitelná práva (014) 005 450 450
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 006
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 007
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 020 010 161 53

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) 014 161 53
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
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 -811 -958

IV. 
Oprávky k dlouhodobému majetku

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (-) (072) 030 -280 -490
2. Oprávky k softwaru (-) (073) 031
3. Oprávky k ocenitelným právům (-) (074) 032 -374 -418
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (-) (078) 033
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (-) (079) 034
6. Oprávky ke stavbám (-) (081) 035
7. Oprávky k samost. movitým věcem a souborům mov. věcem (-) (082) 036 -157 -50
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

ROZVAHA K 31. 12. 2013 (v tis. Kč)
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Aktiva
číslo řádku

stav k prvnímu dni 
účetního období

stav k poslednímu dni 
účetního období

B. KRÁTKODOBÝ MAJETEK CELKEM ř. 042+052+072+081 041 8 465 10 629
I. ZÁSOBY CELKEM součet ř. 043 až 051 042

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
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 2 662 2 348

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) 056 148 148
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 14
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 2 500 2 200
18. Dohadné účty aktivní (388 ) 070
19. Opravná položka k pohledávkám (-) (391) 071

III. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK CELKEM součet ř. 073 až 080 072 5 663 8 136

III. 
Krátkodobý fi nanční majetek

1. Pokladna (211) 073 3 1
2. Ceniny (213) 074
3. Účty v bankách (221) 075 5 660 8 134
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 084 081 140 145

IV. 
Jiná aktiva

1. Náklady příštích období (381) 082 140 145
2. Příjmy příštích období (385) 083
5. Kurzové rozdíly aktivní (386) 084

AKTIVA CELKEM ř. 001 + 041 085 8 894 10 802
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číslo řádku
stav k prvnímu dni 

účetního období
stav k poslednímu dni 

účetního období
A. VLASTNÍ ZDROJE CELKEM ř. 087+091 086 8 675 10 669
I. JMĚNÍ CELKEM součet ř. 088 až 090 087 8 675 10 654

I. 
Jmění

1. Vlastní jmění (901) 088 859 649
2. Fondy (911) 089 7 816 10 005
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (921) 090

II. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ CELKEM Součet ř. 092 až 094 091 15

II. 
Výsledek hospodaření

1. Účet výsledku hospodaření (+/-) (963) 092 15
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-) (931) 093
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+/-) (932) 094

B. CIZÍ ZDROJE ř. 096+098+106+130 095 219 133
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 129 106 219 133

III. 
Krátkodobé závazky

1. Dodavatelé (321) 107 16 16
2. Směnky k úhradě (322) 108
3. Přijaté zálohy (324) 109
4. Ostatní závazky (325) 110
5. Zaměstnanci (331) 111 96 49
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 112
7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veř.zdravot.pojištění (336) 113 59 30
8. Daň z příjmu (341) 114
9. Ostatní přímé daně (342) 115 20 9

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 28 29
23. Ostatní krátkodobé fi nanční výpomoci (249) 129

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

IV. 
Jiná pasiva

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

PASIVA CELKEM ř.086+095 134 8 894 10 802

Pasiva
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VÝKAZ  ZISKU A ZTRÁTY ZA ROK KONČÍCÍ 31. 12. 2013 (v tis. Kč)
číslo řádku činnost hlavní činnost hospodářská celkem

A. NÁKLADY x x x
I. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM součet ř. 002 až 005 001 60 60
1. Spotřeba materiálu (501) 002 7 7
2. Spotřeba energie (502) 003 53 53
3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (503) 004
4. Prodané zboží (504) 005
II. SLUŽBY CELKEM součet ř. 007 až 010 006 885 885
5. Opravy a udržování (511) 007
6. Cestovné (512) 008 4 4
7. Náklady na reprezentaci (513) 009
8. Ostatní služby (518) 010 881 881
III. OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM součet ř. 012 až 016 011 1 145 1 145
9. Mzdové náklady (521) 012 884 884

10. Zákonné sociální pojištění (524) 013 261 261
11. Ostatní sociální pojištění (525) 014
12. Zákonné sociální náklady (527) 015
13. Ostatní sociální náklady (528) 016
IV. DANĚ A POPLATKY CELKEM součet ř. 018 až 020 017
14. Daň silniční (531) 018
15. Daň z nemovitostí (532) 019
16. Ostatní daně a poplatky (538) 020
V. OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM součet ř. 022 až 029 021 10 10
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 10 10
VI. ODPISY, PRODANÝ MAJETEK, TVORBA REZERV A OPRAVNÝCH POLOŽEK součet ř. 031 až 036 030 45 45
25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551) 031 45 45
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 2 145 2 145
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číslo řádku činnost hlavní činnost hospodářská celkem

B. VÝNOSY x x x

I. TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZA ZBOŽÍ CELKEM součet ř. 044 až 046 043
1. Tržby za vlastní výrobky (601) 044
2. Tržby z prodeje služeb (602) 045
3. Tržby za prodané zboží (604) 046
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 2 145 15 2 160
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 2 145 2 145
18. Jiné ostatní výnosy (649) 064 15 15
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 2 145 15 2 160

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM          (+/-) ř.079 - 042 080 15 15
34. Daň z příjmů (591) 081

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ                  (+/-) ř.080 - 081 082 15 15
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PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Vznik a charakteristika nadace

1. CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY

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

Zápis nadace do nadačního rejstříku vedené Městským soudem v Praze (oddíl N, vložka 693) 
proběhl dne 20. června 2008. 

Nadace se zaměřuje na pomoc a podporu dětem ohroženým, tak jak jsou defi novány v Úmluvě 
o právech dítěte, kterou schválilo OSN v roce 1989 a Česká republika ji přijala v roce 1991.

Ohrožené dítě je chápáno jako dítě, které je ohroženo ve svém přirozeném vývoji. Tento 
přirozený vývoj může být ohrožen dvěma někdy vzájemně se překrývajícími faktory, kterými 
jsou rizika organického neboli fyzického poškození a rizika plynoucí ze sociálního prostředí.

Sídlo společnosti
Nadace Sirius, Thunovská 12, Praha 1, Česká republika
Identifi kační číslo: 284 18 808
Právní forma: nadace
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Zřizovatelé nadace 

Jiří Šmejc
Petr Kellner
Patrik Tkáč

Účel nadace
Účelem nadace je všestranně přispívat ke zlepšování a rozvoji kvality života dětí. Svým působením se nadace snaží o rozvoj a uplatňování základních 
lidských práv a humanitárních zásad a deklaruje svou snahu přispět k lepšímu životu dětí, které neměly v životě štěstí. Prvořadým zájmem zřizovatelů 
a cílem nadace je naplňování výše uvedeného účelu, přičemž v této souvislosti nadace uskutečňuje zejména činnost směřující k:
- pomoci dětem, které se pro svůj nepříznivý zdravotní, sociální a rodinný stav neobejdou bez pomoci druhých;
- pomoci dětem z problémových rodin a dětem v ústavní výchově;
- pomoci dětem zneužívaným a týraným;
- pomoci dětem mentálně nebo fyzicky handicapovaným a těm, které se těžko včleňují do společnosti;
- rozvoji vzdělanosti a podpoře talentovaných dětí;
- zlepšování kvality života dětí, jejichž rodiče mají omezené fi nanční možnosti;
- všestrannému pozitivnímu rozvoji osobností dětí;
- podpoře a propagaci nadační činnosti, zejména nadační činnosti zaměřené ve prospěch dětí a mládeže.

Dozorčí rada nadace k 31. prosinci 2013

Jan Leiner  – předseda
Radka Šmejcová – místopředseda
Gabriela Lachoutová – člen

Správní rada nadace k 31. prosinci 2013

Jiří Šmejc – předseda
Marcel Dostal – místopředseda
Dana Lipová – člen (do 31. ledna 2013)
Pavel Zuna – člen (od 1. února 2013)
Miloslava Nováková – člen (do 20. června 2013)
Pavel Charamza – člen (od 12. září 2013)
Vladimír Uhde – člen (do 20. června 2013 a od 12. září 2013)

Ředitelka nadace k 31. prosinci 2013
Lenka Šrámková

Odborná rada nadace k 31. prosinci 2013

Prof. MUDr. Jiří Dunovský, DrSc.
Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.

JUDr. Šárka Špeciánová
MUDr. Elena Turnovská 

PhDr. Jaroslav Šturma  
Doc. PhDr. Marie Černá, CSc.

Doc. Mgr. PaeDr. Jan Michalík, PhD.

Změny v nadačním rejstříku:

Dne 20. června 2013 skončilo funkční období členů správní rady nadace, paní Miloslavy Novákové a pana Vladimíra Uhdeho, který byl následně dne 
12. září 2013 znovu zvolen členem správní rady. Tyto změny nebyly k 31. prosinci 2013 zapsány do obchodního rejstříku.
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Nadační jmění k 31. prosinci 2013

Výše zapsaného nadačního jmění do nadačního rejstříku činí 510 tis. Kč. 
Finanční prostředky jsou na zvláštním účtu č. 20097000010/6000 vedeného u PPF banky a.s.

Založení Centra podpory, o.p.s.

Nadace Sirius založila Centrum podpory, o.p.s. („Centrum podpory“) zakládací listinou obecně prospěšné 
společnosti dne 16. listopadu 2012. 
Zápis Centra podpory do rejstříku obecně prospěšných společností vedené Městským soudem v Praze (oddíl O, vložka 1104), proběhl dne 22. února 2013. 
Centrum podpory se zaměřuje na systematické a komplexní zkvalitnění metod práce s ohroženými dětmi. Realizuje záměry a plány svého zřizovatele.

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

Nadace Sirius založila Obecně prospěšnou společnost Sirius, o.p.s. („OPS Sirius“) Zakládací listinou obecně prospěšné společnosti dne 29. července 2008. 
Zápis OPS Sirius do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného 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. Realizuje záměry a plány svého zřizovatele.

Účetním obdobím jednotky je období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013. Rozvahovým dnem dle § 19 odst. 1 zákona o účetnictví je 31. prosinec 2013.

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

US  • 26
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(a) Postupy účtování

Nadace připravuje účetní závěrku v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých 
hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě 
podvojného účetnictví.

Přijaté peněžní a nepeněžní dary ve formě hmotného investičního ma-
jetku, zásob a poskytnutých služeb jsou účtovány na účet 911 – Fondy, 
které tvoří součást vlastních zdrojů v rozvaze.

(b) Nadační jmění

Nadační jmění je peněžní vyjádření souhrnu peněžních vkladů 
zřizovatelů zapsaných v nadačním rejstříku. Hodnota nadačního jmění 
činí 510 tis. Kč.

3. ZÁSADNÍ ÚČETNÍ POSTUPY POUŽÍVANÉ NADACÍ

Peněžní prostředky, které jsou součástí nadačního jmění, je nadace povinna 
uložit na zvláštní účet u banky nebo je může použít na nákup cenných papírů 
vydaných státem nebo za jejichž splacení se stát zaručil. Tyto prostředky 
není možno půjčovat.

(c) Náklady související se správou nadace

Náklady související se správou nadace zahrnují zejména náklady na 
udržení a zhodnocení majetku nadace, náklady na propagaci účelu nadace 
a náklady související s provozem nadace. Celkové roční náklady souvise-
jící se správou nadace nesmí převýšit 20% hodnoty ročně poskytnutých 
nadačních příspěvků podle jejich stavu k 31. prosinci téhož roku.

(d) 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

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí rovnoměrně 3 roky

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek rovnoměrně 3 roky

Ocenitelná práva rovnoměrně 3–6 let

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 do-
bou použitelnosti delší než jeden rok je vykazován v rozvaze v položce Os-
tatní dlouhodobý hmotný majetek. 
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(i) Účtování nákladů a výnosů

Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž 
časově i věcně souvisejí. V souladu s principem opatrnosti nadace 
účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí 
všech rizik, ztrát a znehodnocení, která jsou ke dni sestavení účetní 
závěrky známa.

(j) Změna účetních postupů

V roce 2013 nedošlo ke změně účetních postupů.

4. DLOUHODOBÝ MAJETEK
(a) Dlouhodobý nehmotný majetek

Ocenitelná práva Software Celkem
Pořizovací cena
Zůstatek k 1.1.2013 450 629 1 079
Přírůstky -- -- --
Úbytky -- -- --
Zůstatek k 31.12.2013 450 629 1 079
Oprávky
Zůstatek k 1.1.2013 374 280 654
Odpisy 44 210 254
Oprávky k úbytkům -- -- --
Zůstatek k 31.12.2013 418 490 908
Zůstatková hodnota 1.1.2013 76 349 425

Zůstatková hodnota 31.12.2013 32 139 171

Nadace v r. 2011 získala darem software ve výši 629 tis. Kč, softwarová aplikace je 
užívána na podporu grantových řízení. SW aplikace je odpisována do fondu vlastního 
jmění, nezapisovaného do rejstříku.

Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně od 7 tis. do 60 tis. Kč a s do-
bou použitelnosti delší než jeden rok je vykazován v rozvaze v položce Ostatní 
dlouhodobý nehmotný majetek.

Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně od 40 tis. Kč a s dobou 
použitelnosti delší než jeden rok je vykazován v rozvaze v položce Samostatné 
movité věci a soubory movitých věcí.

Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně od 60 tis. Kč a s dobou 
použitelnosti delší než jeden rok je vykazován v rozvaze v položce Ocenitelná 
práva.

(e) Krátkodobý fi nanční majetek

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

(f) Pohledávky

Pohledávky se účtují ve své nominální hodnotě. 

(g) Daň z příjmů

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

(h) Klasifi kace závazků

Nadace 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.
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Samostatné 
movité věci Ostatní DHM Celkem

Pořizovací cena
Zůstatek k 1.1.2013 109 52 161
Přírůstky -- -- --
Úbytky 109 -- 109
Zůstatek k 31.12.2013 -- 52 52
Oprávky
Zůstatek k 1.1.2013 109 48 157
Odpisy -- 1 1
Oprávky k úbytkům 109 -- 109
Zůstatek k 31.12.2013 -- 49 49
Zůstatková hodnota 1.1.2013 -- 4 4

Zůstatková hodnota 31.12.2013 -- 3 3

(b) Dlouhodobý hmotný majetek

Operativní evidence vykazuje nakoupený hmotný majetek v užívání ve 
výši 27 tis. Kč (2012: 28 tis. Kč).

5. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ 
MAJETEK NEVYKÁZANÝ V ROZVAZE

(a) Poskytnuté provozní zálohy činí 148 tis. Kč (2012: 148 tis. Kč). Zálo-
hy jsou tvořeny zálohami na elektrickou energii a poplatky za služby 
k nájemnému ve výši 22 tis. Kč (2012: 21 tis. Kč). Zbývající částku ve 
výši 126 tis. Kč (2012: 127 tis. Kč) představuje jistina pronajímateli 
nebytových prostor nadace a v budoucnu bude nadaci pronajímatelem 
vyúčtována.

(b) Jiné pohledávky činí 2 200 tis. Kč (2012: 2 500 tis. Kč). Jiné pohledávky 
jsou tvořeny poskytnutou půjčkou pro Kolpingovu rodinu Smečno, o. s.

(c) Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činí 16 tis. Kč (2012: 16 tis. 
Kč). Nadace neeviduje žádné závazky po lhůtě splatnosti.

7. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY 
Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ

Na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor s pronajímatelem 
nadace ve svém sídle užívá prostory, jež jsou částečně zařízeny náby-
tkem. Náklady na nájem představují částku 500 tis. Kč (2012: 527 tis. Kč).

6. NAJATÝ MAJETEK

8. NÁKLADY A PŘÍJMY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ
Náklady příštích období zahrnují zejména časové rozlišení nákladů na 
nájemné a služby spojené s nájmem ve výši 140 tis. Kč (2012: 135 tis. 
Kč) a časově rozlišené náklady na pojištění a webhosting ve výši 5 tis. Kč 
(2012: 5 tis. Kč). 
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2013 Počet
 zaměstnanců

Mzdové 
náklady

Náklady na sociální 
zabezpečení 

a zdravotní pojištění

Sociální
náklady

Vedoucí pracovníci 1 600 204 --
Zaměstnanci 2 284 57 --
Celkem 3 884 261 --

11. ZAMĚSTNANCI A VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

Registrované nadační jmění Fondy Zisk za účetní období Oceňovací rozdíly Celkem
Zůstatek k 1.1.2013 859 7 816 -- -- 8 675
Zvýšení nadačního jmění-nezapsané do rejstříku -- -- -- -- --
Odpisy SW získaného darem- nezapsané do rejstříku -210 -- -- -- -210
Přijaté peněžní dary -- 46 120 -- -- 46 120
Fondy tvořené ze zisků min. let -- -- -- -- --
Fondy – daňové úspory -- -- -- -- --
Použití fondů – daňové úspory -- -- -- -- --
Poskytnuté peněžní příspěvky -- -41 786 -- -- -41 786
Přeúčtování z fondu na krytí správních nákladů -- -2 145 -- -- -2 145
Výsledek hospodaření roku 2013 -- -- 15 -- 15
Zůstatek k 31.12. 2013  649 10 005 15 -- 10 669

Nadační jmění je tvořeno vklady zřizovatelů nadace: Jiří Šmejc 170 tis. Kč, Petr Kellner 170 tis. Kč, Patrik Tkáč 170 tis. Kč. Finanční prostředky jsou 
vedeny na zvláštním účtu u PPF banky a.s. Nadace v roce 2011 získala darem Software ve výši 629 tis. Kč. Software je odpisován do fondu vlastního 
jmění, nezapisovaného do rejstříku.

2012 Počet 
zaměstnanců

Mzdové 
náklady

Náklady na sociální 
zabezpečení 

a zdravotní pojištění

Sociální 
náklady

Vedoucí pracovníci 1 600 204 --
Zaměstnanci 2 965 291 --
Celkem 3 1 565 495 --

9. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK
K 31. prosinci 2013 činil zůstatek na bankovních účtech  8 134 tis. Kč (2012: 5 660 tis. Kč).

Nadace neposkytla v roce 2013 ani 2012 žádný úvěr, půjčku nebo jiné plnění členům správní rady ani dozorčí rady.
Mzdové náklady zaměstnanců zahrnují náklady na Dohody o provedení práce.

10.  VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBĚŽNÝCH AKTIV
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12. ZÁVAZKY ZE SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ, 
ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A DAŇ Z PŘÍJMU

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 30 tis. Kč (2012: 
59 tis. Kč), ze kterých 21 tis. Kč (2012: 41 tis. Kč) představují závazky ze sociál-
ního zabezpečení a 9 tis. Kč (2012: 18 tis. Kč) představují závazky ze zdravotního 
pojištění. Zálohová daň z příjmu zaměstnance činí 9 tis. Kč (2012: 20 tis. Kč).

Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti.

13. INFORMACE O ODMĚNÁCH STATUTÁRNÍM 
AUDITORŮM

2013
Výnosy z hlavní činnosti 2 145
Výnosy z hospodářské činnosti 15
Celkem 2 160

2013
Náklady na hlavní činnost 2 145
Náklady na hospodářskou činnost --
Celkem 2 145

2013
Výsledek hospodaření za hlavní činnost --
Výsledek hospodaření za hospodářskou činnost 15
Celkem 15

Správní rada dosud nerozhodla o rozdělení výsledku hospodaření za 
rok 2013 ve výši 15 tis. Kč (2012: 0 tis. Kč).

Výnosy nadace z hlavní činnosti za rok 2013 jsou tvořeny 
přeúčtováním z fondů ke krytí správních nákladů v souladu 
s účetními postupy nadace ve výši  2 145 tis. Kč (2012: 3 013 tis. Kč)

Výnosy nadace z hospodářské činnosti za rok 2013 jsou tvořeny 
podnájmem prostor ve výši 15 tis. Kč (2012: 0 tis Kč).

Celkové roční náklady související se správou nadace představují 
2 145 tis. Kč. Tyto náklady nesmí převýšit 20% hodnoty ročně 
poskytnutých nadačních příspěvků podle jejich stavu k 31. prosinci 
téhož roku, toto pravidlo bylo Nadací Sirius dodrženo.

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

2013 2012
Audit (nepovinný) 5 5
Celkem 5 5

14. DAŇ Z PŘÍJMŮ
Daň z příjmů za zdaňovací období roku 2013 činí 0 tis. Kč (2012: 0 tis. Kč).

15. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K VÝKAZU ZISKU 
A ZTRÁTY

(a) Výnosy

(b) Náklady
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16. PŘIJATÉ DARY A POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY

Uhrazeno v roce
Organizace Název projektu Výše grantu 2009 2010 2011 2012 2013
Středisko náhradní rodinné péče, o.s. „Náhradní rodina + dítě + odborník jako partneři“ 6 416 2 112 2 165 1 925 - 214
Celkem 6 416 2 112 2 165 1 925 - 214

Poskytnuté příspěvky – probíhající projekty z roku 2009

Uhrazeno v roce
Organizace Název projektu Výše grantu 2010 2011 2012 2013
Okamžik - sdružení pro podporu nejenom nevidomých Vidět tvýma očima 642 283 295 - 64
Kolpingova rodina Smečno, o.s. Podpora rodin s dětmi s onemocněním spinální muskulární atrofi í (SMA)  2 730 1 531 926 - 273

Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. Nastartování systému včasné diagnostiky s přímo navazující následnou 
péčí pro děti se sluchovým postižením a jejich rodiny 3 139 1 378 1 123 360 278

Diakonie ČCE - středisko v Praze 5 -Stodůlky Raná péče v Ústeckém kraji 3 717 894 1 722 763 338
Sdružení Nové Město na Moravě o.s. Roztáhnout křídla 1 459 875 438 - 146
Středisko rané péče SPRP České Budějovice Spolu doma i v komunitě 1 043 432 507 - 104
Celkem 12 730 5 393 5 011 1 123 1 203

Poskytnuté příspěvky – probíhající projekty z roku 2010

Uhrazeno v roce
Organizace Název projektu Výše grantu 2011 2012 2013
HoSt Home-Start ČR Host – Rodič rodiči – pomoc ohroženým rodinám 2 589 463 1 867 -
Středisko náhradní rodinné péče, o.s. Centrum podpory náhradní rodinné péče 15 400 969 1 047 5 000
Celkem 17 989 1 432 2 914 5 000

Poskytnuté příspěvky – projekty z roku 2011

Uhrazeno v roce
Organizace Název projektu Výše grantu 2012 2013
AMALTHEA o.s. Využití terapeutických metod při práci s dítětem v náhradní rodinné péči 3 645 1 857 1 588
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy Centrum SOS Archa-VYLODĚNÍ 2 062 438 1 018
STŘEP, o.s. - České centrum pro sanaci rodiny Prevence dopadu traumatických situací na ohrožené dítě 2 725 265 1 363
Celkem 8 432   2 560 3 969

Poskytnuté příspěvky – projekty z roku 2012
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K datu sestavení účetní závěrky nejsou správní radě známy žádné významné následné události, které by ovlivnily účetní závěrku k 31. prosinci 2013.

Uhrazeno v roce
Organizace Název projektu Výše grantu 2013
Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s. Příspěvek na realizaci projektů OPS Sirius 30 300 30 300
Centrum podpory, o.p.s. Příspěvek na realizaci projektů a správu Centra podpory 1 100 1 100
Celkem 31 400 31 400

Poskytnuté příspěvky – projekty z roku 2013

Dárce Peněžní dary
Kellner Petr 3 000
Šmejc Jiří 33 000
Tkáč Patrik 3 000
Mastník Marek 20
Rozehnal Pavel 200
Home Credit, a.s. 6 900
Celkem 46 120

17. VÝZNAMNÁ NÁSLEDNÁ UDÁLOST

Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Jiří Šmejc, předseda správní rady

20. června 2014

Přijaté dary peněžní dary v roce 2013
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