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Přispět

Zbývá                                            Cílová částka 

7 dní                           60 000 Kč

Vybráno 57 638 Kč

Od založení veřejné sbírky v roce 2017  
jsme do 31. 12. 2021 podpořili  

7 783 dětských příběhů,  
a vybrali jsme od malých a velkých dárců  

72 891 747 Kč.



patron dětí   
výroční  zpráva 2021

5 

patron dětí   
výroční  zpráva 2021

4 

Úvodní slovo  
zakladatele 

Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé,  
 
když jsem ve výroční zprávě za rok 2020 popisoval nelehké covidové období, se kterým jsme se všichni potýkali, 
věřil jsem, že se v roce 2021 všichni vrátíme do běžného života. Ze srdce jsem to přál především rodinám,  
kterým pomáháme. Avšak pandemie neustoupila a situace, zejména v domácnostech matek samoživitelek 
a nízkopříjmových rodin, se dále zhoršovala. Dokumentují to i klíčová čísla, která v Patronu dětí sledujeme. 
 
Počet příběhů zveřejněných na našich stránkách se oproti roku 2020 zvedl každý měsíc téměř o padesát.  
Měsíčně jsme tak žádali o pomoc pro 300 dětí, ke kterým nebyl osud přívětivý. Přitom plných 40 % příběhů  
se týkalo pomoci v oblasti té nejzákladnější lidské potřeby, kterou je jídlo.  
 
Aby byla situace ještě složitější, ukázalo se, že následky covidové krize nezasáhly jen naše žadatele, ale také  
mnohé z našich dárců. I přesto byla konečná bilance roku 2021 opět velmi úspěšná: dokázali jsme společně 
pomoci 3 265 dětem, mezi něž jsme rozdělili částku 25 680 000 Kč.  
 
Na tomto místě je potřeba zdůraznit, jak moc si vážíme každé pomoci, kterou dárci našim dětem poskytli –  
a to i v době, kdy možná sami museli počítat každou korunu. Právě proto je pro nás tak důležité dodržování jedné 
z našich hlavních zásad: úzkostlivě jejich dary chránit proti jakémukoli zneužití. To je důvod, proč musí mít každý 
příběh svého garanta – Patrona, to proto jsou všichni žadatelé, Patroni i dodavatelé velmi pečlivě prověřováni.  
Takže mohu zcela bez nadsázky říci, že Patron dětí pomáhá pouze těm, kteří to skutečně potřebují, a ne těm,  
kteří s vidinou snadného přilepšení zkreslují svou skutečnou situaci nebo se dokonce pokoušejí podvádět.  
 
Rok 2021 byl pro nás významným obdobím i z dalšího důvodu: naplno jsme rozjeli spolupráci se sociálními 
pracovníky, učiteli, lékaři a dalšími profesionály, díky nimž se můžeme lépe dozvídat o dětech, které potřebují  
naši pomoc. První pozitivní výsledky jsme už zaznamenali. Celkově se dá říci, že tyto kontakty a jejich cenné 
informace považujeme za mimořádně důležité, protože pomoc Patrona dětí se tak může dostat ještě účinněji  
tam, kde je jí nejvíce potřeba.  
 
Motto Patrona dětí zní: „Společně za lepší dětství“. Jsem přesvědčen, že dát dětem více šancí k tomu, aby se mohly 
všestranně rozvíjet, probouzet svůj talent a získávat nové dovednosti, přátele a zážitky, je společnou povinností  
nás všech. Patron dětí se k tomu snaží přispívat už od roku 2017 a také jeho cíl pro rok 2022 nemůže být jiný. 
   
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval vám všem, kteří Patronovi dětí věnujete svou přízeň, čas, energii i finanční 
prostředky. Mám na mysli nejen naše milé dárce a Patrony, ale i zaměstnance a spolupracovníky projektu, 
a v neposlední řadě i rodiče, kteří dokáží potlačit přirozený ostych a požádat o pomoc, která může jejich synovi 
nebo dceři vylepšit dětství. Na první pohled se nám to tak někdy nemusí jevit, ale právě takhle vypadá skutečná 
rodičovská láska... 
 
Milí přátelé, přeji vám hezký, klidný a úspěšný rok 2022. 
 
 
Jiří Šmejc 
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Motto Patrona dětí zní: „Společně za lepší 
dětství“. Jsem přesvědčen, že dát dětem  
více šancí k tomu, aby se mohly všestranně 
rozvíjet, probouzet svůj talent a získávat  
nové dovednosti, přátele a zážitky,  
je společnou povinností nás všech.
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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.
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Úvodní slovo  
výkonné ředitelky 
 

Milí dárci, rodiče, Patroni a přátelé projektu Patron dětí,  
 
vloni jsem text na stejném místě výroční zprávy zakončila větou: Těším se na vše, co nám nový rok přinese,  
protože společně to určitě zvládneme.“   
 
A to se nám také podařilo.  
 
Proto bych chtěla hned v úvodu poděkovat všem, kteří v náš projekt věří, ať už to jsou stateční rodiče, kteří se 
nestydí požádat si o pomoc pro své děti, Patroni, kteří nám pomáhají znevýhodněné rodiny s dětmi oslovovat 
a samozřejmě v neposlední řadě naši dárci s velkými srdci. Rezidenční dárci, ačkoli mnohdy museli sami čelit 
dopadům pandemie coronaviru, zaslali na pomoc našim dětem dokonce více darů než v roce 2020, a to o téměř 
osm milionů korun. Velké díky patří samozřejmě i dárcům firemním, kterých každý rok přibývá. I když rok 2021 
v jejich dárcovské aktivitě zaznamenal spíše pokles, všechna tato partnerství se moc hezky rozvíjejí.  
 
To, že se nám tak hezky daří pomáhat každý rok stále více dětem, by samozřejmě nebylo možné bez obrovského 
úsilí a nasazení všech zaměstnanců, smluvních partnerů, kamarádů a přátel, kteří mnohdy obratem honorář  
za svou činnost věnují dětem našeho projektu.  
 
Rok 2021 byl bohužel v důsledku pokračující koronavirové krize velmi nepříznivý zejména k matkám 
samoživitelkám a nízkopříjmovým rodinám. Každá třetí žádost se týkala potravinové pomoci v podobě příkrmů  
pro batolata, školních obědů, případně balíků základních potravin a hygienických potřeb. Z tohoto důvodu jsme 
v poskytování mimořádné pomoci v podobě balíků s jídlem, kterou jsme nově zavedli v březnu roku 2020, 
pokračovali až do konce roku 2021.  
 
Téměř dvojnásobný zájem oproti roku 2020 jsme zaznamenali u pomoci s nábytkem. Bohužel na tento druh  
potřeby naši dárci téměř nereagovali, proto jsme od tohoto typu pomoci na konci roku 2021 ustoupili a naše 
žadatele jsme začali odkazovat na nábytkové banky.  
 
V září 2021 se děti školou povinné pomalu začaly vracet z domovů, kde strávily téměř rok na distanční výuce,  
do svých škol k výuce prezenční. Abychom nástup do školních zařízení ulehčili rodinám, které svým dětem nemohly 
pořídit školní potřeby, pomůcky a tašky do škol, soustředili jsme naši pomoc na konci léta právě na tyto děti.  
Do žádostí jsme přidali tzv. rychlé volby a spustili kampaň „back to school“, která měla velký úspěch. V září pak  
šlo do škol s novou aktovkou plnou školních potřeb a pomůcek 417 šťastných dětí. Naši pomoc jsme v tomto 
ohledu oproti roku 2020 zčtyřnásobili.  
 
Netroufám si předpovídat, jaký bude rok, který nás čeká. Přála bych si, aby k nám přicházely další a další děti, 
kterým budeme umět díky našim dárcům pomoci. Nemohu slíbit, že dokážeme pomoci každému. Co ale mohu  
slíbit určitě je, že pro to uděláme maximum, protože děti jsou těmi nejcennějšími, nejradostnějšími, zároveň  
ale i nejzranitelnějšími bytostmi, které kolem sebe máme.   
 
 
Edita Mrkousová

patron dětí   
výroční  zpráva 2021

Etický kodex aneb  
„Naše desatero“ 
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Lidé Patrona dětí 

Správní rada 
Ve správní radě nedošlo v roce 2021 k personálním změnám.  
Její členové vykonávají své funkce bez jakéhokoli nároku  
na honorář či jiného plnění. 

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.

Jiří Šmejc 
předseda správní rady 
 
Jiří Šmejc patří mezi nejvýraznější podnikatele a manažery ve středoevropském prostoru za posledních 20 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 



patron dětí   
výroční  zpráva 2021

11 

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. 
 
 
Lucie Hermannová 
Content 
 
Vystudovala Evropskou obchodní akademii v Děčíně, obor 
Sportovní marketing a management. Pracovala jako baristka 
v kavárnách Coffee & Books a Cafe Prostoru v Děčíně. Působí také 
jako lektorka středoškolských workshopů v neziskové organizaci 
Nevypusť Duši, která se nebojí otevřeně mluvit o duševním zdraví, 
destigmatizovat psychická onemocnění a bořit mýty a předsudky. 
Zaměstnána od října 2020. 
 
Zodpovědnosti: 
Stylistické a grafické zpracování příběhu
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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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Zuzana Jančaříková 
koordinátorka příběhů 
 
Vystudovala obor pedagogika na FF UK v Praze. Po působení  
ve výzkumných ústavech ji životní cesta zavedla do oblasti 
marketingu a obchodu ve zdravotnictví. Zdravotnictví ji 
nasměrovalo k podpoře zdravotně a sociálně znevýhodněných 
jedinců a začala se věnovat dobrovolnickým aktivitám a práci 
v neziskové oblasti. Má radost z toho, že se může prostřednictvím 
Patrona dětí podílet na pomoci dětem. Zaměstnána od dubna 2020 
 
Zodpovědnosti: 
Komunikace s žadateli o dar, dodavateli služeb a zboží. 
Příprava podkladů pro finanční vypořádání žádosti. 
Administrativní podpora žadatelů a Patronů. 

 
Yvona Müller Macková 
koordinátorka příběhů 
 
Studovala výrobně ekonomickou fakultu VŠE v Praze a poté 
pracovala v různých ekonomických, administrativních 
a projektových pozicích technického charakteru. Čtyři roky před 
nástupem do Patrona dětí zastávala pozici projektové manažerky 
a asistentky ředitelky Kanceláře Ombudsmana pro zdraví, z.s. 
V neziskové sféře se našla právě tady a zájem o pomoc lidem, 
a především dětem, ji přivedl právě do Patrona dětí. 
Zaměstnána od května 2020. Je vdaná a má 2 dospělé děti. 
 
Zodpovědnosti: 
Komunikace s žadateli o dar, dodavateli služeb a zboží. 
Příprava podkladů pro finanční vypořádání žádosti. 
Administrativní podpora žadatelů a Patronů. 

 
Denisa Prošková 
PR manažerka 
 
Vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, obor knižní 
ilustrace. Poté 18 let působila v různých médiích (např. Marianne, 
Žena a život). Podpora dětí jí ke všem jejím činnostem dává  
logicky smysl a může zde využít svých kontaktů. Zaměstnána  
od dubna 2020 Je vdaná a má dvě dospělé děti  
 
Zodpovědnosti: 
Propagace Patrona dětí v tištěných i online médiích a na sociální 
síti. Redaktorka blogu 
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Martin Masopust  
péče o dárce a žadatele 
 
Odmaturoval na střední škole v Praze. Před nástupem do Patrona 
dětí působil v kulturním sektoru a v projektech spojených 
s kulturou. Zaměstnán od října 2020 
 
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. 
 
 
 
 
 
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. 
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Naše 
výsledky 
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Naši hlavní  
dodavatelé 

V oblasti IT a vývoje 
Kleos Vision s.r.o. 
Ondřej Opluštil 
 
V oblasti risk managementu 
CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. 
Dun & Bradstreet Czech Republic, a. s. 
 
V oblasti marketingu 
Lenka Reiterová 
Instinct Agency s.r.o. 
Kateřina Havelková 
Martin Lexa 

Vybrali jsme: 
72 891 747 Kč

Společně jsme splnili: 
3 265  

dětských příběhů

Společně jsme splnili: 
7 783  

dětských příběhů

Vybrali jsme: 
23 228 917 Kč

Od založení v roce 2017 do 31. 12. 2021: 

 V roce 2021:
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Poděkování rodin, jejichž dětem  
jsme pomohli změnit životy 

patron dětí   
výroční  zpráva 2021

„Ze srdce chci všem, co pomohli a přispěli Elišce, poděkovat  
za zakoupení přístroje Edam na hlídání dechu a srdeční činnosti.  

Kdykoliv mě upozorní na jakýkoliv problém a rychleji tak 
přivolám lékařskou pomoc. Budu konečně o něco klidnější,  

když vím že je dcera pod stálým dohledem.  
Ještě jednou moc a moc děkuji, Eliška s maminkou.“

„Chtěla bych poděkovat 
všem dobrým lidem, kteří 
se složili Anežce na tábor. 
Díky nim si tábor užije se 

svojí sestrou Klárkou. A já, 
jsem mohla pořídil zbytek 
potřebných věcí (spacáky, 

karimatky, ešusy, deky, 
a drobné potřeby pro 

táborníky) Holky se už těší 
a očí jím září. Ještě jednou 

velký díky. Jarka“

„Dobrý den, moc děkujeme za důležitou finanční podporu  
při intenzivních neurehabilitacích pro dceru Aničku.  
Tento měsíc se už posadila. Také chůze se zlepšila,  

zatím sice potřebuje podporu, ale i tak je to obrovský úspěch. 
Bez vás bychom to nedokázali.“ 
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Finanční  
část 
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Významné události  
v roce 2021 
 

Společně jsme podpořili 3 265 dětských příběhů 
Společně jsme díky našim dárcům podpořili 3 265 dětských příběhů v hodnotě 25 725 938 Kč. Z toho  
ve 1 451 příbězích se jednalo o potravinovou pomoc, 540 dětem jsme pomohli v oblasti zdravotních pomůcek 
a služeb, 417 dětí šlo do školy s aktovkou plnou nových školních pomůcek a potřeb, 270 dětí od nás dostalo 
nábytek do svého pokojíčku, 299 dětí jsme podpořili ve sportu a jiných volnočasových aktivitách, 167 dětí  
dostalo nový notebook nebo tablet.  
 
Magic link pro snadný vstup do uživatelských účtů pro dárce, žadatele i Patrony 
Žadatelé, Patroni i dárci mají k dispozici své uživatelské účty, v nichž mohou sledovat příběhy svých dětí, nebo dětí, 
které podpořili. Žadatelé a Patroni zde mohou vyplňovat a doplňovat své žádosti, podepisovat smlouvy a vkládat 
poděkování dárcům. V průběhu roku 2021 jsme přihlašování pomocí hesla nahradili přihlašováním prostřednictvím 
zaslaného odkazu na e-mail, tzv. magic linku. Uživatelé si nemusí pamatovat heslo, stačí jen kliknout na odkaz 
zaslaný do jejich emailu.  
 
Transparentní účet jako samostatná dlaždice 
Pro dárce, kteří si nemohou nebo nechtějí vybírat ze zveřejněných příběhů jsme usnadnili jejich rozhodování tím,  
že své dary mohou zaslat na transparentní účet. Nechají tedy volbu na Patronovi dětí, který jejich zaslané finanční 
prostředky rozdělí na potřebné děti dle interních pravidel, se kterými se může dárce dopředu seznámit. 
 
Rychlé volby pomoci – usnadnění a zefektivnění procesu žádosti  
Pro žadatele jsme usnadnili proces žádosti o některé univerzální druhy pomoci jako je balík se školními potřebami 
se školní taškou a bez školní tašky, školní obědy a lyžařské kurzy. Rychlé volby usnadnily proces jak žadatelům  
při vyplňování, tak koordinátorkám při samotném zpracování žádosti. Důsledkem toho se tyto typy příběhů 
dostávají na web Patrona dětí mnohem rychleji.  
 
Spuštění blogu Patrona dětí 
V rámci našeho webu jsme vytvořili prostor pro informace, rozhovory a články. Nový blog jsme spustili  
v červenci 2021. Čtenáři zde najdou nejen vybrané aktuální příběhy, ale i články o tom, jak jsme pomáhali,  
rozhovory s Patrony a dárci, důležité informace o pomoci Patrona dětí a další témata. 
 
Patron dětí jako oficiální neziskový partner MFF KV a Zlín Film Festivalu 
K významným událostem můžeme jistě s hrdostí počítat i naši účast na dvou prestižních filmových festivalech. 
Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, který je nejprestižnějším filmovým festivalem ve střední  
a východní Evropě, jsme se v roli oficiálního neziskového partnera zúčastnili již potřetí. Naopak poprvé jsme  
se stali neziskovým partnerem Zlín film Festivalu, mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež.  
 
Spolupráce s institucionálními dárci 
V roce 2021 jsme rozšířili řady našich významných institucionálních dárců, ke kterým patřili Air Bank, Nadace 
3WFoundation, Nadace ČEZ, právní kancelář Koutník&partner, Livesport, Passerinvest Group, a.s. 
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ROZVAHA pro nevýdělečné  organizace 
 

v plném rozsahu 
ke dni 31. 12. 2021 (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.)                                                                                                                               
A. I.                   Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (součet  A.I.1. až A.I.7.)                                                                                                                  
  1.                     Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                                                                                                                                                              
  2.                     Software                                                                                                                                                                                                                  
  3.                     Ocenitelná práva                                                                                                                                                                                                    
  4.                     Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                                                                                                                                             
  5.                     Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                                                                                                                                                             
  6.                     Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                                                                                                                                                 
  7.                     Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek                                                                                                                                   
A. II.                  Dlouhodobý hmotný majetek celkem (součet  A.II.1. až A.II.10.)                                                                                                                  
  1.                     Pozemky                                                                                                                                                                                                                 
  2.                     Umělecká díla, předměty a sbírky                                                                                                                                                                       
  3.                     Stavby                                                                                                                                                                                                                      
  4.                     Hmotné movité věci a jejich soubory                                                                                                                                                                 
  5.                     Pěstitelské celky trvalých porostů                                                                                                                                                                      
  6.                     Dospělá zvířata a jejich skupiny                                                                                                                                                                          
  7.                     Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                                                                                                                                 
  8.                     Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                                                                                                                                                                 
  9.                     Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                                                                                                                                                     
10.                    Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                                                                                                                                        
A. III.                 Dlouhodobý finanční majetek celkem (součet  A.III.1. až A.III.6.)                                                                                                                 
  1.                     Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba                                                                                                                                                          
  2.                     Podíly – podstatný vliv                                                                                                                                                                                         
  3.                     Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                                                                                                                                                      
  4.                     Zápůjčky organizačním složkám                                                                                                                                                                        
  5.                     Ostatní dlouhodobé zápůjčky                                                                                                                                                                              
  6.                     Ostatní dlouhodobý finanční majetek                                                                                                                                                                
A. IV.                 Oprávky  k dlouhodob. majetku celkem (součet  A.IV.1 až A.IV.11.)                                                                                                             
  1.                     Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje                                                                                                                                     
  2.                     Oprávky k softwaru                                                                                                                                                                                               
  3.                     Oprávky k ocenitelným právům                                                                                                                                                                           
  4.                     Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku                                                                                                                         
  5.                     Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku                                                                                                                         
  6.                     Oprávky ke stavbám                                                                                                                                                                                              
  7.                     Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem                                                                                                                                       
                         a souborům hmotných movitých věcí 
  8.                     Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů                                                                                                                                             
  9.                     Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům                                                                                                                                              
10.                    Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku                                                                                                                             
11.                    Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku                                                                                                                             
B.                      Krátkodobý majetek celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)                                                                2 753                                           2 915 
B. I.                   Zásoby celkem (součet  B.I.1. až B.I.9.)                                                                                                                                                            
  1.                     Materiál na skladě                                                                                                                                                                                                 
  2.                     Materiál na cestě                                                                                                                                                                                                   
  3.                     Nedokončená výroba                                                                                                                                                                                            
  4.                     Polotovary vlastní výroby                                                                                                                                                                                     
  5.                     Výrobky                                                                                                                                                                                                                   
  6.                     Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny                                                                                                                                                             
  7.                     Zboží na skladě a v prodejnách                                                                                                                                                                          
  8.                     Zboží na cestě                                                                                                                                                                                                        
  9.                     Poskytnuté zálohy na zásoby                                                                                                                                                                              
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Náklady projektu Patron dětí 2021 

 
Mzdové náklady včetne sociáního a zdravotního pojištění                                                         7 470 
IT a vývoj                                                                                                                                              1 809 
Marketing + Sales produktu                                                                                                              2 811 
Provozní náklady                                                                                                                                1 819 
celkem v tis. Kč                                                                                                                                         13 909 

 
 
 
Výnosy projektu Patron dětí 2021 

 
Dotace na provoz Nadace Sirius                                                                                                    13 504 
Výnos z prodeje barterových služeb                                                                                                   371 
Ostatní                                                                                                                                                        34 
celkem v tis. Kč                                                                                                                                         13 909 

 
 
Náklady projektu Patron dětí 2021 v %

Mzdové náklady včetně sociáního a zdravotního pojištění           54 % 
 
IT a vývoj produktu                                                                                           13 % 
 
Marketing + Sales                                                                                             20 % 
 
Provozní náklady                                                                                               12 %
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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                                                                                                                                                                                                                       
  3.                     Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků                                                                                                                       
A. II.                  Výsledek  hospodaření celkem (A.II.1. + A.II.2. + A.II.3.)                                                                                                                                
  1.                     Účet výsledku hospodaření                                                                                                                                                                                  
  2.                     Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení                                                                                                                                                 
  3.                     Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let                                                                                                                                           
B.                      Cizí zdroje celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)                                                                                 2 752                                           2 914 
B. I.                   Rezervy celkem (B.I.1.)                                                                                                                                                                                         
  1.                     Rezervy                                                                                                                                                                                                                    
B. II.                  Dlouhodobé závazky celkem (součet  B.II.1. až B.II.7.)                                                                                                                                  
  1.                     Dlouhodobé úvěry                                                                                                                                                                                                  
  2.                     Vydané dluhopisy                                                                                                                                                                                                  
  3.                     Závazky z pronájmu                                                                                                                                                                                              
  4.                     Přijaté dlouhodobé zálohy                                                                                                                                                                                   
  5.                     Dlouhodobé směnky k úhradě                                                                                                                                                                             
  6.                     Dohadné účty pasivní                                                                                                                                                                                            
  7.                     Ostatní dlouhodobé závazky                                                                                                                                                                               
B. III.                 Krátkodobé závazky celkem (součet  B.III.1. až B.III.23.)                                                                 927                                               866 
  1.                     Dodavatelé                                                                                                                                                291                                               296 
  2.                     Směnky k úhradě                                                                                                                                                                                                   
  3.                     Přijaté zálohy                                                                                                                                                                                                          
  4.                     Ostatní závazky                                                                                                                                                                                                      
  5.                     Zaměstnanci                                                                                                                                             361                                               361 
  6.                     Ostatní závazky vůči zaměstnancům                                                                                                                                                                
  7.                     Závazky k institucím sociálního zabezpečení                                                                                    196                                               183 
                         a veřejného zdravotního pojištění 
  8.                     Daň z příjmů                                                                                                                                                                                                           
  9.                     Ostatní přímé daně                                                                                                                                     54                                                 26 
10.                    Daň z přidané hodnoty                                                                                                                                                                                          
11.                    Ostatní daně a poplatky                                                                                                                                                                                        
12.                    Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu                                                                                                                                                            
13.                    Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávních celků                                                                                                      
14.                    Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů                                                                                                                         
15.                    Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti                                                                                                                                      
16.                    Závazky z pevných termínovaných operací a opcí                                                                                                                                           
17.                    Jiné závazky                                                                                                                                                                                                           
18.                    Krátkodobé úvěry                                                                                                                                                                                                   
19.                    Eskontní úvěry                                                                                                                                                                                                        
20.                    Vydané krátkodobé dluhopisy                                                                                                                                                                             
21.                    Vlastní dluhopisy                                                                                                                                                                                                   
22.                    Dohadné účty pasivní                                                                                                                                25                                                       
23.                    Ostatní krátkodobé finanční výpomoci                                                                                                                                                              
B. IV.                 Jiná pasiva celkem (součet  B.IV.1. až B.IV.2.)                                                                                1 825                                            2 048 
1.                       Výdaje příštích období                                                                                                                                                                                          
2.                       Výnosy příštích období                                                                                                                        1 825                                            2 048 
                         PASIVA CELKEM (A. + B.)                                                                                                                   2 753                                           2 915 

patron dětí   
výroční  zpráva 2021

22 

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.)                                                                                   170                                               112 
  1.                     Odběratelé                                                                                                                                                                                                              
  2.                     Směnky k inkasu                                                                                                                                              
  3.                     Pohledávky za eskontované cenné papíry                                                                                                                                                        
  4.                     Poskytnuté provozní zálohy                                                                                                                                                                                 
  5.                     Ostatní pohledávky                                                                                                                                  170                                                 98 
  6.                     Pohledávky za zaměstnanci                                                                                                                                                                                
  7.                     Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení                                                                                                                                        
                         a veřejného zdravotního pojištění 
  8.                     Daň z příjmů                                                                                                                                                                                                           
  9.                     Ostatní přímé daně                                                                                                                                                                                                
10.                    Daň z přidané hodnoty                                                                                                                                                                                          
11.                    Ostatní daně a poplatky                                                                                                                                                                                        
12.                    Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem                                                                                                                       
13.                    Nároky na dotace a ostatní zúčtování                                                                                                                                                               
                         s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků 
14.                    Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti                                                                                                                                   
15.                    Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí                                                                                                                                     
16.                    Pohledávky z vydaných dluhopisů                                                                                                                                                                      
17.                    Jiné pohledávky                                                                                                                                                                                               14 
18.                    Dohadné účty aktivní                                                                                                                                                                                             
19.                    Opravná položka k pohledávkám                                                                                                                                                                        
B. III.                 Krátkodobý finanční majetek celkem (součet  B.III.1. až B.III.7.)                                                 2 311                                            2 803 
  1.                     Peněžní prostředky v pokladně                                                                                                                19                                                 12 
  2.                     Ceniny                                                                                                                                                                                                                      
  3.                     Peněžní prostředky na účtech                                                                                                            2 292                                            2 791 
  4.                     Majetkové cenné papíry k obchodování                                                                                                                                                            
  5.                     Dluhové cenné papíry k obchodování                                                                                                                                                                
  6.                     Ostatní cenné papíry                                                                                                                                                                                             
  7.                     Peníze na cestě                                                                                                                                                                                                      
B. IV.                 Jiná aktiva celkem (součet.  B.IV.1. až B.IV.2.)                                                                                   272                                                       
  1.                     Náklady příštích období                                                                                                                          272                                                       
  2.                     Příjmy příštích období                                                                                                                                                                                           
                         AKTIVA CELKEM (A. + B.)                                                                                                                  2 753                                           2 915 
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Označení         VÝNOSY                                                                                                                                                           Činnost 
                                                                                                                                                               hlavní                 hospodářská                          celkem 
a                        b                                                                                                                                            1                                      2                                     3 
B.I.                    Provozní  dotace (B.I.1.)                                                                                         13 504                                                                   13 504 
  1.                     Provozní dotace                                                                                                        13 504                                                                   13 504 
B.II.                   Přijaté příspěvky (součet B.II.2. až B.II.4.)                                                                                                                                                      
  2.                     Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami                                                                                                                            
  3.                     Přijaté příspěvky (dary)                                                                                                                                                                                         
  4.                     Přijaté členské příspěvky                                                                                                                                                                                     
B.III.                  Tržby za vlastní výkony a za zboží                                                                              405                                                                         405 
B.IV.                  Ostatní výnosy (součet B.VI.5. až B.VI.10.)                                                                                                                                                     
  5.                     Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále                                                                                                                             
  6.                     Platby za odepsané pohledávky                                                                                                                                                                         
  7.                     Výnosové úroky                                                                                                                                                                                                     
  8.                     Kursové zisky                                                                                                                                                                                                         
  9.                     Zúčtování fondů                                                                                                                                                                                                     
10.                    Jiné ostatní výnosy                                                                                                                                                                                               
B.V.                   Tržby z prodeje majetku (součet B.V.11. až B.V.15.)                                                                                                                                     
11.                    Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku                                                                                                              
12.                    Tržby z prodeje cenných papírů a podílů                                                                                                                                                           
13.                    Tržby z prodeje materiálu                                                                                                                                                                                    
14.                    Výnosy z krátkodobého finančního majetku                                                                                                                                                     
15.                    Výnosy z dlouhodobého finančního majetku                                                                                                                                                    
                         VÝNOSY CELKEM (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + B.V.)                                           13 909                                                                   13 909 
C.                      Výsledek hospodaření před zdaněním                                                                          0                                                                             0 
D.                      Výsledek hospodaření po zdanění                                                                                  0                                                                             0 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace 
 

v plném rozsahu 
ke dni 31. 12. 2021 (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.)              5 904                                                                     5 904 
  1.                     Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek                        35                                                                           35 
  2.                    Prodané zboží                                                                                                                                                                                                          
  3.                     Opravy a udržování                                                                                                             4                                                                             4 
  4.                     Náklady na cestovné                                                                                                       10                                                                           10 
  5.                     Náklady na reprezentaci                                                                                                    9                                                                             9 
  6.                     Ostatní služby                                                                                                              5 846                                                                     5 846 
A.II.                   Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace (součet A.II.7. až A.II.9.)                                                                                                  
  7.                     Změna stavu zásob vlastní činnosti                                                                                                                                                                   
  8.                     Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb                                                                                                                                 
  9.                     Aktivace dlouhodobého majetku                                                                                                                                                                        
A.III.                  Osobní náklady (součet A.III.10. až A.III.14.)                                                       7 470                                                                     7 470 
10.                    Mzdové náklady                                                                                                          5 626                                                                     5 626 
11.                    Zákonné sociální pojištění                                                                                        1 826                                                                     1 826 
12.                    Ostatní sociální pojištění                                                                                                18                                                                           18 
13.                    Zákonné sociální náklady                                                                                                                                                                                    
14.                    Ostatní sociální náklady                                                                                                                                                                                       
A.IV.                  Daně a poplatky (A.IV.15.)                                                                                                                                                                                  
15.                    Daně a poplatky                                                                                                                                                                                                     
A.V.                   Ostatní náklady (součet A.V.16. až A.V.22.)                                                             535                                                                        535 
16.                    Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále                                                                                                                             
17.                    Odpis nedobytné pohledávky                                                                                                                                                                              
18.                    Nákladové úroky                                                                                                                                                                                                    
19.                    Kursové ztráty                                                                                                                                                                                                        
20.                    Dary                                                                                                                                  534                                                                         534 
21.                    Manka a škody                                                                                                                                                                                                       
22.                    Jiné ostatní náklady                                                                                                           1                                                                             1 
A.VI.                 Odpisy,  prodaný majetek, tvorba a použití                                                                                                                                                     
                         rezerv a opravných položek (součet A.VI.23. až A.I.27.) 
23.                    Odpisy dlouhodobého majetku                                                                                                                                                                           
24.                    Prodaný dlouhodobý majetek                                                                                                                                                                             
25.                    Prodané cenné papíry a podíly                                                                                                                                                                            
26.                    Prodaný materiál                                                                                                                                                                                                   
27.                    Tvorba a použití rezerv a opravných položek                                                                                                                                                   
A.VII.                Poskytnuté příspěvky (A.VII.28.)                                                                                                                                                                       
28.                    Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi                                                                                                                           
                         organizačními složkami                                                                                                        
A.VIII.               Daň z příjmů (A.VIII.29.)                                                                                                                                                                                     
29.                    Daň z příjmů                                                                                                                                                                                                           
                         NÁKLADY CELKEM  
                         (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + A.VII. + A.VIII.)                                 13 909                                                                   13 909 
  
 

Patron dětí, z. ú. 
Malostranské nábřeží 558/1 
118 00  Praha 1  
IČO: 068 26 911
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1.c Pohledávky 
Pohledávky se účtují ve své nominální hodnotě. Společnost stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám  
na základě vlastní analýzy platební schopnosti svých zákazníků a věkové struktury pohledávek. Tvorba a zúčtování 
opravných položek je vykázána ve výkazu zisku a ztráty v položce „Úpravy hodnot pohledávek“.  
 
1.d 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. 
 
1.e 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. 
 
1.f Postupy účtování o nadačních příspěvcích 
Přijaté nadační příspěvky jsou účtovány jako závazek za poskytovatelem příspěvků Nadací Sirius. Zúčtování 
příspěvků probíhá pomocí výnosového účtu 648 – Ostatní provozní výnosy. Nevyužitý příspěvek je na konci roku 
vykázán na účtu časového rozlišení 384 – Výnosy příštích období. 
 
1.g Změna účetních postupů  
V roce 2021 a ani v roce 2020 nedošlo ke změně účetních postupů, pokud není výše uvedeno jinak. 
 
1.h Oprava chyb minulých let  
V roce 2021 a ani v roce 2020 nedošlo k žádných opravám chyb minulých let. 
 
4. Krátkodobý finanční majetek 
K 31. prosinci 2021 činil zůstatek na bankovním účtu 2 791 tis. Kč (2020: 2 292 tis. Kč). 
Zůstatek v pokladně činil 12 tis. Kč (2020: 19 Kč). 
 
5. Dlouhodobý majetek 
Ústav nenakoupil za období roku 2021 a ani za období roku 2020 žádný nehmotný nebo hmotný majetek.  
 
6. Pohledávky a závazky 
1.a Krátkodobé pohledávky činí k 31. prosinci 2021: 112 tis Kč (2020: 170 tis. Kč).  
1.b Krátkodobé závazky činí k 31. prosinci 2021: 866 tis. Kč (2020: 927 tis. Kč). Ústav eviduje závazky po lhůtě 

splatnosti ve výši 1 tis. Kč (2020: 8 tis. Kč). Žádné závazky nejsou k 31. prosinci 2021 a ani k 31. prosinci 2020 
kryty zárukami a Ústav k 31. prosinci 2021 a ani k 31. prosinci 2020 neeviduje žádné závazky nevykázané 
v rozvaze.  

1.c Dohadné účty pasivní činní k 31.12.2021: 0 Kč (2020: 25 tis. Kč). 
1.d Náklady příštích období činní k 31.12.2021: 0 tis. Kč (2020: 272 tis. Kč). 
1.e Výnosy příštích období činí k 31. prosinci 2021: 2 048 tis. Kč (2020: 1 825 tis. Kč) a představují časové rozlišení 

přijatých nadačních příspěvků ve výši 1 643 tis. Kč (2020: 1 552 tis. Kč) a tržeb z prodeje výrobků a služeb  
ve výši 405 tis. Kč (2020: 273 tis. Kč). 
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Příloha v účetní závěrce (nekonsolidovaná) 
 

Rok končící 31. prosincem 2021 
(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:   
1.a podpora a ochrana potřeb a zájmů dětí;  
1.b aktivní účast na charitativních projektech spočívajících v podpoře a ochraně zájmů dětí;  
1.c komunikace a spolupráce s rodiči dětí se sociálním nebo zdravotním znevýhodněním;  
1.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 2020: 
Jiří Šmejc – předseda 
Vladimír Uhde – člen 
Pavel Zuna – člen 
 
Statutární orgán – ředitelka Ústavu k 31. prosinci 2021:  
Mgr. Edita Mrkousová  
 
2. Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den 
Účetním obdobím jednotky je období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021. Rozvahovým dnem  
dle § 19 odst. 1 zákona o účetnictví je 31. prosinec 2021. 
 
3. Zásadní účetní postupy 
1.a 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. 
 
1.b Krátkodobý finanční majetek 
Krátkodobý finanční majetek představuje zůstatek na běžných účtech bank a v pokladně v českých korunách.    
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11.  Informace o odměnách statutárním auditorům 
Informace o odměnách statutárním auditorům – § 30/1i – Celková odměna přijatá auditorem za povinný audit 
roční účetní závěrky a celková odměna přijaté auditorem za jiné ověřovací služby, za daňové poradenství a jiné 
neauditorské služby činí 6 tis. Kč (2020: 5 tis. Kč). 
 
12. Daň z příjmů 
V roce 2021 a také v roce 2020 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. 
 
13. Hospodářská činnost 
V roce 2021 a ani v roce 2019 Patron dětí, z.ú. neeviduje a nevykazuje žádnou hospodářskou činnost.  
 
14. Významná následná událost 
K datu sestavení účetní závěrky nejsou správní radě známy žádné významné následné události, které by ovlivnily 
účetní závěrku k 31. prosinci 2021. 
 
15. Covidová pandemie 
Dopad covidové pandemie na náš ústav nebyl skoro žádný. Našim zaměstnancům jsme v době nejsilnější epidemie 
umožnili navýšení počtu dnů práce z domova.  
 
16. Válka na Ukrajině 
Válka na Ukrajině, která vypukla dne 24. 2. 2022, neměla na účetní uzávěrku ani na samotné fungování projektu 
žádný vliv.  
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne: 19. září 2022 
 
 
Závěrku sestavil (jméno, podpisový záznam):                             Veronika Kunešová: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
 
 
Statutární orgán (jméno, podpisový záznam):                             Edita Mrkousová: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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7. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období  
 

1. 1.–31. 12. 2021                                                                                 Počet                       Mzdové                  Náklady na sociální                    Sociální 
                                                                                                    zaměstnanců                        náklady          zabezpečení a zdravotní                    náklady 
                                                                                                                                                                                                        pojištění 
Zaměstnanci                                                                                            10,86                5 626 tis. Kč                                1 826 tis. Kč                              18 
Celkem                                                                                                      10,86                5 626 tis. Kč                                1 826 tis. Kč                              18 

 
1. 1.–31. 12. 2020                                                                                 Počet                       Mzdové                  Náklady na sociální                    Sociální 
                                                                                                    zaměstnanců                        náklady          zabezpečení a zdravotní                    náklady 
                                                                                                                                                                                                        pojištění 
Zaměstnanci                                                                                              9,89                5 251 tis. Kč                                1 409 tis. Kč                                 0 
Celkem                                                                                                        9,89                5 251 tis. Kč                                1 409 tis. Kč                                 0 

 
Ústav v roce 2021 a ani v roce 2020 nevyplatil členům Správní rady odměny a funkční požitky za období 
z titulu jejich funkce. Ústav v roce 2021 a ani v roce 2020 neposkytl žádný úvěr, půjčku, nebo jiné plnění 
členům Správní rady. 
 
8. Závazky ze sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění a daň z příjmu 
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí k 31. prosinci 2021: 183 tis. Kč (2020: 196 tis. Kč), 
ze kterých 123 tis. Kč (2020: 132 tis. Kč) představují závazky ze sociálního zabezpečení, 53 tis. Kč (2020: 57 tis. Kč) 
představují závazky ze zdravotního pojištění a 7 tis. Kč představuje zákonné pojištění zaměstnanců  
(2019: 7 tis. Kč). Zálohová daň z příjmů zaměstnanců činí 26 tis. Kč (2020: 53 tis. Kč). 
Žádné z těchto závazků nejsou k 31. prosinci 2021 a ani k 31. prosinci 2020 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 2021. Celková výše poskytnutého Nadačního příspěvku za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 byla  
14 000 tis. Kč (2020: 11 000 tis. Kč). V roce 2021 bylo využito 13 504 tis Kč a pro rok 2022 zbývá 2 048 tis Kč.  
V roce 2020 zbyl nadační příspěvek ve výši 1 552 tis. Kč pro využití v následujícím období. Tento příspěvek  
byl v roce 2021 plně využit. 
 
10. Služby 

Dodavatelé                                                                                                                                                                                                     1. 1.–31. 12. 2021 
Kleos Vision s.r.o.                                                                                                                                                                                                      1 654 tis.Kč 
FACEBOOK IRELAND LIMITED                                                                                                                                                                                    781 tis.Kč 
Kateřina Havelková                                                                                                                                                                                                       739 tis.Kč 
Ostatní                                                                                                                                                                                                                         2 671 tis.Kč 
Celkem                                                                                                                                                                                                                      5 845 tis. Kč    

 
Dodavatelé                                                                                                                                                                                                     1. 1.–31. 12. 2020 
Kleos Vision s.r.o.                                                                                                                                                                                                      1 180 tis.Kč 
FACEBOOK IRELAND LIMITED                                                                                                                                                                                   942 tis.Kč 
VidyaWave Interactiv s.r.o.                                                                                                                                                                                          726 tis.Kč 
Ostatní                                                                                                                                                                                                                         3 335 tis.Kč 
Celkem                                                                                                                                                                                                                      6 183 tis. Kč    
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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


