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Úvodní slovo  
zakladatele 

Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé,  
výroční zpráva, kterou právě držíte v rukou, mi umožňuje seznámit vás s tím, co se nám v druhém roce činnosti 
Patrona dětí podařilo uskutečnit, a také s našimi přáními do budoucna. Jsem za tu příležitost opravdu rád. 
Poskytuje mi možnost poděkovat všem lidem, kteří pro náš projekt Patron dětí v loňském roce pracovali, 
doprovázeli ho, důvěřovali mu a pomáhali.  
 
Hřeje mě u srdce, že Patron dětí každým dnem prokazuje svou smysluplnost. S každou zpětnou vazbou, fotografií 
dítěte, které je spokojené a usměvavé, s každým darem Patrona dětí a každým upřímným poděkováním rodiny,  
si znovu a znovu potvrzuji, že přivést Patrona dětí na svět jako další z řady projektů Nadace Sirius bylo výborné 
rozhodnutí. Přináší vyšší kvalitu života dětem, kterým jejich rodiče nemohou zajistit takové dětství, jaké si každý 
kluk či holčička zaslouží. Pomáháme jim s jejich potřebami, ale také například s probouzením talentu, který  
by jinak zůstal potlačen. Mám rovněž úžasný pocit, když vidím, že díky našim dárcům mohou zdravotně  
postižené děti udělat první krůčky, lépe komunikovat s rodiči a svým okolím a alespoň trochu vzdorovat  
svému nepříznivému osudu. Doufám a věřím, že vaše pocity jsou stejné. 
 
Jak víte, Patron dětí pomáhá konkrétním dětským příběhům formou crowdfundingu. Drtivá většina darů  
je drobných, nejčastější příspěvek je 500 korun. Někteří lidé však pošlou i pouhou stokorunu, protože sami  
nemají nazbyt. Jsme za takovou solidaritu a snahu zlepšit dětské osudy vděční. 
 
V loňském roce 2019 jsme splnili více než 1 000 dětských příběhů a vybrali jsme celkem téměř 16 milionů korun.. 
Pomohli jsme docela malými, ale i velkými dary. Hodnota těch nejmenších se pohybovala okolo 1 000 korun, 
naopak největším darem bylo pořízení a výcvik asistenčního psa pro nemocného Marečka.  
 
Patron dětí funguje na velmi moderní online platformě, která je schopna velice flexibilních reakcí na dění  
ve společnosti. Neustále ji zlepšujeme a zjednodušujeme samotný proces žádostí o pomoc i komunikace  
se zákonnými zástupci a Patrony. Ti jsou v měřítku České republiky stále velkou originalitou. Ke každé žádosti  
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se totiž musí připojit osoba, která pracovníkům Patrona dětí, ale především dárcům, potvrdí, že konkrétní  
potřeba dítěte skutečně existuje. Při zpracovávání žádostí tak máme dvojí jištění – Patrona a vlastní oddělení  
risku, které velmi pečlivě prověřuje nejen žadatele, ale i Patrony a dodavatele pomoci. Patron dětí totiž  
nerozdává žadatelům peníze, ale z vybraných sbírek pořizuje požadované věci či služby. I v tom je pojistka  
proti jakémukoliv zneužití. 
 
Co mi dělá opravdu velikou radost, to je vědomí, že na pomoc dětem je vždy věnováno plných sto procent 
vybraných peněz. Provoz projektu Patron dětí totiž plně hradí mateřská Nadace Sirius.  
 
Zmínil jsem se o neustálém vývoji a zlepšování funkčnosti projektu. Velmi výrazným usnadněním a dalším 
posílením transparentnosti byl vznik uživatelských účtů, tzv. Mojí zóny. Od léta 2019 tak mohou všichni –  
žadatelé, Patroni i dárci – využívat těchto účtů, kde mají přehledně seřazeny všechny aktivní příběhy, v nichž  
žádají o pomoc, nebo na které pomoc naopak poskytli. A nejen to. Zobrazuje se zde i veškerá komunikace 
s pracovníky Patrona dětí a je tu i celá historie již uzavřených příběhů. Žadatelé i Patroni mohou z tohoto místa 
rovněž požádat snadněji o novou pomoc. A dárci zase vidí, jak jejich příspěvky pomohly a že měly hluboký smysl. 
 
Věřím, že následující rok bude pro nás zase o trochu úspěšnější a že se nám podaří pomoci ještě více dětem 
a jejich rodinám. Slibuji, že pro to všichni, i já osobně, uděláme maximum.  
   
Závěrem mi dovolte připomenout, že pomáhat by mělo být normální, protože osud bohužel do vínku nenadělil  
všem totožné podmínky. Projekt Patron dětí je příjemným důkazem, že velká část veřejnosti to vnímá stejně.  
Takže ještě jednou: díky za podporu a pojďme pomáhat těm, kteří to potřebují, i v příštím roce.  
 
 
Jiří Šmejc 
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Úvodní slovo  
výkonné ředitelky 
 

Vážení rodiče, dárci, Patroni, dámy a pánové,  
rok se sešel s rokem a já jsem ráda, že znovu držíte v rukou naši výroční zprávu. Těší mě to hlavně proto, že s vámi 
mohu sdílet, kolik dětských úsměvů a radosti v rodinách s dětmi jsme v minulém roce probudili. Pomohli jsme  
více než tisícovce dětských příběhů dary z darů v hodnotě bezmála patnáct milionů korun.  
 
Jsem velmi hrdá na to, co jsme společně dokázali. Ale nestačí nám to, chceme pomoci všem, kteří to skutečně 
potřebují. Rodin s dětmi se sociálním nebo zdravotním znevýhodněním není jenom tisíc. Není jich ani dvacet  
či sto tisíc. Je jich více než čtvrt milionu a velká část z nich trpí nedostatkem finančních prostředků, aby mohla  
pro své děti zajistit i základní potřeby. 
 
Některé bojují s tím, jak zaplatit svým dětem i docela obyčejné obědy ve škole, zájmové kroužky nebo jim koupit 
jízdní kolo. Jsou děti, které nemají ani vlastní postel. Jiné mají zdravotní handicapy, ale jejich zdravotní stav by se 
mohl krůček po krůčku lepšit. Potřebují k tomu však léčbu či rehabilitace, které nehradí žádná zdravotní pojišťovna.  
Možná je náš cíl velmi ambiciózní a bude nám trvat mnoho let, než se k němu přiblížíme. Nejsme na to však sami. 
Za naše skvělé výsledky vděčíme vám všem. Rodičům, kteří překonali přirozený stud a napsali nám příběh svého 
dítěte s žádostí o pomoc. Patronům, kteří neváhali a se srdcem na dlani potvrdili, že dítě opravdu pomoc potřebuje. 
A samozřejmě vám dárcům! Velmi si vážíme toho, že, ač sami třeba nemáte peněz nazbyt, dokážete myslet  
na druhé a pomoci těm, kteří to skutečně potřebují. Každá stokoruna, která doputuje na některý zveřejněný  
příběh na našich webových stránkách, znamená, že nějaké dítě v naší malé zemi má šanci se mít o trochu lépe. 
Z toho mám já osobně nejlepší pocit.  
 
U srdce mě však hřeje ještě něco jiného, totiž fakt, že se oprávněně můžeme nazývat transparentní, zodpovědnou 
a důvěryhodnou neziskovou organizací. To, že je náš transparentní účet vázán k veřejné sbírce, kterou každý  
rok kontrolují příslušné finanční orgány, považuji za samozřejmost. V tom, že každý dětský příběh má svého 
Patrona, tedy osobu, která potvrzuje skutečnou potřebu dítěte, jsme zcela ojedinělí. A to není vše. Oddělení risku 
prověřuje jak žadatele, tak Patrony i všechny dodavatele pomoci. Dárci si tak mohou být jisti, že přispívají pouze  
na opodstatněné potřeby pomoci a žadatelé, kteří pomoc skutečně potřebují, se nemusí bát, že se na jejich  
pomoc nedostane. 
 
Na závěr dovolte, abych poděkovala i vám všem, kteří s námi sympatizujete a třeba o nás jen hezky mluvíte.  
Velký dík samozřejmě patří i zaměstnancům, protože to jsou lidé v první linii a bez jejich empatie a osobního 
nasazení bychom nikdy nemohli pomoci tak obrovskému počtu rodin každý rok.  
 
Už teď se těším, až se tu příští rok opět sejdeme a já Vám budu moci říct, že jsme pomohli zase více dětem  
k tomu, aby měly lepší dětství. Držte nám palce, ať se nám daří.  
 
 
Edita Mrkousová 
výkonná ředitelka
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Naše činnost se opírá o pevné zásady a principy, jejichž dodržování  
je pro nás samozřejmostí. Abyste věděli, že nám můžete důvěřovat,  

shrnuli jsme je do stručného desatera. 
 

1.  
Projekt Patron dětí jsme založili s čistým úmyslem pomáhat dětem a rodinám,  

které se nacházejí v nelehké životní situaci. 
 

2.  
Vždy vynaložíme maximální úsilí, abychom důkladně prověřili pravdivost všech údajů  

poskytnutých žadatelem o dar a zveřejňovali pouze takto prověřené žádosti. 
 

3.  
Vždy vynaložíme maximální úsilí, abychom zajistili, že žadatel  

využije dar právě a pouze na předem zveřejněný účel  
a využití daru doloží. 

 
4.  

Dbáme na dodržení úplné transparentnosti  
v celé činnosti projektu Patron dětí. 

 
5.  

Finanční dary vždy předáváme v jejich plné výši. To znamená, že příjemce  
daru vždy obdrží 100 % částky věnované dárcem. 

 
6.  

Zaručujeme, že veškeré provozní náklady související s chodem  
projektu Patron dětí jsou a vždy budou hrazeny z jiných zdrojů  

než z příspěvků, které jsou určeny žadatelům o dar. 
 

7.  
Dbáme na ochranu informací a osobních údajů žadatelů,  

Patronů, příběhů i dárců. 
 

8.  
Pravidelně zveřejňujeme úplné výsledky  

našeho hospodaření. 
 

9.  
Projevujeme úctu a vážnost ve vztahu k našim zakladatelům,  

ale i Patronům a dárcům. 
 

10.  
Cílem projektu Patron dětí je podporovat a rozvíjet dárcovství  
mezi lidmi a přispívat k dobrému jménu neziskového sektoru.

patron dětí   
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Etický kodex aneb  
„Naše desatero“ 
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Lidé Patrona dětí 

Správní rada 
Ve správní radě nedošlo v roce 2019 k personálním změnám.  
Její členové vykonávají své funkce bez jakéhokoli nároku  
na honorář či jiného plnění. 

Jiří Šmejc 
předseda správní rady 
 
Jiří Šmejc patří mezi nejvýraznější podnikatele a manažery ve středoevropském prostoru za posledních 16 let.  
Jeho jméno je spojeno především s pronikavým rozvojem skupiny Home Credit – v současnosti největší 
společností poskytující spotřebitelské úvěry na světě. 
 
Pochází z Karlových Varů, vystudoval gymnázium se zaměřením matematiku a fyziku a je absolventem 
Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po studiích založil a z pozice ředitele vedl společnost 
Middle Europe Finance (MEF). 
 
V roce 1999 kapitálově vstoupil do televize NOVA a současně se stal generálním ředitelem její servisní organizace 
Česká Produkční 2000. V období jeho pětiletého působení se televize NOVA stala nejúspěšnější a nejziskovější 
televizní stanicí ve střední Evropě. 
 
Stal se spolumajitelem skupiny PPF Group, v níž do roku 2012 držel 5 procent akcií a zodpovídal za řízení všech 
jejích aktivit na území Ruské federace. V roce 2012 se stal podílníkem a generálním ředitelem (CEO) skupiny Home 
Credit, kde dnes působí v roli předsedy představenstva. 
 
V roce 2012 Jiří Šmejc založil vlastní investiční skupinu EMMA, která kromě podílu v Home Creditu vlastní obchodní 
aktiva v oblasti energetiky a gamingu v několika evropských zemích. Kromě toho vybudoval i vlastní hotelový resort 
Velaa v Maledivské republice. Velmi významně se také angažuje ve své Nadaci Sirius, jež se snaží pomáhat dětem, 
které neměly v životě štěstí. Jiří Šmejc tuto nadaci nejen financuje, ale z pozice předsedy představenstva také 
osobně řídí. 

8 
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Pavel Zuna 
člen správní rady 
 
Narodil se v Praze, kde také vystudoval zahraniční obchod  
na Vysoké škole ekonomické. Krátce po dokončení studií,  
v roce 1991, nastoupil jako ekonomický redaktor do redakce 
zpravodajství československé televize. 
 
V následujících letech se stal respektovaným redaktorem 
i moderátorem – nejdříve ve veřejnoprávní televizi, posléze 
i v nejúspěšnější soukromé televizi ve střední Evropě TV Nova.  
Zde navíc působil od roku 1999 jako šéfredaktor zpravodajství, 
později i jako šéf speciálních programových projektů  
a náměstek programového ředitele. 
 
Od roku 2008 zastával funkce moderátora hlavních zpráv 
a šéfredaktora zpravodajství ve třetí největší české televizi  
Prima. V mezidobí byl manažerem pro vztahy s veřejností 
společnosti Philip Morris Česká republika a specialistou v oddělení 
marketingu banky Home Credit v Moskvě. Ve skupině EMMA 
pracuje už od jejího vzniku jako manažer pro vnější vztahy. 
 
 
 
Vladimír Uhde 
člen správní rady 
 
Vladimír Uhde je managing partner advokátní kanceláře BBH, 
odpovědný za oblast vedení sporů a energetické právo.  
V rámci litigací se zaměřuje na obchodní soudní spory a arbitráže. 
Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti energetického práva a klienti 
pravidelně využívají i jeho zkušeností z práva mediálního. 
 
V průběhu své kariéry poskytoval poradenství celé řadě domácích 
a zahraničních investorů ve významných akvizicích především 
v oblasti energetiky, a to v České republice, na Slovensku,  
v Rusku nebo Bosně a Hercegovině.



patron dětí   
výroční  zpráva 2019

10 

Edita Mrkousová 
výkonná ředitelka 
 
Vystudovala FTVS UK Praha, obor metodika a organizace řízení. 
Další roky strávila v USA, kde navštěvovala UC Berkeley.  
Do Patrona dětí přišla po 22 letech práce v korporátním světě. 
Přinesla zkušenosti ze start-upu, jako byl Oskar, z Vodafone  
a LG, kde pomáhala rozvíjet značku. Před nástupem do Patrona 
dětí vedla na pozici CEO středně velké firmy. Je vdaná a má  
tři děti. Zaměstnána od února 2018. 
 
Zodpovědnosti: 
Vedení společnosti 
 
 
 
 
 
Svatava Poulson 
provozní ředitelka 
 
Vystudovala FTVS UK Praha, obor TV pro zdravotně postižené, 
pracovala pro společnost 3M Česko na pozicích v logistice 
a v rámci projektového řízení. Je vdaná a má dvě děti.  
Zaměstnána od února 2018. 
 
Zodpovědnosti: 
Zajištění provozu projektu, řízení týmu koordinátorek. 
Mapování a zefektivňování procesů. 
Komunikace s dárci, přerozdělování přímých darů. 
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Daniela Balajková 
manažerka risku 
 
Vystudovala Ekonomickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, 
obor Management. Již při studiích pracovala v GE Money jako 
operátor vymáhání pohledávek a později v pozicích Fraud  
analytik pro externí podvody a Fraud analytik pro interní podvody. 
Od roku 2011 zastávala pozici Senior analytik řízení operačních 
rizik v České pojišťovně. Je rozvedená a má tři děti. Zaměstnána 
od března 2019. 
 
Zodpovědnosti: 
Nastavení optimálního a efektivního procesu oddělení risku. 
Vyhledávání a sledování rizik. 
Reporting svěřené oblasti. 
 
 
 
Veronika Kunešová 
finance a HR 
 
Vystudovala SŠ agro-podnikání. Pohybovala se několik let 
v korporátním odvětví nadnárodních společností v oblasti 
marketingu, později se rozvíjela v segmentu financí. Rozhodla  
se však opustit komerční zónu a posledních 6 let se věnuje  
práci v neziskovém sektoru. Do ústavu nastoupila nejprve  
jako koordinátorka, nyní působí na finanční a HR pozici. 
Zaměstnána od února 2018. 
 
Zodpovědnosti: 
Vedení účetnictví, zodpovědnost za audit a finanční výstupy. 
Předkládání dokumentů pro účtování veřejné sbírky Nadace Sirius. 
Vedení personální a HR agendy. 
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Vendula Janů 
content 
Vystudovala FF Univerzity Hradec Králové, obor Filozofie.  
Působila jako organizátor kulturních akcí a lektor v kurzech 
trénování paměti v rámci Městské knihovny v Praze. Pracovala  
také jako manažerka vzdělávání, kde při práci s klienty objevila  
sílu lidských příběhů, které jsou nejsilnějším motorem lidské 
komunikace. Zaměstnána od února 2018. 
 
Zodpovědnosti: 
Stylistické a grafické zpracování příběhů. 
Rozvíjení strategie a osnovy příběhu. 
Spolupráce s marketingem na obsahu webu. 
 
 
 
Jan Záhora 
péče o dárce a žadatele 
Vystudoval Obchodní akademii Hovorčovická v Praze. Patron  
dětí je jeho první pracovní pozicí. Zaměstnán od září 2019. 
 
Zodpovědnosti: 
Komunikace s dárci, žadateli, Patrony a veřejností. 
Správa Facebookové stránky a skupiny. 
Administrativní podpora týmu. 
 
 
 
 
 
 

 
Dita Kubisková 
koordinátorka příběhů 
Vystudovala VOŠ pedagogickou a sociální a obor Školský 
management na Univerzitě Karlově v Praze. Pracovala pro 
společnost Moneta Money Bank na pozici trenér/školitel. Od roku 
2010 pak byla učitelkou a zástupkyní ředitele v mateřské škole.  
Je vdaná a má jedno dítě. Zaměstnána od února 2018. 
 
Zodpovědnosti: 
Komunikace s žadateli o dar, dodavateli služeb a zboží. 
Příprava podkladů pro finanční vypořádání žádosti. 
Administrativní podpora žadatelů a patronů. 
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Alena Lemerová 
koordinátorka příběhů 
Vystudovala Střední zdravotnickou školu, obor dětská sestra, 
a Střední jazykovou školu se zaměřením na obor ekonomie 
a marketing. Pracovala ve společnostech zaměřených  
na průzkum maloobchodu. Je vdaná a má dvě děti.  
Zaměstnána od února 2018. 
 
Zodpovědnosti: 
Komunikace s žadateli o dar, dodavateli služeb a zboží. 
Příprava podkladů pro finanční vypořádání žádosti. 
Administrativní podpora žadatelů a Patronů. 
 
 
 
 
Zuzana Pořádková 
koordinátorka příběhů 
Zaměstnána od ledna 2019 do března 2020 
 
Zodpovědnosti: 
Komunikace s žadateli o dar, dodavateli služeb a zboží. 
Příprava podkladů pro finanční vypořádání žádosti. 
Administrativní podpora žadatelů a Patronů.



patron dětí   
výroční  zpráva 2019

14 

Naši hlavní  
dodavatelé 

 
 
 
 
 
 

V oblasti IT a vývoje 
Kleos Vision s.r.o. 
VidyaWave Interactiv s.r.o. 
Petr Beťák 
Petr Lidinský 
 
 
 
V oblasti marketingu 
Kristýna Rakovská 
King & Alder s.r.o. 
Petr Kříž 
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Naše 
výsledky 
 

Společně jsme v roce 2019  
splnili: 

1 049  
dětských příběhů

Vybrali jsme a do poslední  
koruny rozdělili: 

14 959 769 Kč

Hodnota nejmenšího příběhu: 
1 000 Kč

Hodnota největšího příběhu: 
220 000 Kč

Patron dětí je charitativní projekt Nadace Sirius, který je zaměřen na přímou a opakovanou pomoc sociálně 
a zdravotně znevýhodněným nezletilým dětem z celé České republiky.  Prostřednictvím veřejných adresných 

sbírek, které jsou vyhlašovány a spravovány Nadací Sirius, získává projekt finanční prostředky, za které nakoupí 
věcné dary nebo služby. Ty jsou poté dodavateli či poskytovateli služeb poskytnuty přímo rodinám s dětmi.  

Patron dětí zaštiťuje organizační a propagační záležitosti týkající se veřejných adresných sbírek. 
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Poděkování rodin, jejichž dětem  
jsme pomohli změnit životy 

„Dobrý den, vážení dárci, 
moc děkujeme za počítač 

pro Nicolase. Velice si toho 
vážíme. Děkujeme za 

pomoc a podporu. Věříme, 
že Nikymu počítač 

pomůže ve škole a jednou 
bude moct studovat to, co 
chce. Všem děkujeme za 
váš čas a chuť pomáhat. 

Přejeme šťastný rok 2019.  
Niky a rodina“

Chtěla bych moc poděkovat  
všem lidem, co nám přispěli  
na postele, děti měly velkou 

radost. Moc moc děkuji,  
Jana R. s dětmi.
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„Dobrý den, mockrát 
děkujeme za poskytnutí 

daru v podobě vozíku 
Benecykl pro naši dcerku 
Kateřinku. Je v něm velmi 

spokojená a můžeme tímto 
trávit více času společně 

a těšíme se na léto,  
kdy vozík zapřáhneme  
za kolo a vyrazíme ven.  

Děkujeme, rodina 
Novotných“

„Rád bych Vám, celé nadaci a dárcům za sebe a Filipa alespoň  
touto cestou velmi poděkoval. Vaše práce je velmi užitečná 

a smysluplná. Pláště a ráfky pokryjí celou příští Filipovu sezónu 
a velmi mu pomohou. S pozdravem a úctou, trenér Aleš K.“   
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Významné události  
v roce 2019 
 

Zóna pro dárce 
Na základě dobrovolné registrace si dárci mohou vytvořit zónu,  
tj. účet, ve kterém vidí všechny příběhy, které podpořili včetně  
jimi věnované částky. Mají přehled o aktivních sbírkách i o těch, 
které již byly ukončeny. U uzavřených příběhů potom mohou 
shlédnout zpětnou vazbu od příjemce daru a přesvědčit se tak,  
že jimi věnované peníze byly skutečně do posledního haléře 
smysluplně využity. 
 
Zábavným prvkem je pak získávání virtuálních odznaků za 
celkovou věnovanou finanční částku nebo k různým sezonním 
událostem, jako jsou například Velikonoce či Vánoce. 
 
Zóna zároveň dárcům nabízí další příběhy, které by mohli podpořit, 
a to buď speciálně vybrané pro konkrétního dárce, nebo všechny.  
 
Rovněž mohou přímo vstoupit do žádostí v roli žadatelů nebo 
Patronů. 
 
Zóna pro Patrony 
Na základě dobrovolné registrace mohou Patroni získat svůj „účet“, 
ve němž jsou přehledně zobrazeny všechny dětské příběhy, jejichž 
jsou garanty. Mohou tak sledovat cestu příběhu od podání žádosti 
až k jeho zveřejnění nebo zamítnutí. Zóna je pro ně však rovněž 
komunikačním nástrojem s koordinátory příběhu. Díky zóně je  
pro Patrony také snazší podávat opakované žádosti o pomoc  
dítěti, na které již byla sbírka ukončena. 
 
Zóna pro žadatele 
Na základě dobrovolné registrace mohou žadatelé získat svůj 
„účet“, ve kterém jsou přehledně zobrazeny všechny příběhy jejich 
dětí. Zóna zákonným zástupcům umožňuje vždy vědět, v jaké  
fázi zpracování se jejich žádost nachází a získávají zde informace 
o tom, zda je třeba například nějaké doplnění. Prostřednictvím  
zóny se také snadno dozvědí, zda byly příběhy jejich dětí 
zveřejněny, či naopak byla žádost zamítnuta.  
 
Díky zóně je pro žadatele také snazší podávat opakované žádosti 
o pomoc dítěti, na které již byla sbírka ukončena.

V červenci jsme zjednodušili a zpřehlednili systém užívání Patrona dětí 
zavedením zóny, nejprve pro dárce a následně i pro žadatele a Patrony. 
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Finanční  
část 
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Náklady projektu Patron dětí 2019 

 
Mzdové náklady včetně sociáního a zdravotního pojištění                                                         6 016 
IT a vývoj produktu                                                                                                                             5 513 
Marketing                                                                                                                                            3 090 
Ostatní provozní náklady                                                                                                                   1 544 
celkem v tis. Kč                                                                                                                                          16 163 

 
 
 
Výnosy projektu Patron dětí 2019 

 
Dotace na provoz od Nadace Sirius                                                                                              15 804 
Výnosy z prodeje zboží a služeb                                                                                                         359 
celkem v tis. Kč                                                                                                                                          16 163 

 
 
 
Náklady projektu Patron dětí 2019 v %

Mzdové náklady                                         6 015 848                        37 % 
 
IT a vývoj                                                       5 512 826                        34 % 
 
Marketing                                                     3 090 317                         19 % 
 
Ostatní provozní náklady                       1 544 140                        10 %
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ROZVAHA pro nevýdělečné  organizace 
 

v plném rozsahu 
ke dni 31. 12. 2019 (v celých tisících Kč) 

Patron dětí, z. ú. 
Malostranské nábřeží 558/1 
118 00  Praha 1  
IČO: 068 26 911

Označení         AKTIVA                                                                                                                          Stav k prvnímu dni             Stav k poslednímu dni 
                                                                                                                                                                      účetního období                        účetního období 
a                        b                                                                                                                                                                      1                                                   2 
A.                      Dlouhodobý majetek celkem (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)                                                                       0                                                   0 
A. I.                   Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (součet  A.I.1. až A.I.7.)                                                         0                                                    0 
  1.                     Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                                                                                                     0                                                    0 
  2.                     Software                                                                                                                                                         0                                                    0 
  3.                     Ocenitelná práva                                                                                                                                           0                                                    0 
  4.                     Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                                                                                    0                                                    0 
  5.                     Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                                                                                                    0                                                    0 
  6.                     Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                                                                                        0                                                    0 
  7.                     Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek                                                                          0                                                    0 
A. II.                  Dlouhodobý hmotný majetek celkem (součet  A.II.1. až A.II.10.)                                                         0                                                    0 
  1.                     Pozemky                                                                                                                                                        0                                                    0 
  2.                     Umělecká díla, předměty a sbírky                                                                                                              0                                                    0 
  3.                     Stavby                                                                                                                                                             0                                                    0 
  4.                     Hmotné movité věci a jejich soubory                                                                                                        0                                                    0 
  5.                     Pěstitelské celky trvalých porostů                                                                                                             0                                                    0 
  6.                     Dospělá zvířata a jejich skupiny                                                                                                                 0                                                    0 
  7.                     Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                                                                        0                                                    0 
  8.                     Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                                                                                                        0                                                    0 
  9.                     Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                                                                                            0                                                    0 
10.                    Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                                                                               0                                                    0 
A. III.                 Dlouhodobý finanční majetek celkem (součet  A.III.1. až A.III.6.)                                                        0                                                    0 
  1.                     Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba                                                                                                 0                                                    0 
  2.                     Podíly – podstatný vliv                                                                                                                                0                                                    0 
  3.                     Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                                                                                             0                                                    0 
  4.                     Zápůjčky organizačním složkám                                                                                                               0                                                    0 
  5.                     Ostatní dlouhodobé zápůjčky                                                                                                                     0                                                    0 
  6.                     Ostatní dlouhodobý finanční majetek                                                                                                       0                                                    0 
A. IV.                 Oprávky  k dlouhodob. majetku celkem (součet  A.IV.1 až A.IV.11.)                                                    0                                                    0 
  1.                     Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje                                                                            0                                                    0 
  2.                     Oprávky k softwaru                                                                                                                                      0                                                    0 
  3.                     Oprávky k ocenitelným právům                                                                                                                  0                                                    0 
  4.                     Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku                                                                0                                                    0 
  5.                     Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku                                                                0                                                    0 
  6.                     Oprávky ke stavbám                                                                                                                                     0                                                    0 
  7.                     Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem                                                                              0                                                    0 
                         a souborům hmotných movitých věcí 
  8.                     Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů                                                                                    0                                                    0 
  9.                     Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům                                                                                     0                                                    0 
10.                    Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku                                                                    0                                                    0 
11.                    Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku                                                                    0                                                    0 
B.                      Krátkodobý majetek celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)                                                                1 911                                           4 586 
B. I.                   Zásoby celkem (součet  B.I.1. až B.I.9.)                                                                                                   0                                                    0 
  1.                     Materiál na skladě                                                                                                                                        0                                                    0 
  2.                     Materiál na cestě                                                                                                                                          0                                                    0 
  3.                     Nedokončená výroba                                                                                                                                   0                                                    0 
  4.                     Polotovary vlastní výroby                                                                                                                            0                                                    0 
  5.                     Výrobky                                                                                                                                                          0                                                    0 
  6.                     Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny                                                                                                    0                                                    0 
  7.                     Zboží na skladě a v prodejnách                                                                                                                 0                                                    0 
  8.                     Zboží na cestě                                                                                                                                               0                                                    0 
  9.                     Poskytnuté zálohy na zásoby                                                                                                                     0                                                    0 
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Označení         AKTIVA                                                                                                                          Stav k prvnímu dni             Stav k poslednímu dni 
                                                                                                                                                                      účetního období                        účetního období 
a                        b                                                                                                                                                                      1                                                   2 
B. II.                  Pohledávky celkem (součet  B.II.1. až B.II.19.)                                                                                   121                                                 96 
  1.                     Odběratelé                                                                                                                                                     0                                                    0 
  2.                     Směnky k inkasu                                                                                                                                           0                                                    0 
  3.                     Pohledávky za eskontované cenné papíry                                                                                               0                                                    0 
  4.                     Poskytnuté provozní zálohy                                                                                                                        0                                                    0 
  5.                     Ostatní pohledávky                                                                                                                                  121                                                 96 
  6.                     Pohledávky za zaměstnanci                                                                                                                       0                                                    0 
  7.                     Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení                                                                               0                                                    0 
                         a veřejného zdravotního pojištění 
  8.                     Daň z příjmů                                                                                                                                                   0                                                    0 
  9.                     Ostatní přímé daně                                                                                                                                       0                                                    0 
10.                    Daň z přidané hodnoty                                                                                                                                 0                                                    0 
11.                    Ostatní daně a poplatky                                                                                                                               0                                                    0 
12.                    Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem                                                              0                                                    0 
13.                    Nároky na dotace a ostatní zúčtování                                                                                                      0                                                    0 
                         s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků 
14.                    Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti                                                                          0                                                    0 
15.                    Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí                                                                            0                                                    0 
16.                    Pohledávky z vydaných dluhopisů                                                                                                             0                                                    0 
17.                    Jiné pohledávky                                                                                                                                            0                                                    0 
18.                    Dohadné účty aktivní                                                                                                                                    0                                                    0 
19.                    Opravná položka k pohledávkám                                                                                                               0                                                    0 
B. III.                 Krátkodobý finanční majetek celkem (součet  B.III.1. až B.III.7.)                                                 1 786                                            4 217 
  1.                     Peněžní prostředky v pokladně                                                                                                                  0                                                    7 
  2.                     Ceniny                                                                                                                                                             0                                                    0 
  3.                     Peněžní prostředky na účtech                                                                                                            1 786                                            4 210 
  4.                     Majetkové cenné papíry k obchodování                                                                                                   0                                                    0 
  5.                     Dluhové cenné papíry k obchodování                                                                                                       0                                                    0 
  6.                     Ostatní cenné papíry                                                                                                                                    0                                                    0 
  7.                     Peníze na cestě                                                                                                                                             0                                                    0 
B. IV.                 Jiná aktiva celkem (součet.  B.IV.1. až B.IV.2.)                                                                                        4                                               273 
  1.                     Náklady příštích období                                                                                                                               4                                               273 
  2.                     Příjmy příštích období                                                                                                                                  0                                                    0 
                         AKTIVA CELKEM (A. + B.)                                                                                                                  1 911                                           4 586 
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Označení         PASIVA                                                                                                                           Stav k prvnímu dni             Stav k poslednímu dni 
                                                                                                                                                                      účetního období                        účetního období 
a                        b                                                                                                                                                                      3                                                   4 
A.                      Vlastní zdroje celkem (A.I. + A.II.)                                                                                                            1                                                   1 
A. I.                   Jmění celkem (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)                                                                                                        1                                                    1 
  1.                     Vlastní jmění                                                                                                                                                  1                                                    1 
  2.                     Fondy                                                                                                                                                              0                                                    0 
  3.                     Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků                                                              0                                                    0 
A. II.                  Výsledek  hospodaření celkem (A.II.1. + A.II.2. + A.II.3.)                                                                       0                                                    0 
  1.                     Účet výsledku hospodaření                                                                                                                         0                                                    0 
  2.                     Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení                                                                                        0                                                    0 
  3.                     Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let                                                                                  0                                                    0 
B.                      Cizí zdroje celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)                                                                                 1 910                                           4 585 
B. I.                   Rezervy celkem (B.I.1.)                                                                                                                                0                                                    0 
  1.                     Rezervy                                                                                                                                                           0                                                    0 
B. II.                  Dlouhodobé závazky celkem (součet  B.II.1. až B.II.7.)                                                                          0                                                    0 
  1.                     Dlouhodobé úvěry                                                                                                                                         0                                                    0 
  2.                     Vydané dluhopisy                                                                                                                                         0                                                    0 
  3.                     Závazky z pronájmu                                                                                                                                     0                                                    0 
  4.                     Přijaté dlouhodobé zálohy                                                                                                                          0                                                    0 
  5.                     Dlouhodobé směnky k úhradě                                                                                                                    0                                                    0 
  6.                     Dohadné účty pasivní                                                                                                                                   0                                                    0 
  7.                     Ostatní dlouhodobé závazky                                                                                                                      0                                                    0 
B. III.                 Krátkodobé závazky celkem (součet  B.III.1. až B.III.23.)                                                              1 099                                               980 
  1.                     Dodavatelé                                                                                                                                                689                                               392 
  2.                     Směnky k úhradě                                                                                                                                          0                                                    0 
  3.                     Přijaté zálohy                                                                                                                                                 0                                                    0 
  4.                     Ostatní závazky                                                                                                                                             0                                                    0 
  5.                     Zaměstnanci                                                                                                                                             238                                               307 
  6.                     Ostatní závazky vůči zaměstnancům                                                                                                       0                                                    0 
  7.                     Závazky k institucím sociálního zabezpečení                                                                                    132                                               171 
                         a veřejného zdravotního pojištění 
  8.                     Daň z příjmů                                                                                                                                                   0                                                    0 
  9.                     Ostatní přímé daně                                                                                                                                     35                                                 46 
10.                    Daň z přidané hodnoty                                                                                                                                 0                                                    0 
11.                    Ostatní daně a poplatky                                                                                                                               0                                                    0 
12.                    Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu                                                                                                   0                                                    0 
13.                    Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávních celků                                             0                                                    0 
14.                    Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů                                                                0                                                    0 
15.                    Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti                                                                              0                                                    0 
16.                    Závazky z pevných termínovaných operací a opcí                                                                                  0                                                    0 
17.                    Jiné závazky                                                                                                                                                  0                                                    0 
18.                    Krátkodobé úvěry                                                                                                                                          0                                                    0 
19.                    Eskontní úvěry                                                                                                                                               0                                                    0 
20.                    Vydané krátkodobé dluhopisy                                                                                                                    0                                                    0 
21.                    Vlastní dluhopisy                                                                                                                                          0                                                    0 
22.                    Dohadné účty pasivní                                                                                                                                   5                                                 64 
23.                    Ostatní krátkodobé finanční výpomoci                                                                                                     0                                                    0 
B. IV.                 Jiná pasiva celkem (součet  B.IV.1. až B.IV.2.)                                                                                    811                                            3 605 
1.                       Výdaje příštích období                                                                                                                             176                                                   0 
2.                       Výnosy příštích období                                                                                                                            635                                            3 605 
                         PASIVA CELKEM (A. + B.)                                                                                                                   1 911                                           4 586 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné  organizace 
 

v plném rozsahu 
ke dni 31. 12. 2019 (v celých tisících Kč) 

Označení         NÁKLADY                                                                                                                                                        Činnost 
                                                                                                                                                               hlavní                 hospodářská                          celkem 
a                        b                                                                                                                                            1                                      2                                     3 
A.I.                    Spotřebované nákupy  a nakupované služby (součet A.I.1. až A.I.6.)             10 143                                      0                           10 143 
  1.                     Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek                      227                                      0                                 227 
  2.                    Prodané zboží                                                                                                                     0                                      0                                     0   
  3.                     Opravy a udržování                                                                                                           14                                      0                                   14 
  4.                     Náklady na cestovné                                                                                                     119                                      0                                 119 
  5.                     Náklady na reprezentaci                                                                                                  33                                      0                                   33 
  6.                     Ostatní služby                                                                                                              9 750                                      0                             9 750 
A.II.                   Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace (součet A.II.7. až A.II.9.)                 0                                      0                                     0 
  7.                     Změna stavu zásob vlastní činnosti                                                                                0                                      0                                     0 
  8.                     Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb                                              0                                      0                                     0 
  9.                     Aktivace dlouhodobého majetku                                                                                     0                                      0                                     0 
A.III.                  Osobní náklady (součet A.III.10. až A.III.14.)                                                         6 016                                      0                             6 016 
10.                    Mzdové náklady                                                                                                          4 527                                      0                             4 527 
11.                    Zákonné sociální pojištění                                                                                        1 489                                      0                             1 489 
12.                    Ostatní sociální pojištění                                                                                                   0                                      0                                     0 
13.                    Zákonné sociální náklady                                                                                                 0                                      0                                     0 
14.                    Ostatní sociální náklady                                                                                                    0                                      0                                     0 
A.IV.                  Daně a poplatky (A.IV.15.)                                                                                                 0                                      0                                     0 
15.                    Daně a poplatky                                                                                                                  0                                      0                                     0 
A.V.                   Ostatní náklady (součet A.V.16. až A.V.22.)                                                                   4                                      0                                     4 
16.                    Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále                                          0                                      0                                     0 
17.                    Odpis nedobytné pohledávky                                                                                           0                                      0                                     0 
18.                    Nákladové úroky                                                                                                                 0                                      0                                     0 
19.                    Kursové ztráty                                                                                                                     1                                      0                                     1 
20.                    Dary                                                                                                                                       3                                      0                                     3 
21.                    Manka a škody                                                                                                                    0                                      0                                     0 
22.                    Jiné ostatní náklady                                                                                                           0                                      0                                     0 
A.VI.                  Odpisy,  prodaný majetek, tvorba a použití                                                                    0                                      0                                     0 
                         rezerv a opravných položek (součet A.VI.23. až A.I.27.) 
23.                    Odpisy dlouhodobého majetku                                                                                        0                                      0                                     0 
24.                    Prodaný dlouhodobý majetek                                                                                           0                                      0                                     0 
25.                    Prodané cenné papíry a podíly                                                                                         0                                      0                                     0 
26.                    Prodaný materiál                                                                                                                0                                      0                                     0 
27.                    Tvorba a použití rezerv a opravných položek                                                                 0                                      0                                     0 
A.VII.                 Poskytnuté příspěvky (A.VII.28.)                                                                                      0                                      0                                     0 
28.                    Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi                                        0                                      0                                     0 
                         organizačními složkami                                                                                                        
A.VIII.                Daň z příjmů (A.VIII.29.)                                                                                                    0                                      0                                     0 
29.                    Daň z příjmů                                                                                                                        0                                      0                                     0 
                         NÁKLADY CELKEM  
                         (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + A.VII. + A.VIII.)                                 16 163                                      0                           16 163 
  
 

Patron dětí, z. ú. 
Malostranské nábřeží 558/1 
118 00  Praha 1  
IČO: 068 26 911
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Označení         VÝNOSY                                                                                                                                                           Činnost 
                                                                                                                                                               hlavní                 hospodářská                          celkem 
a                        b                                                                                                                                            1                                      2                                     3 
B.I.                    Provozní  dotace (B.I.1.)                                                                                                    0                                      0                                     0 
  1.                     Provozní dotace                                                                                                                  0                                      0                                     0 
B.II.                   Přijaté příspěvky (součet B.II.2. až B.II.4.)                                                            15 804                                      0                           15 804 
  2.                     Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami                                         0                                      0                                     0 
  3.                     Přijaté příspěvky (dary)                                                                                            15 804                                      0                           15 804 
  4.                     Přijaté členské příspěvky                                                                                                   0                                      0                                     0 
B.III.                  Tržby za vlastní výkony a za zboží                                                                              298                                      0                                 298 
B.IV.                  Ostatní výnosy (součet B.VI.5. až B.VI.10.)                                                                    0                                      0                                     0 
  5.                     Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále                                          0                                      0                                     0 
  6.                     Platby za odepsané pohledávky                                                                                      0                                      0                                     0 
  7.                     Výnosové úroky                                                                                                                   0                                      0                                     0 
  8.                     Kursové zisky                                                                                                                      0                                      0                                     0 
  9.                     Zúčtování fondů                                                                                                                  0                                      0                                     0 
10.                    Jiné ostatní výnosy                                                                                                            0                                      0                                     0 
B.V.                   Tržby z prodeje majetku (součet B.V.11. až B.V.15.)                                                  61                                      0                                   61 
11.                    Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku                           0                                      0                                     0 
12.                    Tržby z prodeje cenných papírů a podílů                                                                        0                                      0                                     0 
13.                    Tržby z prodeje materiálu                                                                                               61                                      0                                   61 
14.                    Výnosy z krátkodobého finančního majetku                                                                  0                                      0                                     0 
15.                    Výnosy z dlouhodobého finančního majetku                                                                 0                                      0                                     0 
                         VÝNOSY CELKEM (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + B.V.)                                           16 163                                      0                           16 163 
C.                      Výsledek hospodaření před zdaněním                                                                          0                                      0                                     0 
D.                      Výsledek hospodaření po zdanění                                                                                  0                                      0                                     0 
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Příloha v účetní závěrce (nekonsolidovaná) 
 

Rok končící 31. prosincem 2019 
(v tisících Kč) 

1. Charakteristika a hlavní aktivity 
Nadace Sirius založila Patron dětí, z.ú. (dále jen „Ústav“) zakládací listinou zapsaných ústavů dne 3. ledna 2018.  
Zápis Ústavu do rejstříku zapsaných ústavů vedené Městským soudem v Praze (oddíl U, vložka 662) proběhl  
dne 1. února 2018. 
 
Předmět činnosti:   
(a) podpora a ochrana potřeb a zájmů dětí;  
(b) aktivní účast na charitativních projektech spočívajících v podpoře a ochraně zájmů dětí;  
(c) komunikace a spolupráce s rodiči dětí se sociálním nebo zdravotním znevýhodněním;  
(d) komunikace a spolupráce se státními a nestátními organizacemi podporujícími  

a spolupracujícími s rodinami dětí se sociálním nebo zdravotním znevýhodněním.  
 
Sídlo společnosti 
Sídlo společnosti Patron dětí, z.ú. je na adrese Malostranské nábřeží 558/1, Malá Strana, 118 00 Praha 1.     
 
Identifikační číslo: 068 26 911                  
Právní forma: Ústav 
 
Zřizovatel Ústavu 
Nadace Sirius, Všehrdova 560/2, Praha 1, Identifikační číslo: 284 18 808  
 
Správní rada Ústavu k 31. prosinci 2019:  
Jiří Šmejc – předseda 
Vladimír Uhde – člen 
Pavel Zuna – člen 
 
Statutární orgán – ředitelka Ústavu k 31. prosinci 2019: 
Mgr. Edita Mrkousová  
 
 
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 § 19 odst. 1 zákona o účetnictví je 31. prosinec 2019. 
 
 
3. Zásadní účetní postupy 
(e) Postupy účtování 
Ústav připravuje účetní závěrku v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním 
předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví. 
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(f) Krátkodobý finanční majetek 
Krátkodobý finanční majetek představuje zůstatek na běžných účtech bank a v pokladně v českých korunách.  
 
(g) Pohledávky 
Pohledávky se účtují ve své nominální hodnotě.  
 
(h) Klasifikace závazků 
Ústav klasifikuje část dlouhodobých závazků, bankovních úvěrů a finančních výpomocí, jejichž doba splatnosti  
je kratší než jeden rok vzhledem k datu účetní závěrky, jako krátkodobé. 
 
(i) Účtování nákladů a výnosů 
Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž časově i věcně souvisejí. V souladu s principem 
opatrnosti nadace účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát 
a znehodnocení, která jsou ke dni sestavení účetní závěrky známa. 
 
(j) Daň z příjmů 
Splatná daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého  
o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy. 
 
(k) Postupy účtování o nadačních příspěvkoch 
Přijaté nadační příspěvky jsou účtovány na účet 648 – Přijaté příspěvky. 
 
(l) Změna účetních postupů 
V roce 2019 nedošlo ke změně účetních postupů, pokud není výše uvedeno jinak. 
 
 
4. Krátkodobý finanční majetek 
K 31. prosinci 2019 činil zůstatek na bankovním účtu 4 210 tis. Kč (2018: 1 786 tis. Kč).  
Zůstatek v pokladně činil 7 tis. Kč (2018: 0 Kč). 
 
 
5. Dlouhodobý majetek 
Ústav nenakoupil za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2018 žádný nehmotný  
nebo hmotný majetek.  
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6. Pohledávky a závazky 
(a) Krátkodobé pohledávky činí k 31. prosinci 2019 96 tis. Kč (2018: 121 tis. Kč). Ústav neeviduje žádné pohledávky 

po lhůtě splatnosti. 
(b) Náklady příštích období činí k 31. prosinci 2019 273 tis. Kč (2018: 4 tis. Kč) a představují časové rozlišení 

přijatých služeb.  
(c) Krátkodobé závazky k dodavatelům činí k 31. prosinci 2019 392 tis. Kč (2018: 689 tis. Kč).   

Ústav neeviduje žádné závazky po lhůtě splatnosti a dohadné účty pasivní činí 64 tis. Kč (2018: 5 tis. Kč). 
(d) Závazky za zaměstnanci z titulu prosincových mezd představují k 31. prosinci 2019 307 tis. Kč  

(2018: 238 tis. Kč).   
(e) Výdaje příštích období činí k 31. prosinci 2019 0 Kč (2018: 176 tis. Kč).  
(f)  Výnosy příštích období činí k 31. prosinci 2019 3 605 tis. Kč (2018: 635 tis. Kč) a představují časové rozlišení 

přijatých příspěvků. 
 
 
7. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období  
 

1. 1.–31. 12. 2019                                                                                 Počet                     Mzdové                 Náklady na sociální                       Sociální 
                                                                                                    zaměstnanců                      náklady         zabezpečení a zdravotní                       náklady 
                                                                                                                                                                                                     pojištění 
                                                                                                                                                      (celkem v tisících)                           (celkem v tisících)          (celkem v tisících) 
Zaměstnanci                                                                                              8,29                          4 527                                           1 489                                    0 
Celkem                                                                                                        8,29                          4 527                                           1 489                                    0 

 
1. 2.–31. 12. 2018                                                                                 Počet                     Mzdové                 Náklady na sociální                       Sociální 
                                                                                                    zaměstnanců                      náklady         zabezpečení a zdravotní                       náklady 
                                                                                                                                                                                                     pojištění 
                                                                                                                                                      (celkem v tisících)                           (celkem v tisících)          (celkem v tisících) 
Zaměstnanci                                                                                                 11                          3 941                                           1 304                                    2 
Celkem                                                                                                           11                          3 941                                           1 304                                    2 

 
 
8. Závazky ze sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění a daň z příjmu 
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí k 31. prosinci 2019 171 tis. Kč (2018: 132 tis. Kč),  
ze kterých 115 tis. Kč (2018: 88 tis. Kč) představují závazky ze sociálního zabezpečení, 50 tis. Kč (2018: 38 tis. Kč) 
představují závazky ze zdravotního pojištění a 6 tis. Kč představuje zákonné pojištění zaměstnanců  
(2018: 6 tis. Kč). Zálohová daň z příjmů zaměstnanců činí 46 tis. Kč (2018: 35 tis. Kč). 
Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti. 
 
 
9. Přijaté příspěvky 
Nadace Sirius poskytla Ústavu nadační příspěvek. Účelem nadačního příspěvku je zajistit realizaci projektů,  
které budou přispívat ke zlepšování a rozvoji kvality života dětí. Ústav je oprávněn použít nadační příspěvek  
až do roku 2020. 
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Celková výše poskytnutého Nadačního příspěvku za období od 1.1.2019 do 31.12.2019 byla 18 500 tis. Kč.  
V roce 2019 bylo využito 15 169 tis Kč a pro rok 2020 zbývá 3 331 tis Kč. V roce 2018 zbyl nadační příspěvek  
ve výši 635 tis. Kč pro využití v následujícím období. Tento příspěvek byl v roce 2019 plně využit.  
 
 
10. Služby 

 
Dodavatelé                                                                                                                                                                                                     1. 1.–31. 12. 2019 
Kleos Vision s.r.o.                                                                                                                                                                                                                 2 962 
FACEBOOK IRELAND LIMITED                                                                                                                                                                                            1914 
VidyaWave Interactiv s.r.o.                                                                                                                                                                                                     879 
Ostatní                                                                                                                                                                                                                                    3 995 
Celkem                                                                                                                                                                                                                                  9 750 

 
 

11. Doplňující informace k výkazu zisku a ztráty 
a) Náklady Ústavu 
Celkové náklady na hlavní činnost Ústavu k 31. prosinci 2019 činily 16 163 tis. Kč (za období 1. února 2018  
až 31. prosince 2018: 13 366 tis. Kč). 
 
b) Přehled výnosů Ústavu 
Výnosy Ústavu jsou tvořeny Nadačním příspěvkem ve výši 15 804 tis. Kč (za období 1. února 2018  
až 31. prosince 2018: 13 365 tis. Kč), tržbami za vlastní výkony a za zboží ve výši 359 tis. Kč (za období  
1. února 2018 až 31. prosince 2018: 0 tis. Kč) a ostatními výnosy ve výši 0 tis. Kč (za období 1. února 2018  
až 31. prosince 2018: 1 tis. Kč). 

 
c) Výsledek hospodaření 
Výsledek hospodaření Ústavu z hlavní a hospodářské činnosti k 31. 12. 2019 činí 0 tis. Kč (za období 1. února 2018 
až 31. prosince 2018: 0 tis. Kč z hospodářské činnosti, 0 tis. Kč z hlavní činnosti). 
 
 
12. Informace o odměnách statutárním auditorům 
Celková odměna přijatá auditorem za povinný audit roční účetní závěrky a celková odměna přijatá auditorem  
za jiné ověřovací služby, za daňové poradenství a jiné neauditorské služby činí 5 tis. Kč (za období 1. února 2018  
až 31. prosince 2018: 5 tis. Kč). 
 
 
13. Daň z příjmů 
V běžném období Patron dětí, z.ú. nevykázal žádnou činnost, která by podléhala dani z příjmů podle § 18 zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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14. 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 a následně 5. října 2020 stav nouze. 
 
Pandemie neměla žádný dopad na příjmy Ústavu, financování zůstalo beze změny. Dopad na likviditu není žádný, 
a to v důsledku zachování financování od Nadace Sirius. Pandemie neměla žádný vliv na počty zaměstnanců 
v Ústavu. 
 
V důsledku pandemie proběhla změna na úrovni projektu. Od 28. března 2020 jsme k naší standardní pomoci 
přidali i pomoc mimořádnou. O tuto pomoc mohou požádat všechny rodiny s dětmi do 18 let, jejichž příjmy výrazně 
ovlivnila pandemie COVID-19. 
 
Ústav se i přes značnou míru nejistoty související s pandemií COVID-19 domnívá, že přijatá opatření jsou 
dostatečná na to, aby Ústav překonal i případné velmi nepříznivé ekonomické scénáře. Na základě všech informací 
dostupných správní radě Ústavu k datu vydání této účetní závěrky neohrožuje výše popsaná situace předpoklad 
nepřetržitého trvání Ústavu, na jehož základě byla tato účetní závěrka připravena.  
 
Správní rada Ústavu 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.   
 
Správní rada Ústavu nemůže vyloučit možnost, že prodloužení či zpřísnění restriktivních opatření bude mít 
nepříznivý vliv na Ústav, její finanční stav a výsledky, a to jak ve střednědobém, tak dlouhodobém horizontu. Správní 
rada Ústavu bude nadále sledovat vývoj a následně na něj reagovat s cílem zmírnit následky případných událostí 
a okolností. 
 
K datu sestavení účetní závěrky nejsou správní radě známy žádné další významné následné události, které by 
ovlivnily účetní závěrku k 31. prosinci 2019. 
 
 
V Praze dne: 18. 3. 2021 
 
 
 
Závěrku sestavil (jméno, podpisový záznam):                             Veronika Kunešová: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
 
 
Statutární orgán (jméno, podpisový záznam):                             Edita Mrkousová: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Výrok auditora
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Zdravotní pomoc Rodiny v nouzi Zdravotní pomůcky

Vzdělání Sportovní pomůcky Volný čas

Patron dětí je charitativní projekt, který pomáhá  
zdravotně a sociálně znevýhodněným dětem  
a jejich rodinám z celé České republiky.

Linka Patron dětí 
601 188 166

E‑mail 
info@patrondeti.cz

 
www.patrondeti.cz


