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Úvodem
Ahoj,   jmenuji se Pestrouš a už třetím rokem jsem maskotem
Pestré. Jsem samozřejmě asistenční pes a mým posláním je tak 
trochu štěkat do všeho. Loni se toho u nás dělo opět hodně, ale ta 
nejzásadnější věc se odehrála na ředitelském křesle. Michal Prager 
se totiž rozhodl plně věnovat politické kariéře, a tak ho na místě 
ředitele vystřídala naše nová, úžasná a velmi pracovitá paní ředitelka, 
Jana Sirotková. A to bych nebyl já, abych se jí nezeptal na pár věcí... 
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Paní ředitelko, první otázka je jasná. 
Proč jste se rozhodla  pro Pestrou 
a jak se Vám tu s námi  líbí? 
Ahoj Pestrouši, děkuji za pozvání k rozhovoru. 
Pestrou jsem znala z minulosti a také jsem s ní 
měla možnost  trochu spolupracovat.  Moc se mi 
líbilo, co děláte a jak to děláte. Kromě toho 
jsem byla velkou fanynkou Jeffa, Michalova  
asistenčního psa. A když se naskytla příležitost  se 
k vám přidat, tak jsem neváhala a přijala 
každodenní pestrost  za  svou. Jsem s vámi moc 
ráda. Je to krásná, i když někdy velmi náročná 
práce.  

Jana Sirotková, ředitelka Pestrá, o.p.s.
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Tak Vás vítáme v naší Pestré rodině 
a doufáme, že toho společně hodně 
zažijeme. Když už jsme  u toho, co  
se v Pestré v  roce 2018 podle Vás 
nejvíc povedlo?
Děkuji  všem  za milé a vstřícné přijetí. Těch 
věcí je opravdu hodně, ale zkusím vybrat ty 
nejzásadnější. V prvé řadě se nám povedlo 
vycvičit a předat  celkem  9 psích pomocníků, 
kteří nyní pomáhají, kde je potřeba. Navázali 
jsme skvělou spolupráci s Českou televizí, 
která se zapojila do dobrovolnické pomoci 
s výchovou  našich asistenčních psů a už 
3 štěňata byla svěřena do péče jejich 
zaměstnanců. Společně jsme také natočili 
spot, který má podpořit kampaň Milionový pes. 
Zapojili jsme se do tvorby evropských CEN 
standardů pro asistenční psy a do jednání 
u kulatých stolů k řešení problematiky
asistenčních psů. Obhájili jsme na další tři roky
Značku spolehlivosti (čeká nás ale každý rok
malá prověrka). Stali jsme se hlavním
partnerem Metropolitní univerzity Praha
a spolutvůrcem studijního programu Cestovní
ruch a předmětu Přístupný (bezbariérový)
cestovní ruch.

To je skvělé, chválím. 
A co dalšího Vás napadá?
Za zmínku také určitě stojí projekt Potkej 
svoji hvězdu, kterým jsme se rozhodli našim 
klientům umožnit setkání s jejich oblíbenou 

osobností. Jako první se zapojil Lukáš 
Pavlásek, který se setkal s Jáchymem 
s Aspergerovým syndromem. Zároveň kapela 
Sto zvířat se stala patronem Pestré psí 
školky. 

Všiml jsem si na webu, že jsme 
naplno rozjeli Audity bezbariérovosti 
a Prožitkové workshopy. Přiblížíte 
čtenářům, o co se jedná?
Audity a workshopy děláme už delší dobu, ale 
nově jsme jim dali větší prostor, stejně tak jako 
Pestré cestovce, na našem webu. Máme na ně 
skvělé zpětné vazby od DM drogerie a O₂ 
Czech Republic, a rádi bychom okruh 
odpovědných firem dále rozšiřovali. Prožitkové 
workshopy jsou interaktivní školení, která 
realizujeme pro firmy s cílem připravit jejich 
zaměstnance na komunikaci s  lidmi s různým 
druhem postižení. Audity zjišťujeme, jak 
prostory vyhovují zákazníkům s různým 
postižením a v závěrečné auditní zprávě 
navrhujeme řešení pro odstranění bariér. 
Finance získané z poskytování těchto služeb 
putují na výcvik asistenčních psů, osvětu 
a  zaměstnávání lidí s postižením. 



A jak vlastně běží kampaň Milionový 
pes?

To je běh na dlouhou trať. Problematika 
asistenčních psů se řeší na úrovni ministerstev 
už od konce roku 2009. Zákonná úprava, která 
by zajistila rovnoprávnost majitelů asistenčních 
a vodicích psů však stále neexistuje. Nesedíme 
ale s packama v klíně, aktivně se snažíme 
osvětou a propagací toto téma udržovat živé 
a také se podílíme na tvorbě evropských CEN 
standardů pro asistenční psy. V květnu 2018 
jsme přizvali ke kulatému stolu všechny 
organizace zabývající se výcvikem asistenčních 
psů a diskutovali nad možnostmi řešení. 
K dalšímu kulatému stolu došlo na popud  
Veřejného ochránce  práv v listopadu 2018  na 
půdě MPSV.  Byla  odsouhlasena definice psa 
se speciálním výcvikem a následně byl 
předložen návrh právní úpravy paní ministryni 
Maláčové. Čekáme nyní na její vyjádření.  
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To zní všechno skvěle. Moc Vám 
děkuji za rozhovor, paní ředitelko. 
Chtěla  byste ještě na závěr něco 
dodat? 
V roce 2019 nás čekají oslavy 10. výročí, na 
naše příznivce tak čeká řada novinek, zážitků 
a zábavy. Chystáme například kampaň Pestrý 
život lidí s postižením, koncert kapely Sto 
zvířat, účast v charitativním dílu pořadu Kde 
domov můj... a spoustu dalšího. Nebudeme 
ale všechno prozrazovat, ať se máte na co 
těšit. Takže nás bedlivě sledujte na sociálních 
sítích a našem webu, ať něco nepropásnete.

   Za Pestrou, o.p.s. Jana a 



Parťáci pro život
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Historie

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Založení Pestré společnosti, o.p.s. 

Začátek se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením 

Ochranná známka „Práce postižených“ 

Založení cestovní agentury Bezbatour 

Zahájení poskytování sociální rehabilitace 

Akreditace ADEu, Značka „Spolehlivá neziskovka“, Start kampaně Ponožkový pes 

Předání 25. asistenčního psa 

Benefiční pořad Zázraky přírody, předání 1. asistenčního psa pro dítě s autismem 

Program výchov štěňat, rozšíření pracovního týmu trenérek psů, nový vizuální styl

Značka spolehlivosti na další 3 roky, spolupráce s ČT, Milionový pes, ponožkový Pestrouš,
nová paní ředitelka

2018



Pestrá rodina
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Organizační 
struktura

Pestrý tým

Správní rada 

Dozorčí rada

Pestré vedení 

Mgr. Kristýna Mlejnková, Ph.D. – členka 
Jiří Průša – předseda  
Mgr. Karolina Špačková – členka 

  Ing.
 
Michele

 
Mensová

 
Mgr. Daniela Vlčková 

Bc. Michal Prager, MBA – ředitel do 31. 7. 2018 (statutární orgán do 31. 12. 2018) 
Ing. Jana Sirotková, Ph.D. – ředitelka od 1. 8. 2018  
Mgr. Klára Pragerová – vedoucí sociální služby, zástupkyně ředitel/ky 
Michaela Perčinová – vedoucí výcviku asistenčních psů, pracovnice v sociálních službách 

Bc. Michaela Řezníčková, DiS.
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Organizační 
struktura

Pestrý tým

Zaměstnanci 
Jana Augustinová – PR manažerka
Mario Bortolotti – IT správce 
Jana Červinková – trenérka psů
Tereza Dědková – trenérka psů, pracovnice v sociálních službách 
Bc. Tomáš Hauser, DiS. – projektový manažer  
Mgr. Karel Chlouba – obchodní manažer cestovní agentury 
Kristina Chourová, DiS. – sociální pracovnice
Michal Kabát – prodejce cestovní agentury 
Pavlína Kotačková – trenérka psů, pracovnice v sociálních službách 
Jana Křepelková – koordinátorka  dobrovolníků  
Miluška Křupalová – trenérka psů, pracovnice v sociálních službách 
Žaneta Schmuttermeierová – asistentka výcviku  
Mgr. Hana Srbková – trenérka psů, pracovnice v sociálních službách 
Květa Suchomelová – asistentka  ředitel/ky, administrativní pracovnice 
Albert Šulva / Martin Srnec – osobní asistent
Mgr. Martina Vaňková / JUDr. Iveta Krůtová – fundraiserka
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Jaroslava Bartoňková, Šárka Benešová, Martina Bilová, Tereza Birková, Jitka Boudová, 
Martina Brabcová, Eliška Bugnerová, Monika Čiperová, Tereza Dědková, Denisa Dužárová, 
Marie Dvořáková, Ivan Fibír, Iveta Harčariková, Miroslava Chroboková, Helena Chvalovská, 
Hana Jarešová, Marta Jelínková, Pavlína Knotková, Jan Kotek, Miroslav Košátko, Alina 
Kozlová, Iveta Krůtová, Miroslava Milojkovič, Zuzana Nováková, Andrea Pacalová, Přemysl 
Pavlík, Iveta Pojerová, Jiří Průša, Zuzana Růžičková, David Sedláček, Kristýna Schejbalová, 
Marek Slebodnik, Zuzana Soudská, Jan Synáček, Jana Šimková, Ivana Učíková, Irena 
Vocásková, Barbora Vocelová, Tereza Vondrášková, Markéta Vránková, Terezie Vývarská, 
Irena Wintrová

Organizační 
struktura

Pestrý tým

Dobrovolníci a vychovatelé 

Dobrovolníci včetně 
vychovatelů věnovali 
organizaci celkem  
37  854  hodin. 

Děkujeme! 

 
Naši dobrovolníci vychovatelé mají u sebe štěně rok a půl, o které se starají 
ve svých domovech. S láskou a pílí pomáhají připravit budoucího asistenta na 
hvězdnou dráhu psího pomocníka. Další dobrovolníci nám pomáhají na 
prezentačních akcích, fotodokumentují naše pestré aktivity, hlídají psy při 
nácvikových dnech nebo zajišťují překlady do cizích jazyků.



Z lásky k lidem i psům
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Cv ičíme asistenční psy bez kotců, v přirozeném prostředí. 
Cvičíme asistenční psy s individuálním přístupem k povaze psa. 
Připravujeme asistenční psy důstojně: pes je partner. 
Výcvikem asistenčních psů přispíváme k integraci lidí s postižením. 

Podporujeme děti i dospělé s postižením ve větší soběstačnosti a samostatnosti. 
Poskytujeme klientům dlouhodobý sociální servis. 
Připravujeme asistenční psy na míru konkrétnímu klientovi. 
Asistenčního psa vždy profesionálně předáme. 
Jsme s klienty stále v kontaktu. 

Poskytujeme kvalitní a kontinuální sociální službu. 
Pomáháme najít uplatnění a možnost seberealizace lidem s postižením. 

Rozumíme vám, protože to žijeme. 

Vize 

Cvičíme vodicí a asistenční psy 
pro lidi s různým postižením

Podporujeme klienty 
v soběstačnosti a samostatnosti 

Přispíváme ke zlepšení kvality 
života lidí s postižením 
a k jejich integraci do společnosti

Zaměstnáváme lidi s postižením 

Pestrý život lidí s postižením

Poslání



Asistenční pes není 
robot ani hračka
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Medailonky 
předaných psů 

Dusty pro Nikolu 

Barney pro Jáchyma

Kessy pro Míšu 
Míša je mladá slečna s atypickým autismem. Ráda chodí do knihovny, čte a plete. Píše si také 
svůj cestovatelský deník , protože má úžasnou paměť a pamatuje si veškeré detaily ze svých 
cest a výletů. Míša přišla do Pestré s přáním, abychom jí našli psího parťáka, který ji podrží 
v těžkých životních situacích. Často například nerozumí sociálním interakcím mezi lidmi, což 
je u lidí s PAS běžné. Jednou z věcí, která dělá Míše potíže je komunikace s doktory. Ukázalo 
se ale, že v doprovodu Kessynky je vše mnohem snazší. Už i přes přechod díky Kessy zvládá 
chodit bez maminky, a to je obrovský úspěch.

Na Jáchymovi na první pohled nepoznáte, že dělá a vnímá věci jinak než ostatní. Svým 
výjimečným zájmem o historii s jejími přesnými daty naplňuje naši stereotypní představu o tom, 
jak se asi chová dítě s Aspergerovým syndromem. Hlavním úkolem asistenčního psa pro děti 
s poruchou autistického spektra (PAS) je doprovod a canisterapie. Tak je tomu i u této dvojice. 
Od té doby, co má Jáchym Barneyho za parťáka, zvládá vše mnohem lépe. Každou novou, a pro 
Jáchyma většinou tím pádem stresovou situaci přijímá s větším klidem.

Dustyho si rodina předvychovala sama, a tak se s ním Nikolka skamarádila už během výchovy. 
Moc jí mrzelo, že ho musela odevzdat do výcviku. Teď už jsou ale zase spolu a Dusty pomáhá 
Nikolce nejen s otevíráním a zavíráním dveří, podáváním spadlých věcí ze země nebo od 
ostaních členů rodiny do klína, ale také s prohříváním ztuhlého svalstva nebo překonáváním 
bariér ke zdravým vrstevníkům.



18

Medailonky 
předaných psů 

Chesse pro Martina 

Hakim pro Žanetu

Casey pro Michala 

Žaneta  je naše kolegyně, která v Pestré pracuje už několik  let. Na vozík se dostala ve 20 letech, 
když jela s několika lidmi ze své první brigády a na mostě dostali smyk. Žaneta bydlí ve vlastním  
domku, kde jí Hakim dělá nejen společnost, ale také jí je velkým pomocníkem. Podává spadlé 
předměty nebo podává druhé osobě (tzv. pošťák) a prohřívá jí nohy, ruce a krk při canisterapii. 
Pomohl jí také ustálit denní režim a přivolá pomoc při pádu z vozíku.

Michalův asistenční pes Jeff si po 10 letech užívá zaslouženého důchodu. Zůstává v rodině, protože 
je její právoplatný člen. Michalovi teď pomáhá Casey, který mu dělá sociálně aktivizační  podporu  
v práci. V rodině pomáhá budovat komunikační most s dcerou Natálkou a vytvářejí společný aktivní 
program, protože psi jsou jejich společný zájem. Kromě toho dělá Casey klasickou asistenční 
pomoc, jako otevírání dveří, rozsvěcování světla, podávání spadlých předmětů, sundávání rukavic a 
pasivní canisterapii.    

Martin má od narození dětskou obrnu a pohybuje se pomocí mechanického vozíku. Doma se 
zvládne pohybovat lezením po čtyřech. Chesse je pro Martina velkou motivací. Díky tomu, že se o něj 
částečně stará sám, si zdokonaluje svoji jemnou motoriku a také myslí nejen na své potřeby, ale i na 
potřeby Chesse. Díky psímu parťákovi se Martinovi zlepšuje komunikace s okolím a navazuje 
další kontakty. Chesse Martinovi také podává spadlé předměty. Společně i polohují 
a prohřívají Martinova bolavá záda a ztuhlé svaly.
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Vojta je mladý muž, který následkem úrazu mozku ochrnul na levou stranu těla. Vojta je 
v současné době v rekonvalescenci a pohybuje se s pomocí vozíku. Coudy je Vojtův společník 
a kamarád, který mu pomáhá dostat se zpátky na nohy, je mu psychickou oporou a provádějí 
spolu pasivní canisterapii na uvolňování křečových stavů levé strany těla.

Daniel je dospívající muž s kombinovaným postižením. Jeho diagnóza je DMO, autismus 
a epilepsie. Pro Dana je nepříjemný fyzický kontakt s lidmi, kteří jsou pro něj noví, nebo je dlouho 
neviděl. Danovi chybí společnost a podněty k dalšímu rozvoji. S tím mu nyní pomáhá Jamie, který si 
s ním hraje a prohřívá mu spastickou ruku. Pomoc psího asistenta oceňují i Danovi rodiče. Epilepsie 
se Danovi projevuje nočními záchvaty a Jamie chodí rodiče při záchvatu vzbudit. Jamie také 
v některých situacích nahrazuje maminku.

Medailonky 
předaných psů 

Coudy pro Vojtu

Jamie pro Dana 

Grayson pro Marka 
Marek je dospívající mladý muž, který se potýká s vrozenou vývojovou vadou mozku. Kvůli těžké 
skolióze Marek hodně leží, sedět vydrží s oporou maximálně hodinu. Komunikuje gesty, protože řeč 
mu dělá obtíže. Grayson je Markovi psychickou oporou a parťákem do nepohody. Společně polohují, 
aby Marek uvolňoval své spasmy. Gray je také velkým pomocníkem pro maminku. Podáváním 
různých předmětů jí pomáhá v péči o Marka. 



Aktivní rozvíjení 
schopností 

a dovedností 
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Poskytujeme následný servis – pravidelně pracujeme s klientem a jeho vycvičeným psem po 
celou dobu činné služby předaného psa, provádíme skupinové a individuální nácviky, 
poskytujeme konzultace a pořádáme nácvikové pobyty a aktivizační činnosti. 

Sociální 
rehabilitace 

Přípravný
 
servis

 
na

 vlastnictví asistenčního psa

Předání psa a poradenství

Následný servis

Cílem naší služby sociální rehabilitace je snížit závislost lidí s postižením na 
pomoci druhých osob tak, že budou využívat pomoci a podpory asistenčního 
či vodicího psa. Díky spolupráci klienta a jeho psa se rozvinou schopnosti 
a dovednosti, které klientovi a jeho rodině umožní žít pestrý a plnohodnotný 
život.  

Předáváme psa do rodiny – předáváme psa na sžívací období a následně po třech měsících 
oficiálně předáváme do osobního vlastnictví. Nacvičujeme dovednosti se psem a poskytujeme 
konzultace, aktivizační aktivity a poradenství. 

Připravujeme klienta na vlastnictví asistenčního psa – zjišťujeme potřeby klienta, sestavujeme 
individuální plán, tvoříme osobní profil, vybíráme vhodného psa, nacvičujeme dovednosti 
s klientem a jeho budoucím psem a připravujeme aktivizační činnosti s dalšími majiteli. Součástí 
přípravného servisu může být rozhodnutí klientské rodiny a organizace, že rodina není vhodným 
žadatelem o asistenčního či vodicího psa. V tomto případě hledáme pro takovou rodinu jinou 
sociální službu nebo vyhovující podporu.
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Sociální 
rehabilitace 

Základní sociální 
poradenství 

Sociální služba 
v číslechV roce 2018 jsme poskytli podporu celkem 82 klientům z celé ČR (o 19 více než v roce 2017), 

v jednu chvíli maximálně 45. Mezi těmito klienty bylo 28 zájemců o psa, kteří nebyli vhodní 
žadatelé a kterým jsme doporučili či zprostředkovali jiný druh podpory. Celkově jsme klientům 
a jejich rodinným  příslušníkům věnovali přes 2050 hodin přímé práce, a to prostřednictvím 4378  
jednotlivých individuálních nebo sku pinových úkonů.

Našimi klienty jsou lidé vlastnící asistenčního psa od naší organizace i klienti vlastnící psa 
vycvičeného jinou organizací, a to z celé ČR a ve věku od 1 do 64 let. Dále jsou to zájemci 
o asistenčního psa či klientské rodiny, které řeší svou obtížnou sociální situaci a hledají
poradenství, další služby a podporu multidisciplinárního týmu odborníků.



Pestrý důchod 
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V roce 2018 jsme opět pomáhali zlepšovat komunikaci se zákazníky s postižením ve firmách. Našimi 
workshopy prošli prodejci společností dmdrogeriemarkt, s.r.o. a O₂ Czech Republic, a.s. Ve filiálkách
DM drogerií rovněž probíhal audit bezbariérovosti,  jehož výsledky pomohou zlepšit přístupnost 
prodejen DM. 

Do srpna 2018 pokračoval projekt podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního 
programu Zaměstnanost s názvem "Rozvoj PR v Pestré společnosti, o.p.s." a s registračním číslem 
CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001907. Cílem projektu bylo získat kapacitu na profesionální 
prezentaci činnosti naší organizace.

Pestrá cestovka je ojedinělým projektem sociálního podnikání v ČR. Jsme nejen expertem na 
bezbariérové cestování (Bezbatour), ale nabízíme všechny zájezdy prověřených cestovních kanceláří. 
Celá provize za zprostředkování zájezdu zákazníkovi putuje na výcvik asistenčních psů. V roce 2018 
tak zákazníci přispěli částkou 71 700 Kč. 

Pestré aktivity

Pestrá cestovka

Pestré workshopy 
a audity bezbariérovosti

ESF - projekt



Pestré aktivity
Ponožkový Pestrouš

V roce 2018  začal  aktivně štěkat  do fundrainsingu Pestrouš, proto  jsme Ponožkového psa 
přejmenovali na ponožkového Pestrouše. Výtěžek pátého ročníku celorepublikové kampaně na 
podporu výcviku asistenčních psů dosáhl neuvěřitelných 106 200 Kč. Od roku 2014 jsme 
z prodeje Pestroušů získali téměř půl milionu korun. Do projektu se již zapojilo více než 
70 základních  škol ze všech  krajů  České  republiky  i na  Slovensku  a  více než  3 tisíce dětí 
a  dobrovolníků. 

Poděkování  patří všem, kdo  nás podpořili  ušitím  nebo  zakoupením  Pestroušů.  Poděkování 
patří  také našim  partnerům  Alza.cz,  která  se  stará o  prodej  Pestrouše,   firmě   RETEX - 
Moravský Krumlov  za měkoučkou výplň pro naše Pestrouše šité ve Věznici ve Světlé nad 
Sázavou, čímž jí také děkujeme a XEROX Česká republika za tisk nejen Pestroušových 
děkovných  visaček. 

„Ponožkoví psi jsou krásní a užiteční. Zbavíte se ponožek, které za 
záhadných okolností zůstaly osamocené a po té je ještě zpeněžíte a tyto 
prostředky pomohou lidem, kteří mohou se svými psími společníky lépe 
existovat.“

Vzkazuje všem fanouškům Pestré a Pestrouše náš patron pan Otakar Brousek ml.



Pomoc na správném místě
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Kampaň navazuje na petici za zrovnoprávnění asistenčních psů s vodicími. Milionový pes 
upozorňuje na diskriminaci některých lidí s postižením, kteří nemají nárok na financování 
asistenčního psa a nemají zajištěný vstup do veřejných prostor oproti lidem se zrakovým 
postižením a jejich vodicím psům. Kampaň deklaruje, že asistenční pes ušetří během své  činnosti  
částku 1 milion  korun  vynaložených na  osobní  asistenci. 

Významné akce

Komunitní bál - Western
17. 3. jsme za podpory MČ Prahy 14 uspořádali benefiční komunitní bál ve stylu westernového
městečka.  Výtěžek ve výši 17 600 Kč putoval na výcvik psích pomocníků.

Poslední květnový týden jsme uspořádali již posedmé úspěšnou akci dobročinného Pestrobazaru 
na Černém Mostě v Praze. Výtěžek s částkou 51 500 Kč se stal druhým nejúspěšnějším ročníkem 
a prohloubil komunitní spolupráci v naší městské části. Poděkování patří lidem, kteří věnovali do 
Pestrobazaru věci, a také dobrovolníkům a zaměstnancům Pestré, bez jejichž pomoci a práce by se 
Pestrobazar 2018 neuskutečnil. 

Pestrobazar

Kampaň Milionový pes
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Tradiční setkání s našimi klienty, dobrovolníky a podporovateli se uskutečnilo v Ta Kavárně při 
Jedličkově ústavu 7. 12. Na večírku nechybělo Ježíškovo nadělování a hudební vystoupení našich 
klientů Katky a Mirka, kteří studují na Konzervatoři Jana Deyla. Společně jsme zhodnotili celý rok 
2018 a popřáli si, aby rok 2019 byl alespoň stejně tak dobrý a úspěšný. 

Významné akce

Podzimní nácvikový 
canisterapeutický pobyt 
pro dětské klienty 

Vánoční večírek

V červenci jsme uspořádali týdenní pobyt pro klientské rodiny a dobrovolné vychovatele 
v rekreačním zařízení Líchovy. Celkem se sešlo 17 rodin, 14 vychovatelů a 10 pracovníků         
s celkem 29 psími pomocníky. Během týdne jsme zvládli individuální i skupinové nácviky, 
zrevidovali individuální plány, zasoutěžili si se psy v rámci různých aktivit. Vyvrcholením týdne 
byly závody v poslušnosti, které jsme oslavili společným tanečním večerem s kapelou Company 63. 

Letní nácvikový pobyt 
pro klienty a vychovatele

V září jsme uspořádali pro dětské klienty a jejich rodinné příslušníky canisterapeutický pobyt 
v rekreačním zařízení Poslův mlýn. Pracovali jsme s 12 dětmi dopoledne i odpoledne, procvičovali 
jsme aktivní i pasivní canisterapii. Děti nebo rodiče zároveň procvičili kontakt se psem 
a poslušnost. Pobyt se uskutečnil za finanční podpory Českého rozhlasu z projektu Světluška  
a obecně prospěšné  společnosti Etela.



Hospodaříme zodpovědně
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Účetní údaje 
2018

Celkové výnosy:
8 641 307,95 Kč

Celkové náklady:
8 614 352,95 Kč

Celkové osobní náklady:  
5 080 529 Kč

Součet tří nejvyšších 
ročních příjmů vč. odvodů: 
1 388 248,04 Kč  

Příjmy 2018
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Partneři a dárci

Mediální partneři



Pestrá, o.p.s / Kučerova 809/11, 198 00 Praha 9 / IČ: 28525973 
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audit&consult

zPRAva NEZAvrsrnno AUDIToRA
o ov6ienf riietnf zivErky sestaven6 k 31.12.2018

v organizaci

Pestr6, o.p.s.

Praha, 14. Eervna 2019

22HLAV s.i.o., lC 9052907, Spisovri aadka C 10016 vedeni u KS v UL, oprevnEd KACR i. 277, osvadaeni KDPCR
sidlo: \Beboficki 82/2,40001 Usti nad Labenr" poboika: Doudlebski 1699/5, 14000 Praha 4

Tel.: +420 4'7 4'745134, +420 230 234 554,E-mail: intb(ir-l2b!4.!2, Web: hflp: $\1'.2lhla\.cz
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wonNi UDAJE

Subjekt, u n6hoZ bylo provedeno ovEieni

22HLAV s.r.o.
Vleboiick6 8212, Usti nad Labem
opramdni KACR d. 277
dlen mezinii.rodni asociace nezivisfch profesiondlnich firem
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms

odpovEdnj, auditor: Ing. Jan eemf, opra\"ndni KACR a. 2455

22HLAV s.r.o., IC 64052907, Spisovri znaika C 10016 vedeni u KS v UL, oprdlleni KACR a. 27?, osvedaeni KDPCR
sidlo: Vs€boiickt 82/2, 40001 Usti nad I-abem, poboaka: Doudlebski 1699/5, 14000 Praha 4

Tel.: +420 4'14745134, +420 230 234 554, E-mail: rnlbr( llhlar.cz, Web: http: \\uu.llhlar.cz
,A

Organizace: Pestr6,o.p.s.
Adresa: Kuaerovt 809/1 l, Cemj, Most, l9800Praha9
IC: 28s25973
Piedmdt dinnosti:

. realizace projektri k volnoiasovlm aktivitirn zejm6na lidi s postiienim

. organizace odbomlch semin6iir a setkdni

. zprosdedkoviini a poradenskri dinnost v oblasti cestov6ni lidi s postiZenim

. zprostiedkoviini kynologichlch konzultaci, sluZeb a vj,cviku asistenanich a vodicich pst,
canisterapie, zooterapie

. poskytov6ni soci6lni sluZby - sociilni rehabilitace

Pffjemce zpritry

zakladatel6 po projedniini ve spriivni radE

Piedm6t ov6iov6ni

ridetni zdvdrka sestavenri k 31.12.2018 za tdetni obdobi 1.1.2018 - 31.12.2018

Termfn provedenf auditu

29.5.2019 - 14.6.2019

OvEienf provedl a zprivu auditora zpracoval
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zPRAvA NEZAUSLBuo .q.uorroRA
urlena zakladatelfim organizace Pestri, o.p.s.

Zprhvt o ov6ienf riCetnf ziv6rky

Vfrok auditora

Provedli jsme audit piiloZen6 lietni z6vErky organizace Pestr6, o.p.s. (&ile tak6 ,,Organizace")
sestaven6 na zeklad6 desklch fdetnich piedpisfi, kterri se skl6dd z rozvahy k 3l .12.2018, r{kazu zisku
a ztrdty za rok kondici 31.12.2018 a piilohy t6to ridetni zivdrky, kter6 obsahuje popis pouiitj,ch
podstatnj.ch ir6etnich metod a dalSi rrysvEtlujici informace. Udaje o Organizaci jsou uvedeny v bodE
I. piilohy t6to tdetni zriv6rky.

Podle na5eho niizoru riietni z6v6rka podrlv6 vlrny a poctivy obraz aktiv a pasiv organizace
Pestri, o.p.s. k31.12.2018 a nikladfi a vjnosri a vjsledku jejiho hospodaieni za rok konlicf
31.12.2018 v souladu s deskjmi ridetnimi piedpisy.

Zrlklad pro vfrok
Audit jsme provedli v souladu se z6konem o auditorech, naiizenim Ewopsk6ho parlamentu a Rady
(El, t. $7l2\l4 a standardy Komory auditoru Cesk6 republiky pro audit, kterfmi jsou mezin6rodni
standardy pro audit (SA), piipadn6 dopln6n6 a upraven6 souvisejicimi aplikadnimi doloZkami. NaSe
odpov6dnost stanoven6 tdmito piedpisy je podrobn6ji pops6na v oddilu Odpov6dnost auditora za
audit riaetni zrivErky. V souladu se z6konem o auditorech a Eticklm kodexem piijatjrn Komorou
auditoru Ceske republiky jsme na Organizaci nezdvisli a splnili jsme i dalSi etick6 povinnosti
rrypljvajici z uvedenlch piedpisi. Domniviime se, 2e drikazni informace, kter6 jsme shromriZdili,
poskyruji dostatedn! a vhodnj, ztiklad pro vy'j6dieni naseho r"j.roku.

Ostatni informace uveden6 ve vfrolni zprivE

Ostamimi informacemi jsou v souladu s $ 2 pism. b) zrlkona o auditorech informace uveden6 ve
vj'rodni zpnivd mimo tdetni zivdrku a naii zpr6ru auditora. Za ostatrrj informace odpovid6 ieditel
Orgrnizace-

N6I vlrok k irdetni ziiv6rce se k ostatnim informacim nevztahuje. Piesto je v5ak sou6rlsti naiich
povirurosti souvisejicich s ovdienim idetni zivdrky semilmit se s ostatnimi informacemi a posoudit,
zda ostatni informace nejsou ve vj,znamn6m (materirilnim) nesouladu s tdetni ziivdrkou di s naiimi
znalostmi o [detni jednotce ziskanj,rni b6hem ovBioviini irietni zrivErky nebo zda se jinak tyto
informace nejevi jako vj'znamnE (materi6ln6) nespr6r.n6. Tak6 posuzujeme, zda ostatni informace
byly ve vlech vfmamnj,ch (materi6lnich) ohledech vypracov6ny v souladu s piislu5nj.rni pnir.nimi
piedpisy. Timto posor.zenim se rozumi, zda ostatni informace spliuji poZadavky pr6r,nich piedpist
na formilni n6leZitosti a postup qpracov6ni ostatnich informaci v kontextu rnj,zramnosti
(materiality), tedy zda piipadn6 nedodrZeni uvedenlch poZadavkt by bylo zptsobil6 ovlivnit risudek
iindnj, na zri{dadE osumich informaci.

Na ziiLkladE provedenj,ch postupt, do miry, jiZ dokriEeme posoudit, uvridime, Ze

. ostatni informace, kter6 popisuji skuteinosti, jeZ jsou t6Z piedm6tem zobrazeni v ridetni
z6v6rce, jsou ve vSech vj,mamnj,ch (materirilnich) ohledech v souladu s ridetni z6vdrkou a

. ostatni informace byly rrypracov6ny v souladu s prrivnimi piedpisy.

22HLAV s.r.o., Ia 64052907, Spisovri zxaaka C I0016 veden6 u KS v UL, oprrivnEni KACR a. 277, osvEdaeni KDPCR
sidlo: Vleboiick6 8212, 40001 Usti nad Laben! pobotka: Doudlebskd 1699/5, 14000 haha 4

Tel; +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: rnli a llhlar.cz . \\'eb I
I
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Dile jsme povinni uv6st, zda na zi*JadE pomatkfi a pov6domi o Organizaci, k nimi jsme dospEli pii
provdddni auditu, ostatni informace neobsahuji vj,znamn6 (materirilni) v6cn6 nespr6mosti. V rimci
uvedenych postupri jsme v obdrZenjch ostatnfch informacich LAdn6 ulznamn6 (materiAlni)
vdcn6 nesprivnosti nezjistili.

Odpov6dnost ieditele a dozorEi rady Organizlce za fIetnf ziv6rku

teditel Organizace odpovid.i za sestaveni ridetni zrivdrky pod.ivajici vdrnj, a poctivj, obraz v souladu
s deshjmi ridetnimi piedpisy, a zt takovy mitini kontrobei syst6m, kteri povaZuje za nezby.tnil pro
sestaveni fietni zavErky tak, aby neobsahovala vynamn' (materi6lni) nesprarmosti zprisoben6
podvodem nebo chybou.

Pii sestavov6ni fidetni zrivdrky je ieditel (hgatizace povinen posoudit, zda je Orgatizace schopna
nepfetiitd trvat, a pokudje to relevantni, popsat v piiloze fdetni zip'rky ziieZitosti fj,kajici sejejiho
nepfetrzit6ho trvdni a pouZiti piedpokladu nepietrZit6ho trvini pii sestaveni irdetni z6vErky,
s vj'jimkou piipadi, kdy ieditel pl6nuje zruieni Organizace nebo ukondeni jeji dirurosti, respektive
kdy nemii jinou re6lnou moZnost neZ tak udinit.

Za dohled nad procesem ridetniho vj'kazrictvi v Organizaci odpovidl dozorli rada.

Odpov6dnost auditora za audit riletni zivErky

Na5im cilem je ziskat pfimdienou jistotu, Ze ridetni z6v6rka jako celek neobsahuje v.iznamnou
(materi6lni) nesprir.nost zpfisobenou podvodem nebo chybou a rydat zprriu auditora obsahujici nrii
vj.rok. Piimdienri mira jistoty je velkri mira jistoty, nicm6n6 neni z6rukou, Ze audit provedeny
v souladu s vj,Se uvedenj.rni piedpisy ve v5ech pfipadech v tdetni z6vdrce odhali piipadnou existujici
vj,znamnou (materiiilni) nesprevnost. Nespr6r,nosti mohou vmikat v dfisledku podvodt nebo chyb a
povaZuji se za vj,znamn6 (materirilni), pokud lze reilnE piedpoklidat, Ze byjednotliv6 nebo v souhmu
mohly ovlivnit ekonomick6 rozhodnuti, kteri uZivatel6 ridetni zrivdrky najejim z6klad6 piijmou.

Pfi prov6dEni auditu v souladu s vj,5e uvedenj.rni piedpisyje nali povinnosti uplatiovat b6hem cel6ho
auditu odbom! isudek a zachov6vat profesni skepticismus. D6le je naii povinnosti:

. Identifikovat a rryhodnotit rizika r"j,mamn6 (materi6lni) nesprilr.nosti fidetni z6v6rky
zprisoben6 podvodem nebo chybou, na\Thnout a prov6st auditorsk6 postupy reagujici na tato
izika a ziskat dostatein6 a vhodn6 dfrkazri informace, abychom na jejich zriklad6 mohli
ryj6&it ujrok. fuziko, Ze neodhalime vj,mamnou (materi6lni) nespr6wost, k niZ do5lo
v dusledku podvodu, je vEtSi neZ riziko neodhaleni rrj,aamn6 (materi6lni) nespr6r.nosti
zpusoben6 chybou, protoZe sou6iisti podvodu mohou bft tajn6 dohody (koluze), falSovrini,
rimyslnd opomenuti, nepravdiva probli5eni nebo obchriaeni vnitinich kontrol ieditelem.

. Semrimit se s rmitinim kontrolnim syst6mem Organizace relevantnim pro audit v takov6m
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorsk6 postupy vhodn6 s ohledem na dan6 okolnosti,
nikoli abychom mohli vyj6&it nriaor na iiinnost jejiho rmitiniho kontrolniho syst6mu.

. Posoudit vhodnost pouZitlch udetrich pravidel, piimEienost provedenych udetnich odhadfi a
informace, kter6 v t6to souvislosti ieditel Organizace uvedl v pfiloze fdetni z6v6rky.

. Posoudit vhodnost poufiti piedpokladu nepietrZit6ho trvrini pfi sestaveni ridetni zivBrky
ieditelem a to, zda s ohledem na shromil.Ed6n6 dtka-ni informace existuje vynurnit
(materi6lni) nejistota \ryplj^/ajici z udrilosti nebo podminek, kter6 mohou r"lznamn6
zpochybnit schopoost Organizace nepietrZit6 trvat. JestliZe dojdeme k zixlru, Le takovi
v!.mamni (materi6lni) nejistota existuje, je naBi povinnosti upozomit v nasi zpr6vE na
informace uvedeo6 v t6to souvislosti v piiloze ritetni z6vdrky, a pokud tyto informace nejsou
dostatein6, ryjridiit modifikovanj, r"jrok. NaSe 26v6ry fkajici se schopnosti Organizace
nepietr2it6 tr.vat vychtaeji 2 6qlftaznich informaci, kter6 jsme ziskali do data na5i zprriry.

22HLAV s.r.o., IC 64052907, Spisovri aaika C 10016 vedcne u KS v LrL, oprivneni I(ACR d. 277, osvedaeni KDPCR
sidlo: \Beboiick6 82/2, 40001 Usti Dad LabenL pobodka: Doudlebske 1699/5, 14000 Praha 4

Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554,E-mail: intbaa22hlav.cz, Web: hnp:,,'$.\\'*'.22hlar .cz
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Nicm6n6 budouci udiilosti nebo podminky mohou v6st k tomu, Le Orgatizace ztrati schopnost
nepfetrzit6 trvat.

Vyhodnotit celkovou prezentaci, dlen6ni a obsah ridetni zivErky, vdetn6 piilohy, a diile to, zda
irdetni zrivErka zobraztje podkladov6 transakce a u&ilosti zpusobem, kter! vede k v6m6mu
zobrazeni.

audi!&consult

Ing. J eem!
oprii KAC t..2455

Naii povinnosti je informovat ieditele a dozordi radu mimo jin6 o pli,novan6m rozsahu a nadasov6ni
auditu a o r"lznamnlch zjiStdnich, Llerri jsme v jeho prub6hu udinili, vdetnE zji5t6nich vymamnj,ch
nedostatkt ve r.nitinim kontrolnim syst6mu.

22HLAV s.r.o.
dlen mezin6rodni asociace nez6vislfch profesionrilnich frem
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
V5eboiickri 8212, 400 01 Usti nad Labem
opr6r,ndni KACR d. 277

V Praze, dne 14. derr.na 2019

(

Nedilnou soul6sti t6to zpr6ry jsou rulsledujici ptilohy:
l. Rozvaha k 31.12.2018
2. Yikaz dsk'r a ztriLty za obdobi 1.1.2018 - 31.12.2018
3. Pfiloha k ridetni zivErce za obdobi L1.2018-31.12.2018

22HLAV s.r.o., IC 64052907, Spisovi alaika C 10016 veden6 u KS v UL, opnilrEni KACR I. 2?7, osvedEeni KDPCR
sidlo: Vleboiicki 82:/2, 40O01 Usti nad labenr. pobotka: Doudlebskd 1699/5, 14000 Praha 4

Tel.: +420 474'745134, +420 230 234 554,B-mail: intbt-a 22hlav.cz, Web: hnp: u\u.??hla\.cz
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Rozvaha podle Piilohy a. 1

\yhldsky a 504/2002 Sb.

Iaetni j€dnolka doru6i:
1 x piislu5n6mu fin. organu

ROZVAHA
v pln6m rozsahu

ke dni 31.'12.2018
(v cel)rch tisicich Ka )

reo

28525973

N:izev, sidlo a pravniforma
ifetnijednotky

Peste o.p.s
Ku6erova 809
Praha 98
198 00

AKTIVA crslo
i6dku

Stav k prvnimu dni
Udetniho obdobi

Stav k posled. dni
Iaetniho obdobi

a b 2c

Dlouhodoby nehmotny majetek celkem

Nehmotn6 Wsledky vizkumu a \ ivoje

Software

Ocenitelnd pr6ve

Drobni dlouhodobi nehmotni majetek

Ostatni dlouhodobi nehmotny maletek

Poskytnut6 zelohy na dlouhodobi nehmotny maletek

Dlouhodobi hmotnti majelek celkem

mky

Um6leck6 dila, pfedm6ty a sbirky

Hmotn6 movrt6 vdci alejich soubory

Pdstitelsk6 celky trvalych porostu

DospdlS zviiata a jejich skupiny

Drobny dlouhodob)i hmolni majetek

Ostatni d ouhodobi hmotni majetek

Nedokonaeni dlouhodobi hmolny maietek

Poskytnut6 z6lohy na dlouhodobi hmotni majetek

Dlouhodobi linandni majetek celkem

Podily - podstatnt, vliv

D uhov6 cenn6 paDiry driend do splatnosti

Z6pqdi y orgrnirr*i, .toZtdm

Ostalni dlouhodobe 26p0iaky

Souaet A.l. ai A.lV

Soudet A.1.1. a2 A.1.7

(013)

(014)

2

4

5

6

7

(012)

(018)

(019)

(041)

(051)

Souaet A.ll.1. aZ A.ll.10 2A

(031)

40 747

A. t. 1

4. t.2

A.t.3
A. t.4

A.t.5

A. 1.6

A. t.7

A.

A.[ 1.

A.| 2.

A.[ 3.

A. . 4.

A[5
A. 6.

A. .7.

A. 11.8.

A. fl. 9.

A. ll 10

50
-719

byStav

(032)

(021)

11

12

la22) 13

(025) 14

(026) 15

(028) 16

(02s) 17

1042) 18

(062) 22

(063)

(066) 24

(067)

50 719

(052)

Soudel A lll '1. aZ A.lll.6

(061)

'10

19

28

21

A. t

A. t. 1

A. r 2
A llr 3

Alr4
Alll5
A lll 6

A, IV 2

A, IV, 3

A IV,5

A, IV,6

Ostatni dlouhodoby f nanani majetek

Oprdvky k dlouhodobdmu majetku celkem

Opravky k nehmotnim Wsledktm,rizkumu a vyvoje

Opravky k soflwaru

Opravky k ocenitelnYm pr6vum

Opravky k drobn6mu dlouhodob6mu nehmotn6mu majetku

Opravky k ostatnimu dlouhodobemu nehmotn6mu majetku

Opr6vky ke stavbam

Opr6vky k samostatnym hrnotnym movihim v6cem
a souborum hmotnvch moviwch v6ci

Opr5vky k pdstitelskim celkirm trvalich porost0

Opriivky k z6kladnimu stadu a taznim zviiattm

Opravky k drobn6mu dlouhodob6mu hmotn6mu majetku

(06e) 26

Souaet A.lV.1. aZ A.lV.11 40 -10 -12

(o72)

(073)

la74)

(078)

31

32
I

(07s) 33

(081) 34

R

30

A, IV.8,

A, IV, 9,

A. tv. 10

Opr6vky k ostatnirnu dlouhodob6mu hmotndmu majetku

(086

5.(
p

J

-10

Oznadeni

1

DlouhodobY majetek celkem

3

l

Nedokondeni dlouhodoby nehmotny majetek

Podily - ovl6dana nebo ovlddajici osoba

(082) L 3s 
r

(oast I oo

T



Ozna6eni AKTIVA aislo
radl(u

Stav k prvnimu dni
iaetniho obdobi

Stav k posled. dni
Uaetniho obdobi

ba c

Souaet B.l. ai B.lV 41

1

2 517

148

2

2 484B, Krdtkodobi majetek celkem

B. l.

B. t.i.
B.1.2.

B. t.3.

B. t. 4.

B. t. s.

B. t.6.

B. t.7.

B. t.8.

B. 1.9.

ZAsoby celkem

Materidl na skladd

l\,4ateridl na cestd

Nedokonden6 vYroba

Polotovary vlastni Wroby

Virobky

Zboli na skladd a v prodejn5ch

Zbo:i na cestd

Posk!4nutd zelohy na zasoby

Pohledavky celkem

Odb6rate 6

Smdnky k inkasu

Pohledavky za eskonlovan6 cenn6 papiry

Soudet B.l.'1. aZ 8.1.9

(112)

(11e)

5T

43

l.121)

(122)

l.123)

(124)

(132)

(13e)

(314)

Soudet B ll.1 . aZ B.ll.19

qtl
(312)

11 189

86

52

40

B. .

B. [. 1.

B.lt.2.

BI3.
B. I.4.
B. .5.

B. [.6.
B. . 7.

B. 8.

B. .L
B. [. 10

B. 11

B. . 12

B. . 13

B. [. 14

B. [. 15

B. . 16

B. lt. 17

B. . 18

B. [. 19

52

53

(313) 54

Poskytnut6 provozni z6lohy (314)

Ostatnipohledevky (315)

Pohledevky za zam6stnanci (335)

Pohl. 2a rnstitucemi soc. zabezpeaeni a veiejn6ho zdrav. pojistdni (336)

Dai z piijm0 {341)

Ostatni pfimd dan6 /.342)

55

56

13

2

36

26 2

Oai z pfidane hodnoty.

Ostatnidand a poplatky

(343) 61

(345) 62

Ndroky na dolace a ostatniztdbvani se stdtnim rozpoatem (346)

(358)

63

65

66

Niiroky na dotace a ost. ziA. s rozp. orgdnl, uzem. samospr. celki (348) 64

PohledSvky za spoleiniky sdru:enymr ve spole6nosti

Pohledavky z pevnych terminovlich operaci a opci (373)

(375)Pohledavky z vydanych dluhopisLl

Jine pohled6vky

Dohadn6 ,6ty aktivni

Opravn6 polozka k poh ed6vk6m

K16tkodobi nnanani maietek celkem

Pendini prostfedky v pokladn6

Cen ny

Pen6:ni prostiedky na latech

Majetkov6 cenn6 papiry k obchodoveni

Dluhov6 cenn6 papiry k obchodov6ni

Ostatnicenn6 papiry

Penize na cest6

(378)

(388)

(3e1)

Souaet B.lll 1. ai B.lll 7

67

72

73

79

M
81

82

B lll 2 177

B. . 'l

B.lll 2

B. t.3
B. t.4
B. t.5

B. t 6

B. t.7

1211)

\213)

(221)

\251) 75

{253) 76

(256) 77

(261)

2 070 2 022

Jina aktiva celkem

Nliklady pristich obdobi

Piijmy piiStich obdobi

Aktiva celkem

(381)

(385)

Souaet A. a.: B 85

3

3

5

B, IV. 1

B, IV 2

2 557 3 191

45

46

47 148 323

68

69

7A

80

l

Mlada a oslatni zviiata ajejich skupiny
l

57

58

59

60

I

2104
147

B, IV Sou6et B.lV.1. aZ B.lV.2.

5



Oznaaeni

ba

celkem Souaet A.l. ai A.ll.

Souaet A.1.1. a: A.1.3.

Vlastnijm6ni (s01)

Fondy (s11)

Vydan6 dluhopisy (es3)

Zevazky z ptondjmu (954)

PiUat6 dlouhodob6 zalohy (ss5)

Zavazky k institucim soc. zabezpeaeni a veiejn6ho zdrav. pojistEni (336)

Dari z pfitmt (341)

Ostatnipiime dand \342)

Dari z pfidane hodnoty (343)

Z6vazky z upsanich nesplacenich cennich papiru a pod'li (367)

Zdvazky ke spoleanik0m sdruZenim ve spolednosti (368)

Zevazky z pevnt?ch terminoqich operacia opci (373)

Vydan6 kratkodob6 dluhopisy 1241),

(255)

Dohadne uaty pas vni (38s)

A. t. 1

4.1.2

A. 1.3

. 1

A. |.2
A. .3

B. 1

B|2
B. .3.

B. .4.

B. .5.

B. .6.

B. 7

B tl

B. ill l.
B. t.2.

B. t.3.

B. t.4.

B. t 5.

B. t.6.

B. t 7.

B. t 8

B. r. L
B . 10

B. 11

B. llt. 12.

B. t 13

B. t. 14.

B. t. 15.

B. l . 16.

B. t 17

B. t. 18

B. t 19.

B. t.20

B. t. 21.

B. |t.22.

B. l 23.

N

o

R

PASIVA dislo
f6dku

Stav k prvnimu dni
0detniho obdobi

Stav k posled. dni
Udetniho obdobi

c 4

86 1772 2 299

90 '1 766

70787

88 I '1 766
I

1 55S

Oceriovaci rozdily z piecendn i finanan iho maletku a z6vazki (e21) 89

VYsledek hospodaieni celkem Soudet A.ll 1 aZ A.ll.3.

Udel Wsledku hospodafeni (e63)

94 6 33

2791

Vlisledek hospodafeni ve schvalovacim iizeni (e31) 92 6

Nerozddlen)/ zisk, neuhrazena ztr6ta m nu Jich let (932)

B.

B. l

Cizi zdroje celkem Souaet B.l. ai B.lV

Rezervy celkem Hodnola 8.1.1

93 6

89295

97

B. t. 1 (%1)

B. Dlouhodob6 zavazky celkem Soudel B ll 1. a2 B.ll.7

Dlouhodob6 iv6ry (e51)

96

105

98

99

100

101

Dlouhodobe smdnky k Uhradd (ss8) 1A2

Dohadn6 Udty pasivni (389)

Ostatni dlouhodobd zivazky (959)

103

104

Krdtkodobe z6vazky celkem SoucetB lll 1 ai B lll.23. 129 '112

Dodavatele (321)

Sm6nky k [hrad6 (322)

PirjaG zalohy \324)

106 6 23

147

108

Oslatnizavazky (325) 109

ZamEstnanci (331) 110 336

18'1

Oslatni zdvazky vtdi zamdstnancdm (333) 111

112

113

114

1T5

Ostatni dana a poplatky (34s)

Z6vazky ve vrahu k sl6tnimu ozpoatu (346)

116

117

ZSvazky ve vzahu k rozpodtu org6n0 Uzem. sarnospr. celki (348) 118

119

120

121

Jir€ zevazky (379) 122

Krdtkodobd uv6ry (231) 123

EskontniUvdry \232) 124

125

126

127 74 22

128Oslatni kretkodob6 finandni laipomoci (24s)

c
s.l

J

Jm6nicelkem

3

785

1
1

Vlastni dluhopisy

I



Oznadeni PASIVA Stav k prvnimu dn
iaetniho obdobi

Stav k posled. dni
Iaetniho obdobi

3 4

2 557

330

330

3 19'1

b

aislo
i6dku

c

133

130

Souaet B.lV.1. ai B.lV.2.

Vvnosy piistich obdobi

(383)

(384)

Jin6 pasiva celkem

Vidaie pfistich obdobi

131 673

Pasiva celkem Soudet A. ai g 13,+

I
B. IV

8. tv. 1

B, IV 2

Sestaveno dne: 3'1.03.2019 Podpisow zeznam statut6miho org6nu Udetni jednotky
nebo podpisow \r2or fyzicke osoby, ktere je rlaetn i iednotkou

frtuftnJltr*'
PrAvni forma Udetni jednotky

o.p.s

PfedrnEt podnikSni

vycvik asistendnich psi, cestovni
kanceldf pro OZP

J

,(S



pod e Piilohy a 2
\,ryh 6sky a 504/2002 Sb

Ua€tni jedfl otka doruai:
1 x pfidusn6mu finananimu organu

vixlzzrsKu A zrRArY
v pln6m rozsahu

ke dni 3'1.12.2018
( v cel)rch tisicich Ka )

reo

28525973

Soudet A.V.16. aZ A.V.22.

N6zev a sidlo 0aetnijednotky

Pestre o.p.s
Kuderova 809
Praha 98
198 00

A.t

A. l. 1

A.1.2

A. t. 3.

A. t.4

A5
A.6

A I
A.lll

A. llt. 10

A. t. 11

20

2 629

A. . ZmEny stavu zesob vlastni iinnosti a altivace Soucet A 11.7. ai A.ll.g

Z6konn6 sociii ni poiistdni

A. t. 12 Ostalni soci6lni pojistdni

A. llt. 13 Zdkonn6 socidlni nSklady

A. t. 14 Ostalni soci6lni neklady

A. tv. 15

Ostatni n;klady

A, V, 16, Smluvni pokuty. iroky z prodleni, ostatni pokuty a pen6le

Poskytnut6 pfisp6vky

A. Vt. 25 Prodane cenn€ papiry a podily

A. Vt 26 ProdanY maieridl

A.Vt.27 Tvodra a pouziti rezerv a opravnich polozek

A. V .

8.

einnosti

Hlavni HospoddfskdOznadeni

5 6

N6klady

TEXT

1

iisto
iedku

7

Ceikem

2 2 929 3 378449Spotiebovan6 n6kupy a nakupovan6 slu:by Soudet A.1.1. a: A.1.6

Spotieba materialu, energie a ostatnich neskladovanich doddvek 3 625 625

4Prodan6 zboii

Opravy a udr:ov6ni 5

N6klady na cestovn6 6 142 102

2

NSklady na reprezentaci 7 20

Ostiatnisluiby 2 1808

I
449

A. |.7 ZmEna stavu zdsob vlastni 6innosti 10

A.[ 8 Aktivace maleridlu, zbo1i a vnitroorganiza6nich sluzeb 11

Aktivace dlouhodobeho majetku 12

13 5 081Soudet A.lll.10. a2 A.lll.14.Osobnin6klady

l\.,lzdove naklady 14

15 '1 186

5 081

3 895

1 186

16

11

18

19 5 5Hodnota A.|V.15.Oana a poplatky

Oan€ a poplatky 20 5 5

21 78 /8

22

Odpis nedobytn6 pohlediivky 23

24Ndkladove 0roky

n. v. rs. Kursove nrety 25 12 12

Dary 49

l,lanka a Skody

17

49A, V. 20,

4.V.22.

4. V.21

Jin6 ostatni nAklady 28 17

Odpisy, prodani majetek, tvorba a pouiiti rezerv a
oDravnich Dolo:ek Sou6el A.Vl 23 aZ A Vl 27

29

A. Vt. 23. 30 12

A. Vt.24. ProdanY d ouhodobi majetek

Odpisy dlouhodob6ho majetku

31 40

12

40

;ffi')
.*

?
J

AVI \,8! 2A 20

:R 20 2AA, VII, 2 Posk!,tnutd 6lensk6 pfispdvky a piispew z'ldtovan6 mezr
oraani2aihima slo:kami

2

l 3 895

+

27
I

26

l



Oznadeni TEXT

A. Vlll. Dai z piiimt

A. Vl .29

Vinosy

Hodnota A.Vlll.29

B.t Provoznidotace

B. t. 1 Provoznldotace

Priiate piisp6vky (dary)

B lt.4 Piiiat6 dlenskd piisp6vky

B. flt Triby za vlastni Wkony a 2a zbori

B. tv Ostatni vrnosy

Hodnota 8.1.1

B .3

5 854

1 008

B, IV 5, Smluvni pokuty, !roky z prodleni, ostalni pokuty a pen6le

B, IV 6, Platby za odepsan6 pohled.ivky

B. 1V.7. Vinosovd [roky

B. IV8 Kursov6 zisky

B. lV. S. Z0atov6nifondo

B. lV. 10 Jind ostatni\ inosy

B,V Triby u prodeje majetku

8.V.12

B, V, 13

B. V, 15,

TrZby z prodeje materi6lu

B. V. 14. Vinosy z kratkodob6ho finanbniho majetku

Vynosy z dlouhodob6ho finandniho maletku

Vyhosy celkem

D, visledek hospodaieni po zdan6ni

Visledek hospodaieni pied zdan6nim

Sestaveno dne 31.03.2019

Souaet B.l. a2 B.V

i.61 - (i 39 - i.37)

i 62 - i.37

PiedmEt podnikiini

vycvik asistenanich pso, cestovni
kancelef pro OZP

8 641

27

-12

NEN

39

7

31

5

H avni

einnosti

HospoddiskeCisto
i6dku

Souiel A.l. aZ A.Vlll

Dan z piijmu

Niklady celkem

38

39 449

B,

12

40

41 5 854

5 854

1773

Piijate piispdvky zidtovan6 mezi organizadnimi slozkaml

43

44

Prijat6 piispEvky Soudet B ll2. a: B.ll.4

45 1 773

4a 1

1773

520 48847

46

49

52

53

54

5

5Triby z prodeje dlouhodobdho nehmotn6ho a hmotn6ho majetk!

TrZby z prodeie cenn)ich papiro a podilu

B, V. 11 56

57

60

61

62

8 153

58

5S

488

2763

5

5

Podpisow zAznam statutdmiho orgdnu 
'jaetni 

jednotky
nebo podpisow \r2or fyzick6 osoby, kter6 je 0detni jednotkou

z ?. /r /,y'ztur,., 
11 L f L_{1 a-,

u

5,(
p

Prdvni forma Udetni jednotky

o.p.s

I "",*. ]
6

8 165 8 6'14

5 854

B. [.

a.ti,t.z.

't1

1Soudet B.lV.5. aZ 8.1V.10.

50

51

1 1

Soudet B.V.11. ai 8.V.15. 55

I

-12 39

l



pnil,orm r uirrNi zAvtncE 2018
Pestr6 o.p.s.

Rozvahoyy den nebo okamlik, k nEmuz se fIetni
z6vErka sestavuje

31.12.2018

t,tetni obdobi l. t. 2018 3t. Il.20l8

a1 Zakladni ldaje

b) Zakladateld. ziizov atele

Bc. Michal Prager, datum narozeni 10. 1. 1981

Bc. Vendula Hrtzov6. datum narozeni9.4. 1986

Vklady do vlastniho jmdni nejsou

c) Obecn6 ridetni informace

N N/

Utetni obdobi: 1. l. 2018 31. 12. 2018 KA
J

C,R.
Udetni jednotka je mikro tietni jednotka

5.( o

PouZivand ridetni metody: ftetni jednotka fdtuje v souladu se zdkonem o fdetnictvi v platnem
zndni a ieskjch fdetnich standardt pro tdetnijednotky, u kterych hlavnim piedmEtem dinnosti
neni podnikrini.

Zptisob zpracovrlni idetnich zilnami'. pomoci vjpodetni techniky.

Zptsob a misto rischory tdetnich ziunamt: archiv spolednosti Pestrii o.p.s. v sidle spolednosti.

Aplikace obecnych fdetnich ziisad: dle z6kona o ridetnictvi v platn6m zndni.

Zptsoby oceiovani: dtouhodoby majetek v poiizovacich cen6ch, z6soby v poiizovacich cenrich
(cena poiizeni a doprava), finandni investice v poiizovacich ceniich.

Zprisoby odpisovrini: ridetni jednotka provrldi u dlouhodob6ho hmotn6ho majetku odpisy dle
odpisovdho pliinu podle stanovend doby pouZitelnosti - pouze ridetni odpisy.

Ndzev Pestr, o.p.s. (do 7. 2. 2018 niizev Pestd spoleanost.
o.p.s. )

Sid lo Kuderova 809./11. 198 00 Praha 9 eem.i Most
t( 2 8 525 973
Privni forma Obecnd prospESnii spolednost
Hlavni piedmEt Iinnosti (poslrni) Realizace projektt k volnoeasovjm aktivitiim zejmena

lidi s postiZenim; organizace odbornjch seminiifi a

setkiini; zprostiedkovatelsk6 a poradenskii ainnost
v oblasti cestov6ni lidi s postiZenim: zprostiedkovdni
kynologickllch konzultaci. slu2eb a vycviku
asistenanich a vodicich psri, canisterapie, zooterapie:
poskltoviini soci6lni sluZby soci6lni rehabilitace

Hospod:ifsk, iinnost
Ostatni tinnosti Vjroba, obchod a sluZby neuvedend v piiloh6ch I aZ 3

Tivnostenskdho ziikona
StatutArni org6ny Reditel
Organizaini sloikv s vlastni privni subiektivitou



Darovanj majetek je fdtovan na Fondech a odpisy tohoto majetku jsou odtldtovdv6ny z fondt
a fdtov6ny na vyinosy 682600 nefinandni dar.

Zpfisob stanoveni oprrivek k majetku: soudet dosavadnich odpisi.

Zpfrsob stanoveni re6lnd hodnoty majetku a zivazki: re6ln6 hodnota nebyla pouZita.

Zptsob tvorby a vfSe opravnych poloZek: nebyly tvoieny.

Zprisob tvorby a vy5e rezerv: nebyly tvoieny.

Odchylky od tdetnich metod s uvedenim vlivu na majetek a zi*azky, na finantni situaci
a vfsledek hospodaieni: Zridnd odchylky nenastaly.

Udtovrini o veiejn6 sbirce
Ve fondech na ridtu 9l I - Fond veiejn6 sbirky organizace ldtuje o zdrojich ziskanlich z veiejnd
sbirky. PrribdZn6 organizace ridtuje o pouZitf vitd2ku veiejn6 sbirky podvojnlim z6pisem rra vrub
fondu veiejnd sbirky ve prospdch fdtu 682 - Piijat6 piisp6vky, dary. Organizace pro zridtovrini
fondu v tomto piipadd pouZiv6 ridet skupiny 68 misto fdtu skupiny 64 z drivodu vdrndjSiho
zobrazeni skutednosti ve vlkazu zisku a ztriity. Vykazovanyi stav fondu veiejn6 sbirky odpovid6
neutracend d6stce z veiejn6 sbirky urden6 pro dalii pouZiti, tj. stavu sbirkov6ho bankovniho fdtu.

Uitovrini - piijatd dary
Ve fondech organizace d6le tdtuje o piijatyich individurilnich darech - v piipadE dart. kter6 nejsou
urdend na projekt v dan6m roce a to pfimim z6pisem ve prosp6ch fondu a na vrub ridtu 2l I -
Pokladna nebo 221 - Bankovni ridet. PrtbEZn6, popi. nejpozddj ijednou mEsidnd, organizace fidtuje
o pouZiti darfr podvojnlim z6pisem na vrub fondu a ve prosp6ch rldtu 682 - Piijat6 piispdvky, dary.
Organizace pro zridtov6ni fondu v tomto piipadd pouZivri ridet skupiny 68 misto ridtu skupiny 64 z
drivodu vdrndj5iho zobrazeni skutednosti ve vlikazu zisku a ztr6ty. Vykazovan;i stav fondu
individu6lnich darfi odpovidri v!5i doposud neutracenych daru.
Dary kterd jsou urien6 na projekt uskutedndn;i v dan6m roce jsou ridtovriny rovnou do vynosri na
idet skupiny 68.

Udtovrini - piijatd dotace
Piijatd dotace jsou prostiedky poskynutd z veiejn;/ch zdrojri, tedy zejm6na ze zdroj i strltniho
rozpodtu, z rozpodtt fzemn6 samospriivnyich celkri, ze zdrojri st6tnich rozpodti cizich sritfr apod.

O t6chto prostfedcich ridtuje organizace pii piijeti na ziivazkovlich ridtech skupiny 34. popiipadd
rovnou ve vynosech na ridtu 691 - Dotace. V pifpadd. 2e neni cel6 piijatri dristka dotace do konce
roku utracena. je zbyli dristka vykriz6na jako z|vazek na ridtu skupiny 34 nebo jako vlinos pifitich
obdobi na Liitech skupiny 38. V piipad6,2eje utraceno v r6mci dotovandho projektu vice ne2 bylo
zatfm v r6mci dotace piijato. tlituje organizace na vrub ridtu skupiny 385 - piijmy piiStich obdobi
ve prospdch ridtu 691 - Dotace, tak aby l".isledek hospodaieni z dotace byl v2dy nulovy.

Vlastni jm6ni/dlouhodoby majetek
Ve vlastnim jmdni eviduje organizace automobil nabyyy' darem v roce 2018 (vstupni cena 719 tis.
Kd). Automobil je odepisovrin po dobu 10 let. Soudasnd s odpisy je ridtovrino o pou2iti daru

682 Pii iispdvky, dary.podvojnym z6pisem na vrub vlastniho jmdni a ve prospdch ridtu
Organizace pro zridtov6ni fondu v tomto piipadd pouZivri ridet skup
dtvodu vdmdj5iho zobrazeni skutednosti ve vlikazu zisku a ariity.

1
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d) Vyznamn6 udrilosti, kter6 nastaly mezi rozvahovfm dnem a okamZikem sestaveni fdetni
zixErky: Z6dnd zmdny nenastaly.

e) Zptsoby ocefiovilni aktiv a zivazkri: aktiva a ztnazky jsou oceiovriny v souladu s $ 25
zdkona o iaetnictvi - pohledrivky, zAvazky a krritkodoby finandnf majetek ve jmenovitl/ch
hodnotiich.

1) Udetni jednotky, v nichZ irdetni jednotka sama nebo prostiednictvim tieti osoby jednajici
jejim jmdnem a najeji tdet drZi podil-
Nejsou.

h) Akcie a podily
Nejsou.

i) Majetkov6 cenn6 papiry, vymeniteln6 a prioritni dluhopisy, podobnd cenn6 papiry nebo pr6va
Nejsou.

j) DluZen6 dristky, kter6 vznikly v prub6hu udetniho obdobi
Nejsou.

k) Vyi5e linandnich nebo jinych zAvazki, kterd nejsou obsaZeny y rozvaze (bilanci)
Nejsou.

sledek hos daieni

m Inlbrmace o 6m evidendnim odtendm dtu zamdstnanct

PoloZka

PrimCrn evidendni re odt odet zamestnanct 15

Mzdove ndklad 3 894 991

Ziikonnd sociiilni iatCni

Ostatni socidlni o istcni
Zrikonnd soci6lni n6klady

Ostatni socielni
5 080 s29

n) Odmdny a funkdni poZitky za ridetni obdobi dlenrim statutrimich, kontrolnich nebo jinlfch
orgiinri urdenlich statutem. stanovami nebo jinou ziizovaci listinout-
Nebyly.

o) Udasti dlenri statutiiLrnich, kontrolnich nebojinfch org6nrl tidetni jednotky urdenych statutem,
stanovami nebojinou ziizovaci listinou ajejich rodinnlfch piislu5nikt v osob6ch. s nimi2 [detni
jednotka uzaviela za vykazovm6 tdetni obdobi smloury nebojin6 smluvni
Nebyly.

Ni.Ni

o t(A- povaha informacf nesmi zpilsobit veznou [jmu nekteqim uvedenym faetnim jednotkiim
" informace nesmi umoznit urdit postaveni urditdho clena takovdho orgiinu nebo osoby

,
C,NR.

Visledek hospodaieni K'
V'isledek hospodaieni z hlavni dinnosti -12 t54.91
Visledek hospodaieni z hospod6iskd dinnosti 39 109.97

Vlisledek hospodaieni 26 955

Vfsledek hospodaieni pro [aely dane z piiimi 11 ',?16

ZamEstnanci celkem

r t85 5i8
0

0

0

Osobni n.iklad celkem

s.(

I



p) Z6lohy a rivdry (popiipad6 zrivazky piijatd najejich udetjako urditi druh ziiruky) poskytnutd
dlenrim statutiiLrnich, kontrolnich nebo jinych orgSlri urdenjch statutem, stanovami nebo jinou
ziizovaci listinou
Nebyly.

q) Rozsah, ve kter6m byl vypodet zisku nebo ztnity ovlivn6n zprisoby ocefiovdni finandniho
majetku v prtbEhu udetniho obdobi nebo bezprostiednd piedchrizejiciho ridetniho obdobi
Pozn.: (pokud takovd ocendni md zdvainy vliv na budouci dafiovou povinnost, je nutnd LtvLst
podrobnosti)
Nebyl ovlivndn.

s) Rozdil mezi daiovou povinnosti piipadajici na bdZnd nebo minul6 tdetni obdobf a jiZ
zaplacenou dani v tdchto fdetnich obdobich (jeJi tento rozdil vyznamny)
Udetni jednotka nemdla v minul6m ani bEZn6m zdaiovacim obdobi daiovou povinnost.

t) Vjznamnd poloZky Rozvahy (Bilance) nebo Vfkazu zisku a ztriity
Ve5kerd vyznamnd poloZky jsou uvedeny na piisluSnlfch i6dcich v rozvaze a vfkazu zisku
a ztr|ly a nepotiebuji zvldStni komentiii.

Dal3i informace o v,'iznamny'ch poloZkrich, kterd jsou ve vlikazech zahmuty nebo
kompenzoviiny s jinlimi poloZkami a ve vlikazech nejsou samostatn6 vykiizriLny:

Dlouhodobd bankovni tvd

Piijatd dotace na provozni riiely nebo na poiizeni dlouhodobdho nehmotndho a hmotndho
majetku ze st6tniho rozpodtu. rozpodtu tzemnich samosprrivnl,lch celkri nebo ze stdtnich fondt

Posk\to!atel Utel dotace ViSe dotace Zdroi dotace

Uiad priice
PiispCvek na

zamdstnavdni OZP
I 326 285 Stetn i rozpoaet

MPSV
Sociiilni slu2ba- VVcvik

psu
Stdtni rozpoaet

MEstskii aiist Praha 14 Socirilni sluZba 27 000 Mestskd rozpodty
MIIMP Socirilni sluZba 575 000 Kraiski rozpodet

Provozni dotace Rozvoj sluZbv 927 564.14 EU. stdtni

u) Piijatd a poskynutd dary--
Pii at6 d 6 dastk

N
Po utd znamnd ddstk

" informace nesmi umoznit urait postaveni urditeho dlena takovdho orgiinu nebo osoby

4

C,R.

Bankovni ir dr Celkovd v(ie hankot niho rir'6rll UrokoY6 sazba Zaii(tEni rir Eru

Dircc C6stka
NF AVAST 150 000
NF J&T 140 000
NF Etela l9 800

NF Ceskeho rozhlasu ze sbirk-v SvEtluSka 50 000
Konto Bariery - nefinandni dar- automobil '7 t8 914
Michal Rvbhr INFRACLIMA 200 000

Piiiemce i,istka I C

I

5.(
p

J

3 060 386



ne sbirk

edku Z iciho tidetniho obdobi

x) Odmdna statutrfu:nimu auditorovi
Odmdna za povinn;i audit ridetni zriv6rky dinila l0 tis. Kd bez DPH.

Veiejnd sbirka Uael VYbrand Iestka
Veieind sbirka 848 250

PoloTka C6stka

V'isledek hospodaieni ( + zisk. - arata) 5 999.1-5

Tvorba (+) nebo aem6ni (-) fondt 0

Tvorba (+) nebo derp6ni (-) nerozdelendho zisku minuljch let 5 999,15
Tvorba (+) nebo [hrada (-) neuhrazend ztraty minul]lch let 0

Razitko: Podpis odpovEdnd
osoby:
Ing. Jana Sirotkovii,

Podpis osoby odpovddnd za
sestaveni:

Kar6skov6 Jana

OkamZik
sestaYeni;
31.3.2019Pestr6, o.ps.

Kuterova 809/11
198 00 Praha 9

lcr 285 25 973, Dle: C228525973

Iel- +42O 222 984 244

Ph.D. i
l|tu /'/-na,

Telefon: 724 308 416

)

Ztstatekk3l.l2.2018
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