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Slovo úvodemSlovo úvodem

Odborníci prý už dávno věděli, že se něco takového Odborníci prý už dávno věděli, že se něco takového 
může stát, ale stejně s tím nikdo nepočítal – může stát, ale stejně s tím nikdo nepočítal – 
koronavirová pandemie. koronavirová pandemie. 
Změnila naše plány, přinutila nás měnit naše Změnila naše plány, přinutila nás měnit naše 
pracovní postupy a standardy.pracovní postupy a standardy.
V rodinách, se kterými spolupracujeme, prověřila V rodinách, se kterými spolupracujeme, prověřila 
pandemie jejich odolnost a soudržnost; kde pandemie jejich odolnost a soudržnost; kde 
bylo dříve možné opřít se o zaběhnuté rituály, bylo dříve možné opřít se o zaběhnuté rituály, 
bylo najednou třeba použít pružnost, sebekázeň  bylo najednou třeba použít pružnost, sebekázeň  
a přizpůsobivost; bylo třeba být velmi trpěliví a přizpůsobivost; bylo třeba být velmi trpěliví 
a napnout síly; někoho to posunulo dál a někoho a napnout síly; někoho to posunulo dál a někoho 
to srazilo na kolena a zatlačilo do izolace a na to srazilo na kolena a zatlačilo do izolace a na 
sociální sítě. sociální sítě. 
Pro nás pro všechny je to zkušenost, po které už Pro nás pro všechny je to zkušenost, po které už 
nic nebude jako dřív. Přijde „návrat do normálu“ nic nebude jako dřív. Přijde „návrat do normálu“ 
nebo vznikne něco nového? Naším zásadním nebo vznikne něco nového? Naším zásadním 
tématem jsou vztahy mezi lidmi, rodinné vazby. tématem jsou vztahy mezi lidmi, rodinné vazby. 
V jaké podobě vyjdou z této krize, ukáže až čas.V jaké podobě vyjdou z této krize, ukáže až čas.

„Technika překonala všechny vzdálenosti, ale „Technika překonala všechny vzdálenosti, ale 
nevytvořila žádnou blízkost.“nevytvořila žádnou blízkost.“
M. HeideggerM. Heidegger
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Ohlédnutí za 
rokem 2020

Naše původní cíle pro rok 
2020 jsme nesplnili, ale 
naučili jsme se spoustu 
nového o sobě, o našich 
klientech a o světě. 
Jdeme do dalšího 
roku s velkou životní 
zkušeností!

Ohlédnutí za rokem 2020
Kromě běžné činnosti jsme se plánovali v roce 2020 
zaměřit na:
• sebevzdělávání zaměstnanců, abychom pomáhali co 

nejlépe;
• zlepšování chodu organizace, hledání nových zdrojů 

fi nancování a propagace;
• zvyšování povědomí veřejnosti o významu pěstounské 

péče a všeho, co s tím souvisí.
Dobře známé události jara 2020 – šíření pandemie 
a navazující opatření – se staly významnou brzdou 
našich plánovaných aktivit. Místo realizace připraveného 
vzdělávání  pěstounů, místo realizace dlouho připravované 
kampaně „Pěstounství jako cesta…“, místo plánovaného 
vzdělávání odborného týmu Pomoci rodinám a dalších 
aktivit nastoupilo krizové řešení. Pozorně jsme sledovali 
vývoj pandemie a vyhlašovaná opatření a snažili se 
v návaznosti na ně hledat krizová řešení Doprovázení 
pěstounů a Pomoci rodinám s dětmi ve vztahových krizích.
Předpokládali jsme – stejně jako většina lidí v ČR, že půjde 
o krátkodobá omezení a zabývali jsme se nouzovým 
plánem stávajících aktivit, tzn. přesunu jarních termínů 
aktivit a akcí na podzim, přesunem obvyklých osobních 
konzultací s klienty na telefonické, hledáním možností 
on-line komunikace s pěstouny a dětmi a klienty Pomoci 
rodinám. Snažili jsme se přicházet na to, jak za daných 
okolností účinně podporovat pěstounské rodiny. 
Velkým tématem v pěstounských rodinách se stalo 
distanční školní vzdělávání dětí. K obvyklé zátěži rodin 
přibyla takřka ze dne na den nutnost poradit si se 
zvládnutím školních požadavků z domu. Pěstouni – často 
prarodiče – byli vystaveni moderním požadavkům on-line 
vzdělávání; někde to zvládli dobře, někde s obdivuhodnou 
podporou školy a někde jsme se s využitím ochranných 
pomůcek zapojili přímou péčí. Podařilo se nám také 
s pomocí nabídky nadačních programů zprostředkovat 
ve dvou rodinách získání notebooku zdarma pro zajištění 
školní výuky dětí.
Letní rozvolnění, o kterém jsme se mylně domnívali, že je 
defi nitivní, jsme využili pro náhradní termíny víkendovek 
pěstounů a dalšího vzdělávání a částečně pro aktivity 
s dětmi v rámci odpočinku pěstounů.
Podzim a zima byly opět ve znamení sledování pandemie 
a jejího dopadu na pěstounské rodiny a hledání možných 
způsobů vykonávání naší činnosti on-line nebo jinou 
bezpečnou formou. Byl to náročný test fungování 
pracovního týmu a jeho slaďování rodinného a pracovního 
života. Již dříve jsme částečně využívali  home offi ce, nyní 
jsme se učili - a stále ještě učíme - jeho širší využití. 
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Podpořili násNa fi nancování činnosti Centra Protěž 
v roce 2020 se podíleli:

MPSV – Úřad práce ČR v Liberci, správa Státního 
příspěvku na výkon pěstounské péče
MPSV – Rodina – dotace na Pomoc rodinám 
s dětmi ve vztahových krizích
MPSV – Rodina – dotace na informační kampaň 
„Pěstounství jako cesta…“
Liberecký kraj – Odbor sociálních věcí – 
spolufi nancování Pomoci rodinám s dětmi ve 
vztahových krizích 
Liberecký kraj – Odbor sociálních věcí – 
spolufi nancování kampaně „Pěstounství jako 
cesta“
Město Turnov – spolufi nancování Pomoci 
rodinám s dětmi ve vztahové krizi
ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové – 
podpora víkendového pobytu pěstounských dětí
Nadace Preciosa – fi nanční podpora Pomoci 
rodinám s dětmi ve vztahových krizích

Další přijaté dary, za které děkujeme!

Sbor Církve adventistů s.d. v Liberci – fi nanční 
dar na činnost
Wikov MGI – fi nanční dar na podporu činnosti
Potravinová banka LK – hygienické potřeby 
a příležitostně potraviny pro naše klienty
Fórum dárců ČSOB – příspěvek na projekt 
„Pěstounství jako cesta“
CZC.CZ – věcný dar v podobě fl ash disků pro 
potřeby alternativního vzdělávání pěstounů

Všem Vám, kteří nás podporujete – radou, 
osobním vlivem, věcnými dary i jakkoliv jinak – 
srdečně děkuji!
Velmi si veškeré fi nanční i nefi nanční pomoci 
vážíme!
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Výhled do roku 2021

Poučeni rokem 2020 nechceme tentokrát nastavovat 
velkolepé plány, ale s velkou pokorou jsme vykročili 
a očekáváme dny příští. Zaměříme se na zklidnění, 
zužitkování získaných krizových zkušeností a nových 
pohledů, které zkušenost s pandemií nabídla.
V Doprovázení pěstounů usilujeme o vrácení komunikace 
s pěstouny od bezkontaktní formy k osobním setkáním, 
od alternativních forem vzdělávání k osvědčeným 
skupinovým setkáním. Vnímáme jako velký úkol vrátit 
pěstouny do pravidel a řádu pravidelné školní docházky, 
eventuelně doučování; v některých rodinách je patrný 
důsledek pandemie – uzavření se, nezdravý zvyk omezení 
až eliminace aktivit dětí, obavy z jakéhokoli kontaktu 
zvláště starších pěstounů. Současnou situaci vnímáme tak 
trochu jako nový začátek.
Vyhodnotili jsme situaci ve společnosti jako příliš 
neklidnou pro naši plánovanou pěstounskou kampaň 
a projekt „Pěstounství jako cesta 2“ jsme zrušili. Možná 
vznikne nějaká jeho skromnější verze, která se stane 
nečekaným přínosem.
Stále jsme připraveni nabízet Pomoc rodinám s dětmi ve 
vztahových krizích, byť pro řadu rodin jsme k naší lítosti 
nemohli být nějakou dobu osobně dostupní vzhledem 
k pandemickým opatřením. Přejeme si být nadále 
dostupnou pomocí rodinám, které naši službu potřebují.
Náš pracovní tým očekává velkou změnu – naše kolegyně 
Janča se chystá přejít na plný úvazek k plnění mateřských 
povinností a tým se musí přizpůsobit. Zvládneme to se 
změnami pracovních úvazků nebo najdeme posilu do 
týmu?
S velkou pozorností sledujeme, jak se daří aktuálnímu 
návrhu novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí 
ve sněmovně ČR. Je to pro naši práci zcela zásadní 
dokument, protože se řídíme novelou zákona o sociálně-
právní ochraně z roku 2013. Ta sice udělala významné 
kroky v podpoře pěstounských rodin, ale měla být prvním 
krokem k řešení situace dětí v náhradní rodinné péči a je 
bohužel zatím i posledním. 
Výhled do roku 2021 se jeví otevřenější a s více neznámými, 
než bychom si přáli, ale vstupujeme do něj plni očekávání 
a také odhodlání zužitkovat všechny představené výzvy ve 
prospěch rodin, kterým pomáháme a ve prospěch dalšího 
rozvoje organizace a poskytovaných služeb.

Světluše Jiráňová, DiS., ředitelka

Výhled do 
roku 2021
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O organizaci

Ke vzniku samostatného Centra Protěž, z.ú., IČ 
05259266, došlo oddělením projektů sociálně-
právní ochrany dětí od ostatní činnosti rodinného 
Centra Generace.  Stalo se tak zápisem ústavu 
Centrum Protěž ve složce U 110, vedené 
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, dne 
22.7.2016, a zahájením samostatné činnosti 
1.1.2017.

V roce 2020 vykonávalo Centrum Protěž svoji 
činnost pod vedením ředitelky, Světluše Jiráňové, 
DiS., která je také statutárním orgánem.
Členy správní rady jsou Michal Čančík (předseda), 
Mgr. Štěpán Sobotík a Ing. Miroslava Lungová.
Funkci revizora vykonává Ing. Milan Pavlů.

V roce 2020 pracovalo pro Centrum Protěž 
6 zaměstnanců na pozicích sociální pracovnice 
a terapeutka. Další 3 osoby vykonávaly činnost 
na základě Dohody o provedení práce – jedná se 
o činnost mediátora, asistentku pro péči o děti 
při vzdělávání pěstounů a pomocné práce.

O organizaci

Centrum Protěž 
se věnuje rodinám 
s dětmi ve dvou 
základních oblastech:

1.
Podpora pěstounské 
péče

2.
Pomoc rodinám 
s dětmi ve vztahové 
krizi
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Pověření

Na základě Rozhodnutí, vydaného Krajským úřadem 
Libereckého kraje, odborem sociálních věcí pod č.j. 339/2016/4, 
s právní mocí od 9.12.2016, a Rozhodnutí, vydaného Krajským 
úřadem Libereckého kraje s nabytím právní moci 14.7.2017, 
smí Centrum Protěž, z.ú., Palachova 504/7, Liberec 1, vykonávat 
tyto činnosti:
• poskytovat pomoc rodičům při řešení výchovných nebo 
jiných problémů souvisejících s péčí o dítě;
• uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče podle § 47 b 
zákona;
• poskytovat výchovnou a poradenskou péči osobě pečující, 
s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské 
péče (§ 47 b), při výkonu pěstounské péče a sledování 
pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, 
je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči 
poskytnout;
• poskytovat odborné poradenství a pomoc žadatelům 
o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytovat 
poradenskou pomoc fyzickým osobám vhodným stát se 
osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům 
v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do 
pěstounské péče;
• vyhledávat fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli 
nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s 
rozšířenou působností.
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Pomoc rodinám s dětmi 
ve vztahových krizích

Pomoc rodinám s dětmi ve 
vztahových krizích

V roce 2020 byla poskytována služba Pomoci 
rodinám na základě uzavřené dohody ve 21 
rodinách, ve kterých bylo podpořeno 42 dospělých 
a 30 dětí. V těchto rodinách byl poskytován 
pečlivě sestavený komplex podpory, který se 
skládá z individuálních konzultací, mediačních 
schůzek, případně podporovaných setkání dítěte 
s odloučeným rodičem. 
V dalších rodinách byla nabízena služba a bylo 
poskytnuto poradenství.
Spolupracujeme s opatrovnickými soudy 
a obecními odděleními sociálně-právní ochrany 
dětí převážně v Liberci, Jablonci n.N., Turnově 
a dalších.

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ POMOCI RODINÁM S DĚTMI 
VE VZTAHOVÝCH KRIZÍCH (upraveno, zjednodušeno)
Náklady Kč
Materiálové náklady 1 054
Služby 28 957
Nájem včetně energií 105 920
Osobní náklady 755 065
Ostatní náklady 1 800
Celkem 892 796

Výnosy Kč
MPSV 687 958
Liberecký kraj 133 919
Městský úřad Turnov 31 000
Nadace Preciosa 10 000
Dary 25 419
Finanční spoluúčast klientů 4 500
Celkem 892 796

Komu je určen?
• Dětem ohroženým konflikty 

rodičů
• Rodičům, kterým se nedaří 

komunikovat v zájmu dítěte
• Rodinám, ve kterých dítě 

ztratilo vazbu na jednoho z 
rodičů a ten ji chce obnovit

Co je cílem?
• Podpora navázání zpřetrhaných 

a zlepšování narušených vazeb 
dítěte na jednoho z rodičů či 
prarodičů

• Minimalizace vytvoření 
syndromu zavrženého rodiče

• Doprovod dítěte při navazování 
kontaktu s odloučeným 
rodičem v neutrálním prostředí

• Podpora rodiče v nastavení 
pravidel dalšího setkávání 
rodiče s dítětem bez odborné 
asistence

Co zahrnuje?
• Nabídka neutrálního prostředí 

a nestranného přístupu se 
zohledněním potřeb dítěte

• Individuální práce s 
jednotlivými členy rodiny

• Společné schůzky a asistovaná 
setkání
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Podpora
pěstounské péče

Doprovázení pěstounů

Doprovázíme rodiny, které s námi uzavřely Dohodu 
o výkonu pěstounské péče na základě požadavku Zákona 
o sociálně-právní ochraně dětí, § 47 a), b) a c).

Naším cílem je poskytovat rodinám s dětmi v pěstounské 
péči oporu, odbornou pomoc a odlehčení. Také se staráme 
o to, aby povinnosti, které plynou pěstounům ze zákona, 
pěstouny a jim svěřené děti nezatěžovaly, ale byly pro ně 
příjemným a přínosným zážitkem:
• zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy 

a péče o děti v rozsahu 24 hodin ročně;
• umožnění kontaktu dětí s biologickými rodinami tam, 

kde je to možné;
• umožnit pravidelný kontakt s klíčovou sociální 

pracovnicí.

V roce 2020 jsme doprovázeli 50 pěstounských rodin, 
z čehož 3 rodiny jsou zařazeny v evidenci Krajského úřadu 
jako pěstouni na přechodnou dobu.

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ DOPROVÁZENÍ 
PĚSTOUNŮ (upraveno, zjednodušeno)
Náklady Kč
Materiálové náklady 75 078
Služby 337 572
Nájem včetně energií 177 186
Osobní náklady 1 582 173
Ostatní náklady 4 521
Celkem 2 176 530

Výnosy Kč
Finanční spoluúčast klientů a jiných organizací 28 748
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 2 138 000
Čerpání z darů a fondů 10 000
Celkem 2 176 748

Komu pomáháme?
• Dětem svěřeným do 

pěstounské péče
• Osobám, kterým bylo 

rozhodnutím soudu svěřeno 
dítě do pěstounské či 
poručnické péče

• Rodičům dětí v pěstounské 
péči při kontaktu s dětmi

Co je cílem?
• Zdravý vývoj dětí v 

náhradních rodinách
• Osobnostní růst a rozvoj 

pečujících osob
• Udržení kontaktu s 

biologickou rodinou, pokud 
je to možné

Co děláme?
• Pravidelný kontakt s rodinou
• Vzdělávání pěstounů
• Odlehčovací služby 

pěstounským rodinám
• Individuální podporu podle 

potřeb rodiny
• Podporujeme kontakt dítěte 

s biologickou rodinou
• Nabízíme odbornou pomoc
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Informační kampaň
„Pěstounství jako cesta…“

Záměr přispět k informování veřejnosti 
o potřebnosti pěstounské péče v zájmu vyhledávání 
náhradních rodičů vedl k zorganizování kampaně 
„Pěstounství jako cesta…“. Předmětem kampaně 
bylo sdílení zkušenosti s pěstounstvím stávajících 
pěstounů. Projekt však byl poznamenán pandemií. 
Byl postaven na akcích s velkým počtem účastníků, 
což pandemie neumožnila. Přesto jsme připravili 
putovní výstavu (tisk obrazů, rámování obrazů 
a další) a jednali s řadou subjektů o možnosti 
konat výstavu. Ta nakonec proběhla pouze 
v Kavárně V Patře a v liberecké knihovně, a to 
ještě v okleštěné podobě.
Materiál, který jsme v rámci této kampaně 
shromáždili, jistě využijeme při dalších 
příležitostech v budoucnu.

Podpora
pěstounské péče

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ INFORMAČNÍ KAMPANĚ 
„PĚSTOUNSTVÍ JAKO CESTA…“ (zjednodušeno, upraveno)
Náklady Kč
Materiálové náklady 3 982
Služby (výroba propagačního materiálu) 40 562
Nájem včetně energií 34 194
Osobní náklady 78 267
Celkem 157 005

Výnosy Kč
MPSV 107 970
Liberecký kraj 23 150
Dary 22 825
Finanční spoluúčast jiné organizace 3 060
Celkem 157 005
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Zajímavé akce roku 2020

Červenec

Pěstounský rodinný výlet původně 
plánovaný na Den rodiny v květnu, byl 
z důvodu nepříznivé epidemiologické 
situaci odložen na červenec.  Tento 
rok jsme se vypravili Mravenčí stezkou 
na rozhlednu Královka a k restauraci 
Prezidentská chata. Bylo krásné počasí 
a výlet se moc povedl!

Zajímavé akce
roku 2020
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Červenec

„Léto s Protěží“ – tak jsme nazvali 
program pro děti z pěstounských 
rodin, kde šlo jednak o zpestření 
programu dětem během prázdnin, 
ale také o odpočinek pěstounů. 

Zajímavé akce
roku 2020
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Srpen

„Léto s Protěží“ – tak jsme nazvali 
program pro děti z pěstounských 
rodin, kde šlo jednak o zpestření 
programu dětem během prázdnin, 
ale také o odpočinek pěstounů. 

Zajímavé akce
roku 2020
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Srpen

Víkendové vzdělávání pěstounů s 
programem pro děti v Nové Vsi n.N.

Zajímavé akce
roku 2020
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Září

Víkendové vzdělávání pěstounů 
s programem pro děti ve Sloupu 
v Čechách.

Zajímavé akce
roku 2020
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Září

Vernisáž putovní výstavy 
„Pěstounství jako cesta…“ v Kavárně 
V Patře v Liberci.

Zajímavé akce
roku 2020
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Říjen

Centrum Protěž v rámci Týdne 
náhradního rodičovství Libereckého 
kraje uspořádalo výstavu 
„Pěstounství jako cesta…“ v Krajské 
vědecké knihovně v Liberci a ve 
spolupráci s Libereckým krajem 
a doprovázející organizací Amina 
o.p.s. v centru Liberce prezentovalo 
„Mýty o pěstounské péči“.

Zajímavé akce
roku 2020
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Účetní
závěrka

Účetní závěrka

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Označení NÁKLADY Činnost 

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 
3 

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby    

A.II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace    

A.III. Osobní náklady    

A.IV. Daně a poplatky    

A.V.. Ostatní náklady    

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek    

A.VII. Poskytnuté příspěvky    

A.VIII. Daň z příjmů    

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

 

Označení VÝNOSY Činnost 

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 
3 

B.I. Provozní dotace    

B.II. Přijaté příspěvky    

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží    

B.IV. Ostatní výnosy    

B.V. Tržby z prodeje 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: 

 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace 

ve zkráceném rozsahu 
ke dni 

 
 

IČO 

 

 

Název a sídlo účetní jednotky 

31.12.2020

(v celych tisících Kc)´ ˇ
Centrum Protez, z.u. ˇˇ ´

Palachova 504
0 5 2 5 9 2 6 6 Liberec 1

46001

806 806

0 0

2 416 2 416

0 0

4 4

0 0

0 0

0 0

3 226 3 226

3 122 3 122

68 68

35 35

1 1

0 0

3 226 3 226

0 0

0 0

31.3.2021

zapsany ustav´ ´ Ing. Iveta Svobodová

program podpory pestounskych rodinˇ ´ Svetluse Jiranova, Dis.ˇ ˇ ´ˇ ´

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ
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Účetní
závěrka 

 
 
 

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   

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem   

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem   

A. IV. Oprávky k dlouhodob. majetku celkem   

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

B. I. Zásoby celkem   

B. II. Pohledávky celkem   

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem   

B. IV. Jiná aktiva celkem   

 AKTIVA CELKEM                                                                  (A. + B.)   
 

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. II. Výsledek hospodaření celkem   

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

B. I. Rezervy celkem   

B. II. Dlouhodobé závazky celkem   

B. III. Krátkodobé závazky celkem   

B. IV. Jiná pasiva celkem   

 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: 

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace 
ve zkráceném rozsahu 
ke dni 
 Název a sídlo účetní jednotky  

IČO 

 

 
 

31.12.2020
(v celych tisících Kc)´ ˇ

Centrum Protez, z.u. ˇˇ ´

Palachova 504
Liberec 1

0 5 2 5 9 2 6 6 46001

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

846 988

0 0

31 31

793 935

22 22

846 988

647 740

630 722

17 18

199 248

0 0

0 0

199 248

0 0

846 988

12.4.2021

zapsany ustav´ ´ Ing. Iveta Svobodová

Podpora pestounske pece, Asistovane kontaktyˇ ´ ´ˇ ´ Svetluse Jiranovaˇ ˇ ´ˇ ´

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ
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Účetní
závěrkaPříloha v účetní závěrce § 30 vyhl. č. 504/2002 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky
Centrum Protěž, z.ú. 
Palachova 504/7, 46001 Liberec 1

IČ: 05259266
Zapsána u: Krajský soud v Ústí nad Labem
Zapsána do OR dne: 22.7.2016
Právní forma: ÚSTAV
V likvidaci: Ne
Předmět podnikání: Podpora pěstounské péče a Pomoc rodinám s dětmi ve vztahové krizi.
Rozvahový den: 31.12.2020
Okamžik sestavení účetní závěrky: 31.3.2021
Spisová značka: U110

Údaje o účetní jednotce

Použité obecné účetní zásady a metody
Účetní zásady

Organizace respektuje základní účetní principy k dosažení úplného, věrného a poctivého
obrazu předmětu účetnictví a finanční situace organizace.
Oceňování majetku a závazků - pořizovací ceny
úpravy hodnot majetku - nevyskytují se
přepočet údajů v cizích měnách - kurz ČNB.

Účetní metody

Organizace používá účetní metody v souladu se zákonem o účetnictví a zejména v souladu
s vyhláškou 504/2002 Sb., v platném znění, respektuje i České účetní standardy.

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ
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Účetní
závěrka

Informace doplňující a rozvádějící položky v účetních výkazech
základ daně z příjmů
rok     výše ZD   snížení ZD       daňová úspora   výše použitých   výše prostředků
                  dle §20 odst.7                  prostř.na finan-  získaných z daň.
                  ZDP                             cování výdajů     úlev, o které se
                                                  vynaložených      zvyšuje ZD dle 
                                                  v souvislosti     §23 odst.3 písm a)
                                                  s nepodnikatel-   bod 9
                                                  skou činností
2018   26.015,-  25.100,-          4.769,-        0,-               0,-
2019   15.691,-  14.700,-          2.793,-        4.769             0,-
2020   6.647,-    5.570,-          1.059,-        2.793,-           0,-
 
Účetní výsledek hospodaření, zisk 218,- Kč za rok 2020, je dosažen z hlavní činnosti,
vedlejší činnost nebyla prováděna.Po úpravě činí daňový základ částku 6.647,- Kč. Po
uplatnění odpočtu ve výši 5.570,- Kč v souladu s §20 odst.7 ZDP činí daňový základ 0,-
Kč (po zaokrouhlení). Daňové úspory z předešlých let vyčerpány v rámci hlavní
činnosti.
 
Dlouhodobý majetek - nevyskytuje se.
Účetní jednotka není společníkem  s neomezeným ručením v jiné účetní jednotce.
Účetní jednotka nedrží podíl (ani přes třetí osobu) v jiné účetní jednotce.
Přehled splatných dluhů (OSSZ, ZP, FÚ) - 73tis Kč, jde o odvody pojistného a daní z
mezd za 12/20, uhrazeno v 1/21.
Účetní jednotka nevlastní akcie, podíly, dluhopisy, cenné papíry.
Účetní jednotka nemá dluhy přesahující dobu splatnosti 5 let, ani nemá dluhy, které by
nebyly zachyceny v rozvaze.
Hlavní činnost organizace Centrum Protěž, z.s. v roce 2020 spočívala ve výkonu
sociálně-právní ochrany dětí poskytováním Podpory pěstounské péče a Pomoc rodinám s
dětmi ve vztahové krizi.
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců - 6.
Odměny členům orgánů - 3tis Kč/rok.
Účast členů řídících, kontrolních nebo jiných  orgánů účetní jednotky určených
statutem v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za rok 2020 obchodní smlouvy nebo
jiné vztahy - nevyskytuje se.
Zálohy, závdavky a úvěry  - nebyly poskytnuty.
Významné položky rozvahy - fondy, částka 712tis. Kč - jedná se o přijetí finančních
prostředků na financování aktivit - podpora pěstounské péče od Úřadu práce a přijaté
dary k 31.12. nevyčerpané.
Přijaté dary, výnosy - jde o vyčerpané dary z předešlých let ve výši 68tis. Kč.
Veřejná sbírka není vedena.
Individuální produkční kvóta, individuální limit prémiových práv a jiné obdobné kvóty
a limity - nevyskytují se.
Majetek oceněn podle §25 odst.1 písm.k) (ZoK) - nevyskytuje se.
Účetní jednotka nevlastní lesní pozemky.
 

.............……………………………………..

Podpisový záznam statutárního orgánu

.............……………………………………..

Podpisový záznam účetní jednotky

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ
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