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LIDÉ V HLEDÁME RODIČE, o.p.s.

Správní rada

 •  Předsedkyně: Ing. Helena Svárovská
 •  Člen: Monika Veselá
 •  Člen: Mgr. Tereza Jelínková

Dozorčí rada

 •  Předseda: Mgr. Miloš Badida
 •  Člen: Ing. Mgr. Ondřej Popelka
 •  Člen: Lenka Sudová

Ředitelka

 •  Mgr. Marie Oktábcová

Zaměstnanci

Organizace Hledáme rodiče neměla v roce 2018 žádné zaměstnance. Nadace J&T 
(zřizovatel Hledáme rodiče, o.p.s.) má s Hledáme rodiče, o.p.s. uzavřenou smlouvu o 
partnerství, na základě které nadace poskytuje služby Hledáme rodiče darem.

KDO JSME A JAKÉ MÁME POSLÁNÍ

9. července 2018 proběhla změna názvu původně Kruhu rodiny o.p.s. na  Hledáme rodiče o.p.s. 
Svým názvem ops navazuje na úspěšnou kampaň Nadace J&T 
na podporu náhradní rodinné péče v ČR Hledáme rodiče.

Obecně prospěšná společnost jako taková byla založena v roce 2013. 
Organizace směřuje k dlouhodobé podpoře rodiny ať už té původní nebo náhradní – pěstoun-
ské. Hledáme rodiče má pomoci najít v České republice dostatek pěstounů, kteří budou schopni 
poskytnout péči a domov dětem, jež  ze závažných důvodů nemohou vyrůstat ve své původní 
rodině. Mezi cíle o.p.s. patří vyhledávání a oslovování vhodných adeptů na náhradní rodiče, 
posilovat zájem a informovanost veřejnosti o pěstounství a zvyšovat tím reputaci pěstounů ve 
společnosti, podpora regionálních kampaní zaměřených na rozvoj náhradní rodinné péče. 
Dalším cílem je legislativní změna týkající se zákazu umisťování dětí do 7 let do ústavních 
zařízení.

O HLEDÁME RODIČE o.p.s.
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PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

Hledáme rodiče, o.p.s. nabízí za účelem osvěty o náhradní rodinné péči zdarma řadu tištěných 
a jiných propagačních materiálů. Jsou to např. příručka Já pěstoun, prostírání, letáky, balónky či 
Abeceda pěstounství. 

Brožura Já pěstoun nabízí ucelené základní informace o tom, jak se stát pěstounem, na co mají 
pěstouni nárok, či na koho se v jednotlivých krajích mohou obrátit pro získání bližších informací. 
Za tímto účelem spolupracujeme s 58 neziskovými organizacemi z celé ČR. Ostatní materiály 
nabízejí kontakty na naše webové stránky, telefonickou či online poradnu.
Propagační a osvětové materiály o pěstounské péči byly distribuovány zájemcům prostřednic-
tvím spolupracujících neziskových organizací, orgánům sociálně-právní ochrany dětí a také na 
řadě akcí pro rodiny s dětmi, např. na ostravském Festivalu v ulicích či parkurových závodech v 
Olomouci. Během roku 2018 bylo rozdáno 5 330 příruček Já pěstoun a 5 365 letáků.

WEBOVÉ STRÁNKY www.hledamerodice.cz

Webové stránky jsou zdrojem základních informací pro zájemce o náhradní rodinnou péči. 
Je zde možné stáhnout brožuru Já pěstoun či získat další užitečné odkazy a kontakty. 
Dále jsou zde např. uveřejňovány příběhy pěstounských rodin, pozvánky a informace o 
proběhlých akcích apod.

AKTIVITY V ROCE 2018
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Celkový počet kontaktů 2016

Celkový počet kontaktů 2017

Celkový počet kontaktů 2018

POČET KONTAKTŮ dle měsíců

ZELENÁ LINKA, ONLINE PORADNA, FACEBOOK PORADNA

Se zahájením kampaně Hledáme rodiče, bylo zřízeno několik komunikačních kanálů, jejichž 
prostřednictvím mají zájemci o náhradní rodinnou péči možnost získávat informace a to jak 
telefonicky tak písemně.

Zelená linka -  bezplatná telefonická linka 800 888 245 
Online poradna – dostupná z webových stránek www.hledamerodice.cz
Facebook poradna – Hledáme rodiče: Pěstouny; dotazy je možné zaslat v soukromé zprávě či 
napsat rovnou na „zeď“

V současné době jsou všechny uvedené kanály využívány nejen potencionálními náhradními 
rodiči, ale i stávajícími pěstouny, či lidmi, kteří se zajímají o jiné formy náhradní péče. 
V roce 2018 jsme byli prostřednictvím Zelené linky, poradny či facebooku kontaktováni celkem 
403krát. V posledních letech dotazující preferují spíše písemnou formu než telefonickou.

Výstava JSEM PĚSTOUN

Putovní výstava Jsem pěstoun, která
představuje pěstouny různého věku, pohlaví, 
vzdělání či povolání, byla v tomto roce k vidění 
celkem na 39 místech a to buď v provedení na
11 velkoformátových fotografiích či na plakátech. 
Instalována byla např. 

v poděbradském divadle Na Kovárně či při 
příležitosti 23. Světového sjezdu mezinárodní 
společnosti pro dětskou psychiatrii v Praze.
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PRACOVNÍ SKUPINY v krajích ČR

V roce 2018 jsme se soustředili na naši spolupráci s jednotlivými kraji, jenž koresponduje s 
cílem funkčních kampaní v 7 krajích ČR. Na konci roku 2017 jsme spolupracovali se 3 kraji, v 
průběhu roku 2018 k nim přibylo dalších 5.
  
Podařilo se navázat spolupráci s krajskými koordinátory ministerského projektu Systémový 
rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí, zaměřeného na Rozvoj náhradní rodin-
né péče. Stali jsme se díky tomu členy řady pracovních skupin a aktivně jsme se účastnili jejich 
setkání. Ve většině krajů se podařilo během podzimu uspořádat Den či Týden pěstounství.
My jsme se podíleli na akcích poskytnutím tištěných materiálů -  5 000 letáků, 2 000 příruček, 
rozeslali jsme 31 sad plakátů výstavy, 24 organizacím jsme poskytli dokument Rodiče napořád 
či spoty Hledáme rodiče. 

spolupracujeme úzce s pracovní skupinou s pracovní skupinou / regionální kampaní jsme 
v kontaktu díky některé naší partnerské organizaci

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Jsme aktivními členy sociálních sítí Facebook a Instragram.
Během celého roku jsme sdíleli příběhy pěstounů, pozvánky na různé akce, dost často v návaz-
nosti na aktivity kampaní v jednotlivých krajích.

Na našem facebookovém účtu Hledáme rodiče: Pěstouny byla nejvýznamnější aktivitu v tomto 
roce FB a Insta Challenge  - #dikyvampestouni #hledamerodice. 
Videa natočily patronka Jitka Schneiderová a dále Ester Janečková a Tamara Klusová.

Na konci roku 2018 byl počet našich fanoušků na Facebooku 8 910 osob.
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Dobročinný internetový obchůdek: NAKUPUJTE S LÁSKOU 

Na podporu aktivit Hledáme rodiče bylo opět možné přispět zakoupením triček, ponožek a 
batůžků s motivem Hledáme rodiče či Oliverkových pohádek na dobrou noc na našem e-shopu.

VIRTUÁLNÍ KNIHOVNA

Virtuální knihovna Náhradní rodinné péče vznikla v rámci projektu Možnosti systémové podpory 
ohrožených a náhradních rodin (CZ.1.04/5.1.01/B2.00015), financovaného z Evropského 
sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu, který byl realizován 
Nadačním fondem J&T (nyní Nadace J&T). Knihovna slouží jako virtuální uložiště elektronických 
publikací, článků, výzkumných statí, konferenčních příspěvků či metodik z oblasti náhradní 
rodinné péče a péče o ohrožené děti.

K 31. 12. 2018 bylo v knihovně 213 publikací. 
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DUBEN
 11. 4  NGO Market 2018     Praha

KVĚTEN
 2. 5.  Sparta Tenis – Den pro pěstounské rodiny Praha
 8. 5.  Sparta fotbal – Den pro pěstounské rodiny Praha
 27.4.-31.5. Výstava Jsem pěstoun     Trutnov / Jaroměř / Vrchlabí

ČERVEN - ČERVENEC
 5.6.-15.7. Výstava Jsem pěstoun     Praha
 13.-16.6. Výstava Jsem pěstoun     Mikulov
 19.6.  Seminář Lumos- Vyhledávání náhradních  Praha
   rodičů – prezentace aktivit HR 
 21.-24.6. Parkurové závody J&T Banka CSI W Olomouc Olomouc
 29.–30. 6. Festival v ulicích     Ostrava
 23.-27.7. Výstava Jsem pěstoun     Praha
 14.8.  Workshop Na Dlani- SPOD aktuální otázky  Olomouc
   NRP – prezentace aktivit NJT a HR  

ZÁŘÍ
 1.9.-5.9. Výstava Jsem pěstoun    Praha
 24.9.-22.10  Výstava Jsem pěstoun    Poděbrady
 10.-14.9. Týden pěstounství     Středočeský kraj
 16.9.  Den pěstounství     Olomoucký kraj - Olomouc
 16.9.  Den pěstounství     Pardubický kraj - Litomyšl
 24.-29.9. Týden pěstounství     Královehradecký kraj - HK
 25.9.  FB a Insta Challenge    Celá ČR
   #dikyvampestouni  #hledamerodice

Přehled akcí, na kterých HLEDÁME RODIČE, o.p.s. participovala
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Kde sídlí naše partnerské organizace:

Praha, Říčany,  Karlovy Vary, Brno, Plzeň, Bystřice 
pod Hostýnem, Litoměřice, Teplice, Olomouc, Svitavy,  
Louny, Turnov, Chrudim, Hradec Králové, Písek,  
Třebíč, Valašské Meziříčí, Zlín, Bruntál, Opava, 
Bohumín, Karviná, Český Těšín, Frýdek-Místek, 
Havířov, Vsetín, Kelč, Přerov, Hodonín, Břeclav, 
Jihlava, Pelhřimov, Pardubice, Moravská Třebová, 
Polička, Litomyšl, Trutnov, Jaroměř, Dvůr Králové nad 
Labem,  Jindřichův Hradec, Tábor, Český Krumlov, 
České Budějovice, Nový Bor, Jablonec nad Nisou, 
Sokolov, Cheb, Český Brod, Čelákovice

Od spuštění kampaně Hledáme rodiče v roce 2012 jsme navázali spolupráci s řadou organizací 
a jejich počet se každým rokem rozrůstá. Tyto organizace poskytují své služby náhradním 
rodinám ve všech krajích ČR a my tak máme možnost případné zájemce o pěstounskou péči 
nasměrovat na doprovázející organizaci přímo v jejich místě bydliště.

Spolupracující PARTNERSKÉ ORGANIZACE kampaně 

ŘÍJEN
 1.-5.10. Týden pěstounství     Kraj Vysočina
 10.10.  Promítání Rodiče napořád    Poděbrady
 13.10.  Den pěstounství     MSZ kraj
 15.- 19.10. Týden pěstounství     Jihočeský kraj (Kaplice)

LISTOPAD
 17.11.  Revoluce šatníků      Praha – Studio Dva
 27.11.  Seminář Lumos- Vyhledávání náhradních  Olomouc
   rodičů – prezentace aktivit HR

PROSINEC
 3.-7.12. Týden pěstounské péče v Bella Vida Café Praha
 4.12.  Promítání Rodiče napořád    Praha
 10.11.-10.12. Výstava Jsem pěstoun    Hodonín
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PŘÍBĚH PĚSTOUNSKÉ RODINY aneb příklad dobré praxe

Každé pěstounství je jedinečné, protože každé dítě je jedinečné. Příběh své pěstounské rodiny 
se nám rozhodla poodkrýt paní Jana Luhanová, která má čtyři děti ve věku od 10 do 14 let, z 
toho dvě v pěstounské péči. Pracuje jako koordinátorka projektů pro náhradní rodiny v Rodin-
ném centru Routa v Čelákovicích.

„Kvůli nemoci jsme si s manželem nebyli jisti, zda budeme mít vlastní děti, takže jsme o adopci 
nebo pěstounské péči přemýšleli od počátku našeho vztahu. Když se nám postupně narodily 
dvě děti, uvědomili jsme si, že v nás myšlenka na přijetí dítěte pořád přetrvává. Říkáváme, že 
jsme měli volné místo u stolu. 

A tak jsme přijali do pěstounské péče Míru, který si z kojeneckého ústavu přivezl silnou ústavní 
deprivaci, neboť v ústavu pečovala jedna sestra o sedm batolat. První rok jeho pobytu u nás 
mám v mlze. Bylo to jako přivézt si dítě z Marsu. Sociálně byl na úrovni jednoho roku, fyzickým 
vývojem a šikovností odpovídal svému věku tří let. Každou noc se uspával křikem a bušením 
hlavou do polštáře, tisíckrát za den „zamrzal“, vypnul se a přestal komunikovat. Nerozuměl 
světu kolem sebe, neuměl se v běžné rodině pohybovat a fungovat. Snědl třeba vánoční 
ozdobu, rozkousal knížku…. Zároveň jsme měli další dvě malé děti. Postupně ale začaly 
následky deprivace ustupovat a po nějaké době jsme přijali ještě Moničku. Přišla k nám z 
Klokánku a bylo znát, že pro ni bylo náročné časté střídání výchovných přístupů (střídání dvou 
tet a  o  víkendu babička), museli jsme být velmi důslední a držet jasné a srozumitelné hranice. 

Obě děti bojují s nízkým sebevědomím, někde v sobě mají zasunuty pocity odmítnutí a vlastní 
nedostatečnosti. Nicméně oba se začlenili, zklidnili a jsou z nich báječné a šikovné děti.“

Děkujeme všem našim partnerům, podporovatelům i dalším příznivcům. 

Velkým zážitkem pro děti z pěstounských rodin byly dvě sportovně zaměřené akce. První z nich 
byl den strávený na tenisovém turnaji, kde díky Tenisovému klubu Sparta Praha mohly děti vidět 
„v akci“ světové hráčky. Tím druhým byl fotbalový trénink s hráči na stadionu AC Sparta Praha. 
Mezi další akce, které se věnovaly podpoře aktivit Hledáme rodiče, patřil např.
Týden pěstounství v kavárně Bella Vida Café a Revoluce šatníků ve spolupráci s divadlem 
Studio DVA.

PODĚKOVÁNÍ
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 • Anonymní dar  500 CZK
 • Darujme.cz   5 383 CZK
 • Nadace J&T   371 629 CZK
 • Popelka Ondřej  13 000 CZK (narozeninová oslava)
 • Studio Dva   27 404 CZK

Na úhradu služeb byl použit nefinanční dar od Nadace J&T.

DARY

V roce 2019 obecně prospěšná společnost Hledáme rodiče pokračuje ve svém poslání.
Aktivity by měly směřovat zejména k těmto oblastem

 • osvěta a vzdělávání široké veřejnosti o náhradní rodinné péči
 • posilování prestiže stávajících pěstounů
 • podpora a rozvoj regionálních kampaní
 • podpora Kampaně 8 000 důvodů s cílem přimět stát k důslednému dodržování zákonů,  
   které minimalizují umisťování dětí do 7 let věku do ústavních zařízení

Plánovaná ČINNOST V ROCE 2019 

11



ROZVAHA  / Ke dni 31.12.2018

AKTIVA 

A. Dlouhodobý majetek celkem     1   0  0 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem   2  0  0 
 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje   3    
 2. Software       4    
 3. Ocenitelná práva      5    
 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek   6    
 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek   7    
 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek   8    
 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek  9    

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem    10  0  0 
 1. Pozemky       11    
 2. Umělecká díla, předměty a sbírky    12    
 3. Stavby       13    
 4. Hmotné movité věci a jejich soubory    14    
 5. Pěstitelské celky trvalých porostů    15    
 6. Dospělá zvířata a jejich skupiny    16    
 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek    17    
 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek    18    
 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek   19    
 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek  20    

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem    21  0  0 
 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba   22    
 2. Podíly - podstatný vliv     23    
 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti   24    
 4. Zápůjčky organizačním složkám    25    
 5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky     26    
 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek    27    

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem   28  0  0 
 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje  29    
 2. Oprávky k softwaru      30    
 3. Oprávky k ocenitelným právům    31    
 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 32    
 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 33    
 6. Oprávky ke stavbám      34    
 7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem   35
     a souborům hmotných movitých věcí        
 8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů  36    
 9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům  37    
 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 38    
 11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 39    

Stav k poslednímu dni 
účetního období

Číslo
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období
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AKTIVA 

B. Krátkodobý majetek celkem     40  724  549 

I. Zásoby celkem       41  286  273 
 1. Materiál na skladě      42    
 2. Materiál na cestě      43    
 3. Nedokončená výroba      44    
 4. Polotovary vlastní výroby     45    
 5. Výrobky       46    
 6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny   47    
 7. Zboží na skladě a v prodejnách    48  286  273 
 8. Zboží na cestě      49    
 9. Poskytnuté zálohy na zásoby     50    

II. Pohledávky celkem      51  7  1 
 1.Odběratelé       52  1  1 
 2.Směnky k inkasu      53    
 3.Pohledávky za eskontované cenné papíry   54    
 4.Poskytnuté provozní zálohy     55    
 5.Ostatní pohledávky      56    
 6.Pohledávky za zaměstnanci     57    
 7.Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení   58  1  0 
    a veřejného zdravotního pojištění         
 8. Daň z příjmů       59    
 9. Ostatní přímé daně      60  5  0 
 10. Daň z přidané hodnoty     61    
 11. Ostatní daně a poplatky     62    
 12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 63    
 13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů 64
       územních samosprávných celků       
 14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti  65    
 15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí  66    
 16. Pohledávky z vydaných dluhopisů    67    
 17. Jiné pohledávky      68    
 18. Dohadné účty aktivní     69    
 19. Opravná položka k pohledávkám    70    

III. Krátkodobý finanční majetek celkem    71  431  275 
 1. Peněžní prostředky v pokladně    72  18  13 
 2. Ceniny       73    
 3. Peněžní prostředky na účtech     74  413  262 
 4. Majetkové cenné papíry k obchodování   75    
 5. Dluhové cenné papíry k obchodování    76    
 6. Ostatní cenné papíry      77    
 7. Peníze na cestě      78    

IV. Jiná aktiva celkem      79  0  0 
 1. Náklady příštích období     80    
 2. Příjmy příštích období     81    
 3. Kursové rozdíly aktivní     82    
 
 AKTIVA CELKEM      83  724  549

Stav k poslednímu dni 
účetního období

Číslo
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období
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PASIVA 

A. Vlastní zdroje celkem      1  326  549 

I. Jmění celkem       2  471  260 
 1. Vlastní jmění       3    
 2. Fondy       4  471  260 
 3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků 5    

II. Výsledek hospodaření celkem     6  -145  289 
 1. Účet výsledku hospodaření     7  x  0 
 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení   8    
 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let  9  -145  289 

B. Cizí zdroje celkem      10  398  0 

I. Rezervy celkem      11  0  0 
 1. Rezervy       12    

II. Dlouhodobé závazky celkem     13  0  0 
 1. Dlouhodobé úvěry      14    
 2. Vydané dluhopisy      15    
 3. Závazky z pronájmu      16    
 4. Přijaté dlouhodobé zálohy     17    
 5. Dlouhodobé směnky k úhradě     18    
 6. Dohadné účty pasivní      19    
 7. Ostatní dlouhodobé závazky     20    

III. Krátkodobé závazky celkem     21  398  0 
 1. Dodavatelé       22    
 2. Směnky k úhradě      23    
 3. Přijaté zálohy       24    
 4. Ostatní závazky      25    
 5. Zaměstnanci       26  1   
 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům    27    
 7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a  28
     veřejného zdravotního pojištění      
 8. Daň z příjmů       29    
 9. Ostatní přímé daně      30    
 10. Daň z přidané hodnoty     31    
 11. Ostatní daně a poplatky     32    
 12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu   33    
 13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních  34
       samosprávných celků     
 14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 35    
 15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti  36    
 16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí  37    
 17. Jiné závazky      38  397   
 18. Krátkodobé úvěry      39    
 19. Eskontní úvěry      40    
 20. Vydané krátkodobé dluhopisy    41    
 21. Vlastní dluhopisy      42    
 22. Dohadné účty pasivní     43    
 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci   44

Stav k poslednímu dni 
účetního období

Číslo
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci    23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci    23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci    23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci    23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci    23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci    23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci    23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci    23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci    23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci    23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci   
 22. Dohadné účty pasivní     
 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci    23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci   
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VÝKAZ ZISKU ZTRÁTY  / Ke dni 31.12.2018

A. Náklady        1 x  x x
I. Spotřebované nákupy a nakupované služby    2 566  289 855
 1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek 3   0
 2. Prodané zboží       4 0 289 289
 3. Opravy a udržování       5   0
 4. Náklady na cestovné       6   0
 5. Náklady na reprezentaci      7   0
 6. Ostatní služby       8 566  566

II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace   9 0 0 0
 7. Změna stavu zásob vlastní činnosti     10   0
 8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb   11   0
 9. Aktivace dlouhodobého majetku     12   0

III. Osobní náklady       13 0 0 0
 10. Mzdové náklady       14   0
 11. Zákonné sociální pojištění      15   0
 12. Ostatní sociální pojištění      16   0
 13. Zákonné sociální náklady      17   0
 14. Ostatní sociální náklady      18   0

IV. Daně a poplatky       19 0 0 0
 15. Daně a poplatky       20   0

V. Ostatní náklady       21 13 0 13
 16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále  22   0
 17. Odpis nedobytné pohledávky     23   0
 18. Nákladové úroky       24   0
 19. Kursové ztráty       25   0
 20. Dary        26 7  7
 21. Manka a škody       27   0
 22. Jiné ostatní náklady       28 6  6

Hospodářská
činnost

CelkemČíslo
řádku

Hlavní
činnost

PASIVA 

IV. Jiná pasiva celkem      45  0  0 
 1. Výdaje příštích období     46    
 2. Výnosy příštích období     47    
 3. Kursové rozdíly pasivní     48    x 

 PASIVA CELKEM      49  724  549

Stav k poslednímu dni 
účetního období

Číslo
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období
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VÝKAZ ZISKU ZTRÁTY  / Ke dni 31.12.2018

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a   29 0 0 0
 opravných položek
 23. Odpisy dlouhodobého majetku     30   0
 24. Prodaný dlouhodobý majetek     31   0
 25. Prodané cenné papíry a podíly     32   0
 26. Prodaný materiál       33   0
 27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek    34   0

VII. Poskytnuté příspěvky       35 0 0 0
 28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované   36   0
       mezi organizačními složkami

VIII. Daň z příjmů        37 0 0 0
 29. Daň z příjmů       38   0
 
 Náklady celkem       39 579 289 868

B. Výnosy         40 x x x
I. Provozní dotace       41 0 0 0
 1. Provozní dotace       42   0

II. Přijaté příspěvky       43 565 0 565
 2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami  44   0
 3. Přijaté příspěvky (dary)      45 565  565
 4. Přijaté členské příspěvky      46   0

III. Tržby za vlastní výkony a zboží     47 0 298 298

IV. Ostatní výnosy        48 0 0 0
 5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále  49   0
 6. Platby za odepsané pohledávky     50   0
 7. Výnosové úroky       51   0
 8. Kurzové zisky       52   0
 9. Zúčtování fondů       53   0
 10. Jiné ostatní výnosy       54   0

V. Tržby z prodeje majetku      55 5 0 5
 11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 56   0
 12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů    57   0
 13. Tržby z prodeje materiálu      58 5  5
 14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku    59   0
 15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku    60   0

 Výnosy celkem       61 570 298 868

C. Výsledek hospodaření před zdaněním     62 -9 9 0
D. Výsledek hospodaření po zdanění     63 -9 9 0
   

Hospodářská
činnost

CelkemČíslo
řádku

Hlavní
činnost
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II.1. Dlouhodobý majetek
Organizace eviduje v dlouhodobém majetku všechny stavby a jejich technické zhodnocení bez ohledu na výši 
pořizovací ceny. 

Organizace eviduje v dlouhodobém hmotném majetku hmotný majetek s dobou použitelnosti vyšší než 1 rok a s 
pořizovací cenou vyšší než 40.000 Kč, účtuje o něm na účtech dlouhodobého majetku a vykazuje ho v rozvaze. 
Hmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 40.000 Kč účtuje organizace do nákladů. Hmotný majetek v pořizovací 
ceně vyšší než 10.000 Kč, ale nižší než 40.000 Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok eviduje organizace v 
operativní evidenci.  

Organizace eviduje v dlouhodobém nehmotném majetku nehmotný majetek s dobou použitelnosti vyšší než 1 rok a s 
pořizovací cenou vyšší než 60.000 Kč. 
Nehmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 60 tis. Kč účtuje organizace do nákladů. Nehmotný majetek v pořizo-
vací ceně vyšší než 10.000 Kč, ale nižší než 60.000 Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok eviduje organizace v 
operativní evidenci. 

Úroky nejsou součástí pořizovací ceny dlouhodobého majetku. 

Stavby organizace odepisuje 50 let.
Samostatné hmotné movité věci organizace odepisuje po dobu 5 let.

Organizace dlouhodobý majetek v roce 2018 neeviduje.

II.2. Pohledávky
Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Organizace běžně netvoří opravné položky. O případně 
tvorbě opravné položky může rozhodnout ředitel organizace. 

II.3. Cizoměnové transakce
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich vzniku (vyhláše-
ným ČNB k předchozímu pracovnímu dni). 

II.4. Časové rozlišení
Organizace účtuje o nákladech příštích období. Prostřednictvím nákladů příštích období časově rozlišuje náklady, 
které souvisí s dalšími obdobími. Organizace nerozlišuje náklady, které se každoročně opakují a náklady, které jsou 
svou částkou nevýznamné, tj. do výše 2.000 Kč. 

Organizace účtuje také o výnosech příštích období, a to v případě již přijatých, ale zatím nepoužitých dotací. 

II.5. Bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek, investiční dotace a dary
Ve vlastním jmění na účtu skupiny 901 – Vlastní jmění organizace účtuje o zdrojích pořízení bezúplatně nabytého 
dlouhodobého majetku stejně tak jako o investičních dotacích nebo účelových investičních darech. Tato částka je pak 
rozpouštěna na účet skupiny 648 – Zúčtování fondů současně s účtováním odpisů.

II.6. Přijaté dary
Ve fondech organizace dále účtuje o přijatých individuálních darech, a to přímým zápisem ve prospěch fondu a na 
vrub účtu 211 – Pokladna nebo 221 – Bankovní účet. Nejpozději jednou ročně organizace účtuje o použití darů 
podvojným zápisem na vrub fondu a ve prospěch účtu 682 – Přijaté dary. Organizace pro zúčtování fondu v tomto 
případě používá účet skupiny 68 místo účtu skupiny 64 z důvodu věrnějšího zobrazení skutečnosti ve výkazu zisku a 
ztráty. Vykazovaný stav fondu individuálních darů odpovídá výši doposud neutracených darů. Dary od zakladatele, u 
nichž organizace ví, že je spotřebuje v běžném roce v plné výši, účtuje organizace ve prospěch syntetického účtu  
682 – Přijaté dary.

II. Obecné účetní zásady
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II.7. Přijaté dotace
Přijaté dotace jsou prostředky poskytnuté z veřejných zdrojů, tedy zejména ze zdrojů státního rozpočtu, z rozpočtů 
územně samosprávných celků, ze zdrojů státních rozpočtů cizích států apod. 

O těchto prostředcích účtuje organizace při přijetí na závazkových účtech skupiny 34, popřípadě rovnou ve výnosech 
na účtu 691 – Dotace. V případě, že není celé přijatá částka dotace do konce roku utracena, je zbylá částka vykázá-
na jako závazek na účtu skupiny 34 nebo jako výnos příštích období na účtech skupiny 38. V případě, že je utraceno 
v rámci dotovaného projektu více než bylo zatím v rámci dotace přijato, účtuje organizace na vrub účtu skupiny 385 – 
Příjmy příštích období ve prospěch účtu 691 – Dotace, tak aby výsledek hospodaření z dotace byl vždy nulový. 

II.8. Daň z příjmů
Organizace je veřejně prospěšným poplatníkem v souladu s §17a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP). 

Organizace uplatňuje osvobození darů podle §19b odst. 2 b) ZDP vždy když je to možné. 

III. Doplňující údaje k výkazům

III.1. Dluhy po splatnosti z titulu daní, sociálního či zdravotního pojištění
Organizace žádné takové dluhy neeviduje. 

III.2. Dlouhodobé závazky
Organizace neeviduje žádné dlouhodobé závazky se splatností delší než 5 let od rozvahového dne. 

III.3. Majetek neuvedený v rozvaze
Kromě drobného majetku v zanedbatelné hodnotě neeviduje organizace žádný majetek neuvedený v rozvaze.

III.4. Závazky nevykázané v rozvaze
Organizace neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány v rozvaze. 

III.5. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
Organizace neeviduje žádnou finanční výpomoc.

III.7. Osobní náklady
Průměrný počet zaměstnanců

 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2018      Průměrný počet zaměstnanců v roce 2017

      0                 13

Z toho členů řídících orgánů

          Průměrný počet řídících pracovníků v roce 2018 Průměrný počet řídících pracovníků v roce 2017

      0                 1
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Osobní náklady na zaměstnance, z toho na členy řídících orgánů

 

 Mzdové náklady       0        839 

 Zákonné sociální pojištění      0        108

 Ostatní sociální pojištění

 Zákonné sociální náklady

 Ostatní sociální náklady

    

Členům orgánů v roce 2018 nebyly poskytnuty žádné odměny ani funkční požitky, nebyly jim poskytnuty ani žádné 
půjčky, úvěry, záruky či jiná plnění.

Členové orgánů nemají žádnou účast v osobách, s nimiž organizace v roce 2018 uzavřela smluvní vztahy.

III.8. Odměna přijatá statutárním auditorem
Odměna za audit účetní závěrky za rok 2018 přijatá auditorem činí 1 000 Kč.

III.9. Náklady a výnosy mimořádné svým objemem nebo původem
V roce 2018 nevykazuje organizace žádné náklady nebo výnosy, které by byly mimořádné svým původem nebo 
objemem.

III.10. Zástavy a ručení
Majetek organizace není zatížen žádným zástavním právem.
Organizace neposkytla ani nepřijala žádná ručení.

III.11. Přijaté dotace a dary
Organizace v roce 2018 využila dary ve výši 565 tis. Kč.
Organizace přijala finanční dary ve výši 47 tis. Kč od fyzických osob a finanční dary od zřizovatele ve výši 380 tis. Kč. 
Dále organizace přijala od zřizovatele služby darem v hodnotě 360 tis. Kč.

III.13. Přehled o změnách vlastního jmění

 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO JMĚNÍ SPOLEČNOSTI K 31.12.2018 / údaje v tis. Kč

 Stav k 01.01.2018  471 -145  0  326

 Přijaté peněžní dary  419 0  0  419

 Přeúčtování z fondů na  -196 0  0  -196
 krytí správních nákladů

 Přeúčtování   0 145  -145  0

 Odúčtování fondů   -434 0  434  0

 Stav k 31.12.2018  260 0   289  549

Osobní náklady
na zaměstnance 

Osobní náklady na 
členy řídících orgánů

2018 v tis. Kč

Osobní náklady
na zaměstnance 

Osobní náklady na 
členy řídících orgánů

2017 v tis. Kč

Fondy Neuhrazená ztráta
minulých let

Neuhrazený zisk 
minulých let

Vlastní Jmění
celkem
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ADRESA

     Hledáme rodiče, o.p.s.
     Malostranské nábřeží 563/3
     118 00 Praha 1
     IČ: 02083094

ČÍSLO ÚČTU
 
     CZK0002124461/5800

HLEDÁME RODIČE, O.P.S. na internetu
 
     www.hledamerodice.cz
     Facebook/Hledáme rodiče: Pěstouny
     Instagram/hledamerodice

KONTAKTY
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