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Obecně prospěšná společnost Sirius,  

o. p. s., (dále jen OPS Sirius) byla zalo- 

žena Nadací Sirius 29. července 2008 

s posláním aktivně působit v oblasti  

problematiky ohrožených dětí. Jejím 

cílem je přispívat ke zlepšení a rozvoji 

života dětí z rodin, které jsou ohrožené 

nebo jim ohrožení hrozí. 

OPS Sirius vychází ze stejné filozofie  

a vyznává stejné principy jako její  

zakladatel Nadace Sirius.

1. Charita není PR
Primárním cílem charitativní činnosti 

Nadace Sirius je snaha pomoci, nikoliv 

záměr získat za dobročinné jednání 

jakoukoliv kompenzaci, například v po-

době propagace nebo pozitivního PR. Ve 

skutečné charitě musí jít vždy o vnitřní 

potřebu, ne o snahu zviditelnit sebe 

samotné. Výjimkou jsou situace, kdy je 

cílem motivovat další dárce, avšak i zde 

musí být zachováno pravidlo, že nejde  

o popularizaci k vlastnímu prospěchu.

2. Důsledné projektové řízení
Veškeré realizované aktivity Nadace 

Sirius se řídí principy projektového řízení. 

Jsou zpracovávány finanční plány  

a detailní harmonogramy aktivit,  

dochází k jejich pravidelnému sledování  

a vyhodnocování a jsou jasně definované 

cíle a výstupy jednotlivých aktivit.  

Rovněž se průběžně vyhodnocují  

rizika a sleduje se efektivní nakládání  

s finančními i lidskými zdroji.

3. Dary se nepoužívají na úhradu  
nákladů nadace, všechny směřují  
do jednotlivých projektů
Případné dary, poskytnuté Nadaci 

Sirius třetími osobami, jsou v plné výši 

přerozdělovány mezi realizátory projektů 

v rámci grantových řízení nebo v rámci 

udělení přímých grantů. Provozní nákla-

dy samotné nadace jsou hrazeny vždy  

a zásadně pouze z příspěvků zaklada-

telů, dary třetích osob jsou v plné výši 

využity k podpoře realizace projektů.

4. Zaměření na projekty  
se systémovým významem
Nadace Sirius se zaměřuje na problémy 

celospolečenského rozsahu. Svou  

činností se snaží napomáhat k hledání 

systémových a koncepčních řešení  

těchto problémů.

5. Primární působení na rozum,  
nikoliv na cit
Nadace Sirius při oslovování dárců  

a podporovatelů nikdy nevyužívá emoční 

argumentaci. Celé působení nadace je 

založeno na racionálních argumentech  

a věcném přesvědčování veřejnosti  

o hodnotách, které nadace podporuje.

6. Transparentnost
Nadace Sirius informuje o své činnosti 

pravdivě a pravidelně. Ve vztahu  

k jiným organizacím jedná vždy  

čestně a transparentně.

1. ZÁKLADNÍ PRINCIPY 
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Založení: 29. 7. 2008, Zakládací listina Obecně  

 prospěšné společnosti Sirius, o. p. s.

Zakladatelé: Nadace Sirius

Registrace: 30. 10. 2008, rejstřík obecně prospěšných  

 společností vedený Městským soudem  

 v Praze oddíl O, vložka 617

IČ: 284 71 474

Bankovní spojení: PPF Banka, Evropská 2690/17,  

 160 41, Praha 6

Číslo účtu: 2010100004/6000

Sídlo: Všehrdova 560/2, Malá Strana,  

 118 00 Praha 1, Česká republika

E-mail: info@opssirius.cz

Telefon: +420 702 026 600

Web: www.opssirius.cz

ORGÁNY OPS SIRIUS K 31. PROSINCI 2019
SPRÁVNÍ RADA
Andrea Zunová, předsedkyně

Svatava Poulson, členka

Nicole Groesslová, členka

DOZORČÍ RADA
Martina Kolářová, předsedkyně

Petra Dostalová, členka

Lenka Chodilíková, členka

ŘEDITEL NADACE
Dana Lipová
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3. AKTIVITY

Nadace Sirius založila OPS Sirius s cílem realizovat vlastní projekty v oblasti péče o ohrožené děti. Organizace od svého založení 

vyhledává místa v systému péče o ohrožené děti, kde je pomoc nejpotřebnější. Na základě získaných informací se snaží iniciovat 

potřebné kroky a hledat chybějící řešení.  V roce 2019 OPS Sirius pokračovala v realizaci tří projektů z minulých let a zahájila jeden 

nový pilotní projekt. Jedná se o tyto projekty:

• Primární prevence ohrožení rodiny

• Lidé odvedle – změna postoje veřejnosti k lidem se zdravotním postižením

• Informační portál pro rodiče Šance dětem

• Pilotní projekt transformace Dětského centra Strančice na Centrum komplexní péče

3.1. PRIMÁRNÍ PREVENCE OHROŽENÍ RODINY

Jedním ze základních předpokladů zdravého vývoje dítěte je 

možnost vyrůstat ve funkční rodině, která dokáže uspokojit 

všechny jeho bio-psycho-sociální potřeby. Klíčovou oblastí 

primární prevence ohrožení rodiny jsou proto především aktivity 

zaměřené na prevenci sociálního selhávání a na podporu funkč-

ní rodiny a funkčního prostředí dítěte.

3.1.1. PREDIKTIVNÍ MODELY OHROŽENÍ DÍTĚTE –  
 KALKULAČKA RIZIK PŘI VÝVOJI DÍTĚTE PRO RODIČE
Na výzkum Predikce ohrožení rodiny, který OPS Sirius realizovalo 

v minulých letech, navazuje zpracování získaných dat do pre-

diktivních modelů ohrožení dítěte. V roce 2018 byl rozpracován 

prototyp funkční kalkulačky (Kalkulačka rizik při vývoji dítěte pro 

rodiče). V roce 2019 byla vytvořena pilotní verze nástroje on-line 

kalkulačky rizik pro rodiče, která prošla testovacím provozem na 

pilotním vzorku rodičů. Na základě výsledků testování bylo roz-

hodnuto o zapracování dílčích úprav modelu v podobě aplikace.

3.1.2. SOCIÁLNÍ A PREVENTIVNÍ PRÁCE NA ZÁKLADNÍCH  
 ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE
Školní sociální práce, ve smyslu systematické, dlouhodobé a part-

nerské práce s rodinou dítěte a jeho mimoškolním sociálním pro-

středím, by se mohla stát mimořádným přínosem při předcházení 

negativních jevů plynoucích ze situace v rodině. Návazně by pak 

pomohla při koordinaci spolupráce školy a dalších institucí v rám-

ci podpory dítěte a jeho rodiny. Během roku 2019 se tým primární 

prevence účastnil workshopů a odborných konferencí, např. 

konference „Sociální práce v základních školách – inovace v péči 

o ohrožené dítě“, pořádané 24. října 2019 Univerzitou Palackého 

v Olomouci. Vedle toho též publikoval v odborných periodikách, 
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např. v časopisu Sociální práce 6/2019. V září 2019 OPS Sirius 

zorganizovala vlastní expertní kulatý stůl k tomuto tématu. Jeho 

závěry mohou sloužit mj. jako podklad k přípravě návrhu legisla-

tivního ukotvení pozice sociálního pedagoga/pracovníka.

3.1.3. PROBLEMATIKA TÝRANÉHO, ZNEUŽÍVANÉHO  
 A ZANEDBÁVANÉHO DÍTĚTE (SYNDROM CAN)
Problematika týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte 

představuje závažný společenský problém, jehož podstatou 

je hrubý, odmítavý, ponižující přístup k dítěti. Takové chování 

ohrožuje jeho tělesný, psychický, sociální a emoční vývoj. Tým 

primární prevence se v roce 2019 zaměřil na toto obtížné téma, 

proběhlo mapování terénu a rešerše odborné literatury i výzkum 

zahraniční praxe. Vznikla odborná analýza souvislosti domácího 

násilí a určitých charakteristik osob a domácností. Tato analýza 

byla prezentována v rámci celostátní konference k problematice 

domácího násilí Děti a násilí, která se konala 19. listopadu 2019 

v Praze.

3.1.4. GRANTY NADACE SIRIUS, NA KTERÝCH TÝM PRIMÁRNÍ  
 PREVENCE SPOLUPRACUJE
Název projektu: Feasibility Study 1 - Zajištění udržitelnosti  
 a rozvoje specializované adiktologické  
 péče pro děti a dorost v ČR
Organizace: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Realizace: 1. 7. 2018 – 30. 12. 2019

Částka: 1 298 000 Kč

Cílem projektu je připravit a ověřit vytvoření Centra pro dětské 

a dospívající pacienty na území Prahy.  Následně pak navrhnout 

celostátní síť referenčních ambulancí na úrovni krajů, centrum by 

se mělo stát vzorem a školícím pracovištěm pro plánovanou síť. 

V roce 2019 vznikla v rámci projektu Sekce dětské a dorostové 

adiktologie při Společnosti pro návykové nemoci České lékařské 

společnosti Jana Evangelisty Purkyně, dále proběhly čtyři odbor-

ná setkání pro příslušné experty.
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Název projektu: Na správné cestě
Organizace: RC Vikýrek, z. s.
Realizace: 1. 9. 2018 – 31. 12. 2019

Částka: 1 088 440 Kč

Cílem projektu je zachytit a eliminovat ohrožení v rodině dříve, 

než se rozvine do vážných problémů. Rodině bude v rámci 

projektu na půdě rodinného centra poskytnuta okamžitá pomoc 

formou diagnostiky, poradenství a terapie. Projektové aktivity 

probíhaly po celý kalendářní rok podle plánovaného harmono-

gramu.

Název projektu: Rozvoj interdisciplinární spolupráce  
 v zájmu dětí v rámci krajů ČR
Organizace: Cochem cz, z. s.
Realizace: 1. 5. 2017 – 28. 2. 2019

Částka: 354 608 Kč

Cílem projektu je podpořit šíření nových postupů – cochemské 

praxe v opatrovnickém řízení. Cochemský model představuje 

interdisciplinární spolupráci všech profesí a institucí, které se 

zúčastňují rozvodového řízení. Všichni účastníci se snaží dovést 

rodiče k dohodě ohledně péče o děti, kterou rodiče sami s jejich 

podporou sestaví. Projekt byl v roce 2019 úspěšně dokončen.

.

Cílem projektu, zahájeného v roce 2010, je změna postoje 

veřejnosti k lidem se zdravotním postižením. Neznalost, před-

sudky a nepochopení jsou nejčastější překážkou, na kterou lidé 

se zdravotním postižením narážejí. Původní název projektu 

Chodící lidé byl odvozen od metafory „chodičů a lítačů“, která 

vtipným způsobem provokovala a vedla veřejnost k zamyšlení. 

V roce 2019 byl projekt přejmenován, nový název „Lidé odvede“ 

byl vybrán na základě dlouhodobé spolupráce s Mezinárodním 

filmovým festivalem v Karlových Varech, v rámci které Nadace 

Sirius iniciovala vznik nové filmové sekce Lidé odvedle, zaměřené 

na oblast života lidí s nějakým znevýhodněním. 

Všechny aktivity projektu představují netradičním způsobem 

život lidí se zdravotním postižením, využívají přitom vlastní zá-

žitek, osobní setkání a pravdivé informace podávané moderními 

interaktivními metodami.

Hlavní aktivitou projektu byla v roce 2019 již čtvrtá účast na  

54. Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech v rámci 

sekce Lidé odvedle, zaměřeného tento rok na život se zrakovým, 

sluchovým a tělesným postižením. 

3.2. LIDÉ ODVEDLE
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V rámci festivalu byly promítnuty tyto filmy:

•  Carte blanche / Polsko 2015, 106 min.

•  Neboj, daleko neuteče / USA 2017, 114 min.

•  Příběh Marie / Francie 2014, 95 min.

•  Mini & Liza: Záhada vánočního světla / Slovensko, Česko 2018, 

65 min.

•  Láska bez barier / Francie, Belgie 2018, 107 min.

•  Okouzlení / USA 2017, 117 min.

•  Hluché dny / Slovensko, Česko 2019, 81 min.

Doprovodné aktivity projektu byly, stejně jako v předchozích 

letech, v souladu s náměty filmů sekce Lidé odvedle, tematicky 

zaměřené na život lidí se zrakovým, sluchovým a tělesným po-

stižením. V rámci festivalu byl představen projekt Nadace Sirius 

Patron dětí.

V roce 2019 dále pokračoval přednáškový cyklus pro mediky 

3. ročníku 1. LF UK v rámci výuky lékařské psychologie. Cílem 

přednášek je přiblížit budoucím lékařům život lidí se zdravotním 

postižením a seznámit je se způsoby správné vzájemné komuni-

kace na základě osobních zkušeností.

www.lideodvedle.cz

3.3. PORTÁL PRO RODIČE ŠANCE DĚTEM

Informační portál Šance Dětem vznikl v roce 2011 jako reakce na 

nedostatek kvalitních a ucelených informací pro rodiny s dětmi.  

Portál poskytuje komplexní informace o zdravotním, psychickém 

a sociálním ohrožení dítěte. Spolupracuje s předními odborníky, 

kteří se podílejí na přípravě témat měsíce i kmenových článků. 

V roce 2019 v rámci již tradičního a osvědčeného formátu „Téma 

měsíce“ vzniklo celkem 34 autorských článků doplněných video-

rozhovory, zaměřených na aktuální témata.

Nově zpracovaná témata v roce 2019:

•  Manipulace ve výchově

•  Táta má být po ruce

•  Agresivita na vzestupu

•  Význam porodní asistence v rámci přípravy na porod

•  Hledá se chůva

•  Cestování s dětmi

•  Nošení dětí v šátku

•  Typologie MBTI jako nástroj poznávání osobnosti dítěte

•  Čtyři temperamenty u dětí

•  Užívání e-cigaret mezi dětmi

•  Dítě jako oběť trestného činu
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•  Přiletí k vám kouzelné miminko?

•  Mají kůži křehkou jako motýlí křídla

•  Sexuální výchova u osob s postižením

•  Umění kojit

•  Lenoch a nemotora? Příčinou může být dyspraxie

•  Kritéria správného výběru obuvi – od plenek až po dospělost

•  Rozvoj psychomotoriky u dětí předškolního věku

•  Prevence poruch učení začíná hned po narození

•  Nosí Ježíšek altruismus? ...

•  Rodič ve vězení – výzva pro dítě i pečovatele

•  Pesso Boyden psychomotorická terapie

•  Základní obrysy Dyadické vývojové psychoterapie

•  Selský rozum ve výchově

•  Omezení rodičovských povinností ...

•  Depersonalizace a derealizace u dětí a rodičů

•  Dětské fobie

•  Stěhování a jeho vliv na dítě

•  Rychlá pomoc v kapse? To je aplikace Nepanikař

•  Myasthenia gravis u dětí

•  Kinetózy u dětí

•  Děti a mladiství v agendě Probační a mediační služby

•  Základem mediální gramotnosti je i nespěchat a vzdát se lajků

•  Podpora pro děti vyrůstající v rodině se závislostí

Nedílnou součástí portálu je on-line odborná knihovna, obsahující pu-

blikace, články vybraných periodik, sborníky, absolventské práce, videa 

a audio záznamy. Cílem odborné knihovny je poskytnout katalog rele-

vantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně 

ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením. Odborná knihovna se 

neustále rozrůstá, jak počtem záznamů tak zdrojů, ze kterých čerpá. Na 

konci roku 2019 obsahovala knihovna 18 265 záznamů. 

Dále portál pokračoval ve vydávání měsíčního newsletteru, který po-

skytuje informace o novinkách na portálu, a je rozesílán na registrované 

adresy. 

Na web v průběhu roku dorazilo celkem 600 918 uživatelů, kteří si 

zobrazili 1 075 389 stránek, počet odběratelů newsletteru vzrostl za rok 

2019 z původních 100 na 412. Počet sledujících FB stránky Šance Dětem 

vzrostl od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 o 319 a na kanálu Youtube vzrostl 

počet fanoušků o 633.

www.sancedetem.cz
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3.4. TRANSFORMACE DĚTSKÉHO CENTRA  
 STRANČICE NA CENTRUM KOMPLEXNÍ PÉČE

Jedná se o spolupráci na pilotním projektu Krajského úřadu  

Středočeského kraje, jehož cílem je vznik nového typu zařízení 

v České republice, působícího na rozmezí zdravotní i sociální 

oblasti – Centra komplexní péče pro zdravotně znevýhodněné děti 

(dále CKP). Základní myšlenkou CKP je podpora dítěte s vážným 

zdravotním problémem v jeho přirozeném prostředí. Vhodnou 

kombinací zdravotních a sociálních služeb, poskytovaných v jed-

nom místě kompaktním týmem odborníků, lze rodině nabídnout 

komplexní podporu ve většině problematických situací, které 

během péče o dítě se závažným zdravotním problémem řeší. 

Nadace Sirius respektive OPS Sirius, jako partner Dětského centra 

Strančice (DC Strančice) a jeho zřizovatele Krajského úřadu  

Středočeského kraje, zajišťuje vedení projektu a metodické  

činnosti.  

Projekt byl zahájen v listopadu 2019 první fází, tj. popisem  

současného stavu organizace, který shrnul poskytované služby  

DC Strančice a jejich provozní, personální, organizační  

a technické zabezpečení.
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4. NÁKLADY SPOJENÉ S REALIZACÍ PROJEKTŮ OPS SIRIUS

OPS Sirius v roce 2019 čerpala na realizaci projektů a na provoz celkem částku 12 782 tis Kč.

Rozdělení částky mezi jednotlivé nákladové skupiny je patrné z následující tabulky a grafu:

Nákladová skupina Náklady v Kč Podíl

Primární prevence ohrožení rodiny 2 268 892 17,8%

Lidé odvedle 3 130 846 24,5%

Portál Šance dětem 1 924 835 15,1%

Transformace Dětského centra Strančice na Centrum komplexní péče 48 158 0,4%

Backoffice 4 834 515 37,8%

Správa  574 716 4,5%

CELKEM  12 781 962 100%

PODÍL NÁKLADŮ OPS SIRIUS PO PROJEKTECH   

37,8%

0,4%

17,8%

24,5%

15,1%
4,5%

Primární prevence ohrožení rodiny

Lidé odvedle

Portál Šance dětem

Back office

Transformace Dětského centra  

Strančice na Centrum komplexní péče

Správa
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5. FINANČNÍ ČÁST
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ROZVAHA K 31. 12. 2019 (V TIS. Kč)

AKTIVA    Číslo řádku  Stav k prvnímu dni  Stav k poslednímu dni
     účetního období  účetního období

A.  DLOUHODOBÝ MAJETEK CELKEM  (ř. 02+10+21+28)  001  1 408  11

I.  DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK CELKEM  (ř. 03 až 09)  002  22 638  22 638 

 2.  Software  004  475 475

 3.  Ocenitelná práva   005  1 906  1 906

 5.  Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek   006 20 257 20 257

II.  DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK CELKEM  (ř. 11 až 20)  010  880  880

 8.  Ostatní dlouhodobý hmotný majetek   018  880  880

IV.  OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU MAJETKU CELKEM  (ř. 29 až 39)  028  -22 110  -23 507

 2.  Oprávky k softwaru   030 -258 -475

 3.  Oprávky k ocenitelným právům   031 -1 906 -1 906

 5.  Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku   033 -19 066 -20 246

 10.  Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku   039  -880 -880

B.  KRÁTKODOBÝ MAJETEK CELKEM  (ř. 41+51+71+79)  040  2 016  2 292

I.  ZÁSOBY CELKEM  (ř. 42 až 50)  041  138 148

 7.  Zboží na skladě a v prodejnách   048  138  148

II.  POHLEDÁVKY CELKEM  (ř. 52 až 70)  051  501 572

 1.  Odběratelé   052  0 5

 4.  Poskytnuté provozní zálohy   055  383  621

 17.  Jiné pohledávky  068  3  0

III.  KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK CELKEM  (ř. 72 až 78) 071  1 393  1 510

 1.  Peněžní prostředky v pokladně  072 3 13

 3. Peněžní prostředky na účtech  074 1 390 1 497

IV.  JINÁ AKTIVA CELKEM  (ř. 80 až 81)  079  99 8

 1.  Náklady příštích období   080 99 8

AKTIVA CELKEM  (ř. 01+40)  082  3 424  2 303
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PASIVA
    Číslo řádku  Stav k prvnímu dni účetního Stav k poslednímu dni účetního
     období  období

A.  VLASTNÍ ZDROJE CELKEM  (ř. 84+88)  083  2 624  1 455
I.  JMĚNÍ CELKEM  (ř. 85 až 87)  084 2 871  1 702
 2.  Fondy   086  2 871  1 702
II.  VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ CELKEM  (ř. 89 až 91)  088  -247  -247
 3.  Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let   091  -247 -247

B.  CIZÍ ZDROJE CELKEM  (ř. 93+95+103+127)  092  800  848

III.  KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY CELKEM  (ř. 104 až 126) 103  800  848
 1.  Dodavatelé  104 52 71
 4.  Ostatní závazky  107 10 8
 5. Zaměstnanci  108 365 374
 7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 110 199 212
 9. Ostatní přímé daně  112 52 58
 22. Dohadné účty pasivní  125 122 125

PASIVA CELKEM  (ř. 83+92)  130  3 424  2 303

ROZVAHA K 31. 12. 2019 (V TIS. Kč)
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    Číslo řádku  Činnost hlavní  Činnost hospodářská  Celkem 

A.  NÁKLADY    001  12 782   12 782

I.  SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY A NAKUPOVANÉ SLUŽBY    002  3 374   3 374

 1.  Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek  003 294  294

 2. Prodané zboží  004 6   6

 3. Opravy a udržování  005 2   2

 4. Náklady na cestovné  006 38   38

 5. Náklady na reprezentaci  007 33   33

 6. Ostatní služby  008 3 001   3 001

III.  OSOBNÍ NÁKLADY    013 7 962   7 962

 10.  Mzdové náklady  014 5 977  5 977

 11. Zákonné sociální pojištění  015 1 961  1 961

 13. Zákonné sociální náklady  017 24  24

V.  OSTATNÍ NÁKLADY    021 49    49

 22. Jiné ostatní náklady   028 49  49

VI. ODPISY, PRODANÝ MAJETEK, TVORBA A POUŽITÍ REZERV A OPRAVNÝCH POLOŽEK  029 1 397    1 397

 23.  Odpisy dlouhodobého majetku  030 1 397  1 397

NÁKLADY CELKEM   039 12 782   12 782

B.  VÝNOSY    040  12 782   12 782

II.  PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY    043 40   40

 3. Přijaté příspěvky (dary)  045 40  40

III.  TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZA ZBOŽÍ    047 6   6

IV.  OSTATNÍ VÝNOSY    048 12 736   12 736 

 9. Zúčtování fondů  053 12 669  12 669

 10. Jiné ostatní výnosy  054 67  67

VÝNOSY CELKEM   061 12 782    12 782

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM  062 0  0 

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ  063 0  0

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT ZA ROK KONČÍCÍ 31. 12. 2019 (v tis. Kč)
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PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (nekonsolidovaná)

1. CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY

Vznik a charakteristika Obecně prospěšné  
společnosti Sirius, o.p.s.
Nadace Sirius založila Obecně prospěšnou spo-

lečnost 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 zákla-

dě získaných informací podněcuje potřebné kroky. 

OPS Sirius byla založena, aby svou činností umožnila 

realizovat záměry, které Nadace Sirius slibuje ve 

svých zásadách.

Sídlo společnosti
Sídlo Obecně prospěšné  

společnosti Sirius, o.p.s.,  

je na adrese Všehrdova 560/2, 

Malá Strana, 118 00 Praha 1.

Identifikační číslo: 284 71 474

Právní forma: obecně prospěšná 

společnost (právnická osoba  

podle zákona č. 248/1995 Sb.)

Rok končící 31. prosincem 2019 (v tisících Kč)
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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.

 

Doplňková činnost
Obecně prospěšná společnost může vykonávat i doplňkovou 

činnost a to za podmínky, že touto činností bude dosaženo 

účinnějšího využití majetku a nebude ohrožena kvalita, rozsah 

a dostupnost obecně prospěšných služeb.

Zřizovatel OPS Sirius
Nadace Sirius, Všehrdova 560/2,  

Praha 1 – Malá Strana

Identifikační číslo: 284 18 808

Správní rada k 31. prosinci 2019
Andrea Zunová – předsedkyně

Nicole Groesslová - členka

Svatava Poulson – členka

Dozorčí rada k 31. prosinci 2019
Martina Kolářová – předsedkyně

Petra Dostalová – členka

Lenka Chodilíková - členka

Statutární orgán - Ředitelka OPS Sirius  
k 31. prosinci 2019

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

Účetním obdobím jednotky je období  

od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019.  

Rozvahovým dnem dle § 19b odst. 1  

zákona o účetnictví je 31. prosinec 2019.

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 zá-

kona 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  

(dále jen „Vyhláška“).

(b) Hmotný a nehmotný majetek
Hmotný majetek v pořizovací ceně nižší 

než 40 tis. Kč Kč a s dobou použitelnosti 

nižší než 1 rok účtuje společnost do ná-

kladů. Hmotný majetek v pořizovací ceně 

nižší než 40 tis. Kč a s dobou použitelnosti 

vyšší než 1 rok účtuje OPS Sirius jako  

o zásobách. OPS Sirius eviduje v dlou-

hodobém hmotném majetku hmotný 

majetek s dobou použitelnosti vyšší než 

1 rok a pořizovací cenou vyšší než 40 tis. 

Kč, účtuje o něm na účtech dlouhodobého 

majetku a vykazuje ho v rozvaze.

Nehmotný majetek v pořizovací ceně nižší 

než 60 tis. Kč a s dobou použitelnosti 

nižší než 1 rok účtuje nadace do nákladů.  

Nehmotný majetek v pořizovací ceně  

nižší než 60 tis. Kč a s dobou použitelnosti 

vyšší než 1 rok účtuje OPS Sirius jako  

o zásobách. OPS Sirius eviduje v dlouho-

dobém nehmotného majetku nehmotný 

majetek s dobou použitelnosti vyšší než  

1 rok a s pořizovací cenou vyšší než  

60 tis. Kč.

OPS Sirius odepisuje samostatné movité 

věci a soubory movitých věcí, ostatní dlou-

hodobý hmotný majetek 3 roky, ocenitelná 

práva, 3 - 6 let.

(c) Krátkodobý finanční majetek
Krátkodobý finanční majetek je veden na 

běžných účtech bank a v pokladně v čes-

kých korunách.

(d) Pohledávky
Pohledávky se účtují ve své nominální 

hodnotě.

(e) Klasifikace závazků
Společnost klasifikuje část dlouhodobých 

závazků, bankovních úvěrů a finančních 

výpomoci, jejichž doba splatnosti je kratší 

než jeden rok vzhledem k datu účetní 

závěrky, jako krátkodobé.

(f) Daň z příjmů
Nadace je veřejně prospěšným poplatní-

kem v souladu s §17a zákona č. 586/1992 

Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen ZDP). Nadace uplatňuje 

osvobození darů podle §19 odst. 2 b) ZDP 

vždy, když je to možné.

(g) Postupy účtování o darech
Přijaté peněžní dary účtuje společnost ke 
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dni přijetí ve prospěch účtu 911 – Fond 

darů a na vrub účtu 211- Pokladna nebo 

221 -  Bankovní účet. Průběžně, popř. 

nejpozději k rozvahovému dni, společnost 

účtuje o použití darů z fondu podvojným 

zápisem na vrub fondu a ve prospěch 

účtu 684 – Zúčtování fondů. Nepeněžní 

dary ve formě hmotného investičního ma-

jetku, zásob a poskytnutých služeb jsou 

účtovány na účet 682 – Přijaté dary.

(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. 

(h) Změna účetních postupů
V roce 2019 nedošlo ke změně účetních 

postupů, pokud není výše uvedeno jinak.

K 31. prosinci 2019 činil zůstatek na bankovním účtu 1 497 tis. Kč (2018: 1 390 tis. Kč) a zůstatek v pokladně činil 13 tis. Kč (2018: 3 tis. Kč).

4. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

5. DLOUHODOBÝ MAJETEK

 Ocenitelná práva Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Software Celkem

Pořizovací cena

Zůstatek k 1. 1. 2019  1 906  20 257  475  22 638

Přírůstek / úbytek  --  --  -- --

Zůstatek k 31. 12. 2019  1 906  20 257  475  22 638

Oprávky

Zůstatek k 1. 1. 2019 1 906  19 066  258  21 230

Odpisy / oprávky -- 1 180 217 1 397

Zůstatek k 31. 12. 2019 1 906 20 246 475 22 627

Zůstatková hodnota 1. 1. 2019 -- 1 191 217 1 408

Zůstatková hodnota 31. 12. 2019 -- 11   -- 11

a) Dlouhodobý nehmotný majetek

Společnost má v dlouhodobém nehmotném majetku zařazen koncept reklamní kampaně „Chodicilide.cz“, 
vytvoření webových stránek a softwarové dary od společnosti Microsoft.
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 Ostatní DHM Celkem

Pořizovací cena

Zůstatek k 1. 1. 2019  880  880

Přírůstek / úbytek  --  -- 

Zůstatek k 31. 12. 2019  880  880

Oprávky

Zůstatek k 1. 1. 2019 880 880

Odpisy / oprávky -- --

Vyřazení -- --

Zůstatek k 31. 12. 2019 880 880

Zůstatková hodnota 1. 1. 2019 -- --

Zůstatková hodnota 31. 12. 2019 -- --

b) Dlouhodobý hmotný majetek

Společnost má v dlouhodobém hmotném majetku zařazenou elektroniku, kancelářskou techniku  
a mechanické vozíky.

6. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ

(a) Pohledávkyb z obchodních vztahů jsou ve výši 5 tis. Kč  

 (2018: 0 tis. Kč) a ostatní pohledávky jsou ve výši 621 tis. Kč  

 (2018: 386 tis. Kč). OPS Sirius neeviduje k 31. prosinci 2019  

 ani k 31. prosinci 2018 žádné pohledávky po lhůtě splatnosti.

(b) Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činí  činí 71 tis. Kč 

(2018: 52 tis. Kč) a ostatní závazky činí 8 tis. Kč (2018: 10 tis. Kč). 

OPS Sirius neeviduje k 31. prosinci 2019 ani k 31. prosinci 2018 

žádné závazky po lhůtě splatnosti.
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7. VLASTNÍ ZDROJE

  Fondy Neuhrazená ztráta Zisk/ztráta Celkem
    minulých let za účetní období

Zůstatek k 1. 1. 2019    2 871  -247  --  2 624

Přijaté a přislíbené peněžní nadační příspěvky   11 500  --  --  11 500

Odpisy SW získaného darem   --  --  --  --

Použití fondů    - 12 669  --  --  - 12 669

Neuhrazená ztráta minulých let   --  --  --  --

Výsledek hospodaření roku 2019    --  --  --  --

Zůstatek k 31. 12. 2019    1 702 -247  --  1 455

8. ZAMĚSTNANCI A VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

2019 Počet zaměstnanců Mzdové náklady Náklady na sociální zabezpečení  Sociální náklady
   a zdravotní pojištění

Vedoucí pracovníci 1 1 322 448 6

Zaměstnanci 29 4 655 1 513 18

Celkem 30 5 977 1 961 24

2018 Počet zaměstnanců Mzdové náklady Náklady na sociální zabezpečení  Sociální náklady
   a zdravotní pojištění

Vedoucí pracovníci 1 1 313 446 5

Zaměstnanci 35 4 242 1 356 17

Celkem 36 5 555 1 802 22

OPS Sirius neposkytla v roce 2019 ani 2018 žádný úvěr, půjčku nebo jiné plnění členům správní ani dozorčí rady.
Mzdové náklady a počet zaměstnanců zahrnují i náklady na zaměstnance dle Dohody o provedení práce a Dohody o pracovní činnosti.
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9. ZÁVAZKY ZE SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ, ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A DAŇ Z PŘÍJMU

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 212 tis. Kč (2018: 199 tis. Kč), ze kterých 148 tis. Kč představují závazky 

ze sociálního zabezpečení (2018: 140 tis. Kč) a 64 tis. Kč představují závazky ze zdravotního pojištění (2018: 59 tis. Kč). Zálohová daň 

z příjmů zaměstnanců činí 56 tis. Kč (2018: 50 tis. Kč) a srážková daň činí 2 tis. Kč (2018: 2 tis. Kč). Žádné z těchto závazků nejsou po 

lhůtě splatnosti.

10. INFORMACE O ODMĚNÁCH STATUTÁRNÍM AUDITORŮM

Výše odměny statutárním auditorům v roce 2019 činí 6 tis. Kč (2018: 6 tis. Kč).

11. DAŇ Z PŘÍJMŮ

V běžném období organizace nevykázala žádnou činnost, která by podléhala dani z příjmů podle § 18 zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Obecně prospěšná společnost, o.p.s. je veřejně prospěšným poplatníkem v souladu s §17a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP) a uplatňuje osvobození darů podle §19b odst. 2 b) ZDP vždy, když je to možné.

V kalendářním roce 2018 Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s. uplatnila dle § 20 odst. 7 zákona č. 596/1992 Sb., o dani z příjmů 

snížení základu daně. Prostředky získané touto úsporou (ušetřená daň ve výši 10 tis. Kč) na dani uplatnila ve zdaňovacím období 2019 

ke krytí nákladů na náklady v rámci projektu Dětská centra.

12. NÁKLADY

Celkové náklady na projekty Obecně prospěšné společnosti Sirius, o.p.s. v roce 2019 činily 12 782 tis. Kč (2018: 13 038 tis. Kč).  

Společnost v roce 2019 neměla náklady z hospodářské činnosti.
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13. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

K 31. prosinci 2019 je výsledek hospodaření Obecně prospěšné společnost Sirius, o.p.s. 0 Kč (v roce 2018: 0 Kč). Společnost v roce 2019 

nevykazuje hospodářský výsledek z hospodářské činnosti.

Organizace Účel Přijaté dary

Nadace Sirius Na realizaci projektů OPS Sirius 11 500

Celkem -- 11 500

14. PŘIJATÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY

15. PŘIJATÉ NEFINANČNÍ DARY

Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s. obdržela v roce 2019 nefinanční dar od společnosti Microsoft s.r.o. ve výši 40 tis. Kč  

(v roce 2018: 39 tis. Kč).

16. PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2019

1.  Primární prevence

Cílem projektu je zmapovat oblast primární prevence v České 

republice, a to jak z pohledu funkčnosti systému a existence 

podpůrných služeb, tak z pohledu samotné rodiny. V roce 2019 se 

OPS Sirius zaměřila na tři základní témata:

A) Problematika týraného, zneužívaného a zanedbávaného  

 dítěte (syndrom CAN)

Proběhlo mapování terénu a rešerše odborného tisku, vznikla 

odborná analýza dat, týkající se souvislostí mezi domácím násilím 

a sledovanými charakteristikami osob a domácností. Analýza 

byla prezentována v rámci celostátní konference k problematice 

domácího násilí v listopadu 2019.

B) Možnosti sociální práce na základních školách jako  

 preventivní podpory rodin

Téma bylo publikováno v odborných periodikách, tým primární 

prevence se aktivně účastnil konferencí, odborných kulatých stolů 

a workshopů.
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C) Prediktivní modely ohrožení dítěte – Kalkulačka rizik  

 pro rodiče

Byla vytvořena pilotní verze nástroje on-line webové kalkulačky 

rizik pro rodiče navazující na skóringové modely, která prošla tes-

tovacím provozem na pilotním vzorku rodičů, na základě kterého 

bylo rozhodnuto o zapracování dílčích úprav v podobě aplikace.

2.  Chodící lidé

Cílem projektu, zahájeného v roce 2010, je změna postoje 

veřejnosti k lidem se zdravotním postižením. Všechny aktivity 

projektu představují netradičním způsobem život lidí se zdravot-

ním postižením, využívají přitom vlastní zážitek, osobní setkání a 

pravdivé informace podávané moderními interaktivními metoda-

mi. Hlavní aktivitou projektu byla v roce 2019 již čtvrtá účast na 

54. Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech v rámci 

sekce Lidé odvedle. Doprovodné aktivity projektu byly, stejně 

jako v předchozích letech, v souladu s náměty filmů sekce Lidé 

odvedle, tematicky zaměřené na život lidí se zrakovým, slucho-

vým a tělesným postižením.  V rámci festivalu byl představen 

projekt Patron dětí. 

V roce 2019 dále pokračoval přednáškový cyklus pro mediky 

3. ročníku 1. LF UK v rámci výuky lékařské psychologie. Cílem 

přednášek je přiblížit budoucím lékařům život lidí se zdravotním 

postižením a seznámit je se způsoby správné vzájemné komuni-

kace na základě osobních zkušeností.

Vedle toho probíhala příprava další, v pořadí již třetí výstavy 

v Křižíkově pavilonu v Praze. Ukázalo se ale, že zde výstava 

nemůže být realizována. Jako náhradní varianta byla schválena 

forma putovní výstavy, která by se mohla konat v muzeích po 

celé republice.

3.  Šance dětem

Informační portál sancedetem.cz poskytuje komplexní informace 

o zdravotním, psychickém a sociálním ohrožení dítěte. Na pří-

pravě textů se podílejí přední odborníci z daných oblastí. V roce 

2019 v rámci již tradičního a osvědčeného formátu „Téma měsíce“ 

vzniklo celkem 34 autorských článků, zaměřených na aktuální té-

mata, doplněných 11 videorozhovory s odborníky. Vedle toho por-

tál pokračoval ve vydávání měsíčního newsletteru. V souvislosti 

se zastaráním redakčního systému a plánovaným upgratem byla 

provedena hloubková analýza webu, byla nastavená nová PPC 

brandová kampaň na seznam.cz a jednotlivé autorské příspěvky 

byly promovány na FB. Na web v průběhu roku dorazilo celkem 

600 918 uživatelů, kteří si zobrazili 1 075 389 stránek, k 9. 4. 2020 

vzrostl počet odběratelů newsletteru z původních 100 na 491, na 

FB portál sleduje 3 328 uživatelů a YTB 3 190 uživatelů.
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4. Transformace Dětského centra Strančice na Centrum  
 komplexní péče

Jedná se o pilotní projekt vzniku nového typu zařízení v České 

republice, působícího ve zdravotní i sociální oblasti – Centra 

komplexní péče (dále CKP).  Nadace Sirius jako partner Dětské-

ho centra Strančice (DC Stránčice) a jeho zřizovatele Krajského 

úřadu Středočeského kraje zajišťuje vedení projektu a metodické 

činnosti.  

Hlavními cíli projektu proto jsou:

•  ověřit možnosti transformace DC Strančice na CKP pro děti  

 se zdravotním znevýhodněním v Choceradech,

•  ověřit uplatnění CKP ve Středočeském kraji včetně jeho 

 spolupráce s dalšími zařízeními zdravotních a sociálních  

 služeb, nastavení spolupráce s dalšími poskytovateli  

 zdravotních a sociálních služeb,

•  ověřit případné využití služeb CKP i pro další sousedící kraje 

 a Hl.m.Prahu,

•  zajištění podkladů pro budoucí vícezdrojové financování,  

 včetně plateb z veřejného zdravotního pojištění. 

Projekt byl zahájen v listopadu 2019 první fází, tj. popisem sou-

časného stavu organizace, který shrnul poskytované služby DC 

Strančice a jejich provozní, personální, organizační a technické 

zabezpečení. 

17. ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE

Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s. neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány v rozvaze.

18. INFORMACE DLE § 30 VYHLÁŠKY

Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s. v příloze k účetní závěrce neuvádí ty informace dle § 30 Vyhlášky, pro které nemá obsah.
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Dana Lipová

ředitelka

19. VÝZNAMNÁ NÁSLEDNÁ UDÁLOST

Dne 11. března 2020 prohlásila Světová zdravotnická organizace (WHO) onemocnění koronavirem COVID-19 jako pandemii a Česká 

republika vyhlásila dne 12. března 2020 stav nouze.

Pandemie neměla žádný dopad na příjmy Obecně prospěšné společnosti Sirius, o.p.s. (dále jen ,,Společnost‘‘), financování zůstalo beze 

změny. Dopad na likviditu není žádný a to v důsledku zachování financování od dárců. Díky tomu nemuselo být přerušeno financování 

žádné z aktivit. Pandemie neměla žádný vliv na počty zaměstnanců ve Společnosti.

Společnost se i přes značnou míru nejistoty související s pandemií COVID-19 domnívá, že přijatá opatření jsou dostatečná na to, aby 

Společnost překonala i případné velmi nepříznivé ekonomické scénáře. Na základě všech informací dostupných správní radě Společ-

nosti k datu vydání této účetní závěrky neohrožuje výše popsaná situace předpoklad nepřetržitého trvání Společnosti, na jehož základě 

byla tato účetní závěrka připravena. 

  

Správní rada Společnosti dále vychází z předpokladu, že výše popsané události v souvislosti s COVID-19 svědčí o podmínkách vzniklých 

až po datu účetní závěrky. Tyto události proto nevyžadují, kromě zveřejnění, úpravu účetní závěrky za rok končící 31. prosincem 2019. 

K datu sestavení účetní závěrky nejsou správní radě známy žádné další významné následné události, které by ovlivnily účetní závěrku 

k 31. prosinci 2019.
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