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Zaměstnanci

Organizace Hledáme rodiče měla v roce 2019  zaměstnance v rámci projektu 
Nábor pěstounů jako lepší sociální služba (CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0013350). 

Na DPP a DPČ bylo za rok 2019 odpracováno celkem 1 215 hodin. V přepočtu na roční pracovní 
fond úvazku 40 hodin/týden, který byl pro rok 2019 2 088 hodin, vychází 0,582 úvazku.

Nadace J&T (zřizovatel Hledáme rodiče, o.p.s.) má s Hledáme rodiče, o.p.s., uzavřenou smlouvu o 
partnerství, na jejímž základě nadace poskytuje služby Hledáme rodiče darem. 

Ředitelka
  • Mgr. Marie Oktábcová

Dozorčí rada
  • Předseda: Miloš Badida
  • Člen: Ondřej Popelka
  • Člen: Lenka Sudová, zánik členství: 9. září 2019 
  • Člen: Sylva Mejstříková, vznik členství: 9. září 2019

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

Lidé v Hledáme rodiče, o.p.s.

Kdo jsme a jaké máme poslání

Naše organizace směřuje ke dlouhodobé podpoře rodiny, ať už té původní, nebo náhradní – pěstounské. 
Hledáme rodiče, o.p.s., pomáhá najít v České republice dostatek pěstounů, kteří budou schopní poskyt-
nout péči a domov dětem, jež  ze závažných důvodů nemohou vyrůstat ve své původní rodině. HR 
spolupracuje na regionálních kampaních napříč Českou republikou. Vyhledává a oslovuje vhodné adepty 
na náhradní rodičovství, posiluje zájem a informovanost veřejnosti o pěstounství, a tím přispívá ke 
zvýšení reputace pěstounů ve společnosti. Další činností je podpora aktivit spojených s cílem neumísťo-
vání dětí do sedmi let věku do ústavních zařízení.

Dne 9. července 2018 se uskutečnila změna názvu původně KRUHU RODINY, o.p.s., na Hledáme rodiče, 
o.p.s. Svým názvem o. p. s. 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. 

O HLEDÁME RODIČE, o.p.s.
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Zelená linka, on-line poradna, Facebook poradna

  • V roce 2019 jsme byli prostřednictvím Zelené linky, poradny či Facebooku kontaktováni  
     celkem 326krát. 

  • Celkový dosah příspěvků na facebookové stránce Hledáme rodiče: pěstouny za rok   
     2019 byl 1 365 095.

  • Na konci roku 2019 byl počet našich fanoušků na Facebooku 9 901 osob.
     Během roku 2019 jsme získali 1 164 nových fanoušků.

Projekt Nábor pěstounů jako lepší sociální služba

Na podzim jsme zahájili projekt Nábor pěstounů jako lepší sociální služba 
(CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0013350). Celková schválená částka na realizaci projektu 
činí 3 501 947,50 Kč.

Přinášíme Pardubickému kraji, ORP OSPOD, doprovázejícím organizacím a odborné veřejnosti pohled 
pěstouna do vyhledávání zájemců a jejich následné cesty k pěstounství, abychom umožnili konkrétním 
dětem, které nemohou zůstat v původní rodině, vyrůstat v rodině náhradní. 

Cílem projektu je zlepšit proces náboru pěstounů, aby počet dlouhodobých pěstounů neklesal/nesta-
gnoval a aby co nejvíce dětí mělo možnost vyrůstat v náhradních rodinách místo institucionálních 
zařízení. Náš tým využije metodu designu zaměřeného na člověka a bude se snažit dívat na cestu 
pěstouna jeho očima. Na projektu s námi participuje Pardubický kraj, a proto se výzkumný tým zaměří na 
mapování situace a spolupráci s pěstouny právě z tohoto kraje. 
Projekt byl zahájen 1. 9. 2019 a předpokládané ukončení je 31. 8. 2021.

Aktivity v roce 2019
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Virtuální knihovna

Virtuální knihovna slouží jako virtuální úložiště elektronických publikací, článků, výzkumných statí, 
konferenčních příspěvků či metodik z oblasti náhradní rodinné péče a péče o ohrožené děti.

Ke konci roku 2019 bylo v knihovně 241 publikací.

www.knihovnanrp.cz 

Práva dětí v náhradní rodinné péči

Hledáme rodiče provozuje webovou stránku www.naseprava.cz zaměřenou na práva dítěte v náhradní 
rodinné péči (NRP). Na webu je řada materiálů pro práci s dětmi v NRP.

Aktivity v roce 2019
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Rozvaha, Ke dni 31.12.2019

 

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

Rozvaha, Ke dni 31.12.2019 Aktiva
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Rozvaha, Ke dni 31.12.2019 Aktiva

B. Krátkodobý majetek celkem    40  549  1588

I. Zásoby celkem      41  273  265 
 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  273  265 
 8. Zboží na cestě      49    
 9. Poskytnuté zálohy na zásoby     50    

II. Pohledávky celkem      51  1  0 
 1. Odběratelé       52  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     
     a veřejného zdravotního pojištění         
 8. Daň z příjmů       59    
 9. Ostatní přímé daně      60     
 10. Daň z přidané hodnoty     61    
 11. Ostatní daně a poplatky     62    
 12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování    63
       se státním rozpočtem    
 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  275  1322 
 1. Peněžní prostředky v pokladně    72  13  12 
 2. Ceniny       73    
 3. Peněžní prostředky na účtech    74  262  1310 
 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  1 
 1. Náklady příštích období     80    
 2. Příjmy příštích období     81    1

AKTIVA CELKEM      83  549  1588

Stav k poslednímu dni 
účetního období

Číslo
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období
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Rozvaha, Ke dni 31.12.2019

Stav k poslednímu dni 
účetního období

Číslo
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

A. Vlastní zdroje celkem     1  549  834 

I. Jmění celkem       2  260  564 
 1. Vlastní jmění       3    
 2. Fondy       4  260  564 
 3. Oceňovací rozdíly z přecenění fin. majetku a závazků  5    

II. Výsledek hospodaření celkem     6  289  270
 1. Účet výsledku hospodaření     7  0  0 
 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení  8    
 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let  9  289  270 

B. Cizí zdroje celkem      10  0  754

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  0  754 
 1. Dodavatelé       22    
 2. Směnky k úhradě      23    
 3. Přijaté zálohy      24    
 4. Ostatní závazky      25    
 5. Zaměstnanci      26    68 
 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům    27    4
 7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a  28    8
     veřejného zdravotního pojištění      

Pasiva
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Rozvaha, Ke dni 31.12.2019 Pasiva

 8. Daň z příjmů       29    
 9. Ostatní přímé daně      30    14
 10. Daň z přidané hodnoty     31    
 11. Ostatní daně a poplatky     32    
 12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu   33    631
 13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních  34
       samosprávných celků     
 14. Závazky z upsaných nesplacených cenných   35
       papírů a podílů    
 15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti  36    
 16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí  37    
 17. Jiné závazky       38     
 18. Krátkodobé úvěry      39    
 19. Eskontní úvěry      40    
 20. Vydané krátkodobé dluhopisy    41    
 21. Vlastní dluhopisy      42    
 22. Dohadné účty pasivní     43    29
 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci   44

IV. Jiná pasiva celkem      45  0  0 
 1. Výdaje příštích období     46    
 2. Výnosy příštích období     47    

PASIVA CELKEM      49  549  1588

Stav k poslednímu dni 
účetního období

Číslo
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období
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Výkaz zisku a ztráty, Ke dni 31.12.2019

A. Náklady        1 x  x x
I. Spotřebované nákupy a nakupované služby    2 685  2 687
 1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek 3 44  44
 2. Prodané zboží       4 0 2 2
 3. Opravy a udržování       5   0
 4. Náklady na cestovné       6 9  9
 5. Náklady na reprezentaci      7 2  2
 6. Ostatní služby       8 630  630

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       13 434 0 434
 10. Mzdové náklady       14 408  408
 11. Zákonné sociální pojištění      15 26  26
 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 7 0 7
 16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále  22   0
 17. Odpis nedobytné pohledávky     23 1  1
 18. Nákladové úroky       24   0
 19. Kursové ztráty       25   0
 20. Dary        26 6  6
 21. Manka a škody       27   0
 22. Jiné ostatní náklady      28   0

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 1126 2 1128

Hos.
činnost

CelkemČíslo
řádku

Hlavní
činnost
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Výkaz zisku a ztráty, Ke dni 31.12.2019

B. Výnosy        40 x x x
I. Provozní dotace       41 419 0 419
 1. Provozní dotace       42 419  419

II. Přijaté příspěvky       43 703 0 703
 2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami  44   0
 3. Přijaté příspěvky (dary)      45 703  703
 4. Přijaté členské příspěvky      46   0

III. Tržby za vlastní výkony a zboží     47 0 4 4

IV. Ostatní výnosy        48 2 0 2
 5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále  49   0
 6. Platby za odepsané pohledávky     50   0
 7. Výnosové úroky       51 2  2
 8. Kurzové zisky       52   0
 9. Zúčtování fondů       53   0
 10. Jiné ostatní výnosy       54   0

V. Tržby z prodeje majetku      55 0 0 0
 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   0
 14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku    59   0
 15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku    60   0

 Výnosy celkem        61 1124 4 1128

C. Výsledek hospodaření před zdaněním    62 -2 2 0
D. Výsledek hospodaření po zdanění     63 -2 2 0
   

Hos.
činnost

CelkemČíslo
řádku

Hlavní
činnost
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Příloha k účetní závěrce sestavená k 31.12.2019

I. Základní údaje

Účetní období:   1.1.2019 – 31.12.2019

Název:   Hledáme rodiče, o.p.s.
Sídlo organizace:  Malostranské nábřeží 563/3, 118 00 Praha 1
Právní forma:   obecně prospěšná společnost 

Statutární orgán Mgr. MARIE OKTÁBCOVÁ
   Čisovice, , PSČ 252 04
   - Den vzniku funkce: 28.11.2017

Správní rada  Mgr. TEREZA JELÍNKOVÁ - člen
   Praha – Libeň, Františka Kadlece, PSČ 180 00
   den vzniku členství: 20. 11. 2017

   Ing. HELENA SVÁROVSKÁ – předseda správní rady
   Praha - Holešovice, U letenského sadu, PSČ 170 00
   den vzniku členství: 9. 9. 2016, den vzniku funkce: 9. 9. 2016

   MONIKA VESELÁ - člen
   Praha - Lhotka, Jílovská, PSČ 142 00
   den vzniku členství: 9. 9. 2016

Dozorčí rada  SYLVA MEJSTŘÍKOVÁ - člen
   Brandýs nad Labem, Jasanová, PSČ 250 01
   den vzniku členství: 9. 9. 2019

   MILOŠ BADIDA – předseda dozorčí rady
   Praha - Kunratice, Nad akáty, PSČ 148 00
   den vzniku členství: 9. 9. 2016, den vzniku funkce: 9. 9. 2016

   ONDŘEJ POPELKA - člen
   Praha - Malá Strana, Malostranské nábřeží, PSČ 118 00
   den vzniku členství: 9. 9. 2016

Datum vzniku: 1207 O, Městský soud v Praze, 9.9.2013

Hlavní činnost:
- Výchova a vzdělávání třetích osob, zejména odborníků na sociální oblast, zaměřené především na          
   pomoc fyzicky a mentálně postiženým dětem, dětem nemocným, sociálně slabým a ohroženým.
- Organizace kampaní na podporu a péči o ohrožené děti a rodiny.
- Zajišťování výzkumu v oblasti náhradní rodinné péče.

Hospodářská činnost:
- Organizace provádí též vedlejší činnosti, pro které má registrovaný živnostenský list. 
   Jde zejména o prodej zboží, výrobu a distribuci zvukových a zvukově-obrazových záznamů a 
   poradenskou a konzultační činnost. Organizace poskytuje též reklamní služby. 

Zakladatel : Nadace J&T

Vklad: Bez majetkového vkladu
Kategorie účetní jednotky: Mikro
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II. Obecné účetní zásady 

 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 pořizovací 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 2019 neeviduje.

 II.2. Zásoby

Organizace eviduje k rozvahovému dni zboží na skladě v podobě publikací a triček, které ve většině 
případů prodává na svých akcích. O zásobách je účtováno způsobem A. Zásoby jsou oceňovány pořizo-
vacími cenami včetně nákladů souvisejících s jejich pořízením. 

 II.3. Pohledávky a závazky a krátkodobý finanční majetek

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

Závazky a krátkodobý finanční majetek jsou oceňovány jmenovitou hodnotou.

 II.4. Cizoměnové transakce

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich 
vzniku (vyhlášeným ČNB k předchozímu pracovnímu dni). 
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 II.5. 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. 

 II.6. 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.7. 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. Organiza-
ce pro zúčtování fondu v tomto případě používá účet skupiny 68 místo účtu skupiny 64 z důvodu věrněj-
šího 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.8. 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 vykázána 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.9. 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. 

 II.10. Veřejná sbírka

Ve fondech na účtu 911 – Fond veřejné sbírky organizace účtuje o zdrojích získaných z veřejné sbírky. 
Průběžně organizace účtuje o použití výtěžku veřejné sbírky podvojným zápisem na vrub fondu veřejné 
sbírky  ve prospěch účtu 682 – Přijaté dary. Organizace pro zúčtování fondu v tomto případě používá 
účet skupiny 68 místo účtu skupiny 64 z důvodu věrnějšího zobrazení skutečnosti ve výkazu zisku a 
ztráty (příjem do sbírky má charakter přijatých příspěvků - darů). Vykazovaný stav fondu veřejné sbírky 
odpovídá neutracené částce z veřejné sbírky určené pro další použití, tj. stavu sbírkového bankovního 
účtu k rozvahovému dni. 
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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. Zásoby
Organizace eviduje následující zásoby:

Zásoby jsou tvořeny publikacemi a oblečením.

III.4. Majetek neuvedený v rozvaze
Kromě drobného majetku v zanedbatelné hodnotě neeviduje organizace žádný majetek neuvedený v 
rozvaze.

III.5. Závazky nevykázané v rozvaze
Organizace neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány v rozvaze. 

III.6. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
Organizace neeviduje žádnou finanční výpomoc.

Údaje v tis. Kč    31.12.2019 31.12.2018

Zboží na skladě a prodejnách  265  273
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 III.7. Osobní náklady
Průměrný počet zaměstnanců (jedná se o DPP,DPČ)

  z toho členů řídících orgánů

  Osobní náklady na zaměstnance, z toho na členy řídících orgánů

Členům orgánů v roce 2019 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 2019 uzavřela smluvní vztahy.

 III.8. Odměna přijatá statutárním auditorem
Odměna za audit účetní závěrky za rok 2019 přijatá auditorem činí 1 000 Kč.

III.9. Náklady a výnosy mimořádné svým objemem nebo původem
V roce 2019 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.

Osobní náklady na zaměstnance 2019 v tis. Kč    408       26

Osobní náklady na členy řídících orgánů 2019 v tis. Kč  

Osobní náklady na zaměstnance 2018 v tis. Kč   0       0

Osobní náklady na členy řídících orgánů 2018v tis. Kč  

Mzdové 
náklady

Zákonné sociální
pojištění

Průměrný počet řídících pracovníků v roce 2019 0

Průměrný počet řídících pracovníků v roce 2018 0

Průměrný počet zaměstnanců 2019   5

Průměrný počet zaměstnanců 2018   0
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III.11. Přijaté dotace a dary
V roce 2019 přijala organizace dotaci od MPSV ve výši 1 050 584,25 Kč, 
v roce 2019 byla čerpána následující část dotace:

Organizace v roce 2019 využila dary ve výši 703 tis. Kč. V těch je zahrnuta i služba přijatá darem od 
Nadace  J&T ve výši 360 tis. Kč a také finanční dary od Nadace  J&T ve výši 255 tis. Kč.

Organizace přijala finanční dary ve výši 392 tis. Kč od fyzických a právnických osob. 
V tabulce níže jsou uvedeny všechny dary:

III.12. Přehled o změnách vlastního jmění

Stav k 01.01.2019     260 0 289 549

Přijaté peněžní dary     392 0 0 392

Přeúčtování z fondů na krytí správních nákladů  -88 0 0 -88

Oprava minulých let     0 0 -19 -19

Stav k 31.12.2019     564 0  270 834

Vlastn
í

Jm
ění c

elke
m

Fondy Neuhra
ze

ná

zt
rá

ta

m
inulýc

h le
t

Neuhra
ze

ný z
isk 

m
inulýc

h le
t

údaje v tis. Kč
PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO JMĚNÍ SPOLEČNOSTI K 31.12.2019

Nadace Nova  22.01.2019 25 000,00 Tvoje tvář

Popelka Ondřej  01.07.2019 50 000,00 Moet Karlovy Vary

Step, s.r.o.  14.07.2019 50 000,00 Moet Karlovy Vary

Moet   12.08.2019 250 000,00 Moet Karlovy Vary

Jednota Tábor  31.12.2019 14 936,00 dar

Dar do veřejné sbírky 31.12.2019 2 000,00 dar

Jméno/Název organizace  Datum  Příchozí platby Účel

MPSV    419 305,00

Celkem    419 305,00

Poskytovatel    Částka
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III.13. Veřejná sbírka
Organizace měla v roce 2019 povolení pořádat jednu veřejnou sbírku:

Číslo jednací a datum rozhodnutí:  MHMP 346691/2019, 6.3.2019
Číslo sbírkového účtu:    2308877/5800
Osoba oprávněná jednat ve věci sbírky: Mgr. Marie Oktábcová

Datum zahájení sbírky:    1.5.2019
Datum ukončení sbírky:   neurčito

 Účel sbírky
 Podpora rozvoje a výzkumu v oblasti sociálně právní ochrany dětí, zejména na vzdělávání rodin s  
  dětmi (původních i pěstounských) i odborníků v rámci systému péče o ohrožené dětí, a dále na 
 organizaci aktivit spojených s podporou a péčí o ohrožené děti a rodiny, včetně osvětových 
 kampaní.

 Výnos sbírky v roce 2019
 Hrubý výtěžek sbírky: 2 000 Kč
 Čistý výtěžek sbírky: 2 000 Kč
 V roce 2019 využito: 0 Kč
 K dalšímu použití: 2 000 Kč

Částka k dalšímu použití je uložena na sbírkovém účtě a evidována ve zvláštním fondu ve vlastních 
zdrojích organizace.

III.14. Výsledek hospodaření a daň z příjmu
Za rok 2019 organizace vykazuje vyrovnaný výsledek hospodaření. Základ daně z příjmu 0 byl zjištěn v 
souladu s §18a odst. 5 ZDP. 

Odpočet podle §20 odst. 7 ZDP v roce 2019 byl využit ve výši 8 202 Kč. 
Úspora z předchozího roku podle §20 odst. 7 ZDP byla využita v roce 2019 na krytí nákladů v rámci 
ztrátové hlavní činnosti.

 III.15. Opravy minulých let
Organizace zaúčtovala v roce 2019 opravu nákladů spojených s vedením účetnictví ve výši 19 360 Kč, 
které náležejí do roku 2018. Z důvodu zachování věrného a poctivého obrazu účetnictví byl pro tuto 
opravu použit syntetický účet 932 – Výsledek hospodaření minulých let.
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III.16. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky
Koncem roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se COVID-19 (koronavirus). V prvních měsících 
roku 2020 se virus rozšířil do celého světa a způsobil rozsáhlé ekonomické škody. I když v době zveřejně-
ní této účetní závěrky vedení Organizace nezaznamenalo významný pokles přijatých darů, situace se 
neustále mění, a proto nelze předvídat budoucí dopady této pandemie na činnost Organizace. Vedení 
Organizace bude pokračovat v monitorování potenciálního dopadu a podnikne veškeré možné kroky ke 
zmírnění jakýchkoliv negativních účinků na Organizaci a její zaměstnance.

Vedení Organizace zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a činnost a dospělo k závěru, že 
nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání organizace.  Vzhledem k tomu byla účetní 
závěrka k 31. 12. 2019 zpracována za předpokladu, že Organizace bude nadále schopna pokračovat ve 
své činnosti.

Statutární orgán: Mgr. Marie Oktábcová

V Praze, dne: 23.6.2020
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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




