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Úvodem
Ahoj, jmenuji se Pestrouš, už pátým rokem jsem maskotem Pestré 

a mým posláním je tak trochu štěkat do všeho. Celý loňský rok nás 
všechny „zlobila“ pandemie koronaviru, přesto se toho u nás hodně 

událo a podařila se nám spousta věcí. Pojďme si teď ty nejzásadnější 
momenty připomenout v krátkém rozhovoru s naší paní ředitelkou 

Janou Sirotkovou.
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Paní ředitelko, jsem rád, že se 
už potřetí setkáváme u našeho 
rozhovoru. Přiznávám, že 
u nás v Pestré si to bez Vás už 
nedokážeme představit. Jak to 
máte vy? 
Ahoj Pestrouši, to víš, že jste mi všichni 
opravdu přirostli k srdci a já jsem ráda, že 
patřím do pestré rodiny. Myslím, že uplynulý 
rok nás všechny opravdu stmelil, protože 

jsme – stejně jako celá společnost – čelili 
úplně novým situacím a výzvám a naučili 
se ještě více než dřív táhnout za jeden pro-
vaz. Zásadní je, že jsme všichni zůstali zdraví 
a můžeme pokračovat v naší práci.

Jak se omezení spojená 
s koronavirem dotkla naší práce 
s klienty?
Jsem opravdu pyšná na celý náš tým, že 
se dokázal situaci přizpůsobit a nemuseli 
jsme omezovat služby klientům. Podařilo 
se nám vymyslet nové způsoby, jak v naší 
práci pokračovat a zároveň si udržet kva-
litu a  jedinečnost. Pomocí technologií 
jsme mohli komunikovat i na dálku a dělat 

tímto způsobem např. konzultace trenérek 
a vychovatelů našich štěňat nebo nácviky 
s klienty a jejich parťáky. Online komuni-
kace sice nikdy úplně nenahradí osobní 
kontakt, který je pro nás stále stěžejní, 
ale ukázala nám nové možnosti práce, 
o které nechceme přijít ani do budoucna.

A co naši čtyřnozí žáci a žačky? 
Ovlivnila pandemie nějak jejich 
výcvik?
Minimálně. Díky naší přednosti, kterou je 
přirozený bezkotcový výcvik v domácím 
prostředí, mohl výcvik našich psů probíhat 
v době pandemie v nezměněné podobě. 
Jediným omezením bylo méně nácviků 
v MHD a obchodních centrech v době mi-
mořádných opatření, které však z dlouho-
dobého hlediska ve výcviku a předání ne-
hraje významnou roli.

Pojďme k těm hvězdným 
momentům roku 2020. Co se 
podle Vás Pestré povedlo?
V červnu se nám podařilo prostřednic-
tvím nakladatelství PASPARTA vydat naší 
knihu „Asistenční pes pro dítě se zdra-

Ředitelka Pestré Ing. Jana Sirotková, Ph.D.
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votním postižením“. Toto velké překva-
pení jsme chystali téměř tři čtvrtě roku 
a z vydání knihy máme obrovskou radost. 
Žádná srovnatelná kniha u nás neexistuje, 
takže jsme vyplnili pomyslnou díru na trhu 
a přinesli komplexního průvodce proce-
sem získání asistenčního psa pro dítě se 
zdravotním postižením, kterou ocení jak 
klientské rodiny, studenti, tak odborníci. 
Knihu jsme sice kvůli pandemickým opat-
řením nemohli pokřtít, jak se sluší a patří, 
ale kdoví, třeba to ještě doženeme. Určitě 
by si to zasloužila.

Když jsem u těch úspěchů, 
v roce 2020 jsme zabrousili i do 
legislativních vod a dařilo se nám 
i tam. O co přesně šlo?
Je to tak, Pestrouši. Iniciovali a podíleli 
jsme se na tvorbě návrhu zákona o psech 
se speciálním výcvikem, který nyní čeká na 
první čtení v Poslanecké sněmovně ČR. 
Díky němu budou moci žít lidé se zdra-
votním postižením kvalitněji. Tento ná-
vrh vymezuje pojem „pes se speciálním 
výcvikem“, řeší jak garanci svobody po-
hybu, tak i způsob jednotného hodnocení 

kvality výcviku asistenčních psů a meziná-
rodně uznávaný průkaz. To, jak moc je pro 
nás a zejména pro naše klienty důležitý, 
se krásně ukazuje na příběhu našeho kli-
enta Petra, který pod naším vedením vy-
chovává a připravuje na kariéru asistenč-
ního parťáka svého pejska Paxe. Jsou 
takovou naší specifickou dvojicí, protože 
žijí střídavě v České republice a Kanadě, 
takže hodně cestují. Konkrétně pro Petra 
a Paxe je klíčové, aby Pax mohl cestovat 
a být Petrovi parťákem přímo na palubě 
letadla, a ne v zavazadlovém prostoru.

To jsou báječné zprávy. V oblasti 
přístupnosti jsme se tedy 
angažovali opravdu hodně, 
dokonce i na mezinárodní půdě. 

Slyšel jsem, že jste se dokonce 
stala konvenorkou. Co to 
znamená?
Ráda ti to vysvětlím Pestrouši. Byla jsem 
jmenována konvenorkou, tedy vedu jednu 
z klíčových pracovních skupin v rámci ev-
ropských standardů Evropského normali-
začního výboru (CEN), konkrétně CEN/TC 
452 Assistance dogs, a to WG 6 „Accessi-
bility and Universal Access“, což je v pře-
kladu „přístupnost a universální přístup“. 
Věřím, že se nám ve spolupráci s kolegy 
napříč celou Evropou podaří téma přístup-
nosti posunout zase o kousek dál. Evrop-
ské CEN standardy mají sice jen doporu-
čující charakter, ale i tak se mohou stát 
velkou podporou pro českou legislativu do 
budoucna. Zkrátka, všemi našimi aktivi-
tami se snažíme o to, aby byl život našich 
klientů a jejich psích parťáků co nejkvalit-
nější a nejpestřejší.
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To vypadá, že jsme si celý rok 
opravdu „mákli“. Přišla i nějaká 
odměna?
Přišla, a opravdu krásná. Vyvrcholením 
celého roku i našich mnohaletých snah 
byl druhý Adventní koncert České tele-
vize věnovaný naší organizaci. Atmosféra 
v pražské Loretě byla nádherná a neza-
pomenutelná, stejně jako odezva diváků. 
Jen v průběhu přímého přenosu nám lidé 
přispěli skutečně nádhernou finanční část-
kou a ta poté každým dnem ještě rostla. 
Navíc nám spolu s finančními dary posí-
lali také krásné a srdečné vzkazy oceňu-
jící naši práci. Děkuji znovu všem nejen za 
štědrost, ale i za milá slova, protože právě 
ta jsou pro nás největší motivací pro další 
šíření dobra a pestrosti.

Moc Vám děkuji za rozhovor paní 
ředitelko. Chtěla byste ještě něco 
na závěr dodat?
Chtěla bych poděkovat vůbec všem našim 
partnerům a dárcům za přízeň a podporu, 
za to, že s námi v uplynulém náročném 
roce byli. Také děkuji všem klientům, že 
si vybrali právě nás a podstupují s námi 

mnohdy dobrodružnou cestu za kvalitněj-
ším životem. Zapomenout nemůžu ani na 
dobrovolníky, kteří nám jako každoročně 
pomáhali bez nároku na honorář. A podě-
kování samozřejmě patří i celému pest-
rému týmu.
Pandemie koronaviru sice pokračuje, 
avšak my s kuráží nám vlastní jedeme dál. 
Čeká nás zapojení do kampaně na pod-
poru neziskových organizací s názvem 
Takoví jsme, budeme také pokračovat 
v kampani Pestrý život lidí s postižením 
a mnoho dalšího. Nebudeme ale vše pro-
zrazovat, ať máme také nějaká překvapení. 
Bedlivě nás sledujte na webu a sociálních 
sítích, ať něco nepropásnete.

Za Pestrou, o. p. s. 
Jana a



Hledíme vpřed
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Základní 
informace

Sídlo

IČO

Právní forma

Vznik

Bankovní spojení

Běžný účet
Sbírkový účet 

E-mail

Datová schránka

Web

Facebook

Výkonná ředitelka, statutární orgán
Ing. Jana Sirotková, Ph.D.

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

Dozorční rada
Ing. Michele Mensová (do 31. 12. 2020)
Bc. Michaela Řezníčková – předsedkyně
Mgr. Olga Vincencová (od 1. 2. 2021) 
Mgr. Daniela Vlčková

Členství
Assistance Dogs International (ADI)
Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS) 
Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR) 
Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO) 
Česká asociace ergoterapeutů (ČAE)

Pestrá, o. p. s.

Kučerova 809/11, 198 00 Praha 9

28525973

obecně prospěšná společnost

27. února 2009

Komerční banka, a. s.
107-8973350257/0100
107-4650730257/0100

info@pestra.cz

cfjfq72 

www.pestra.cz

facebook.com/Pestra.psiasistence
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Historie
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

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 ADI, 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 

10. výročí, reakreditace ADI, Nácviková ergoterapeutická místnost, kampaň Pestrý život lidí 
s postižením 

Kniha Asistenční pes pro dítě se zdravotním postižením, návrh zákona o psech se speciálním 
výcvikem, Adventní koncert ČT pro Pestrou



Pestrá rodina
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Organizační 
struktura

Ředitelka

Vedoucí sociální služby

Správní rada
Dozorčí rada

Sociální 
rehabilitace

FR, granty 
a finance

HR, provoz 
a administrativa

PR a osvěta

Projekty 
a vzdělávání

Pestrá 
cestovka

Výcvik asistenčních 
a vodicích psů

Vedoucí výcviku psů

Pestrá psí školka
(Program výchov 

štěňat)

Dobrovolníci
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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, zajišťují korektury textů nebo překlady do cizích jazyků.

Šárka Benešová, Martina Brabcová, Markéta Burýšková, Eliška Formánková, 
Vanda Gabrielová, Martina Hanusová, Ivana Holubová, Hana Jarešová, Miroslava Milojkovicz, 
Renata Nevyhoštěná, Pavlína, Dan a Pavel Knotkovi, Andrea Pacalová, Irena Pláteníková 
a Jiří Vrba, Zuzana a Jakub Podlahovi, Jiří Průša, Marta Rozumová, Petra Skřivánková, 
Andrea Tarabová, Věra Tomečková, Pavlína Uvírová, Irena Vocásková, 
Kateřina a Martin Vokřínkovi, Markéta Vránková, Terezie Výravská.

Organizační 
struktura  

Pestrá psí školka 
a dobrovolníci

Dobrovolníci včetně 
vychovatelů v Pestré psí 
školce věnovali organizaci 
celkem 35 675,5 hodin.

Srdečně děkujeme!



Nasloucháme 
vašim potřebám
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Pestrý život lidí s postižením

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.

Vize

Poslání



Vstříc svému 
poslání
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Paní Monika, její manžel Michal i syn Dominik a dcera Emička mají sluchové postižení. Toníček 
je tedy parťákem celé rodiny. Budí maminku Moniku, aby s tatínkem nezaspali, když je budík ne-
probudí. Signalizuje také zvuky zvonku doma a zvuk zvonícího telefonu. Dominikovi a Emičce 
Toníček přivolává maminku z jiných pokojů a zahrady. Dominikovi, stejně jako mamince podává 
předměty, které upadnou, a oni si toho nevšimnou. Dominik a Emička se podílí na péči o Toníčka 
a hrají si s ním.

Adélka je holčička s dětským autismem. Hermiona je pro Adélku parťačka, díky které se snižuje 
její fixace na maminku. Od brášky Davida Adélka okoukává kontakt a práci se psem a postupně 
se zapojuje do přímé práce se psem i ona. Díky Hermioně nyní Adélka lépe zvládá pohyb venku 
a také rozvíjí své dovednosti včetně řeči.

Sama jsme vycvičili pro paní Renatu s roztroušenou sklerózou – sekundární progresivní typ. V říjnu 
byl Sam předán paní Renatě do péče na sžívání. U paní Renaty však došlo k akutnímu zhoršení 
jejího zdravotního stavu. Na vlastní žádost paní Renaty se tak v prosinci Sam vrátil zpět do naší 
organizace. Sam bude v roce 2021 přecvičen pro jiného klienta.

Medailonky 
předaných psů

Tony (Antony Ťapka)  
pro Moniku a její rodinu

Hermiona Ballarat  
pro Adélku

Sam pro Renatu
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Lea a Zoe jsou dvojčata. Obě holčičky mají poruchu autistického spektra. Díky Bestíkovi zvládají 
obě lépe pohyb venku. Lea se v přítomnosti Bestíka cítí jistější a při polohování s ním se zklidňuje. 
Zoe se s pomocí Bestíka učí návyky bezpečného pohybu venku a rozvíjí s ním i další návyky a do-
vednosti, protože je pro ni kontakt se psem motivací zapojit se do řízené činnosti. Obě děvčata 
Bestík také motivuje k rozvoji řeči, aby zkoušely opakovat základní slovíčka a povely.

Paní Marie je po těžké autonehodě a potřebuje celodenní pomoc druhé osoby. Izzy má velmi klid-
nou a vyrovnanou povahu a je tou nejlepší parťačkou právě pro paní Marii. Izzy své paničce po-
dává předměty na vozík, do postele, pomáhá jí se svléknutím rukávu, manipulací s tělem, otevírá 
a zavírá dveře a společně také polohují. Obě také milují dlouhé procházky v přírodě, u kterých si 
pročistí hlavu a načerpají novou energii.

Eliáš má nespecifikovaný autismus, který se projevuje hlavně v komunikaci, kdy komunikuje přes 
kartičky ve formě fotek. Chance je pro Eliáše kamarád a také přirozený zdroj podnětů. Během 
aktivní canisterapie rozvíjejí Eliášovu schopnost komunikace, motoriky a koordinace pohybu. Při 
společném polohování Eliáš relaxuje. Společně tráví volný čas na dlouhých procházkách, které 
dělají Eliášovi dobře.

Medailonky 
předaných psů

Best (One Best Friend Rusty 
Love) pro Leu a Zoe

Infinity Izzy Belle Moravia 
pro Marii

Chance Cheynn Belle 
Moravia pro Eliáše
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Natálka je holčička s dětským autismem, se středně těžkým mentálním postižením a silnou so-
ciální fobií. Dutchík je pro Natálku psychickou oporou a doprovází ji při pohybu venku. Díky Dutchí-
kovi Natálka lépe zvládá pro ni náročné situace, získala velkého parťáka. Při polohování společně 
relaxují, při řízené aktivitě a hře zase rozvíjejí komunikaci, koordinaci pohybu nebo soustředění.

Medailonky 
předaných psů

Dutchie (Amazing Sunday 
Forever Lucky) pro Natálku
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Výcvik 
asistenčních 
a vodicích psů

Nováčci ve výcviku 2020
Alfred Ballarat 
Luna z Kasétek
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Pestrá psí 
školka

Žáci a žačky 2019/2020
Beatrix (Beatrix Mio Attraversiamo) 
Jelli (Jayla Jelli Belle Moravia) 
Jimmy (Just Jimmy Belle Moravia)
Mody (Miraculous Modigliani z Kasétek) 
Aldo (Aldy Zavier Dorneese)
Amy (Amy Čtyři packy pro štěstí) 
Buddy (Beautiful Buddy Forever Lucky)

Nováčci 2020
Richie Ballarat
Elí (Cecille Mio Attraversiamo)
Bonnie (Bonnie Čtyři packy pro štěstí)



Asistenční pes není 
robot ani hračka



23

Zjišťujeme potřeby klienta, sestavujeme individuální plán, tvoříme osobní profil, vybíráme vhod-
ného psa, nacvičujeme dovednosti s klientem a jeho budoucím asistenčním psem a připravujeme 
aktivizační činnosti s držiteli/majiteli již předaného asistenčního nebo vodicího psa. 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 jiné kom-
penzační a ergoterapeutické pomůcky nebo jinou sociální službu a vyhovující podporu.

Předáváme asistenčního psa na období sžívání a obvykle po třech až šesti měsících ho oficiálně 
předáváme do osobního vlastnictví (toto období však může být prodlouženo). Nacvičujeme do-
vednosti se psem a poskytujeme konzultace, aktivizační aktivity a poradenství.

Sociální 
rehabilitace

Příprava klienta na 
vlastnictví asistenčního psa

Předání asistenčního psa 
a poradenství

Cílem naší služby sociální rehabilitace je snížit závislost lidí 
s postižením na pomoci druhých osob prostřednictvím asistenčního 
či vodicího psa nebo kompenzačních ergoterapeutických pomůcek. 
Díky spolupráci klienta, jeho speciálně vycvičeného psa nebo 
kompenzačních ergoterapeutických pomůcek se aktivně rozvinou 
schopnosti a dovednosti klienta tak, aby klient a jeho rodina žili pestrý 
a plnohodnotný život.

Našimi klienty jsou lidé s různým postižením, a to z celé ČR a ve věku od 1 do 64 let. Jsou to zá-
jemci o asistenčního či vodicího psa či klientské rodiny, které řeší svou obtížnou sociální situaci 
a hledají poradenství, další služby a podporu multidisciplinárního týmu odborníků.
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Pravidelně pracujeme s klientem a jeho vycvičeným psem po celou dobu aktivní služby asistenč-
ního psa, provádíme skupinové a individuální nácviky, poskytujeme konzultace a pořádáme ná-
cvikové pobyty a aktivizační činnosti.

Poskytujeme osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. 
Jedná se o podání základních informací v oblasti sociální, zdravotní, bytové, v oblasti využívání 
kompenzačních pomůcek a aktivního využívání volného času, a to i lidem, kteří nevlastní nebo 
nežádají o asistenčního či vodicího psa.

Sociální 
rehabilitace

Následný servis

Základní sociální 
poradenství
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Pro nácviky a konzultace vedoucí ke zvyšování soběstačnosti a samostatnosti lidí se zdravot-
ním postižením prostřednictvím efektivního využívání různých asistivních technologií využíváme 
vlastní Nácvikovou ergoterapeutickou místnost. Nabízíme komplexní ergoterapeutickou podporu 
při výběru a vyzkoušení kompenzačních pomůcek z ČR i zahraničí včetně možnosti krátkodo-
bého zapůjčení.

Zjišťujeme, jaké kompenzační pomůcky klient využívá, jak má upravené domácí nebo pracovní 
prostředí, sestavujeme individuální plán a profil klienta.

S klientem stanovíme reálné cíle, kterých chce využíváním pomůcek dosáhnout a jakou podporu
k tomu bude potřebovat.

Pod vedením ergoterapeutky nacvičujeme vhodné a efektivní způsoby využití různých pomůcek.

Konzultujeme možnosti získání vhodných pomůcek přes úřady, pojišťovnu či dárce.

Zapůjčíme potřebné pomůcky k vyzkoušení v domácím nebo pracovním prostředí.

Sociální 
rehabilitace

Nácviková ergoterapeutická 
místnost

Zmapování stávající situace

Představení vhodné pomůcky

Provádění nácviků

Poskytování poradenství

Půjčovna pomůcek

Projekt Nácviková ergoterapeutická 
místnost byl podpořen z Evropských 
strukturálních a investičních fondů 
v rámci OP Praha – pól růstu ČR.
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V červenci jsme uspořádali týdenní pobyt pro klientské rodiny a dobrovolné vychovatele v re-
kreačním zařízení Líchovy. Celkem se sešlo 12 klientských rodin, 16 vychovatelů a 9 pracovníků 
s celkem 32 psími pomocníky. Během týdne jsme zvládli individuální i skupinové nácviky, zrevi-
dovali individuální plány, zasoutěžili si se psy v rámci různých aktivit. Vyvrcholením týdne bylo 
přezkoušení dovedností klientů a jejich psích parťáků formou závodů v poslušnosti, které jsme 
oslavili společným tanečním večerem s kapelou Company 63. Pobyt se uskutečnil za finanční 
podpory nadace J&T.

V září jsme uspořádali pro dětské klienty a je-
jich rodinné příslušníky canisterapeutický pobyt 
v rekreačním zařízení Líchovy. Během celého 
pobytu jsme průběžně pracovali s 11 dětmi, pro-
cvičovali 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.

Sociální 
rehabilitace

Nácvikové pobyty
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V roce 2020 jsme poskytli podporu celkem 122 klientům z celé ČR (nárůst o 40 % oproti roku 
2019), v jednu chvíli maximálně 75 klientům. Mezi těmito klienty bylo 14 zájemců o asistenčního 
psa, pro něž nebyl asistenční pes vhodný a kterým jsme doporučili či zprostředkovali jiný druh 
podpory. Celkově jsme klientům a jejich rodinným příslušníkům věnovali přes 3 051 hodin přímé 
práce (nárůst o 661 hodin oproti roku 2019), a to prostřednictvím 7 728 jednotlivých individuál-
ních nebo skupinových aktivit.

Sociální 
rehabilitace

Sociální služba v číslech

122
klientů z celé ČR 

75
klientů v jednu chvíli 

3 051 
hodin přímé práce

7 728 
individuálních nebo skupinových aktivit
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Jako doplňkovou činnost provozujeme cestovní agenturu Pestrá cestovka, ojedinělý projekt so-
ciálního podnikání v ČR. Jsme expertem na přístupné (bezbariérové) cestování, ale vybrat si u nás 
může každý. Zprostředkováváme zájezdy do celého světa všem, kteří si chtějí zpestřit život cesto-
váním, a to od jedenácti partnerských cestovních kanceláří. Pestrá cestovka je unikátní v tom, že 
provize, která běžně náleží pořádající cestovní kanceláři, putuje na výchovu a výcvik asistenčních 
psů, osvětu a edukaci veřejnosti v oblasti přístupnosti (bezbariérovosti) a zaměstnávání lidí se
zdravotním postižením.
Cestování bez bariér se věnujeme pod hlavičkou projektu Bezbatour. Více jak 50 % našich zaměst-
nanců má nějaké zdravotní postižení, a proto svým zákazníkům s postižením dobře rozumíme 
a jakékoli „specifické“ potřeby jsou pro nás naprosto běžné.

V loňském roce celý svět cestovního ruchu postihla pandemie koronaviru, což mělo za následek vý-
razné omezení možnosti cestovat za hranice Česka a snížený zájem lidí o cestování. V Pestré ces-
tovce jsme se zaměřili na zlepšení formy a obsahu webových stránek a vytvoření nových informačních 
materiálů – komiksu a letáku. Hledali jsme nové možnosti cestování a objevování světa – virtuální 
cestování, přístupná místa a možnosti výletů po České republice a v okolí Prahy. Na poli vzdělávání 
jsme zaznamenali další úspěch při spolupráci s MUP – Metropolitní univerzitou Praha, kde jsme se 
tentokráte podíleli na vzniku magisterského programu Cestovní ruch, který je otevřen i pro studenty 
se zdravotním postižením v rámci projektu Škola bez bariér. Předmět „Přístupný (bezbariérový) ces-
tovní ruch“ v bakalářském programu, jehož jsme garantem, bude realizován poprvé na podzim 2021 
pod taktovkou naší paní ředitelky Jany Sirotkové a zakladatele Pestré Michala Pragera.

Pestré projekty 
a kampaně

Cestovní agentura Pestrá 
cestovka
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Pestré projekty 
a kampaně

Prožitkové workshopy

Audity bezbariérovosti

Jedná se o interaktivní školení, během kterých připravujeme zaměstnance firem na komunikaci 
se zákazníky s různým druhem postižení. Workshopy už prošli např. zaměstnanci společností DM 
drogerie a O2. Workshop probíhá tak, že si každý interaktivně vyzkouší jednání, úskalí a potřeby lidí
s tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením. V roce 2020 se prožitkové workshopy v dů-
sledku opatření spojených se světovou pandemií koronaviru bohužel neuskutečnily.

Pestrá na zakázku kontroluje a hodnotí pro-
story firem z uživatelského pohledu lidí s posti-
žením. V závěrečné zprávě pak auditoři z řad 
lidí s postižením navrhují případná řešení pro 
odstranění bariér. Audity bezbariérovosti pra-
videlně probíhají například ve filiálkách DM dro-
gerií a prodejnách společnosti O2. V roce 2020 
se audity bezbariérovosti v důsledku opatření 
spojených se světovou pandemií koronaviru bo-
hužel neuskutečnily.
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Pestré projekty 
a kampaně

Pestrý život lidí 
s postiženímKampaň Pestrý život lidí s postižením, která zhmotňuje naši vizi, jsme spustili v roce 2019 a v roce 

2020 jsme pokračovali dalšími dvěma příběhy lidí se zdravotním postižením, kteří přes svá ome-
zení žijí velmi aktivní a plnohodnotné životy. Na základě těchto příběhů chceme zvýšit informo-
vanost veřejnosti o problematice lidí se zdravotním postižením a podporovat aktivity vedoucí 
k odstranění bariér a integraci lidí s postižením do společnost.

Čtvrtou tváří kampaně Pestrý život lidí s postižením se stal jeden ze zakladatelů Pestré, expert 
na bezbariérovost a uvolněný radní MČ Praha 14 Michal Prager. Pátou tváří kampaně Pestrý ži-
vot lidí s postižením se stala naše klientka, máma a sportovkyně Jitka Kodadová. Jejich příběhy 
si můžete přečíst na našem Instagramu a Facebooku.
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Pestré projekty 
a kampaně

Ponožkový Pestrouš
V roce 2018 začal aktivně štěkat do fundrainsingu Pestrouš, proto jsme Ponožkového psa pře-
jmenovali na Ponožkového Pestrouše. Ponožkový Pestrouš je celorepubliková kampaň na pod-
poru výcviku asistenčních psů. Děti a dospělí pro nás šijí psa Pestrouše z ponožek, kterého pak 
prodáváme, a 100 % výtěžku z prodeje putuje na psí asistenty pro lidi se zdravotním postižením. 
Výtěžek sedmého ročníku celorepublikové kampaně na podporu výcviku asistenčních psů dosáhl 
krásných 92 000 Kč. Od roku 2014 jsme z prodeje Pestroušů získali přes 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.

Ani v roce 2020 nechyběl náš Ponožkový Pestrouš v Katalogu udržitelných dárků, který vydává 
Asociace společenské odpovědnosti. Pestrá svou činností naplňuje minimálně čtyři globální cíle 
udržitelného rozvoje, kterými jsou Zdraví a kvalitní život, Důstojná práce a ekonomický růst, Méně 
nerovností a Odpovědná výroba a spotřeba.

Poděkování patří všem, kdo nás podpořili ušitím nebo zakoupením Ponožkových Pestroušů. Po-
děkování patří také našim partnerům: Alza.cz a Iframix, s.r.o., kteří se starají o prodej Pestrouše, 
firmě RETEX – Moravský Krumlov za měkoučkou výplň pro naše Pestrouše šité ve Věznici ve 
Světlé nad Sázavou, čímž jí také děkujeme.
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Kampaň navazuje na petici za zrovnoprávnění asistenčních psů s těmi vodicími. Milionový pes se 
zaměřuje na uzákonění asistenčních psů a jejich přístupová práva. A také upozorňuje na diskrimi-
naci některých lidí s postižením, kteří nemají nárok na financování asistenčního psa oproti lidem 
se zrakovým postižením. Kampaň deklaruje, že asistenční pes ušetří během své aktivní služby až 
jeden milion korun vynaložených na osobní asistenci.

V souvislosti s touto kampaní jsme v roce 2020 iniciovali a podíleli jsme se na tvorbě návrhu zá-
kona o psech se speciálním výcvikem, který nyní čeká na první čtení v Poslanecké sněmovně ČR. 
Díky němu má dojít především ke zkvalitnění života lidí se zdravotním postižením nejen na do-
mácí půdě, ale i při zahraničním cestování. Zákon má totiž definovat, kdo je asistenční, signální 
a vodicí pes. Kromě toho má poskytnout záruku přístupu do veřejných prostor a veřejné dopravy 
osobám se zdravotním postižením v doprovodu speciálně vycvičeného psa a cvičitelům těchto psů.
V neposlední řadě by měl zajistit jednotné hodnocení kvality výcviku a přezkoušení dovedností 
vycvičeného psa. Je postaven na stejných základech jako mezinárodní standardy a připravované 
evropské CEN standardy v oblasti asistenčních psů.

Návrh zákona o psech se speciálním výcvikem však neřeší otázku financování asistenčních psů.

Pestré projekty 
a kampaně

Milionový pes

Návrh zákona o psech se 
speciálním výcvikem
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Pestré projekty 
a kampaně

Přístupnost 
(bezbariérovost)Nelze také nezmínit naše úspěšné zapojení do evropské CEN standardizace v oblasti asistenčních 

psů. V technické normalizační komisi CEN/TC 452 Assistance dogs a v jejích šesti pracovních 
skupinách zastupuje Českou republiku ředitelka naší organizace Jana Sirotková, která tak spolu
s dalšími experty napříč celou Evropou usiluje o nastavení a sjednocení minimálních požadavků 
v této oblasti. Začátkem listopadu byla navíc jmenována konvenorkou (rozumějte šéfkou) klíčové 
pracovní skupiny WG6 „Accessibility and Universal Access“ (přístupnost a universální přístup).

V otázkách standardizace na poli přístupnosti a zranitelných spotřebitelů jsme i v roce 2020 
úzce spolupracovali s Českou agenturou pro standardizaci (ČAS).
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Pestré projekty 
a kampaně

Kniha „Asistenční pes 
pro dítě se zdravotním 
postižením“

Po téměř ročních přípravách vyšla 12. června kniha „Asistenční pes pro dítě se zdravotním posti-
žením“ – v České republice zcela první ucelená publikace popisující sociální a kynologické aspekty 
výcviku asistenčního psa pro dítě se zdravotním postižením. Knihu společnými silami napsaly 
naše vedoucí sociální služby Klára Pragerová a ředitelka Jana Sirotková, o vydání se postaralo 
Nakladatelství PASPARTA.

Publikace poskytuje komplexní pohled na získání asistenčního psa pro dítě s různým zdravot-
ním postižením a příchod tohoto psa do rodiny. Provází celým procesem vzájemného poznávání 
dítěte a asistenčního psa a předáním psa do rodiny. Tento proces zahrnuje hledisko dítěte, jeho 
rodinných příslušníků i samotného psa a pracovníků výcvikové organizace. Zároveň nahlíží do 
budoucnosti, jak se dítě s různým postižením může po boku asistenčního psa rozvíjet v různých 
oblastech svého života. Představuje veškeré sociální a kynologické situace, se kterými se dítě 
a jeho rodina setká od doby požádání o psa až do doby formálního předání psa do rodiny. Dopl-
ňují ji příklady reálné komunikace mezi rodinou a výcvikovou organizací, postřehy rodičů, popisy 
canisterapie, ukázky dokumentů organizace aj.

Kniha je určena jak rodinám, které se rozhodují pro asistenčního psa pro své dítě, nebo takového 
psa již mají, tak odborníkům, kteří v dané oblasti pracují (např. sociálním pracovníkům, pracovníkům
v sociálních službách, pedagogům, terapeutům, lékařům, kynologům), dále studentům přísluš-
ných oborů i dalším zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti.
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Pestré akce
2. Adventní koncert ČT 
pro Pestrou

* Pozn. Převod finančních prostředků 
proběhl 1. 4. 2021, výtěžek koncertu 
není součástí výnosů v roce 2020.

Vyvrcholením celého roku 2020 a mnohaletých snah naší organizace byl 30. jubilejní ročník Ad-
ventních koncertů České televize. Druhý Adventní koncert vysílaný jako přímý přenos z pražské 
Lorety byl věnován k naší velké radosti Pestré. Jen v průběhu přímého přenosu lidé přispěli fi-
nanční částkou přesahující 2,5 milionu Kč a ta poté každým dnem dále rostla. Po rozdělení konta 
Adventních koncertů rovnoměrně mezi všechny čtyři podpořené organizace činil konečný výtěžek 
pro naši organizaci 4 479 018 Kč.*

Spolu s finančními dary lidé posílali také krásné a srdečné vzkazy oceňující naši práci, které jsou 
pro naši organizaci tou největší motivací pro další šíření dobra a pestrosti.



Hospodaříme
zodpovědně
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Individuální 
a firemní dárci 
31,32 %

Ostatní příjmy 
3,35 %

Veřejné 
zdroje 
59,33 %

Nadace  
a fondy 
6 %

Finanční údaje
za rok 2020

Celkové výnosy 
8 747 203,58 Kč

Celkové náklady 
8 723 411,30 Kč

Celkové osobní náklady 
5 279 614,85 KčPortfolio finančních zdrojů 2020
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Finanční údaje
Meziroční srovnání výnosů 
v letech 2018–2020

2018 
8 641 307,95 Kč

2019 
8 664 220,41 Kč

2020 
8 747 203,58 Kč

Meziroční srovnání nákladů 
v letech 2018–2020

2018 
8 614 352,95 Kč

2019 
8 650 235,36 Kč

2020 
8 723 411,30 Kč

2018

9 mil. Kč

2019 2020

2018

9 mil. Kč

2019 2020
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Partneři a dárci

Mediální partneři

Děkujeme i našim dalším firemním 
partnerům a dárcům. Velké 
poděkování patří i všem individuálním 
dárcům.
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Z P R Á V A   N E Z Á V I S L É H O   A U D I T O R A
 

o ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2020

v organizaci

Pestrá, o.p.s.

Praha, 21. května 2021

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL,evidenční číslo KAČR 277, osvědčení KDPČR 
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4

Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz 



ÚVODNÍ ÚDAJE

Subjekt, u něhož bylo provedeno ověření

Organizace: Pestrá, o.p.s.
Adresa: Kučerova 809/11, Černý Most, 198 00 Praha 9
IČ: 285 25 973
Předmět činnosti: 

 realizace projektů k volnočasovým aktivitám zejména lidí s postižením
 organizace odborných seminářů a setkání
 zprostředkování a poradenská činnost v oblasti cestování lidí s postižením
 zprostředkování kynologických konzultací, služeb a výcviku asistenčních a vodících psů, 

canisterapie, zooterapie
 poskytování sociální služby - sociální rehabilitace

Příjemce zprávy

zakladatelé po projednání ve správní radě

Předmět ověřování

účetní závěrka sestavená k 31.12.2020 za účetní období 1.1.2020 – 31.12.2020

Termín provedení auditu

12.5.2021 – 21.5.2021

Ověření provedl a zprávu auditora zpracoval

22HLAV s.r.o. 
Všebořická 82/2, Ústí nad Labem
evidenční číslo KAČR 277
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem 
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms

odpovědný auditor: Ing. Jan Černý, evidenční číslo KAČR 2455

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL,evidenční číslo KAČR 277, osvědčení KDPČR 
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4

Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz 



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
určena zakladatelům organizace Pestrá, o.p.s.

Zpráva o ověření účetní závěrky

Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Pestrá, o.p.s. (dále také „Organizace“)
sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2020, výkazu zisku
a ztráty za rok končící 31.12.2020 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých
podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Organizaci jsou uvedeny v bodě
I. přílohy této účetní závěrky.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace
Pestrá, o.p.s. k 31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící
31.12.2020 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 537/2014 a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní
standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše
odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za
audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou
auditorů České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti
vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili,
poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve
výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá ředitel
Organizace.
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich
povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámit se s ostatními informacemi a posoudit,
zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi
znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto
informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace
byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními
předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů
na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti
(materiality), tedy zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek
činěný na základě ostatních informací.
Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

 ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní
závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a

 ostatní informace byly vypracovány v souladu s  právními předpisy.
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Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Organizaci, k nimž jsme dospěli při
provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci
uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální)
věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost ředitele a dozorčí rady Organizace za účetní závěrku
Ředitel Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu
s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro
sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené
podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky je ředitel Organizace povinen posoudit, zda je Organizace schopna
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího
nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky,
s výjimkou případů, kdy ředitel plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, respektive
kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.
Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Organizaci odpovídá dozorčí rada. 

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš
výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený
v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující
významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a
považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu
mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

 Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato
rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli
vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo
v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti
způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování,
úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol ředitelem.

 Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti,
nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

 Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a
informace, které v této souvislosti ředitel Organizace uvedl v příloze účetní závěrky.

 Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky
ředitelem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná
(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně
zpochybnit schopnost Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková
významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na
informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou
dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace
nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy.
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Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost
nepřetržitě trvat.

 Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda
účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému
zobrazení.

Naší povinností je informovat ředitele a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování
auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných
nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

22HLAV s.r.o.
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem 
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem                                                              Ing. Jan Černý
evidenční číslo KAČR 277                                                                           evidenční číslo KAČR 2455

V Praze, dne 21. května 2021

Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy:
 Rozvaha k 31.12.2020
 Výkaz zisku a ztráty za období 1.1.2020 – 31.12.2020
 Příloha k účetní závěrce za období 1.1.2020 – 31.12.2020
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1 x příslušnému fin. orgánu

Název, sídlo a právní forma účetní 
jednotky
Pestrá, o.p.s.
Kučerova  809/11
Praha 98
198 00

Účetní jednotka doručí:

28525973

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA

v plném rozsahu
 ke dni 31. 12. 2020

(v celých tisících Kč)

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.IV.Dlouhodobý majetek celkem 1 2 8612 295
A. I. Součet A.I.1. až A.I.7.Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 9

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2A. I. 1.

Software (013) 3A. I. 2.

Ocenitelná práva (014) 4A. I. 3.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5A. I. 4.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6A. I. 5.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7A. I. 6.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8A. I. 7.

A. II. Součet A.II.1. až A.II.10.Dlouhodobý hmotný majetek celkem 20 2 433 3 324
Pozemky (031) 10A. II. 1.

Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 11A. II. 2.

Stavby (021) 12A. II. 3.

Hmotné movité věci a jejich soubory (022) 13 3 3242 433A. II. 4.

Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 14A. II. 5.

Dospělá zvířata a jejich skupiny (026) 15A. II. 6.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16A. II. 7.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 17A. II. 8.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 18A. II. 9.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 19A. II. 10.

A. III. Součet A.III.1. až A.III.6.Dlouhodobý finanční majetek celkem 28

Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba (061) 21A. III. 1.

Podíly – podstatný vliv (062) 22A. III. 2.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 23A. III. 3.

Zápůjčky organizačním složkám (066) 24A. III. 4.

Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067) 25A. III. 5.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 26A. III. 6.

A. IV. Součet A.IV.1. až A.IV.11.Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 40 -138 -463
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 29A. IV. 1.

Oprávky k softwaru (073) 30A. IV. 2.

Oprávky k ocenitelným právům (074) 31A. IV. 3.

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 32A. IV. 4.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 33A. IV. 5.

Oprávky ke stavbám (081) 34A. IV. 6.

(082)
A. IV. 7. -138 -46335Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem

a souborům hmotných movitých věcí
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 36A. IV. 8.

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 37A. IV. 9.

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38A. IV. 10.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39A. IV. 11.



2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a
B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 41 3 5152 919
B. I. Součet B.I.1. až B.I.9.Zásoby celkem 51 361 196

Materiál na skladě (112) 42 22B. I. 1.

Materiál na cestě (119) 43B. I. 2.

Nedokončená výroba (121) 44B. I. 3.

Polotovary vlastní výroby (122) 45B. I. 4.

Výrobky (123) 46B. I. 5.

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny (124) 47 196339B. I. 6.

Zboží na skladě a v prodejnách (132) 48B. I. 7.

Zboží na cestě (139) 49B. I. 8.

Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50B. I. 9.

B. II. Součet B.II.1. až B.II.19.Pohledávky celkem 71 133 26
Odběratelé (311) 52 14112B. II. 1.

Směnky k inkasu (312) 53B. II. 2.

Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54B. II. 3.

Poskytnuté provozní zálohy (314) 55 89B. II. 4.

Ostatní pohledávky (315) 56 42B. II. 5.

Pohledávky za zaměstnanci (335) 57B. II. 6.

Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 58B. II. 7.

Daň z příjmů (341) 59B. II. 8.

Ostatní přímé daně (342) 60 10B. II. 9.

Daň z přidané hodnoty (343) 61B. II. 10.

Ostatní daně a poplatky (345) 62B. II. 11.

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 63B. II. 12.

Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků (348) 64B. II. 13.

Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti (358) 65B. II. 14.

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 66B. II. 15.

Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 67B. II. 16.

Jiné pohledávky (378) 68B. II. 17.

Dohadné účty aktivní (388) 69B. II. 18.

Opravná položka k pohledávkám (391) 70B. II. 19.

B. III. Součet B.III.1. až B.III.7.Krátkodobý finanční majetek celkem 80 1 989 3 035
Peněžní prostředky v pokladně (211) 72 54B. III. 1.

Ceniny (213) 73B. III. 2.

Peněžní prostředky na účtech (221) 74 3 0301 985B. III. 3.

Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75B. III. 4.

Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76B. III. 5.

Ostatní cenné papíry (256) 77B. III. 6.

Peníze na cestě (261) 79B. III. 7.

B. IV. Součet B.IV.1. až B.IV.2.Jiná aktiva celkem 84 436 258
Náklady příštích období (381) 81 76B. IV. 1.

Příjmy příštích období (385) 82 251430B. IV. 2.

Součet A. až B.Aktiva celkem 85 6 3765 214



4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 86 5 4194 387
A. I. Součet A.I.1. až A.I.3.Jmění celkem 90 4 340 5 348

Vlastní jmění (901) 87 2 8612 295A. I. 1.

Fondy (911) 88 2 4872 045A. I. 2.

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921) 89A. I. 3.

A. II. Součet A.II.1 až A.II.3.Výsledek hospodaření celkem 94 47 71
Účet výsledku hospodaření (963) 91 24xA. II. 1.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 92 x14A. II. 2.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93 4733A. II. 3.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 95 957827
B. I. Hodnota B.I.1.Rezervy celkem 97

Rezervy (941) 96B. I. 1.

B. II. Součet B.II.1. až B.II.7.Dlouhodobé závazky celkem 105

Dlouhodobé úvěry (951) 98B. II. 1.

Vydané dluhopisy (953) 99B. II. 2.

Závazky z pronájmu (954) 100B. II. 3.

Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 101B. II. 4.

Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 102B. II. 5.

Dohadné účty pasivní (389) 103B. II. 6.

Ostatní dlouhodobé závazky (959) 104B. II. 7.

B. III. Součet B.III.1. až B.III.23.Krátkodobé závazky celkem 129 677 913
Dodavatelé (321) 106 1712B. III. 1.

Směnky k úhradě (322) 107B. III. 2.

Přijaté zálohy (324) 108B. III. 3.

Ostatní závazky (325) 109B. III. 4.

Zaměstnanci (331) 110 462406B. III. 5.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 111B. III. 6.

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 112 254219B. III. 7.

Daň z příjmů (341) 113B. III. 8.

Ostatní přímé daně (342) 114 4B. III. 9.

Daň z přidané hodnoty (343) 115B. III. 10.

Ostatní daně a poplatky (345) 116B. III. 11.

Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346) 117B. III. 12.

Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků (348) 118 11B. III. 13.

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367) 119B. III. 14.

Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti (368) 120B. III. 15.

Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 121B. III. 16.

Jiné závazky (379) 122 80B. III. 17.

Krátkodobé úvěry (231) 123B. III. 18.

Eskontní úvěry (232) 124B. III. 19.

Vydané krátkodobé dluhopisy (241) 125B. III. 20.

Vlastní dluhopisy (255) 126B. III. 21.

Dohadné účty pasivní (389) 127 8540B. III. 22.

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249) 128B. III. 23.
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Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a
B. IV. Součet B.IV.1. až B.IV.2.Jiná pasiva celkem 133 150 44

Výdaje příštích období (383) 130B. IV. 1.

Výnosy příštích období (384) 131 44150B. IV. 2.

Součet A. až B.Pasiva celkem 134 6 3765 214

Sociální služba sociální rehabilitace, 
výcvik asistenčních a vodicích psů aj.

o.p.s.
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 20. 5. 2021 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou



IČO1 x příslušnému finančnímu orgánu
Účetní jednotka doručí:

28525973

Název, sídlo a právní forma účetní 
jednotky
Pestrá, o.p.s.
Kučerova  809/11
Praha 98
198 00

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

v plném rozsahu

ke dni 31. 12. 2020
(v celých tisících Kč)

Číslo
řádkuTEXT

5
Celkem

7

Činnosti

Hlavní
6

HospodářskáOznačení

NákladyA. 1

Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 7762 687 89A. I. 2Součet A.I.1. až A.I.6.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 8303 830A. I. 1.

Prodané zboží 4A. I. 2.

Opravy a udržování 295 29A. I. 3.

Náklady na cestovné 426 42A. I. 4.

Náklady na reprezentaci 87 8A. I. 5.

Ostatní služby 891 7788 1 867A. I. 6.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivaceA. II. 9Součet A.II.7. až A.II.9.

Změna stavu zásob vlastní činnosti 10A. II. 7.

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb 11A. II. 8.

Aktivace dlouhodobého majetku 12A. II. 9.

Osobní náklady 5 2805 280A. III. 13Součet A.III.10. až A.III.14.

Mzdové náklady 4 13514 4 135A. III. 10.

Zákonné sociální pojištění 1 00615 1 006A. III. 11.

Ostatní sociální pojištění 16A. III. 12.

Zákonné sociální náklady 17A. III. 13.

Ostatní sociální náklady 13918 139A. III. 14.

Daně a poplatky 22A. IV. 19Hodnota A.IV.15.

Daně a poplatky 220 2A. IV. 15.

Ostatní náklady 314314A. V. 21Součet A.V.16. až A.V.22.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 22A. V. 16.

Odpis nedobytné pohledávky 23A. V. 17.

Nákladové úroky 24A. V. 18.

Kursové ztráty 25A. V. 19.

Dary 24526 245A. V. 20.

Manka a škody 27A. V. 21.

Jiné ostatní náklady 6928 69A. V. 22.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv
a opravných položek

A. VI. 32529
Součet A.VI.23. až A.VI.27. 325

Odpisy dlouhodobého majetku 32530 325A. VI. 23.

Prodaný dlouhodobý majetek 31A. VI. 24.

Prodané cenné papíry a podíly 32A. VI. 25.

Prodaný materiál 33A. VI. 26.

Tvorba a použití rezerv a opravných položek 34A. VI. 27.

Poskytnuté příspěvky 2626A. VII. 35Hodnota A.VII.28.

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami

2636 26A. VII. 28.



Číslo
řádkuTEXT

5
Celkem

7

Činnosti

Hlavní
6

HospodářskáOznačení

Daň z příjmůA. VIII. 37Hodnota A.VIII.29.

Daň z příjmů 38A. VIII. 29.

Náklady celkem 8 7238 634 8939Součet A.I. až A.VIII.

VýnosyB. 40

Provozní dotace 5 1905 190B. I. 41Hodnota B.I.1.

Provozní dotace 5 19042 5 190B. I. 1.

Přijaté příspěvky 3 2653 265B. II. 43Součet B.II.2. až B.II.4.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 44B. II. 2.

Přijaté příspěvky (dary) 3 26545 3 265B. II. 3.

Přijaté členské příspěvky 46B. II. 4.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 227160 67B. III. 47

Ostatní výnosy 651 64B. IV. 48Součet B.IV.5. až B.IV.10.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 49B. IV. 5.

Platby za odepsané pohledávky 50B. IV. 6.

Výnosové úroky 51B. IV. 7.

Kursové zisky 152 1B. IV. 8.

Zúčtování fondů 53B. IV. 9.

Jiné ostatní výnosy 6454 64B. IV. 10.

Tržby z prodeje majetkuB. V. 55Součet B.V.11. až B.V.15.

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 56B. V. 11.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 57B. V. 12.

Tržby z prodeje materiálu 58B. V. 13.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 59B. V. 14.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 60B. V. 15.

Výnosy celkem 8 7478 616 13161Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním 24-18 42C. 62ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)

Výsledek hospodaření po zdanění 24-18 42D. 63ř. 62 - ř. 37

Sociální služba sociální rehabilitace, 
výcvik asistenčních a vodicích psů aj.

o.p.s.
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 20. 5. 2021 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou



PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2020 
Pestrá, o. p. s. 

 
Rozvahový den nebo okamžik, k němuž 
se účetní závěrka sestavuje 31. 12. 2020 

Účetní období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 

a) Základní údaje 
Název Pestrá, o. p. s.  
Sídlo Kučerova 809/11, 198 00 Praha 9 – Černý 

Most 
IČ 28525973 
Právní forma Obecně prospěšná společnost 
Hlavní předmět činnosti (poslání) Realizace projektů k volnočasovým aktivitám 

zejména lidí s postižením; organizace 
odborných seminářů a setkání; 
zprostředkovatelská a poradenská činnost 
v oblasti cestování lidí s postižením; 
zprostředkování kynologických konzultací, 
služeb a výcviku asistenčních a vodicích psů, 
canisterapie, zooterapie; poskytování sociální 
služby – sociální rehabilitace 

Hospodářská činnost - 
Ostatní činnosti Výroba, obchod a služby neuvedené 

v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
Statutární orgán Ing. Jana Sirotková, Ph.D., ředitelka 
Organizační složky s vlastní právní 
subjektivitou - 

 
 
b) Zakladatelé 
  
Bc. Michal Prager, MBA, datum narození 10. 1. 1981 
Bc. Vendula Hrůzová, datum narození 9. 4. 1986 
 
Vklady do vlastního jmění nejsou. 
 
c) Obecné účetní informace 
 
Účetní období: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 
 
Účetní jednotka je mikro účetní jednotka. 
 
Používané účetní metody: účetní jednotka účtuje v souladu se zákonem o účetnictví v platném 
znění a Českých účetních standardů pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem 
činnosti není podnikání. 
 
Způsob zpracování účetních záznamů: pomocí výpočetní techniky. 
 
Způsob a místo úschovy účetních záznamů: spisovna společnosti Pestrá, o. p. s. v sídle 
společnosti. 
 
Aplikace obecných účetních zásad: dle zákona o účetnictví v platném znění. 
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Způsoby oceňování: dlouhodobý majetek v pořizovacích cenách, zásoby v pořizovacích 
cenách (cena pořízení a doprava), finanční investice v pořizovacích cenách, pohledávky, 
závazky a krátkodobý finanční majetek ve jmenovitých hodnotách. 
 
Způsoby odpisování: účetní jednotka provádí u dlouhodobého hmotného majetku odpisy dle 
odpisového plánu podle stanovené doby použitelnosti – pouze účetní odpisy. 
 
Darovaný majetek je účtován ve Vlastním jmění a odpisy tohoto majetku jsou odúčtovávány 
z fondů a účtovány na výnosy 682600 – Nefinanční dar. 
Majetek pořízený z dotace OPPPR je účtování ve Vlastním jmění a odpisy tohoto majetku jsou 
odúčtovávány z fondů a účtovány na výnosy 691902 – Provozní dotace OPPPR – odpis. 
 
Způsob stanovení oprávek k majetku: součet dosavadních odpisů. 
 
Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků: reálná hodnota nebyla použita. 
 
Způsob tvorby a výše opravných položek: nebyly tvořeny. 
 
Způsob tvorby a výše rezerv: nebyly tvořeny. 
 
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke 
dni jejich vzniku. 
 
Odchylky od účetních metod s uvedením vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci        
a výsledek hospodaření: žádné odchylky nenastaly. 
 
Účtování o veřejné sbírce 
Ve fondech na účtu 911 – Fond veřejné sbírky organizace účtuje o zdrojích získaných z veřejné 
sbírky. Průběžně organizace účtuje o použití výtěžku veřejné sbírky podvojným zápisem na 
vrub fondu veřejné sbírky ve prospěch účtu 682 – Přijaté příspěvky, dary. Organizace pro 
zúčtování fondu v tomto případě používá účet skupiny 68 místo účtu skupiny 64 z důvodu 
věrnějšího zobrazení skutečnosti ve výkazu zisku a ztráty. Vykazovaný stav fondu veřejné 
sbírky odpovídá neutracené částce z veřejné sbírky určené pro další použití, tj. stavu 
sbírkového bankovního účtu. 
 
Účtování – přijaté dary 
Ve fondech organizace dále účtuje o přijatých individuálních darech – v případě darů, které 
nejsou určené na projekt v daném roce, a to přímým zápisem ve prospěch fondu a na vrub 
účtu 211 – Pokladna nebo 221 – Bankovní účet. Průběžně, popř. nejpozději jednou měsíčně, 
organizace účtuje o použití darů podvojným zápisem na vrub fondu a ve prospěch účtu 682 – 
Přijaté příspěvky, dary. Organizace pro zúčtování fondu v tomto případě používá účet skupiny 
68 místo účtu skupiny 64 z důvodu věrnějšího zobrazení skutečnosti ve výkazu zisku a ztráty. 
Vykazovaný stav fondu individuálních darů odpovídá výši doposud neutracených darů. 
Dary, které jsou určené na projekt uskutečněný v daném roce jsou účtovány rovnou do výnosů 
na účet skupiny 68. 
V roce 2020 bylo získáno celkem 3 707 987,68 Kč na darech včetně veřejné sbírky. Z toho 
bylo v roce 2020 využito 3 264 727,33 Kč. 
 
Účtování – přijaté dotace 
Přijaté dotace jsou prostředky poskytnuté z veřejných zdrojů, tedy zejména ze zdrojů státního 
rozpočtu, z rozpočtů územně samosprávných celků, ze zdrojů státních rozpočtů cizích států 
apod. 
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O těchto prostředcích účtuje organizace při přijetí na závazkových účtech skupiny 34, 
popřípadě rovnou ve výnosech na účtu 691 – Dotace. V případě, že není celé přijatá částka 
dotace do konce roku utracena, je zbylá částka vykázána jako závazek na účtu skupiny 34 
nebo jako výnos příštích období na účtech skupiny 38. V případě, že je utraceno v rámci 
dotovaného projektu více než bylo zatím v rámci dotace přijato, účtuje organizace na vrub účtu 
skupiny 385 – Příjmy příštích období ve prospěch účtu 691 – Dotace, tak aby výsledek 
hospodaření z dotace byl vždy nulový. 
 
Vlastní jmění / dlouhodobý majetek 
Ve vlastním jmění eviduje organizace dlouhodobý majetek nabytý darem a z prostředků 
dotace. Současně s odpisy je účtováno o použití daru podvojným zápisem na vrub vlastního 
jmění a ve prospěch účtu 682 – Přijaté příspěvky, dary nebo 691 - Dotace. Organizace pro 
zúčtování fondu v tomto případě používá účty skupiny 68 a 69 místo účtu skupiny 64 z důvodu 
věrnějšího zobrazení skutečnosti ve výkazu zisku a ztráty. 
 
Přehled dlouhodobého majetku  
Stav dlouhodobého majetku k 31. 12. 2019 byl 2 433 045,93 Kč, v roce 2020 činil přírůstek 
890 500 Kč (vozidlo), zůstatek k 31. 12. 2020 činí 3 323 545,93 Kč. 
Vlastní jmění k 31. 12. 2020 činí 2 860 871,93 Kč. 
 
Časové rozlišení 
Organizace účtuje o nákladech příštích období. Prostřednictvím nákladů příštích období 
časově rozlišuje náklady, které souvisí s dalšími či dalšími obdobími. Organizace nerozlišuje 
náklady související s pojištěním. Vzhledem k pravidelnosti pojištění stanovila účetní jednotka 
vnitřní předpis, na základě, kterého účtuje účetní jednotka pojištění do nákladu v celé míře na 
základě úhrady tohoto pojištění. 
 
Organizace dále účtuje o výnosech příštích období v případě přijatých a nespotřebovaných 
příspěvků a o příjmech příštích období o příspěvcích spotřebovaných, které však budou přijaty 
až v následujícím období. 
 
d) Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní 
závěrky: Koncem roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se COVID-19 
(koronavirus). V prvních měsících roku 2020 se virus rozšířil do celého světa a způsobil 
rozsáhlé ekonomické škody. A i když v době zveřejnění této účetní závěrky vedení organizace 
nezaznamenalo významný dopad na samotnou organizaci a situace se v roce 2021 začala 
výrazně zlepšovat, vedení organizace bude pokračovat v monitorování potenciálního dopadu 
a podnikne veškeré možné kroky ke zmírnění jakýchkoliv negativních účinků na organizaci  
a její zaměstnance. 
Vedení o.p.s. zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a dospělo k závěru, že 
nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání podniku. Vzhledem k tomu byla 
účetní závěrka k 31. 12. 2020 zpracována za předpokladu, že organizace bude nadále 
schopna pokračovat ve své činnosti. 
 
e) Způsoby oceňování aktiv a závazků: aktiva a závazky jsou oceňovány v souladu s § 25 
zákona o účetnictví. 
 
f) Účetní jednotky, v nichž účetní jednotka sama nebo prostřednictvím třetí osoby jednající 
jejím jménem a na její účet drží podíl.1∗ 
Nejsou. 
 
g) Akcie a podíly 
Nejsou. 
 
1∗ povaha informací nesmí způsobit vážnou újmu některým uvedeným účetním jednotkám 
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h) Majetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisy, podobné cenné papíry nebo 
práva. 
Nejsou. 
 
ch) Dlužené částky, které vznikly v průběhu účetního období. 
Nejsou. 
 
i) Výše finančních nebo jiných závazků, které nejsou obsaženy v rozvaze (bilanci). 
Nejsou. 
 
 
j) Výsledek hospodaření 
Výsledek hospodaření Kč 
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti -17 551,66 
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti 41 343,94 
Výsledek hospodaření 23 792,28 
Výsledek hospodaření pro účely daně z příjmů 41 344 

 
 
k) Informace o průměrném evidenčním přepočteném počtu zaměstnanců 

Položka Zaměstnanci celkem 

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců 15,1 
Mzdové náklady 4 134 969 
Zákonné sociální pojištění 1 005 416 
Ostatní sociální pojištění 0 
Zákonné sociální náklady 0 
Ostatní sociální náklady 139 229,85 
Osobní náklady celkem 5 279 614,85 
 
 
l) Odměny a funkční požitky za účetní období členům statutárních, kontrolních nebo jiných 
orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou. 
Nebyly. 
 
m) Účasti členů statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky určených 
statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou a jejich rodinných příslušníků v osobách, 
s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období smlouvy nebo jiné smluvní 
vztahy.  
Nebyly. 
 
n) Zálohy a úvěry (popřípadě závazky přijaté na jejich účet jako určitý druh záruky) poskytnuté 
členům statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou 
zřizovací listinou. 
Nebyly. 
 
o) Rozsah, ve kterém byl výpočet zisku nebo ztráty ovlivněn způsoby oceňování finančního 
majetku v průběhu účetního období nebo bezprostředně předcházejícího účetního období. 
Nebyl ovlivněn. 
 
p) Rozdíl mezi daňovou povinností připadající na běžné nebo minulé účetní období a již 
zaplacenou daní v těchto účetních obdobích. 
Účetní jednotka neměla v minulém ani běžném zdaňovacím období daňovou povinnost. 
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q) Významné položky Rozvahy (Bilance) nebo Výkazu zisku a ztráty 
Veškeré významné položky jsou uvedeny na příslušných řádcích v rozvaze a výkazu zisku      
a ztráty a nepotřebují zvláštní komentář. 
 
Další informace o významných položkách, které jsou ve výkazech zahrnuty nebo 
kompenzovány s jinými položkami a ve výkazech nejsou samostatně vykázány: 
 
Dlouhodobé bankovní úvěry 

Bankovní 
úvěr 

Celková výše bankovního 
úvěru 

Úroková sazba Zajištění úvěru 

- - - - 
 
Přijaté dotace na provozní účely nebo na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku ze státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků nebo ze státních 
fondů. 

Poskytovatel Účel dotace Výše dotace Zdroj dotace 
Úřad práce Příspěvek na 

zaměstnávání OZP  920 796 Státní rozpočet 

MPSV 
Sociální služba, 

Výcvik asistenčních 
psů 

3 704 260 Státní rozpočet 

MHMP Sociální služba, 
Osvěta 379 000 Krajský rozpočet 

MČ Praha 14 Sociální služba 15 000 Městský rozpočet 
 
 
r) Přijaté a poskytnuté dary 
Přijaté dary – dary nad 10 000 Kč (anonymní dary jsou uvedeny v souhrnné částce) 

Dárce Částka 
VAFO PRAHA, s.r.o. 396 000 
ŠKODA AUTO a.s. 330 569 
Nadace J&T 300 000 
Michal Rybář 250 000 
FreeRunHelps, z.s. 178 187 
Marek Valla – Winitio  142 552,25 
Nadační fond Českého rozhlasu 63 397 
NROS Pomozte dětem 52 754 
ČEPS, a.s. 50 000 
Gaudete s.r.o. 50 000 
Nadační fond AVAST 50 000 
Nadační fond BIDLI 35 000 
Raiffeisen stavební spořitelna a.s. 32 000 
Alza a.s. 24 256 
Showmax s.r.o. 21 000 
ETELA, o.p.s. 20 000 
DVORNÍ REALITNÍ CHOMUTOV, s.r.o. 20 000 
Oresi s.r.o. 20 000 
Wera Werk s.r.o. 10 000 
Individuální dárci – anonymní 282 500 
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Přijaté nefinanční dary – dary nad 100 000 Kč  

Dárce Částka 
ŠKODA AUTO a.s.  890 500 

 
 
Poskytnuté dary – dary nad 10 000 Kč 

Příjemce Částka 
Klienti  Nepeněžní dar – psi 

 
 
s) Veřejné sbírky 

Veřejná sbírka Účel Vybraná částka 
Veřejná sbírka Zůstatek k 31. 12. 2020 809 609,60 

 
 
t) Vypořádání výsledku hospodaření z předcházejícího účetního období 

Položka Částka 
Výsledek hospodaření (+ zisk, - ztráta) 23 792,28 
Tvorba (+) nebo čerpání (-) fondů  
Tvorba (+) nebo čerpání (-) nerozděleného zisku minulých let 13 985,02 
Tvorba (+) nebo úhrada (-) neuhrazené ztráty minulých let  

 
 
u) Odměna statutárnímu auditorovi 
Odměna za povinný audit účetní závěrky činila 12 000 Kč bez DPH. 
 
 
Organizace v příloze v účetní závěrce neuvádí ty informace dle § 30 Vyhlášky 504/2002 Sb., 
pokud pro tyto oblasti nemá obsah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby 

odpovědné za 
sestavení: 

  Okamžik     
  sestavení: 
 

 

 Ing. Jana Sirotková, Ph.D. Jana Karásková 
 
Telefon:  
724 308 416 

  20. 5. 2021 

      
 


