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Úvodní slovo

Vážené dámy, vážení pánové,

předkládám vám výroční zprávu za devátý dokončený rok působení služby Anděla Strážného. Velice 
děkuji, že věnujete svůj čas k prostudování této zprávy.

Ráda bych napsala pár řádek, jak a proč naše organizace vznikla.

Rok 2011 byl pro mne životním milníkem, bylo to 20 let, co 
můj otec založil společnost poskytující bezpečnostní služby  
v rámci Libereckého kraje. Já ve firmě pracuji od roku 1993. 
Za vše, čemu jsem se naučila, vděčím svému tátovi. Právě 
on byl otcem myšlenky – chránit seniory pomocí SOS 
tlačítka doma, v jejich přirozeném prostředí. 

Bohužel se 20letého výročí nedožil. Společnost poskytující 
bezpečnostní služby byla stabilní a já jsem vnitřně cítila, 
že potřebuji dělat něco, co má hlubší smysl. Řekla jsem 
si, že se pokusím dát této myšlence život. A tak vznikl 
projekt Anděla Strážného, sociální služba tísňové péče, 
pod hlavičkou komerční organizace. Byli jsme jednou  
z prvních tísňových péčí v republice. Služba tísňové péče 
je obecně stále novým a pro mnohé občany ne úplně 
známým způsobem pomoci o naše nejstarší občany. Pro 
nás to byla od počátku působení služby až doposud velká 
výzva. Lidé, kteří v tomto projektu neúnavně pracovali a této 
myšlence věřili, s velkým nadšením poslání naší služby šířili 
dál. Ušli jsme společně velký kus cesty.
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Úvodní slovo

Rok 2019 byl pro Anděla Strážného velmi těžký. Myslím, že se objevilo v rámci původního vedení 
organizace vyhoření a stagnace co se týká rozvoje a budování značky naší služby. Proto jsem se 
rozhodla k zásadním personálním změnám. V roce 2019 jsme se rozrostli o nové spolupracovníky a 
posílili jsme řady sociálních pracovníků v rámci jednotlivých krajů tak, abychom zabezpečili dostupnost 
služby většině našich občanů. 

Současně jsme otevřeli kancelář v Praze a ke konci roku jsme již měli předjednanou i kancelář v Třinci. 
Také díky nově vzniklé pozici projektového manažera se nám ve spolupráci se sociálními pracovnicemi 
podařilo rozšířit stále obecně nízké povědomí o existenci tísňové péče a jejích výhodách. Tato píle, 
energie a velké pracovní nasazení všech nových kolegů pomohla naší službě opět nastartovat proces 
posílení pozice Anděla Strážného na trhu.

Kontaktovalo nás mnoho lidí se žádostí o službu tísňové péče a nás velmi těšilo, že většině z nich 
můžeme vyhovět. Získali jsme podporu mnoha dalších institucí a organizací, která nám dodává energii 
pokračovat v naší práci a je pro nás současně velkým závazkem.

Jménem celé správní rady bych chtěla srdečně poděkovat všem kolegům a kolegyním v naší organizaci, 
kteří dávají této službě to nejlepší, co mohou – své srdce, píli, energii a odhodlání. 

Důvěru, kterou nám prokazují naši klienti, partneři i naši dárci chceme v dalším roce upevnit a dále 
rozšířit. Děkujeme všem, kteří nás na naší cestě podporují.

Co vše se nám podařilo a co plánujeme na rok 2020 se dočtete v této zprávě.

S úctou

Martina Hebelková 
zakladatelka a ředitelka
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Poslání a cíle organizace

Posláním Anděla Strážného je zachovat u našich klientů optimální míru samostatnosti a nezávislosti 
v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Naším cílem je:

   snížení sociálních, zdravotních a bezpečnostních rizik

   zprostředkování pomoci v krizových situacích ohrožujících zdraví  
nebo život 

   oddálení odchodu do pobytových zařízení

Anděl Strážný chrání zdraví a životy, dává pocit jistoty a bezpečí 24 hodin denně, 365 dní v roce 
v rámci celé České republiky.

Prostřednictvím SOS tlačítka pomáhá 
řešit krizové situace seniorům, osobám se 
zdravotním postižením, dlouhodobě nemocným 
a jejich rodinám.

Je registrovanou sociální službou podle ust.  
§ 41 zák. č. 108/2006 Sb. Na úhradu služby lze 
využít příspěvek na péči.
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Správní rada

Lidé v organizaci

Mgr. Barbara Tschunková 
vedoucí tísňové péče

tel.: 603 563 060 
vedouci@andelstrazny.eu

Romana Smetanová 
technická koordinátorka pultu tísňové péče

tel.: 778 411 799 
provozni@andelstrazny.eu

Mgr. Monika Heczková, DiS.
sociální pracovnice – metodička

tel.: 773 744 953 
projektpha@andelstrazny.eu

Jana Hebelková 
členka správní rady

Veronika Jetenská 
předsedkyně správní rady

Jan Kopecký 
člen správní rady
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Lidé v organizaci

Lucie Sieberová
vedoucí PR manažerka pro Čechy

tel.: 608 967 325 
projektpha1@andelstrazny.eu

Ing. Anna Kabotová
projektová manažerka pro Moravu a Slezsko

tel.: 771 122 399 
projektmorava1@andelstrazny.eu

Bc. Jarmila Kretková 
sociální pracovnice

tel.: 778 411 736  
socialnipracovnik1@andelstrazny.eu

Bc. Tereza Ossendorfová 
sociální pracovnice

tel.: 773 744 950 
socialnipracovnik2@andelstrazny.eu
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Jitka Kalvodová 
klíčová pracovnice v sociálních službách

tel.: 739 204 964  
socialnipracovnik@andelstrazny.eu

Gabriela Nováková 
terénní pracovnice tísňové péče

tel.: 773 745 667 
socialnipracovnik3@andelstrazny.eu

Lidé v organizaci

Nepostradatelnou součástí je 10členný tým pultu 
tísňové péče a pracovnice Povídavé linky.

Anděl Strážný zůstává i nadále zaměstnavatelem na chráněném trhu práce a zaměstnává 
nadpoloviční většinu osob se zdravotním postižením.
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Jak tísňová péče funguje

1

2

3

4

Klient má u sebe 
monitorovací zařízení, je 
doma nebo na procházce.

Při zhoršení zdravotního stavu 
klient stiskne SOS tlačítko, 
zařízení vyšle signál na pult 
tísňové péče.

Pracovník pultu tísňové péče 
obratem prověřuje stav klienta 
a podle okolností volá rodinu 
nebo integrovaný záchranný 
systém.

Klientovi se dostává 
potřebné pomoci.
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Monitorovací zařízení 
tísňové péče

 SOS tlačítko

 mobilní zařízení

 pro aktivní klienty

 GPS lokalizace

 mobilní aplikace pro rodinu s možností 
nastavení bezpečnostních zón

 SOS tlačítko

 domácí zařízení

 pro klienty se zhoršenou motorikou  
a mobilitou

 hlídání nízké aktivity

 voděodolný náramek

 unikátní monitorovací zařízení, na jehož 
vývoji jsme se podíleli

 SOS tlačítko

 mobilní zařízení

 automatická detekce pádu

 hlídání nízké aktivity

 GPS lokalizace

GATOR

NOVO

TIPEC
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 Záchrana zdraví a života je naše priorita

Riziko pádu s věkem stoupá

V loňském roce potřebovalo 152 712 lidí starších 65 let po pádu lékařské ošetření. 60 089 lidí se 
nevyhnulo hospitalizaci a 608 na následky pádu zemřelo.

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Díky projektu MPSV, dalších podporovatelů a dárců jsme mohli i v tomto roce bezplatně zapůjčovat 
monitorovací zařízení Tipec (zkratka pro „tísňová péče“). Klienti si mohou navíc službu vyzkoušet  
1. měsíc bezplatně.

Víte o někom, kdo by si chtěl vyzkoušet tísňovou péči Anděla Strážného na 
měsíc zdarma?

Neváhejte nás kontaktovat!
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Pomocí v krizových situacích 
péče nekončí

Povídavá linka

Klienti Anděla Strážného mohou prostřednictvím monitorovacího zařízení komunikovat s pracovníkem 
tísňové péče také na takzvané Povídavé lince.

Jejím smyslem je přispět ke kvalitnímu a důstojnému životu bez pocitu osamění. I letos jsme tuto 
myšlenku mohli částečně realizovat za finanční podpory Nadace JISTOTA od Komerční banky.

Většina klientů je velmi skromná a někdy ani jejich rodiny neví, co všechno je trápí, protože nechtějí 
být na obtíž. Rozhovor s pracovníkem Povídavé linky mnohdy pro seniora znamená velmi mnoho. 
Může se podělit o své pocity, radosti, stesky nebo si prostě jen tak popovídat. Také si může procvičit 
paměť, což řada klientů velmi ráda využívá. Témata hovorů a kvízů bývají různá a řídí se přáním  
a zájmem klienta. 

Díky Povídavé lince se u klientů zlepšují verbální schopnosti, snižuje se pocit vyloučení a osamocení. 
V neposlední řadě pravidelný sociální kontakt upevňuje a dodává klientům pocit jistoty a bezpečí 
v běžném životě a má také vliv na dobrý psychický stav.

Poskytujeme však i další potřebné služby, mezi které patří také

Josef, 83 let 
Hradec Králové

Pan Josef měl strach z operace 
očí, ale díky psychické podpoře 
v rámci povídavé linky operaci 
neodmítl a dnes je rád, že opět 
dobře vidí.

Jindřiška, 64 let 
Hrádek nad Nisou

Paní Jindra je po mozkové 
příhodě a stále se zlepšuje ve 
výslovnosti slov a učí se nová 
slova.
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Výjezdy ke klientům

Zájemce o službu kontaktuje nonstop linku 778 411 778 a následně si domluví schůzku s naší 
sociální pracovnicí. Ta ho ve smluvený termín navštíví a na základě sociálního šetření s ním sestaví 
individuální plán péče a uzavře smlouvu o poskytování sociální služby.

Individuální plán péče zahrnuje mimo další informace zejména uvedení závažných zdravotních 
komplikací, kontaktních osob a v případě osamělých lidí také místo uložení náhradních klíčů. Ty jsou 
následně použity pro vstup do bytu nebo domu člověka, který se nachází v krizové situaci a pracovník 
pultu tísňové péče k němu posílá např. záchrannou službu. V mnoha případech může pomoci trezor 
na klíče umístěný na domě či u bytu. Někdy to ale není možné.

V případě, že klient, který žije sám a nemá ve své blízkosti nikoho, kdo by mohl pomoci s dovozem 
klíče a následně třeba i jinou potřebnou asistenci, spolupracujeme v takových situacích s dalšími 
organizacemi a společnostmi, mezi které patří oblastní spolek Českého červeného kříže v Jablonci 
nad Nisou, bezpečnostní agentura HENIG – security servis, s.r.o. a projekt Kruh, který koordinuje 
Zásahová služba s.r.o. V rámci celé ČR hledáme další organizace a společnosti, které by mohly našim 
klientům poskytovat výjezdy spolu s uložením klíčů.

Z celkového počtu 1 380 výjezdů ke klientům jsme 
jich 1 296 zajistili pomocí rodiny a partnerských 
organizací. Pouze 84 výjezdů realizovala záchranná 
služba.

Průměrná cena za ošetření jednoho pacienta při 
výjezdu záchranné služby je 6 616 Kč.  
Zdroj: www.zachrannasluzba.cz

Celkem jsme ušetřili nejen 8 574 336 Kč, ale  
i spoustu času a úsilí, které mohli záchranáři věnovat 
tomu, kdo je potřeboval více.
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1. Na přání klienta operátorka volá 1–3x 
denně a ověřuje, zda je klient v pořádku bez 
toho, aniž by musel mačkat SOS tlačítko

2. Nepravidelná přání a potřeby klientů – 
odhlášení služby při nástupu do nemocnice, 
objednané buzení, připomenutí vyšetření, 
návštěvy úřadu apod.

3. Detekce nízké aktivity/nepohybu, zjišťujeme 
zdravotní stav klienta

4. SOS tlačítko – klient v tísni, zjišťujeme 
zdravotní stav a řešíme situaci

5. Několikrát denně připomínáme klientům 
léky nebo pitný režim

6. Povídavá linka – 2–3x týdně vede 
operátorka s klientem 15 minutový rozhovor 
na téma, které si klient zvolí

7. Klient má zařízení podle svého běžného 
denního režimu dlouho v nabíječce, proto 
ověřujeme zdravotní stav, zjišťujeme, zda 
je vše v pořádku a vyzveme k odebrání 
zařízení z nabíječky

8. 1x měsíčně ověřujeme u klienta, zda je 
spokojen s nastavením služby a funkčností 
zařízení

9. Upozorňujeme klienta na slabou baterii  
v zařízení a potřebu dát ho do nabíječky, 
čímž předcházíme krizovým situacím.

10. Výjezd – klient v tísni – posíláme ke 
klientovi IZS nebo klíčovou a výjezdovou 
službu

11. Automatická detekce pádu – klient v tísni,  
zjišťujeme zdravotní stav a řešíme situaci

12. Ztráta signálu GPS a spojení s klientem – 
postupujeme podle individuálního plánu 
péče

Celkem 59 665 řešených 
situací

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Popisy jednotlivých signálů a jejich řešení na pultu tísňové péče

16 057

11 742

8 998

6 527
5 729

3 057
1 845 1 809 1 479 1 380 542 500

Po
če

t s
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lů
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a 
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Jak tísňová péče pomáhá

paní Jana, 72 let, Kaplice
Jana žije sama v domě s pečovatelskou službou. Prodělala již několik cévních 
mozkových příhod a nyní je závislá na pomoci pečovatelek. S poruchou řeči 
a pohybového aparátu je pro ni zvládání jejího každodenního života velice 
obtížné. Přesto se nevzdává a je schopna uvařit si lehký oběd a vyrazit na 
procházku na elektrickém vozítku. Jana je vybavena naším zařízením tísňové 
péče, které detekuje pády. Při takové nehodě se prostřednictvím SOS tlačítka 
dovolá na pracovníka pultu tísňové péče a ten následně volá IZS, v tomto 

případě hasičský záchranný sbor, 
který paní Janě poskytne pomoc  
a posadí ji zpět na vozík nebo židli. 
Prozatím se naštěstí nejednalo  
o pád, kdy by musel zasahovat 
lékař. Jana se díky naší službě 
tísňové péče přestala bát, že bude 
muset na pomoc čekat opakovaně 
několik hodin a výrazně se 
psychicky stabilizovala.

paní Ludmila, 59 let, České Budějovice
Klientka je po cévní mozkové příhodě nehybná na celou pravou stranu těla, 
velmi špatně komunikuje a je odkázána na přesuny pomocí invalidního vozíku. 
Její manžel velmi usiloval o to, aby jeho paní mohla žít zpět ve svém domácím 
prostředí, což se mu podařilo. Přibližně 6 hodin denně se o Ludmilu stará 
pečovatelka. Naše zařízení tísňové péče je vybaveno SIM kartou a je možné na 
něj volat jako na mobilní telefon. Ke spojení s volaným dojde automaticky, což 
manžel Ludmily využívá v době, kdy je v zaměstnání. S manželkou tak může 
kdykoli mluvit a být jí touto cestou oporou a na blízku. Služba tísňové péče 
Anděla Strážného pomáhá manželům ke zvládání běžného života a Ludmile 
zejména ke zlepšení jejího psychického stavu.

Zbavení strachu z pádu, psychická stabilizace

Spojení s rodinou, psychická stabilizace
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Vývoj organizace

Stali jsme se členy 
Asociace poskytovatelů 
sociálních služeb

APSS je nezávislým spolkem právnických 
a fyzických osob poskytujících sociální 
služby a jejím základním cílem je pomáhat 
rozvoji a zvyšování úrovně sociálních služeb 
poskytovaných jejími členy. 

Vybudování nového pultu 
tísňové péče 

V roce 2018 nás Ministerstvo práce  
a sociálních věcí podpořilo v rámci programu 
Rozvoj a obnova materiálně technické 
základny sociálních služeb. Díky jeho 
finanční spoluúčasti jsme mohli vybudovat 
vlastní pult tísňové péče. Dne 11. 12. 2019 
jsme naplnili závazný indikátor - obsloužení 
350 klientů a projekt zdárně vyúčtovali. 
Kontrola projektu proběhla bezchybně.
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Seniorská obálka

Připojili jsme se k organizacím, které nabízejí 
kartu I. C. E., neboli Seniorskou obálku. Tuto 
velice cennou pomoc pro případ naléhavé 
situace nabízí naše sociální pracovnice. 
Mohou klientům pomoci s jejím vyplněním 
a umístěním na vnitřní stranu vchodových 
dveří nebo na ledničku.

Otevřeli jsme kancelář 
v Praze

Chceme vám být blíž. Přijďte si popovídat  
u šálku čaje či kávy o tom, jak tísňová péče 
funguje. Představíme vám monitorovací 
zařízení, které je možné použít, vysvětlíme 
vám jejich funkce a možnosti jejich nastavení 
přesně na míru klientovi.

Vývoj organizace
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Vývoj organizace

Stále se vzděláváme

Jsme si vědomi potřeby neustálého vzdělávání a rozvoje všech našich 
zaměstnanců a také v tomto roce jsme získali a následně uplatnili v praxi 
spoustu nových vědomostí, postupů, metod a dovedností.

Akreditované vzdělávací kurzy MPSV

   Základy krizové intervence

   Multidisciplinární spolupráce v dlouhodobé péči o seniory

   Asertivita jako strategie jednání pro pracovníky sociálních služeb

   Komunikace pracovníků služeb pro seniory s rodinami klientů

   Příprava poskytovatelů sociálních služeb na inspekci kvality

   Práce s emocemi v řízení a týmové spolupráci

Další vzdělávací aktivity

   Konference Neziskovky 2020 – 
trendy v neziskovém sektoru

   Workshop Komunikační kampaně 
bez milionových rozpočtů

   Seminář Alzheimerova nemoc  
v souvislostech
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Propagace služby

Sociální sítě

Základna příznivců Anděla Strážného na Facebooku se rozrostla z 228 na 558 lidí. V závěru roku 
jsme se rozhodli poprvé oslovit také uživatele sítí Instagram, LinkedIn a You Tube. Budeme rádi, když 
se s námi spojíte a pomůžete nám šířit informace o možnostech tísňové péče.

Se službou tísňové péče Anděla Strážného jsme seznámili mnoho měst a organizací. Pokud máte 
zájem o prezentaci naší služby také u vás, neváhejte nás kontaktovat.
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Propagace služby

Účastnili jsme se 24 prezentačních akcí určených široké veřejnosti. Pořádáte akci, kde by její 
návštěvníci uvítali informace o tísňové péči? Rádi ji navštívíme!
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Počet lidí, kteří využili službu 
tísňové péče

Neustále pracujeme na zlepšování naší služby  
a moc nás těší, že je o ni rok od roku větší zájem.
Naše technické zázemí je na špičkové úrovni  
a má obrovské možnosti. Kapacitu na pultu 
tísňové péče můžeme tedy v průběhu času 
navyšovat přesně podle potřeb žadatelů o službu.

Službu tísňové péče jsme schopni poskytnout 
do 3 pracovních dnů, v naléhavých případech 
můžeme člověka monitorovat do několika hodin.

Vzrostl nám počet krátkodobých připojení, která 
využívali pečující rodiny při převezení jejich 
rodinného příslušníka z nemocnice do domácího 
ošetření, při odjezdu na dovolenou, kdy jejich 
blízký potřeboval zajistit vzdálený dohled  
a možnost dovolat se pomoci a také čekatelé 
na uvolnění místa v domovech s pečovatelskou 
službou, domovech pro seniory apod. I nadále 
však převažuje služba poskytována dlouhodobě 
v řádu několika let.

V roce 2019 projevilo o službu tísňové péče Anděla Strážného zájem 274 lidí. 218 z nich podalo 
žádost o službu. Se 3 z nich nakonec nebyla uzavřena smlouva. Žádného zájemce o službu jsme 
nemuseli odmítnout.

346

2019

172

2018

115

2017

92

2016

61

2015

34

2014
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Všechny naše klienty osobně známe a naše 
terénní pracovnice se s nimi pravidelně setkávají. 
Jen díky výborným znalostem našich klientů 
jim můžeme doporučit nejvhodnější nastavení 
celé služby tísňové péče a v případě potřeby ho 
průběžně upravovat přesně podle jejich potřeb.

Jsme v kontaktu nejen s rodinami našich klientů, 
ale i s pečujícími organizacemi, pomáháme  
s vyřizováním příspěvku na péči, dohlížíme na 
plnění individuálního plánu péče a provádíme 
další nutné úkony k zajištění kvalitní služby.

Poskytujeme sociální poradenství nejen našim klientům, ale i jejich rodinným příslušníkům  
a zájemcům a o službu.

5 258 hodin terénní  
sociální práce
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Veřejná sbírka

1. 9. 2019 jsme zahájili veřejnou sbírku, která byla povolena na základě Osvědčení č. j. : MHMP 
1698390/2019

Sbírka pomáhá především lidem osamoceným ve špatné finanční a sociální situaci.

Vážíme si všech lidí, které spojuje touha a potřeba pomáhat a podělit se o svůj úspěch a své 
schopnosti s těmi, kdo jejich pomoc potřebují. Kde je vůle, tak je i cesta, jak někomu pomoci  
a udělat svět lepším.

Transparentní sbírkový účet: 19-4959994349/0800 

V českolipském butiku La Pimpante jsme v rámci módní přehlídky zorganizovali prodej 
sbírkových předmětů a získali 10 950 Kč pro seniory v tíživé životní situaci.

Přidejte se k nám a pošlete jakkoli velký finanční 
dar na účet nebo prostřednictvím on-line tlačítka. 
Děkujeme!

On-line dárcovské tlačítko
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Veřejná sbírka

Jednou z klientek, kterou vzal díky finanční pomoci našich dárců Anděl Strážný pod svá ochranná 
křídla, je paní Eva.

Bydlí ve staré chaloupce na severu Čech, kde žije ve velmi nevyhovujících podmínkách. V jejím domě 
není vybudováno sociální zázemí, nemá koupelnu, pračku, má pouze suchý záchod na zahradě. 
Jediným příbuzným, který jí pomáhá je její synovec, který ale pracuje na směny, má dvě děti, z toho 
jedno postižené, o které se svou ženou pečuje. Je schopný tetě pomoci v placení složenek, občasně 
ji odvézt k lékaři, ale nezvládá jí pravidelně nakupovat. Paní Evě vozí nákupy společně s objednanými 
obědy hodní sousedé. Díky našim dárcům má nyní paní Eva zaplacenou službu tísňové péče. Anděl 
Strážný ji bude hlídat prostřednictvím SOS tlačítka 24 hodin denně celý další rok.

Účastnili jsme se vánočních trhů v České 
Lípě a také za pomoci usměvavých 
dobrovolnic z Obchodní akademie Česká 
Lípa jsme prodejem sbírkových předmětů 
získali 5 550 Kč na úhradu služby tísňové 
péče pro seniory v tíživé finanční situaci.
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Veřejná sbírka

Na portálu Daruj správně jsme úspěšně realizovali krátkodobou finanční sbírku ve 
prospěch pana Pavla a získali pro něj zařízení tísňové péče Novo v hodnotě 9 990 Kč.

Pan Pavel je naším klientem od ledna roku 2015. 
Je mu 94 let a žije sám v malé obci u Třince, kde 
bydlí v rodinném domě. Manželka mu zemřela 
před 15 lety, děti jim osud, bohužel, nedopřál. 
Stará se o něj praneteř, která mu zabezpečuje 
veškeré nákupy, dováží obědy, pere a žehlí prádlo, 
uklízí, ale i zajišťuje dovoz dřeva a jeho uložení 

do kůlny. Pan Pavel si sám zatápí a ohřívá jídlo, 
většinou ve společnosti svého pejska a kočičky, 
ke kterým má velmi silný vztah. Je velice rád, že 
může zůstat ve svém domě, který s manželkou 
vybudovali, a to také díky službě tísňové péče, 
kterou mu Anděl Strážný poskytuje 24 hodin 
denně, 365 dní v roce.

25



Pomáhají nám

Ježíškova vnoučata

Opět jsme se s radostí zapojili do projektu 
Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata.

Mezi 25 obdarovanými seniory byla i paní 
Stanislava, která dodnes překládá z latiny. 
Přála si brambořík a osmisměrky. Po obdržení 
dárku byla nesmírně nadšená, že existují 
tak hodní lidé, kteří dají dárek úplně cizímu 
člověku. Pro brambořík už měla připravenou 
mističku mezi okny.

Dobrý 
skutek

D l o u h o d o b ě 
spolupracujeme 
se spolkem Dobrý skutek, který umožňuje 
cíleně podporovat ty, kteří se ocitli ve složité 
životní situaci a bez pomoci druhých se v dané 
chvíli neobejdou. Podpora je realizována 
prostřednictvím finančních sbírek, které 
jsou zveřejňovány na webových stránkách 
spolku Dobrý skutek. Kdo se rozhodne 
pomoci, má možnost vybrat si sám adresáta 
svého finančního daru. Moc nás těší, že 
naši klienti nachází u dárců Dobrého skutku 
tolik potřebnou pomoc. V letošním roce 
bylo podpořeno celkem 13 našich klientů  
v celkové finanční výši 57 450 Kč.
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Poděkování

Děkujeme za pomoc a podporu, bez které bychom tísňovou péči nemohli poskytovat.

… a mnoha dalším 
městským zpravodajům

Státní správě, městům a obcím

Finančním dárcům

Mediálním partnerům

Dalším partnerům a spolupracujícím organizacím
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Splnili jsme cíle, které jsme 
si pro tento rok stanovili

  Rozšíření pracovního týmu v Praze

  Rozšíření portfolia nabízených zařízení 
pro domácí i mobilní tísňovou péči

  Rozšíření podílu klientů v jednotlivých 
krajích republiky se zaměřením na 
Ústecký kraj a Středočeský kraj

  Lepší propagace služby

  Zvýšení počtu dárců ze soukromého 
sektoru a zajištění lepšího rozvoje 
služeb

 Získání sociálních pracovníků pro 
jednotlivé kraje tak, aby byla tísňová 
služba Anděla Strážného dostupnější 
klientům

  Zajištění financování Povídavé linky na 
rok 2019

  Snížení průměrného věku klientů
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Průměrný věk klientů v čase
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Cíle pro rok 2020

1

2

3

4

Zvýšení kvality poskytované sociální služby 

Zpracování strategického plánu na 5 let

Otevření poboček v Třinci, Českých Budějovicích  
a dalších regionech

Upevnění a posílení postavení organizace  
v rámci celé ČR

29



Kontakty

Anděl Strážný, z.ú.

   IČ: 02771527

   identifikátor služby: 8384795

   ID datové schránky: kvjgizd

   Telefon: 778 411 778

   E-mail: poptavka@andelstrazny.eu

   Kontaktní hodiny pro veřejnost: dle telefonické dohody

Provozovna a dispečink tísňové péče:

   5. května 797, 470 01 Česká Lípa

   Kontaktní hodiny pro veřejnost: 8:00–16:00 hod.
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  Anděl Strážný, z. ú., se sídlem Fügnerovo náměstí 1808/3, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO: 027 71 527 
 

Příloha v účetní závěrce ve zkráceném rozsahu 
 

Účetní jednotka uvádí tyto údaje: 
  
1 a) Základní údaje: 
Druh organizace:  nezisková organizace sloužící domácnostem – zapsaný ústav 
Název:  Anděl Strážný, z. ú. 
Sídlo:  Fügnerovo náměstí 1808/3, Nové Město, 120 00 Praha 2 
Právní forma: zapsaný ústav 
Datum vzniku:  13. 3. 2014 
 
 
Statutární orgán:  
Ředitel:   Martina Hebelková  
Správní rada:  předseda – Veronika Jetenská 
  člen – Jan Kopecký  
  člen – Jana Hebelková 
 
Posláním sdružení je: Pomoc seniorů a osobám se zdravotním postižením.   
 
Popis hlavní činnosti: 

Ústav poskytuje na základě smluv o poskytování služeb tísňové péče Anděl Strážný uzavřených s konkrétními klienty, a v souladu s 
právním řádem České republiky sociální služby. Účelem Ústavu je poskytování sociálních služeb, jejichž cílem je zejména umožnit 
seniorům důstojný život v jejich přirozeném prostředí jejich domovů. Sociálními službami poskytovanými Ústavem jsou zejména: 
Tísňová péče. Dále ústav spolupracuje s nadacemi, podnikateli, společnostmi, aktivně vyhledává finanční zdroje pro služby 
poskytované seniorům. 

Popis hospodářské činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona, konkrétně Vývoj a prodej 
zařízení pro tísňovou péči 
  
b) Údaje o zakladatelích, vkladech do vlastního jmění, povaze a výši těchto vkladů a zápisu vkladů do příslušného rejstříku:  
- zakladatelem je Martina Hebelková, dat. nar. 11. ledna 1974, Mikovcova 203, 471 52 Sloup v Čechách  
 
c) účetní období – od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019  
  
d) účetní jednotka nemá nebo není povinna uvádět 
  
e) použitém oceňovacím modelu a technice při ocenění reálnou hodnotou zejména – účetní jednotka nemá nebo není povinna uvádět 
 
f) výši a povaze jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem – účetní jednotka nemá 
nebo není povinna uvádět 
  
g) názvu, sídle a právní formě každé účetní jednotky, v níž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením – účetní jednotka 
nemá 
  
h) jednotlivé položky dlouhodobého majetku - vývoj zařízení tísňové péče (zkouška ve státní zkušebně)  
           - Škoda Fabia Triumf 5L5 6581  
           - Citroen Saxo AHS 3716  
           - software – IS Pečovatelská služba „Zajíc“ 
           - multifunkční zařízení Xerox  
           - telefonní ústředna Dinstar SIP  
 

nový pult tísňové péče –        programy pro komunikační servery  
- licence monitorovacího software  
- SQL standard + device  
- Generátor  
- Klimatizace  
- Server JABLONET PRO HP + příslušenství  
- Notebook HP Probook 4 ks  
- Digitální telefonní ústředna  
- TIPEC – zařízení tísňové péče 115 ks  

 
 
 

Příloha v účetní závěrce ve 
zkráceném rozsahu
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SU AU Název účtu  Počáteční stav Obrat MD  Obrat D  Konečný stav 
 
013 099 Software-DNM  16 602,00  0,00  0,00  16 602,00 
013 111 Software-projekt PULT 621 780,00 0,00  0,00  621 780,00 
014 105 Ocenitelná práva –Vývoj 411 400,00 0,00  0,00  411 400,00 
022 100 Hmot.mov.věci a soubory 18 150,00  0,00  0,00  18 150,00 
022 111 Hmot.mov.věci –PULT 2 282 931,00 0,00  0,00  2 282 931,00 
022 200 Hmot.mov.věci –automobily 285 322,00 0,00  261 132,00 24 190,00 
022 499 Hmot.mov.věci-do 40 tis. 0,00  12 225,84  0,00  12 225,84 
 
 
 
i) účetní jednotka nemá nebo není povinna uvádět  
  
j) název jiných účetních jednotek, v nichž účetní jednotka sama nebo prostřednictvím třetí osoby jednající jejím jménem a na její účet 
drží podíl – účetní jednotka nemá 
  
k) přehled splatných dluhů pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, přehled splatných 
dluhů veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních a celních orgánů s uvedením 
částek, datem vzniku a splatnosti – účetní jednotka nemá 
  
l) počtu a jmenovité hodnotě nabytých akcií za každý druh akcií zvlášť, nebo nemají-li jmenovitou hodnotu, informace o jejich 
ocenění; obdobně se postupuje u podílů, vyměnitelných a prioritních dluhopisů nebo podobných cenných papírů nebo práv s udáním 
jejich počtu a rozsahu práv, která zakládají – účetní jednotka nemá 
  
m) částky dluhů, které vznikly v daném účetním období a u kterých zbytková doba splatnosti k rozvahovému dni přesahuje pět let, 
jakož i o výši všech dluhů účetní jednotky, krytých zárukou danou touto účetní jednotkou, s uvedením povahy a formy záruky – 
účetní jednotka nemá. 
  
n) celkové výši finančních nebo jiných dluhů, které nejsou obsaženy v rozvaze – účetní jednotka nemá 
  
o) výsledek hospodaření v členění na hlavní a hospodářskou činnost a pro účely daně z příjmů je uveden ve výkazu zisku a ztráty 
 
p) průměrném evidenčním přepočteném počtu zaměstnanců podle zákona upravujícího státní statistickou službu a souvisejících 
zvláštních právních předpisů v členění podle kategorií, jakož i o osobních nákladech za účetní období v členění podle výkazu zisku a 
ztráty u položek „A. III. 10. Mzdové náklady“ až „A. III. 14. Ostatní sociální náklady“, údaje o počtu a postavení zaměstnanců, pokud 
jsou zároveň členy řídicích, kontrolních nebo jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou,  
 
Průměrný počet zaměstnanců v roce 2019 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2018 

13 10 
z toho členů řídících orgánů 

Průměrný počet řídících pracovníků v roce 2019 Průměrný počet řídících pracovníků v roce 2018 

1 1 
Osobní náklady na zaměstnance, z toho na členy řídících orgánů 
 

2019 v tis. Kč 2018 v tis. Kč 

Osobní náklady na zaměstnance  Osobní náklady na členy 
řídících orgánů 

Osobní náklady na 
zaměstnance  

Osobní náklady na členy řídících 
orgánů 

5467 756 4680 0 
  
q) výše stanovených odměn a funkčních požitků za účetní období členům řídicích, kontrolních nebo jiných orgánů určených 
statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou, z titulu jejich funkce, jakož i o výši vzniklých nebo smluvně sjednaných dluhů 
ohledně požitků bývalých členů těchto orgánů s uvedením celkové výše pro každou kategorii členů – účetní jednotka vyplatila 515 
tis. 
 
r) účasti členů řídicích, 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 obchodní smlouvy nebo jiné 
smluvní vztahy: 
 
Martina Hebelková – předseda představenstva od 1. 4. 2019 ředitel ústavu, zároveň jednatel firmy HENIG – security servis, s. r. o.  
Milena Mocová – ředitel ústavu Anděl Strážný, z. ú., do 31. 3. 2019 a zároveň OSVČ podnikající 
  
s) výši záloh, závdavků a úvěrů poskytnutých členům orgánů uvedeným v písmenu q) s uvedením úrokové sazby, hlavních podmínek 
a případně proplacených částkách, o dluzích přijatých na jejich účet jako určitý druh záruky s uvedením celkové výše pro každou 
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Příloha v účetní závěrce ve zkráceném rozsahu
 

 
SU AU Název účtu  Počáteční stav Obrat MD  Obrat D  Konečný stav 
 
013 099 Software-DNM  16 602,00  0,00  0,00  16 602,00 
013 111 Software-projekt PULT 621 780,00 0,00  0,00  621 780,00 
014 105 Ocenitelná práva –Vývoj 411 400,00 0,00  0,00  411 400,00 
022 100 Hmot.mov.věci a soubory 18 150,00  0,00  0,00  18 150,00 
022 111 Hmot.mov.věci –PULT 2 282 931,00 0,00  0,00  2 282 931,00 
022 200 Hmot.mov.věci –automobily 285 322,00 0,00  261 132,00 24 190,00 
022 499 Hmot.mov.věci-do 40 tis. 0,00  12 225,84  0,00  12 225,84 
 
 
 
i) účetní jednotka nemá nebo není povinna uvádět  
  
j) název jiných účetních jednotek, v nichž účetní jednotka sama nebo prostřednictvím třetí osoby jednající jejím jménem a na její účet 
drží podíl – účetní jednotka nemá 
  
k) přehled splatných dluhů pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, přehled splatných 
dluhů veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních a celních orgánů s uvedením 
částek, datem vzniku a splatnosti – účetní jednotka nemá 
  
l) počtu a jmenovité hodnotě nabytých akcií za každý druh akcií zvlášť, nebo nemají-li jmenovitou hodnotu, informace o jejich 
ocenění; obdobně se postupuje u podílů, vyměnitelných a prioritních dluhopisů nebo podobných cenných papírů nebo práv s udáním 
jejich počtu a rozsahu práv, která zakládají – účetní jednotka nemá 
  
m) částky dluhů, které vznikly v daném účetním období a u kterých zbytková doba splatnosti k rozvahovému dni přesahuje pět let, 
jakož i o výši všech dluhů účetní jednotky, krytých zárukou danou touto účetní jednotkou, s uvedením povahy a formy záruky – 
účetní jednotka nemá. 
  
n) celkové výši finančních nebo jiných dluhů, které nejsou obsaženy v rozvaze – účetní jednotka nemá 
  
o) výsledek hospodaření v členění na hlavní a hospodářskou činnost a pro účely daně z příjmů je uveden ve výkazu zisku a ztráty 
 
p) průměrném evidenčním přepočteném počtu zaměstnanců podle zákona upravujícího státní statistickou službu a souvisejících 
zvláštních právních předpisů v členění podle kategorií, jakož i o osobních nákladech za účetní období v členění podle výkazu zisku a 
ztráty u položek „A. III. 10. Mzdové náklady“ až „A. III. 14. Ostatní sociální náklady“, údaje o počtu a postavení zaměstnanců, pokud 
jsou zároveň členy řídicích, kontrolních nebo jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou,  
 
Průměrný počet zaměstnanců v roce 2019 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2018 
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z toho členů řídících orgánů 

Průměrný počet řídících pracovníků v roce 2019 Průměrný počet řídících pracovníků v roce 2018 

1 1 
Osobní náklady na zaměstnance, z toho na členy řídících orgánů 
 

2019 v tis. Kč 2018 v tis. Kč 

Osobní náklady na zaměstnance  Osobní náklady na členy 
řídících orgánů 

Osobní náklady na 
zaměstnance  

Osobní náklady na členy řídících 
orgánů 

5467 756 4680 0 
  
q) výše stanovených odměn a funkčních požitků za účetní období členům řídicích, kontrolních nebo jiných orgánů určených 
statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou, z titulu jejich funkce, jakož i o výši vzniklých nebo smluvně sjednaných dluhů 
ohledně požitků bývalých členů těchto orgánů s uvedením celkové výše pro každou kategorii členů – účetní jednotka vyplatila 515 
tis. 
 
r) účasti členů řídicích, 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 obchodní smlouvy nebo jiné 
smluvní vztahy: 
 
Martina Hebelková – předseda představenstva od 1. 4. 2019 ředitel ústavu, zároveň jednatel firmy HENIG – security servis, s. r. o.  
Milena Mocová – ředitel ústavu Anděl Strážný, z. ú., do 31. 3. 2019 a zároveň OSVČ podnikající 
  
s) výši záloh, závdavků a úvěrů poskytnutých členům orgánů uvedeným v písmenu q) s uvedením úrokové sazby, hlavních podmínek 
a případně proplacených částkách, o dluzích přijatých na jejich účet jako určitý druh záruky s uvedením celkové výše pro každou 



 

kategorii členů – účetní jednotka nemá 
  
t) způsob zjištění základu daně z příjmů – zapsaný ústav je účetní jednotkou se širokým základem daně, byla použita daňová úleva ve 
smyslu § 35 odst. 1 zákona o daních z příjmů v platném znění. V předcházejících zdaňovacích obdobích nebyla využita daňová úleva.  
  
u) ke každé významné položce z rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty, u které je uvedení podstatné pro hodnocení finanční a 
majetkové situace a výsledku hospodaření účetní jednotky, pokud tyto informace nevyplývají přímo ani nepřímo z rozvahy a výkazu 
zisku a ztráty; u významných položek aktiv se uvedou též jejich přírůstky a úbytky a zvlášť o významných položkách, které jsou v 
rozvaze a výkazu zisku a ztráty zahrnuty nebo kompenzovány s jinými položkami a v rozvaze a výkazu zisku a ztráty nejsou 
samostatně vykázány, například rozpis dlouhodobých úvěrů, včetně úrokových sazeb, a popis zajištění úvěrů, přijaté dotace na 
provoz – tj. tabulka pod bodem v) nebo na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ze státního rozpočtu, 
rozpočtu územních samosprávných celků nebo ze státních fondů, s uvedením výše dotací a jejich zdrojů  
  
v) přehled o přijatých darech a dárcích, dotacích a poskytovatelích:  
 
Poskytovatel Částka 

A) ÚP ČR – zaměstnávání OZP (provoz) 1 225 109 

B) MPSV (provoz) 6 124 306,30 

C) Liberecký kraj (provoz) 445 725 

D) Městská část Praha 10 (provoz) 35 000 

E) Město Česká Lípa (provoz) 150 720  

F) Město Jablonec nad Nisou (provoz) 107 000 

G) Město Třinec (provoz) 25 000 

H) Město Nový Bor (provoz) 50 000 

I) Městská část Praha 5 (provoz + zařízení tísňové péče) 28 239,70 

J) Město Česká Lípa (zařízení tísňové péče) 84 301 

K) Město Nový Bor (zařízení tísňové péče) 45 000 

L) Město Nový Bor - dar 5 000 

 
Kromě výše uvedených dotací byly v roce 2019 přijaty dary od nadací a dalších právnických osob.  

 
Poskytovatel Částka Komentář 

A) PRO.MED.CS, Praha a.s. 50 000 Peněžní dar – na zařízení tísňové péče a provoz 

B) Nadace Komerční banky      141 711 Nadační příspěvek na aktivizační telefonní hovory 
klientům 

C) OC NISA 30 000 Peněžní dar – na zařízení tísňové péče 

D) Nadace České spořitelny 33 787 Nadační příspěvek na aktivizační návštěvy u klientů 

  
 
Dlouhodobé bankovní úvěry na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: 
 

Poskytovatel Částka Komentář 

A) Česká spořitelna a. s.       597 264 Úvěr na spolufinancování nového pultu tísňové péče 

 
 
w) přehled o veřejných sbírkách podle zákona upravujícího veřejné sbírky, s uvedením účelu a výši vybraných částek  
 
Veřejná sbírka konaná dle osvědčení oznámení Hlavního města Prahy ze dne 22. 8. 2019 č. j. MHMP 1698390/2019 a Sp. Zn.: S-

 

kategorii členů – účetní jednotka nemá 
  
t) způsob zjištění základu daně z příjmů – zapsaný ústav je účetní jednotkou se širokým základem daně, byla použita daňová úleva ve 
smyslu § 35 odst. 1 zákona o daních z příjmů v platném znění. V předcházejících zdaňovacích obdobích nebyla využita daňová úleva.  
  
u) ke každé významné položce z rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty, u které je uvedení podstatné pro hodnocení finanční a 
majetkové situace a výsledku hospodaření účetní jednotky, pokud tyto informace nevyplývají přímo ani nepřímo z rozvahy a výkazu 
zisku a ztráty; u významných položek aktiv se uvedou též jejich přírůstky a úbytky a zvlášť o významných položkách, které jsou v 
rozvaze a výkazu zisku a ztráty zahrnuty nebo kompenzovány s jinými položkami a v rozvaze a výkazu zisku a ztráty nejsou 
samostatně vykázány, například rozpis dlouhodobých úvěrů, včetně úrokových sazeb, a popis zajištění úvěrů, přijaté dotace na 
provoz – tj. tabulka pod bodem v) nebo na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ze státního rozpočtu, 
rozpočtu územních samosprávných celků nebo ze státních fondů, s uvedením výše dotací a jejich zdrojů  
  
v) přehled o přijatých darech a dárcích, dotacích a poskytovatelích:  
 
Poskytovatel Částka 

A) ÚP ČR – zaměstnávání OZP (provoz) 1 225 109 

B) MPSV (provoz) 6 124 306,30 

C) Liberecký kraj (provoz) 445 725 

D) Městská část Praha 10 (provoz) 35 000 

E) Město Česká Lípa (provoz) 150 720  

F) Město Jablonec nad Nisou (provoz) 107 000 

G) Město Třinec (provoz) 25 000 

H) Město Nový Bor (provoz) 50 000 

I) Městská část Praha 5 (provoz + zařízení tísňové péče) 28 239,70 

J) Město Česká Lípa (zařízení tísňové péče) 84 301 

K) Město Nový Bor (zařízení tísňové péče) 45 000 

L) Město Nový Bor - dar 5 000 

 
Kromě výše uvedených dotací byly v roce 2019 přijaty dary od nadací a dalších právnických osob.  

 
Poskytovatel Částka Komentář 

A) PRO.MED.CS, Praha a.s. 50 000 Peněžní dar – na zařízení tísňové péče a provoz 

B) Nadace Komerční banky      141 711 Nadační příspěvek na aktivizační telefonní hovory 
klientům 

C) OC NISA 30 000 Peněžní dar – na zařízení tísňové péče 

D) Nadace České spořitelny 33 787 Nadační příspěvek na aktivizační návštěvy u klientů 

  
 
Dlouhodobé bankovní úvěry na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: 
 

Poskytovatel Částka Komentář 

A) Česká spořitelna a. s.       597 264 Úvěr na spolufinancování nového pultu tísňové péče 

 
 
w) přehled o veřejných sbírkách podle zákona upravujícího veřejné sbírky, s uvedením účelu a výši vybraných částek  
 
Veřejná sbírka konaná dle osvědčení oznámení Hlavního města Prahy ze dne 22. 8. 2019 č. j. MHMP 1698390/2019 a Sp. Zn.: S-
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MHMP 1525040/2019. Sbírka je povolena na dobu neurčitou na celém území České republiky. Sbírka je zřízena za účelem získání 
peněžitých příspěvků na pomoc seniorům, zdravotně a sociálně znevýhodněným občanům, domům s pečovatelskou službou a dalším 
sociálním a zdravotním zařízením, a to formou zajištění služby tísňové péče a aktivizační linky, dále na pořádání veřejných 
kulturních, sportovních a jiných akcí s charitativním účelem a na úhradu nezbytných nákladů vyplývajících ze zabezpečení 
poskytovaných forem pomoci, tj. na úhradu telefonních poplatků a IT služeb v rámci správy pultu tísňové péče. Příjmy dosáhly výše 
43.033,- Kč a výdaje s tím spojené výše 8.548,- Kč. 
 
x) způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období: 
 
Výsledek hospodaření za rok 2018 byl uhrazen z nerozděleného zisku minulých let. 

y) individuální produkční kvótě, individuálním limitu prémiových práv a jiných obdobných kvót a limitů, o kterých účetní jednotka 
neúčtovala na rozvahových ani výsledkových účtech, protože náklady na získání informace o jejich reprodukční pořizovací ceně 
převýšily její významnost – účetní jednotka nemá. 
  
(2) Účetní jednotka nemá. 
  
(3) Účetní jednotka nemá. 
  
(4) Účetní jednotka nemá. 
  
(5) Účetní jednotka nerozhodla o dalších informacích podle zvláštních právních předpisů. 
  
  
V Praze dne 30. 3. 2020 
 
Sestavila: 
 
            
           

    Martina Hebelková                 
          ředitel ústavu 
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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 

31.12.2019

(v celych tisících Kc)´ ˇ
Andel Strazny, z.u. ˇ ´ˇ ´ ´

Fugnerovo namestí 1808¨ ´ ˇ
0 2 7 7 1 5 2 7 Praha

12000

2 480 22 2 502

396 396

9 9

34 34

28 28

0 0

2 013 22 2 035

0 0

0 0

0 0

0 0

6 083 140 6 223

4 640 110 4 750

1 443 30 1 473

0 0

0 0

0 0

9 9

9 9

114 114

0 0

0 0

32 32

0 0

0 0

0 0

82 82

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ
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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.)    

 

02771527

1 323 1 323

1 139 1 139

184 184

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

10 009 162 10 171

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ
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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: 

 

02771527

6 938 6 938

6 938 6 938

1 502 175 1 677

0 0

1 502 175 1 677

0 0

653 19 672

784 784

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

784 784

186 186

186 186

0 0

0 0

0 0

0 0

10 063 194 10 257

54 32 86

54 32 86

31.3.2020

USTAV´ Martina Hebelkova, reditelka ustavu´ ˇ ´

Vyroba, obchod a sluzby neuvedene v prílohach 1-3 ZZ´ ˇ ´ ˇ ´ ˇMartina Hebelkova, reditelka ustavu´ ˇ ´

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ
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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 

 

 
 
 

31.12.2019
(v celych tisících Kc)´ ˇ

Andel Strazny, z.u. ˇ ´ˇ ´ ´

Fugnerovo namestí 1808¨ ´ ˇ
Praha

0 2 7 7 1 5 2 7 12000

3 101 1 790

1 049 1 049

0 0

638 638

411 411

0 0

0 0

0 0

0 0

2 587 2 338

0 0

0 0

0 0

2 587 2 338

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ



Účetní závěrka

39

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 02771527

-535 -1 597

0 0

-56 -272

-57 -126

0 0

0 0

0 0

-422 -1 199

0 0

0 0

0 0

0 0

1 634 1 974

373 519

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

373 519

0 0

0 0

378 591

51 91

0 0

0 0

18 12

0 0

0 0

0 0

0 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 02771527

0 0

39 101

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

270 387

0 0

875 855

32 22

0 0

843 833

0 0

0 0

0 0

0 0

8 9

8 9

0 0

4 735 3 764
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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 02771527

2 254 1 570

1 951 1 535

1 865 1 466

86 69

0 0

303 35

-54 86

0 0

357 -51

2 481 2 194

0 0

0 0

905 597

905 597

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 202 1 143

383 371

0 0

0 0

0 0

446 403

0 0

264 241

0 0

91 69

0 0

0 0

0 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 02771527

0 0

0 0

0 40

0 0

0 0

0 0

0 0

18 12

0 7

374 454

41 200

333 254

4 735 3 764

31.3.2020

Zapsany ustav´ ´ Martina Hebelkova, reditelka ustavu´ ˇ ´

Vyroba, obchod a sluzby neuvedene v prílohach 1-3 ZZ´ ˇ ´ ˇ ´ M̌artina Hebelkova, reditelka ustavu´ ˇ ´
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