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Ověřovaná obecně prospěšná společnost Život dětem se sídlem Praha 8, Lindnerova 998/6, 
PSČ 180 00, IČ:70105031 vznikla 6.11.2006 jako občanské sdružení a k 1.10.2013 se změnila 
na obecně prospěšnou společnost na základě zákona o změně právní formy občanského 
sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 
prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů. 
Zapsaným předmětem činnosti je podpora nemocničním zařízením, která se starají o děti a chybí 
jim finanční prostředky, podpora vzdělávacích zařízení - mateřské školy, školy základní i střední, 
podpora zařízení, která pečují o děti, podpora dětských domovů, podpora pěstounských rodin, 
podpora rodin s dětmi, které se dostaly do bezvýchodné finanční situace a to i tehdy, pokud jsou 
handicapované osoby starší 18 let, podpora svobodných matek, které hledají pomoc pro své 
nemocné děti i podpora rodin s dítětem, které je těžce nemocné, podpora nejrůzněji 
handicapovaných dětí, podpora rodin a zařízení, které byly postiženy živelnými pohromami, 
podpora vzdělání dětí a mládeže, podpora i organizace preventivních programů, které souvisejí 
se zdravím dětí a mládeže, organizace akcí určených dětem, pomoc kulturnímu, sportovnímu, 
i společenskému vyžití dětí, organizace humanitárních akcí, organizace veřejných sbírek, 
organizace charitativních večerů s kulturním a společenským programem, organizace soutěží 
pro děti, spolupráce se společnostmi, jejichž produkty jsou určeny dětem, organizace dražeb věcí 
od známých osobností společenského i politického života, organizace společenských akcí - to vše 
ve prospěch konkrétní instituce nebo jednotlivých nemocných a postižených dětí.   

 
 

Výrok auditora 
 
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky obecně prospěšné společnosti Život dětem, tj. 
rozvahu k 31.12.2019, výkaz zisku a ztráty za období od 1.1.2019 do 31.12.2019 a přílohu 
této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod. Účetní závěrka byla 
sestavena dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 
č. 504/2002 Sb. a českých účetních standardů v platném znění dne 10.3.2020. Údaje o obecně 
prospěšné společnosti Život dětem a výroční zpráva za rok 2019 jsou uvedeny na webu 
http://www.zivotdetem.cz/. 
 
Podle našeho názoru účetní závěrka přiložená jako nedílná součást této zprávy podává ve všech 
významných (materiálních) ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv, nákladů, výnosů 
a výsledku hospodaření obecně prospěšné společnosti Život dětem za rok  31.12.2019 
a je sestavená dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhlášky č. 504/2002 Sb. a českých účetních standardů v platném znění dne 10.3.2020. 
 
 

Základ pro výrok 
 
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy 
(ISA) a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito 
předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky dle zákona o auditorech a Etického kodexu 
Komory auditorů ČR a jsme na účetní jednotce nezávislí. Audit je naplánován a proveden tak, 
abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) 
nesprávnosti a důkazní informace poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho 
výroku. 

 
 

Ostatní informace o výroční zprávě 
 
Ostatními informacemi jsou v souladu s §2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené 
ve výroční právě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá 
statutární orgán obecně prospěšné společnosti Život dětem. 
 
Náš výrok k účetní závěrce za rok 2019 se k ostatním informacím nevztahuje, ani k nim 
nevydáváme žádný zvláštní výrok. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících 
s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní 
informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či našimi znalostmi 
o obecně prospěšné společnosti Život dětem získanými během auditu účetní závěrky a zda 
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je výroční zpráva sestavena v souladu s právními předpisy nebo zda se jinak tyto informace 
nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Pokud na základě provedených prací zjistíme, 
že tomu tak není, jsme povinni zjištěné skutečnosti uvést v naší zprávě. 
 
Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že 
 

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou 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. 
 
V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné 
(materiální) věcné nesprávnosti nezjistili. 
 
 
 

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku 
 
Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá 
statutární orgán obecně prospěšné společnosti Život dětem. Součástí této odpovědnosti 
je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní 
závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem 
nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní 
odhady. 
 
Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán povinen posoudit, zda je účetní jednotka 
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 statutární orgán plánuje zrušení účetní jednotky nebo 
ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit. 

 
Odpovědnost auditora 

 
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. 

- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem účetní jednotky 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 představenstvo účetní jednotky uvedlo 
v příloze účetní závěrky. 
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- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky 
představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje 
významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou 
významně zpochybnit schopnost účetní jednotky 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 účetní jednotky nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme 
získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést 
k tomu, že účetní jednotka 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 statutární orgán 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. 
 
                                                                     
AUDITORSKÁ A DAŇOVÁ KANCELÁŘ s.r.o. 
Husitská 344/63, 130 00  Praha 3 
Číslo osvědčení: 181 
Auditor: Ing. Pavel Antoš 
Číslo osvědčení: 1416 
Datum vypracování: 11.5.2020 
 
 



 
 
 
 

Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 1 2 

A. Dlouhodobý majetek celkem                          (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)   

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem            (součet A.I.1. až A.I.7.)   

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje   

2. Software   

3. Ocenitelná práva   

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek   

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek   

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek   

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek   

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem            (součet A.II.1. až A.II.10.)   

1. Pozemky   

2. Umělecká díla, předměty a sbírky   

3. Stavby   

4. Hmotné movité věci a jejich soubory   

5. Pěstitelské celky trvalých porostů   

6. Dospělá zvířata a jejich skupiny   

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek   

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek   

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek   

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek   

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem            (součet A.III.1. až A.III.6.)   

1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba   

2. Podíly - podstatný vliv   

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti   

4. Zápůjčky organizačním složkám   

5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky   

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek   

  

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace 
v plném rozsahu 
ke dni 
 Název a sídlo účetní jednotky  

IČO 

 

 
 
 

Dle vyhlasky c. 504/2002 Sb.´ˇ ˇ

31.12.2019
(v celych tisících Kc)´ ˇ

Zivot detem o.p.s. ˇ ˇ

Lindnerova 998
Praha 8

7 0 1 0 5 0 3 1 180 00

1 003 1 399

0

0

0

0

0

0

0

0

2 222 2 399

0

0

0

2 045 2 127

0

0

117 52

0

60

0 220

0

0

0

0

0

0

0

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ



Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 1 2 

A. IV. Oprávky k dlouhodob. majetku celkem       (součet A.IV.1 až A.IV.11.)   

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje   

2. Oprávky k softwaru   

3. Oprávky k ocenitelným právům   

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku   

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku   

6. Oprávky ke stavbám   

7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných 
movitých věcí   

8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů   

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům   

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku   

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku   

B. Krátkodobý majetek                           celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)   

B. I. Zásoby celkem                                                     (součet B.I.1. až B.I.9.)   

1. Materiál na skladě   

2. Materiál na cestě   

3. Nedokončená výroba   

4. Polotovary vlastní výroby   

5. Výrobky   

6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny   

7. Zboží na skladě a v prodejnách   

8. Zboží na cestě   

9. Poskytnuté zálohy na zásoby   

B. II. Pohledávky celkem                                          (součet B.II.1. až B.II.19.)   

1. Odběratelé   

2. Směnky k inkasu   

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry   

4. Poskytnuté provozní zálohy   

5. Ostatní pohledávky   

6. Pohledávky za zaměstnanci   

7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného 
zdravotního pojištění   

8. Daň z příjmů   

9. Ostatní přímé daně   

10. Daň z přidané hodnoty   

  

IC:ˇ 70105031

-1 219 -1 000

0

0

0

0

0

0

-1 102 -948

0

0

-117 -52

0

41 294 50 457

692 1 619

670 1 579

0

0

0

0

0

22 40

0

0

399 438

0

0

0

247 59

152 379

0

0

0

0

0
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Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 1 2 

11. Ostatní daně a poplatky   

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem   

13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních 
samosprávných celků   

14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti   

15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí   

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů   

17. Jiné pohledávky   

18. Dohadné účty aktivní   

19. Opravná položka k pohledávkám   

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem             (součet B.III.1. až B.III.7.)   

1. Peněžní prostředky v pokladně   

2. Ceniny   

3. Peněžní prostředky na účtech   

4. Majetkové cenné papíry k obchodování   

5. Dluhové cenné papíry k obchodování   

6. Ostatní cenné papíry   

7. Peníze na cestě   

B. IV. Jiná aktiva celkem                                          (součet. B.IV.1. až B.IV.2.)   

1. Náklady příštích období   

2. Příjmy příštích období   

 AKTIVA CELKEM                                                                  (A. + B.)   

  

IC:ˇ 70105031

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 237 48 360

27 20

0

40 210 48 340

0

0

0

0

-34 40

2 49

-36 -9

42 297 51 856
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Označení PASIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 3 4 

A. Vlastní zdroje celkem                                                              (A.I. + A.II.)   

A. I. Jmění celkem                                                         (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)   

1. Vlastní jmění   

2. Fondy   

3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků   

A. II. Výsledek hospodaření celkem                          (A.II.1. + A.II.2. + A.II.3.)   

1. Účet výsledku hospodaření   

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení   

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let   

B. Cizí zdroje celkem                                           (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)   

B. I. Rezervy celkem                                                                               (B.I.1.)   

1. Rezervy   

B. II. Dlouhodobé závazky celkem                            (součet B.II.1. až B.II.7.)   

1. Dlouhodobé úvěry   

2. Vydané dluhopisy   

3. Závazky z pronájmu   

4. Přijaté dlouhodobé zálohy   

5. Dlouhodobé směnky k úhradě   

6. Dohadné účty pasivní   

7. Ostatní dlouhodobé závazky   

B. III. Krátkodobé závazky celkem                         (součet B.III.1. až B.III.23.)   

1. Dodavatelé   

2. Směnky k úhradě   

3. Přijaté zálohy   

4. Ostatní závazky   

5. Zaměstnanci   

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům   

7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního 
pojištění   

8. Daň z příjmů   

9. Ostatní přímé daně   

10. Daň z přidané hodnoty   

11. Ostatní daně a poplatky   

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu   

13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávních celků   

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů   

  

IC:ˇ 70105031

41 597 51 284

37 878 47 258

598 598

37 280 46 660

0

3 719 4 026

-1 036 306

0

4 755 3 720

700 572

0

0

393 306

0

0

0

0

0

0

393 306

307 266

95 96

0

0

0

110 94

0

63 57

0

19 19

0

0

0

0

0
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Označení PASIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 3 4 

15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti   

16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí   

17. Jiné závazky   

18. Krátkodobé úvěry   

19. Eskontní úvěry   

20. Vydané krátkodobé dluhopisy   

21. Vlastní dluhopisy   

22. Dohadné účty pasivní   

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci   

B. IV. Jiná pasiva celkem                                          (součet B.IV.1. až B.IV.2.)   

1. Výdaje příštích období   

2. Výnosy příštích období   

 PASIVA CELKEM                                                                  (A. + B.)   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo 
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 

   

    

Právní forma účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) 

 
  

  

Předmět podnikání Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) 

 
 

tel.: linka: 

IC:ˇ 70105031

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 297 51 856

10.3.2020

obecne prospesna spolecnostˇ ˇˇ ´ ˇ MgA. Maria Krepelkovaˇ ´

charitativní cinnostˇ MgA. Maria Krepelkovaˇ ´

777853706
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Označení NÁKLADY Činnost 

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 
3 

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 
                                                                            (součet A.I.1. až A.I.6.)    

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek    

2. Prodané zboží    

3. Opravy a udržování    

4. Náklady na cestovné    

5. Náklady na reprezentaci    

6. Ostatní služby    

A.II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 
                                                                       (součet A.II.7. až A.II.9.)    

7. Změna stavu zásob vlastní činnosti    

8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb    

9. Aktivace dlouhodobého majetku    

A.III. Osobní náklady                                         (součet A.III.10. až A.III.14.)    

10. Mzdové náklady    

11. Zákonné sociální pojištění    

12. Ostatní sociální pojištění    

13. Zákonné sociální náklady    

14. Ostatní sociální náklady    

A.IV. Daně a poplatky                                                                       (A.IV.15.)    

15. Daně a poplatky    

A.V. Ostatní náklady                                          (součet A.V.16. až A.V.22.)    

16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále    

17. Odpis nedobytné pohledávky    

18. Nákladové úroky    

19. Kursové ztráty    

20. Dary    

21. Manka a škody    

22. Jiné ostatní náklady    

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace 
v plném rozsahu 
ke dni 

 
 

IČO 

 

 

Název a sídlo účetní jednotky 

Dle vyhlasky c. 504/2002 Sb.´ˇ ˇ

31.12.2019

(v celych tisících Kc)´ ˇ
Zivot detem o.p.s. ˇ ˇ

Lindnerova 998
7 0 1 0 5 0 3 1 Praha 8

180 00

6 310 64 6 374

1 358 1 358

64 64

16 16

4 936 4 936

2 583 2 583

1 958 1 958

625 625

8 8

8 8

36 390 36 390

1 1

36 294 36 294

95 95
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Označení NÁKLADY Činnost 

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 
3 

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných 
položek                                                        (součet A.VI.23. až A.I.27.)    

23. Odpisy dlouhodobého majetku    

24. Prodaný dlouhodobý majetek    

25. Prodané cenné papíry a podíly    

26. Prodaný materiál    

27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek    

A.VII. Poskytnuté příspěvky                                                            (A.VII.28.)    

28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami    

A.VIII. Daň z příjmů                                                                           (A.VIII.29.)    

29. Daň z příjmů    

 NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + 
A.VII. + A.VIII.)    

 

70105031

301 301

301 301

45 592 64 45 656
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Označení VÝNOSY Činnost 

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 
3 

B.I. Provozní dotace                                                                           (B.I.1.)    

1. Provozní dotace    

B.II. Přijaté příspěvky                                             (součet B.II.2. až B.II.4.)    

2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami    

3. Přijaté příspěvky (dary)    

4. Přijaté členské příspěvky    

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží    

B.IV. Ostatní výnosy                                           (součet B.VI.5. až B.VI.10.)    

5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále    

6. Platby za odepsané pohledávky    

7. Výnosové úroky    

8. Kursové zisky    

9. Zúčtování fondů    

10. Jiné ostatní výnosy    

B.V. Tržby z prodeje majetku                           (součet B.V.11. až B.V.15.)    

11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku    

12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů    

13. Tržby z prodeje materiálu    

14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku    

15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku    

 VÝNOSY CELKEM (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + B.V.)    

C. Výsledek hospodaření před zdaněním    

D. Výsledek hospodaření po zdanění    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo 
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 

   

    

Právní forma účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) 

 
  

  

Předmět podnikání Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) 

 
 

tel.: linka: 

 

70105031

9 368 9 368

9 368 9 368

69 109 178

36 326 36 326

36 294 36 294

32 32

90 90

90 90

45 853 109 45 962

261 45 306

261 45 306
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obecne prospesna spolecnostˇ ˇˇ ´ ˇ MgA. Maria Krepelkovaˇ ´
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Příloha v účetní závěrce § 29 a 39 vyhl. č. 504/2002 Sb. 
 
 
Název a sídlo účetní jednotky 
Život dětem o.p.s. 
Lindnerova 998/6, 180 00 Praha 8 
IČ: 70105031 
 
Zapsána u:   složka O 1212 vedená u Městského soudu v Praze 
Zapsána do OR dne:  1.10.2013 
Právní forma:   OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST 
V likvidaci:   Ne 
Předmět podnikání:  Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných 
zájmů j. n. 
Rozvahový den:    31.12.2019 
Okamžik sestavení účetní závěrky:   10.3.2020 
 
Údaje o účetní jednotce                   Použité obecné účetní zásady a metody 
 
Účetní zásady 
společnost vede účetnictví podle zákona 563/1991 Sb. o účetnictví a prováděcí vyhlášky 
č. 504/2002 Sb., účetním obdobím je kalendářní rok. 
Společnost každoročně vydává Výroční zprávu, kterou zveřejňuje. 
Společnost po skončení kalendářního roku předkládá Magistrátu hl. Města Prahy 
"Vyúčtování veřejné sbírky". 
 
Účetní metody 
dle zákona o účetnictví, vyhlášky č. 504/2002 a českých účetních standardů pro účetní 
jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. 
 
Použité oceňovací modely 
majetek a zásoby v pořizovacích cenách 
 
Informace doplňující a rozvádějící položky v účetních výkazech 
Dary-republika nemocnice        897.047,- Kč 
Dary-republika dětská zařízení    4.948.052,- Kč 
Dary-republika jednotlivci  30.017.294,- Kč 
Dary-republika školy        431.303,- Kč 
--------------------------------------------------- 
celkem darováno rok 2019  36.293.696,- Kč 
 
Výše hrubého výtěžku sbírky:  50.448.738,- Kč 
---------------------------------------------------- 
z toho: 
Prodej předmětů    3.209.498,- Kč 
Dary finanční   46.914.556,- Kč 
Pokladničky           10.764,- Kč 
Telef.linka DMS        259.121,- Kč 
Bankovní úroky              4.779,- Kč 
Dary věcné            50.000,- Kč 
 
Doplňující informace k rozvaze 
Majetek není zatížen zástavním právem. 
Společnost nedostává žádné dotace na činnost. 



Vybrané ekonomické údaje za rok 2019 
 
Obecně prospěšná společnost Život dětem pomáhá rodinám s vážně nemocnými dětmi, ve výjimečných 
případech i nemocným dospělým, dále zařízením, která se o nemocné, opuštěné či jinak handicapované děti 
starají a také nemocnicím, a to na území celé České republiky. 

Právní forma účetní jednotky:  OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST 
 
Předmět podnikání:  Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování  společných 
zájmů 
 
Zakladatelé:  Anna Strnadová, Maria Křepelková 
 
Popis organizační struktury:  
Ředitelka společnosti a předsedkyně správní rady jsou statutárními orgány o.p.s.  
Obě společně řídí činnost společnosti a jednají jejím jménem.  
Podepisovat mohou samostatně. 
 
Přepočtený počet zaměstnanců:   4 
Osobní náklady:    2.582.851, -   Kč 
Odměny dozorčím orgánům a členům správní rady:  0,- Kč 
Osoby, které jsou statutárním orgánem, nemají pohledávky a ani závazky vůči společnosti. 
 
Způsob oceňování: 
majetek a zásoby v pořizovacích cenách 
 
Způsob odpisování: 
účetní odpisy se rovnají daňovým odpisům 
 
Odchylky od věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví: 
nejsou 
 
Způsob stanovení opravných položek: 
nepoužito 
 
 
Způsob stanovení oprávek k majetku: 
dle zákona o dani z příjmu 
 
Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu: 
aktuální kurz ČNB 
 
Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků: 
nepoužito 
 
Způsob oceňování cenných papírů a derivátů reálnou hodnotu, 
změny reálné hodnoty vč. změn v ocenění podílu ekvivalencí podle 
jednotlivých druhů finančního majetku vč. jejich zaúčtování: 
nepoužito 
 
Majetek zatížený zástavním právem:  
není 
 
 



Celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti za účetní období: 
Povinný audit účetní jednotky:   30 250,- Kč 
jiné ověřovací služby:    nejsou 
daňové poradenství:   nejsou 
jiné neauditorské služby:  nejsou 
 

    Stav k 1.1.2019 Pořízení Vyřazení Odpisy Stav k 31.12.2019 

022 001 Samost. movité věci a soubory mo 2 045 248,31 536 894,00 454 668,00   2 127 474,31 

082 001 Oprávky k samost.movit. věcem a -1 101 569,71   454 668,00 301 302,00 -948 203,71 

028 001 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 116 834,00 0,00 64 620,00   52 214,00 

088 001 Oprávky k drobnému hlouhodob.hmo -116 834,00   64 620,00 0,00 -52 214,00 

042000 Pořízení DHM 60 439,00 9 800,00 70 239,00   0,00 

052 000 Zálohy na DHM 0,00 220 000,00     220 000,00 

    1 004 117,60 756 894,00 519 288,00 301 302,00 1 399 270,60 

 
 

  Zásoby PZ Pořízení Použití KZ 

112 001 Materiál na skladě-sbírkové předměty 1 299 646,75 670 149,23 -1 299 646,75 670 149,23 

112  Materiál na skladě-dary 0,00 21 177,12 -21 177,12 0,00 

132 001 Zboží na skladě 540,00 22 200,00 -540,00 22 200,00 

  Celkem 1 300 186,75 713 526,35 -1 321 363,87 692 349,23 

 
 

 Krátkodobý finanční majetek PZ KZ 

211 001 Pokladna 7 978,00 26 916,00 

221 001 Bankovní účty-účet sdružení 2 014 374,94 1 142 218,12 

221 002 Bankovní účty-sbírka 29 728 256,40 39 067 675,41 

  Celkem 31 750 609,34 40 236 809,53 

 

Pohledávky PZ KZ 

Odběratelé 0,00 0,00 

Poskytnuté provozní zálohy 49 760,00 246 502,30 

Ostatní pohledávky 448 082,00 152 488,00 

Celkem 497 842,00 398 990,30 

 

Závazky PZ KZ 

Dodavatelé 95 148,49 96 448,74 

Ostatní závazky 0,00 0,00 

Zaměstnanci 110 041,00 93 773,00 

SZ a ZP 63 329,00 56 929,00 

DZČ 18 773,00 19 320,00 

Jiné závazky 20 000,00 0,00 

Dlouhodobé závazky 392 763,60 305 487,60 

Celkem 700 055,09 571 958,34 

 
 
 



  PZ Tvorba Čerpání KZ 

Vlastní jmění 598 121,09     598 121,09 

Fondy-sbírka         

Fondy-prodej předmětů dražbou         

Fondy-dary 114 719,00 53 909 018,35 -53 662 887,35 360 850,00 

Fondy-čerpání sbírky 37 165 151,17 53 608 236,18 -44 474 321,07 46 299 066,28 

Nerozdělený zisk, neuhr. ztráta 4 755 336,55   1 035 326,24 3 720 010,31 

Celkem 42 633 327,81 107 517 254,53 -97 101 882,18 50 978 047,68 

 
Náklady příštích období 236 352,00 2 100,00 

Příjmy příštích období -68 660,00 -36 310,00 

  167 692,00 -34 210,00 

 
Tržby-hospodářská činnost 256 923,00 
    
Zúčtování fondů-nemocnice republ 2 074 267,91 
Zúčtování fondů-dětská zařízení 5 710 582,46 
Zúčtování fondů-jednotlivci 23 325 054,97 
Zúčtování fondů-školy 435 486,00 
Zúčtování fondů věcné dary 18 100,00 
    
Přijaté příspěvky-nárok ze sbírk 7 824 680,22 
Přijaté příspěvky SÚ-fin.dary 580 770,24 
Přijaté příspěvky NÚ-fin.dary 450 347,86 
Přijaté příspěvky-věcné dary 33 077,12 
Přijaté příspěvky-projekty ŽD 106 000,00 
    
Jiné ostatní výnosy 175 584,10 
Celkem 40 990 873,88 

 
Náklady - hlavní činnost 9 298 228,26 
    
Náklady - hospodářská činnost 64 252,52 
    
Dary-republika nemocnice 859 547,42 
Dary-republika dětská zařízení 4 935 552,00 
Dary-jednotlivci 30 017 294,23 
Dary-školy 431 303,00 
Dary-nemocnice 37 500,00 
Dary věcné-jednotlivci 12 500,00 
Celkem 45 656 177,43 

 
 
 
............…………………………………….. 
Podpisový záznam statutárního orgán 



Pomáháme proměnit dětské szy v úsměv.

www.zivotdetem.cz


