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Milí čtenáři, minulý rok byl velice speciální, dokonce 

bych řekla byli jsme (a stále jsme) součástí milníku 

současné historie, a dost možná se o této době bude 

učit v učebnicích dějepisu.

V HOSTu, asi jako ve všech pomáhajících organizacích, 

jsme se snažili maximálně přizpůsobit situaci. V první 

vlně jsme drželi nařízení a na doporučení Ministerstva 

práce a sociálních věcí jsme pracovali s rodinami pře-

vážně distančně, za dodržení všech bezpečnostních  

a hygienických opatření. Naše dobrovolnice šily rouš-

ky, které jsme (my pracovníci) potřebným rodinám 

rozváželi. Mnoho rodin se dostalo do finanční tísně, 

tak jsme pro ně pořádali sbírky oblečení a základních 

potřeb. Ve druhé vlně jsme již pracovali s klienty 

osobně, protože jejich situace bez přímé osobní 

pomoci pro ně byla neúnosná (s výjimkou Školičky 

hrou, kde by počet osob převyšoval povolený počet). 

Ke sbírkám oblečení jsme přidali i sbírky potravin, 

hraček a hygienických potřeb. Všichni pracovníci  

a drtivá většina dobrovolnic se angažovala v pomoci 

rodinám nad rámec svých obvyklých povinností.

Počet klientů se v roce 2020 významně navýšil, přede-

vším v terénní práci, terapeutické práci a asistovaných 

kontaktech. 

Chci tímto upřímně poděkovat celému pracovnímu 

týmu HOSTu, dobrovolnicím, pracovníkům v přímé 

péči a všem pracovníkům v projektově-finančního 

zázemí organizace, za báječnou práci a skvělé zvlád-

nutí neobyčejného roku. 

Dále bych moc ráda poděkovala všem podporovatelům 

a finančním přispěvatelům, jak ze strany krajských 

úřadů, magistrátů a ministerstev, tak ze strany všech 

nadací, dárců a sponzorů, kteří při nás stáli a rozhodli 

se nás podpořit v dalším roce i přes to, že ekonomická 

situace naší země může být nejistá. 

Za HOST 

Vaše 

Alžběta Candia Muňoz

ÚVOD
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HoSt Home-Start Česká republika, zapsaný ústav 

(dále „HOST“) byl založen 21. ledna 2003. HOST 

navazuje na téměř padesátiletou tradici vznik-

nuvší ve Velké Británii v roce 1973. V současné 

době je rozšířen do 22 zemí na 5 kontinentech. 

Jednotlivé národní projekty jsou na sobě finanč-

ně i organizačně nezávislé, mají však společnou 

ideu a know-how, které volně zastřešuje koordi-

nační středisko Home-Start Worldwide https://

homestartworldwide.org/.

A čím je jiný HOST v České republice? 

Má unikátní kombinaci služeb, rozmanitý, ale soudržný 

tým, klade důraz na neformálnost i profesionalitu, 

a navíc se opírá o odkaz uznávaného dětského psy-

chologa Zdeňka Matějčka. Ten se významně zasadil 

o to, aby byly dětské potřeby při výchově rozpozná-

ny a naplňovány. Zejména u dětí do 6ti let. Žádné 

jiné období není pro další zdravý vývoj člověka tak 

důležité. Naší snahou je proto v této fázi přetnout 

začarovaný kruh “nešťastný rodič-nešťastné dítě”.

KÝM JSME



NAŠE POSLÁNÍ A VIZE pro období 2021-2024

VIZE PRO
 FINANČNÍ OBLAST

Jsme organizace, která 

plánuje a systematicky 
rozvíjí oblast FR zaměře-

nou na různé typy dárcov-
ství a vlastní podnikatelskou 

činnost a postupně tak 

snižuje závislost na veřejných 
zdrojích. Usilujeme o zajištění víceletého

 financování posilujícího naši stabilitu.

VIZE PRO 
PŘÍMOU PRÁCI

Jsme respektovaným odborníkem 
v oblasti dobrovolnictví v ohrože-
ných rodinách a v oblasti práce 

se specifickým klientem 
v sociálně právní ochraně 
dětí (nemotivovaným, 

manipulativním, agre-

sivním). Realizujeme ji 

prostřednictvím široké 

nabídky profesionálních 

služeb, přístupů a dob-

rovolnictví v rodinách.

Systematicky vyhodnocu-

jeme dopad našich služeb 

a přizpůsobujeme je zjištěným 

výsledkům, vytváříme nové efektiv-

ní metody práce cílené na pomoc dětem 

a rodinám v komplikovaných životních situacích 

a labilním psychickém stavu.

VIZE HOSTu JAKO 
ODBORNÍKA S KNOW HOW

Umíme šířit naše unikátní know how 

z oblasti přímé práce s rodinou 

mezi odbornou i laickou ve-

řejnost. Tím přispíváme ke 

zvyšování kvality dobro-

volnické i profesionální 

podpory rodin ČR.

VIZE HOSTu JAKO ZAMĚSTNAVATELE

Je pro nás důležitá týmová spolupráce 

a zároveň nám záleží na každém jednotlivci 
a věnujeme pozornost rozvoji a podpoře každého z nich.
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Nejvyšším orgánem je správní rada s 5 letým 

funkčním obdobím do 10. 5. 2021:

• Mgr. Lenka Philippová, předsedkyně s. r.

• Petra Zelenková, Dis.

• Mgr. Veronika Korčáková

• Mgr. Lucie Šormová

• PhDr. Martina Zelená

Kontrolním orgánem ústavu je dozorčí rada složená 

ze zvolených členů:

• Ing. Petra Šmeráková

• Jiří Šmerák, DiS.

Ředitelkou a statutárním zástupcem ústavu byla 

v roce 2020 a stále je: 

• Mgr. Alžběta Candia Muñoz

Dnes čítá HOST 60 dobrovolnic a 20 zaměstnankyň. 

Všechny věříme, že jaké dětství připravíme našim 

dětem, takový bude svět

Organizace byla založena ve spolkovém rejstříku 

vedeném Ministerstvem vnitra ČR pod č.j.: VS/1-1/52 

462/03-R v roce 2003. V roce 2016 byla organizace 

transformována na zapsaný ústav a je vedena v rejst-

říku ústavů u Městského soudu v Praze, oddíl U 428. 

LIDSKOST
Věříme, že v každém člověku 

se dá najít něco dobrého. 

ODBORNOST
Víme, co děláme 
a proč to děláme.

KREATIVITA
Lidé jsou různí a doba se mění, 

proto v HOSTu…

Máme pochopení 
pro nedokonalost a jinakost. 

Jsme taky jenom lidi 
a občas něco nevíme.

Děláme vše pro to, 
aby se ohroženým rodinám 

dařilo dobře – máme 
dlouhodobé výsledky.

Tvořivě přistupujeme 
k hledání řešení na míru 

dané situaci u klientů 
i v organizaci.

Přistupujeme 
ke všem 

bez předsudků.

Odbornost prolíná v organizaci 
oblastí projektovou – finanční 

– sociální práce – terénních 
programů i dobrovolnictví.

Hravě přistupujeme ke svým 
životům i spolupráci v týmu, 

díky čemuž můžeme probouzet 
kreativitu u klientů.

• přátelský přístup •
• otevřenost • svoboda • 

• přijetí • partnerství •

• profesionalita •
• podpora •
• důvěra •

• hravost • 
• rozmanitost •

Vymýšlíme cesty a řešení společně.

HODNOTY HOSTu



ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
počet zaměstnanců: 20

objem úvazků: 12,13

ZAKLADATELKA 

ZAPSANÉHO ÚSTAVU

SPRÁVNÍ RADA

DOZORČÍ RADA

Mgr. Alžběta Candia Muñoz

5 + 2 členů

ŘEDITELKA

projekty, 
granty

a dotace

admin, 
finance

a provoz
PR/FR

metodické
vedení,

odborná 
garance 
služeb

OSTRAVA BRNO
HRADEC 

KRÁLOVÉ PRAHA

Dobrovolnicé  práce

Terénní sociální práce v režimu SPOD

Rodina hrou

Terapie a dětské terapie

Asistované kontakty

TEP

SAS

SPOD – Sociálně–právní ochrana dětí | TEP – Terapeuticko–edukativní program pro rodiny s dětmi | SAS – Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

2
 o

s./1,5 úv.

3
 o

s./1 ,75  úv.

2
 o

s./1,65 úv.

6
 o

s./3,1  úv.

0,3 úv.

1
,5  úv.

1
,3  úv.

1
,13
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HOST nabízí komplex služeb, kterými podporuje vztah 

rodičů a dětí. Rodičů, kteří nemohou, nebo neumí 

pečovat o své potomky, protože sami nezažili láskypl-

nou péči, anebo se octli v nečekané životní krizi kvůli 

rozchodu s partnerem, jeho úmrtí, uvěznění, nemoci 

či finančnímu nedostatku. Děti jsou potom často na 

okraji zájmu, strádající, zanedbané či jinak týrané.

V HOSTu však věříme, že jaké dětství připraví-

me našim dětem, takový bude svět. Proto jsou  

v centru našeho zájmu právě tyto rodiny. Osob-

ním, dlouhodobým a pravidelným kontaktem 

přímo v jejich domovech pomáhají profesionální 

pracovnice i dobrovolnice překonat tyto krize 

a pomoct zlepšit vztahy v rodině. Rodiče však 

nezachraňují, nic nerozdávají, ani je nenahrazují. 

Místo toho je doprovázejí, podporují a učí, jak se 

ujmout odpovědnosti.

Kdo dobrovolnictví nezkusil, ptá se, co za užitek  

z něj může člověk mít. Pocitu uspokojení, když rodič 

dítě poprvé pochválí nebo se zapojí do jeho činnosti, 

se však nevyrovná žádná finanční odměna. Navíc, 

každý vztah je obousměrná silnice, všichni se v něm 

učí navzájem. Naše mámy-dobrovolnice poznávají 

„jiné světy“, než jaké považovaly za běžné. Často 

obdivují, jak zvládají péči o děti samoživitelé, jak 

se rodiny vyrovnávají s nouzí, psychickým onemoc-

něním, závislostmi nebo vlastním nedostatečným 

rodinným zázemím.

KOMU POMÁHÁME A S ČÍM

226

2016 2017 2018 2019 2020

317

206

315

230

476

238

401

275

522počet rodin

počet dětí

Ohlédnutí za podpořenými rodinami 5 let nazpět
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Proto pečujeme o rodiny, kde se, věříme, ještě něco 

změnit dá… protože dětství nepočká.

Zaměřuje se zejména na:

• Předcházení zanedbávání péče o děti v rodinách, 

kteří čelí zátěžové životní situaci.

• Zvýšení kompetencí rodiny ve výchově dětí.

• Prohloubení vztahu rodičů s dětmi.

• Aktivizaci k důslednější péči o děti, konkrétně 

nácvik určitých rodičovských a sociálních do-

vedností, včetně praktických dovedností v péči 

o domácnost.

• Aktivizaci rodiny k trávení volného času s dětmi 

(hra s dětmi, domácí práce s dětmi…).

• Pomoc se slaďováním situace při příchodu dítěte 

zpět z institucionální péče.

• Podporu rodiny k větší samostatnosti (řešit svou 

situaci, nespoléhat na pomoc institucí…).

• Podporu rodiny k přebírání zodpovědnosti za své 

jednání (řešit věci včas, splátky, odvolání…).

• Začleňování rodiny do komunity, podpora ve 

vytváření podpůrné sociální sítě.

V roce 2020 bylo v rámci našich aktivit podpořeno:

275 
rodin

522 

dětí 

v rodinách

3.429,25 
odpracovaných 

dobrovolnických 

hodin

v rodinách

57 
registrovaných 

a proškolených 

dobrovolnic
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• Jádrem HOSTu jsou dobrovolnice. Námi pečlivě 

vybrané a proškolené mámy, jež mají možnost a od-

vahu věnovat svůj čas a pozornost méně zkušeným 

rodičům. Pravidelně docházejí do rodin a neformálně, 

s respektem a jemností podporují zdravější vztahy 

mezi jejími členy. Neradí, nekritizují, nehodnotí. 

Naslouchají a věnují pozornost tomu, co funguje. 

Někdy to může vypadat, že si jen hrají. Ovšem hra 

se může stát mostem pro rodiče a děti tam, kde 

dosud žádný nestál. 

Dobrovolnický program je akreditován v oblasti 

dobrovolnické služby u Ministerstva vnitra ČR. 

• Terénní sociální práce v Brně je registrována jako 

sociálně aktivizační služba (tzv. SAS) pro rodiny 

s dětmi dle z. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

• Všichni sociální pracovníci jsou pověřeni k výkonu 

sociálně právní ochrany dětí platným rozhodnutím 

Odboru správních činností ve zdravotnictví a sociální 

péči Magistrátu hl. m. Prahy.

• Abyste se mohli detailněji seznámit se speci-

fiky jednotlivých našich programů pro rodiny, 

doporučujeme navštívit naše webové stránky  

https://www.hostcz.org/, kde se v sekci ´Práce 

s rodinou´ můžete začíst do větších podrobností.

JAKÉ AKTIVITY DĚLÁME

Terénní práce SPOD                      158 rodin

Individuální terapie dětí a dospělých       54 osob, 9 rodin v rodinné terapii

Asistované kontakty                   45 rodin

Dobrovolnická práce                                43 dvojic dobrovolník + rodina

Terapeuticko-edukativní 
program „Školička hrou“ (TEP)                       

32 rodin

SAS – sociálně aktivizační služba Brno             15 rodin

Rok 2020 vypadal v obsazenosti našich služeb takto:
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Č

ě
ě ě

ě č ž ě

SAS

Asistované 

kontakty
Metoda  

Rodina hrou

Terenní práce  

v režimu SPOD

Terapeu-

ticko-edukativní 

program

"Školička hrou"

Osvěta, 

metodická činnost 

(propojení teorie, 

výzkumu a praxe)

Dobrovolnictví

Terapie

Vysvětlivky:

SPOD – Sociálně-právní ochrana dětí

SAS – Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (platnost od 1. 1. 2021)

DIAGRAM SLUŽEB A AKTIVIT HOSTu
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Sídlo organizace a kontaktní místo:

HoSt – Home-Start Česká republika, z. ú.

Slovenská 6/1566

101 00 Praha 10 - Vinohrady

IČ 26616190

Telefon: +420 272 656 031

E-mail:  info@hostcz.org

       www.facebook.com/homestartcr/

       „homestartcr“

Bankovní účet: 17353339/0800

Datová schránka: k7xmsxx

KDE NAJDETE NAŠE POBOČKY 
A KAM SE OBRÁTIT?

HOST Praha

Email:  info-praha@hostcz.org

Adresa:  Slovenská 6/1566, 101 00 Praha 10

HOST Brno

Email:  info-brno@hostcz.org

Adresa:  Viniční 3067/240, 615 00 Brno Židenice

HOST Ostrava

Email:  info-ostrava@hostcz.org

Adresa:  Švabinského 1749/19,  702 00 Ostrava

HOST Hradec Králové

Email:  info-hradec-kralove@hostcz.org

Adresa:  Akademika Heyrovského 1178 

 (kancelář ve 4. patře), 

 500 03 Hradec Králové 

V případě potřeby přímé spojení na jednotlivé 

pracovníky organizace naleznete na webu 

www.hostcz.org v sekci „Kontakty“.

KDE NÁS NAJDETE A MŮŽETE KONTAKTOVAT

Č

Praha
Hradec

Králové

Brno

Ostrava
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• Po celý rok 2020 jsme díky podpoře The VELUX 

FOUNDATIONS a ve spolupráci s CEKAS, z.ú. mohli 

navázat a operativně přizpůsobit aktivity v projektu 

´Development of the “FAMILY BY PLAY” method 

for use with children in vulnerable families´. 

Velkým přínosem byla možnost financování 

strategického plánování organizace, které se 

zaměřilo na řízení interních procesů, a nastar-

tování PR a fundraisingu organizace.

• V průběhu celého roku pokračovaly aktivity projektu 

Preventivní profesionální práce s rodiči v rodinách 

ohrožených sociálním vyloučením a sociální pato-

logií, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/

0006378, prioritní osa 2: Sociální začleňování a boj 

s chudobou Operačního programu Zaměstnanost, 

Evropského sociálního fondu. Projekt nám umož-

ňuje realizaci našeho dobrovolnického programu, 

terénní sociální práce a terapií v pobočkách Brno, 

Hradec Králové a Ostrava. Přínosem pro poboč-

ky je personální stabilita v podobě financování  

0,5 úvazku v přímé práci v každé pobočce po dobu 

projektu, který končí v březnu 2021.

• V termínu 11.–13. 9. se nám naštěstí i v kon-

textu pandemického roku podařilo uspořádat 

naše pravidelné supervizně vzdělávací setkání 

pro dobrovolnice a pracovnice v obci Slavíkov 

na Vysočině. Obsahem tzv. „dobrovíkendu“ byla 

trocha sdílení, vzdělávání, intervize a vyprávění, 

co by naše dobrovolnice potřebovaly a jak sami 

prožívají náročné okolnosti v dobrovolnické práci.

• Ostravská pobočka pořádala pro spolupracující 

odborníky a úředníky orgánů ostravských orgánů 

sociálně právní ochrany dětí seminář s názvem 

´Děti a jejich potřeby v centru terénní sociální 

práce a SPOD´ (24.9.). Seminář se věnoval téma-

tům hry a metody Rodina hrou, sdílení dobré praxe 

ostravských neziskových organizací a participace 

dětí u soudních řízení.

• Od podzimu jsme začali vydávat pravidelný Zpra-

vodaj, který informuje čtenáře o našich aktivitách, 

aktualitách i plánech. K prohlédnutí ho najdete na 

odkazu https://www.hostcz.org/aktuality. 

Se vznikem Zpravodaje, a nejen s ním, nás začal 

v HOSTu doprovázet náš maskot robot Vlasta. 

Nejoblíbenější herní postavička dětí z naší metody 

Rodina hrou, neživá bytost, která však v našem 

podání dostala srdce a city a reprezentuje řadu 

paralel naší práce.

UDÁLOSTI ROKU 2020, KTERÉ NECHCEME V HOSTu OPOMENOUT

C E K   S
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• Pražská pobočka/centrála organizace se sídlem 

v Šalounově vile v Praze na Vinohradech se zapojila 

do podzimní komunitní akce Zažít město jinak 

(19. 9.) a Dny architektury (3. 10.).

• Realizovali jsme 2 externí školení, první v me-

todě Rodina hrou (14 hodin) a druhé k tématu 

Asistované kontakty (14 hodin). Oba kurzy měly 

celkem 11 účastníků.

• V partnerství s organizací CEKAS, z.ú. jsme po-

dali žádost do Operačního programu Praha pól 

růstu Evropského sociálního fondu na podporu 

komunitních aktivit v Praze. 

Nyní víme, že se můžete od srpna 2021 těšit na 

rozjezd aktivit, pro které se nám podařilo získat 

podporu.
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ŘEKLI O NÁS

Dekujeme, 

ze jste tu s nami 

a pomahate nam v zivo-

te se zaclenit a najit klid. 

SMS od maminky 

- klientky.

...koukám 

na to jídlo a ještě 

jednou moc děkuju, 

za to i všechno ostatní.

SMS od maminky 

Přijdeš 

za mnou zase 

včera? 

dítě

Jste moc 

zlata, az mi s toho slzi 

tecou mockrat dekuji. 

Kdyby jsem mohla

 jak koliv pomoc ja 

staci rict. 

SMS od maminky 

„Já nechci 

nikoho jiného, 

já chci Vás. Rozumíte 

nám a můžeme 

Vám věřit!“

slova klientky

Můžu s Vámi 
něco probrat? 

Co si o tom 

myslíte?

OSPOD 
pracovnice

Dobrovolnice 

si vždy pamatuje, o čem 

jsme mluvily. Naslouchá. 

Přitom mi ale neříká jen líbivé 

věci, je autentická. Ukazuje mi 

i kus ze svého života mámy, 

toho si moc vážím. 

feedback s dobrovolnicí 
a klientkou

Kontakt 

s lidmi mě často 

vyčerpává a unavuje, 

ale po schůzce 

s dobrovolnicí cítím klid.

na společném 

feedbacku

Rádi 

s vámi 

trávíme čas! 

Maminka-
klientka
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Poděkování za systematickou 
a dlouhodobou podporu našich aktivit 
a projektů patří za rok 2020:

Evropský sociální fond, 

• Operační program Zaměstnanost

Ministerstvo práce a sociálních věcí

• Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí

Ministerstvo vnitra

• Oddělení preventivních programů, 

   dobrovolnické služby a lidských práv odboru 

   bezpečnostní politiky a prevence kriminality

THE VELUX FOUNDATIONS

Nadace Terezy Maxové dětem

Nadace J&T

Nadační fond Albert

Nadační fond Avast 

NROS – Veřejná sbírka Pomozte dětem!

Nadace Sirius

Hlavní město Praha

• Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence 

   Magistrátu hl. města Prahy

Jihomoravský kraj

Královéhradecký kraj 

Statutární město Hradec Králové

Statutární město Ostrava

Statutární město Brno

Městská část Praha 10

Městská část Praha 2

Městská část Praha 3

Městská část Praha 22

GRANTY, DOTACE A PŘÍSPĚVKY NA NAŠI ČINNOST
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MĚSTSKÁ ČÁST 

PRAHA 22
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Ve srovnání s předchozím rokem se podstatně 

rozšířily řady drobných dárců a podporovatelů 

naší organizace. Za tento příznivý vývoj vděčíme 

několika vlivům: S podporou Nadace Via se HOST 

ČR úspěšně připojil k platformě pro on-line daro-

vání Darujme.cz. Dále sehrálo pozitivní roli velmi 

aktivní zapojení zaměstnanců našich poboček do 

fundraisingových aktivit. A především jsou tu zájem 

a štědrost lidí i firem, kterým není lhostejný osud 

ohrožených rodin a dětí a rozhodli se přispět k jeho 

změně. Děkujeme!

V roce 2020 jsme nadále čerpali štědrý příspěvek, 

který poskytla společnost CEE Logistics, a.s. naší 

pobočce v Hradci Králové. Dobrovolníci z řad za-

městnanců společnosti přispěli výnosem z vlastní 

finanční sbírky a pomohli nám upravit a zařídit 

prostory pobočky.

Služby pro bono poskytli: LMC, s.r.o. – inzerce jobs.

cz, Schindler Systems, s.r.o. – správa intranetu, paní 

Simona Michalcová – hrací deky pro terénní práci, 

EKVITA MB, s.r.o. -  vedení účetnictví, Mgr. Jakub 

Matějček - právní služby, pan Jiří Šmerák - IT podpora.

Věcné dary jsme obdrželi od: velkého množství 

laskavých dárců, kteří nám v průběhu náročného 

roku věnovali potraviny, hygienické potřeby, hrač-

ky, oblečení a další věcí pro potřeby našich klientů, 

dále  Klub svobodných matek - respirátory a roušky, 

Brimo.cz - party stan, Česko.Digital, z. ú. - počítače 

pro distanční výuku pro naše dětské klienty, Mamiee, 

s.r.o. - pomůcky pro terapeutický program. Na tomto 

místě také připomínáme spoustu laskavých lidí. 

Finančním darem přispěli: Martin Točík, Pavel Suk, 

Daniel William Mair, Jan Doležal, Tomáš Jelínek, Lukáš 

Svoboda, Tomáš Matuška, Pavla Karon, Tomáš Feřtek, 

Jiřina Hradilová, Jana Buňatová, Petr Máj, Filip Křikava, 

Pavel Petřek, Klára Šleglová, Jana Tkáčiková, David Kroča, 

Bartonová Markéta, Dagmar Zelená, Dobiášová Lenka, 

Stanislava Ernestová, Vladimír Sebastianides, Michal 

Jankových, Hana Škanderová, Zuzana Adamkovičová, 

Barbora Bialonczyk, Bohdana Boniatti, Dagmar Zelená, 

Klára Charvátová, Kateřina Mlčáková, Božena Klíšťová, 

Marek Košmider, Tomáš Kovařík, Lenka Dobiášová, Dita 

Maďová, Lenka Marchlíková, Katarýna Nevrlá, Adam Nevrlý, 

Andrea Rasková, Dagmar Stodůlková, Dostálová Veronika  

a několik anonymních dárců.

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM A PODPOROVATELŮM
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NÁKLADY 2020 dle druhu
ostatní
0 % DDHM, 

materiál
7 %

energie
2 %

cestovné
1 %

spoje
2 %

nájemné
6 %

ostatní 
služby
8 %

mzdové náklady
75 %

9 254 325
CELKEM

FINANČNÍ A AUDITNÍ ČÁST
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NÁKLADY 2020 dle druhu

DHM, materiál, terap. pomůcky, kancelářské potřeby, 
odborná literatura, vybavení TEPů a  potraviny pro 
cílovou skupinu

DHM, materiál 672 992 7 %

energie -  Praha, Brno, Hradec Králové, Ostrava energie 143 040 2 %

cestovní náhrady, ubytování cestovné 50 554 1 %

spoje - telefony, internet, poštovné spoje 146 178 2 %

nájemné kanceláří - Praha, Brno, Hradec Králové, Ostrava nájemné 567 880 6 %

ostatní služby - účetnictví, ekonomické a odborné 
poradenství, supervize, školení, supervize, IT, grafické 
práce, tisk, služby k nájmu, pronájmy na akce, apod.

ostatní služby 704 717 8 %

mzdové náklady a zákonné pojištění osobní náklady 6 943 289 75 %

ostatní náklady - bankovní poplatky, pojištění, apod. ostatní 25 674 0 %

9 254 325 100 %

Organizace v roce 2020 hospodařila se ziskem 64 tis. 

Kč, který tvoří zejména tržby za realizovaná školení. 

Obdržené dary za rok 2020 činily 346.459 Kč. Dary, 

které nebyly spotřebovány v témže roce, jsou účetně 

evidovány prostřednictvím fondů. 

Zůstatky fondů k 31.12.2020:

Fond přímé podpory klientů:  51.093 Kč

Fond podpory HOST ČR:  242.397 Kč

Fondy podpory regionálních 

poboček HOST ČR:  34.519 Kč

Organizace prošla dobrovolným auditem účetní 

závěrky za rok 2020 (scan zprávy přikládáme ve 

výroční zprávě). 

Zároveň byla hloubkově auditována státní dotace 

MPSV. V průběhu roku 2020 proběhlo 7 finančních 

kontrol hospodaření za rok předchozí. Předmětem 

kontroly byly dva projekty magistrátu hl. města 

Prahy, dotace Prahy 10, projekt financovaný MPSV. 

Dále proběhl audit KPMG víceletého projektu na-

dace The Velux Foundations. Všechny provedené 

kontroly shledaly hospodaření ústavu v pořádku 

a v souladu s českou legislativou a účetními 

standardy.

Vnitřní kontrolu hospodaření organizace provádí 

členové správní rady ústavu.

HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE v roce 2020



VÝNOSY 2020 dle zdrojů

tržby
1 %

ostatní
0 % dary

4 %

nadace v ČR
13 %

dotace státní
13 %

dotace 
zahraniční
23 %

dotace EU - MPSV
15 %

9 318 173
CELKEM

dotace měst
10 %

dotace krajů
21 %

24

FINANČNÍ A AUDITNÍ ČÁST
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VÝNOSY 2020 dle zdrojů

tržby 62 600 1 %

ostatní 6 448 0 %

dary 388 820 4 %

nadace v ČR 1 199 144 13 %

nadace v zahraničí 2 148 675 23 %

dotace státní 1 191 055 13 %

dotace krajů 1 962 244 21 %

dotace měst 928 100 10 %

dotace EI – MPSV 1 431 087 15 %

9 318 173 100 %
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ZPRÁVA AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
určena zakladatelům organizace  HoSt - Home-Start Česká republika, z.ú.

Zpráva o ověření účetní závěrky

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

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

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

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

 ostatní informace byly vypracovány v souladu s  právními předpisy.

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, evidenční číslo KAČR 277, osvědčení KDPČR 
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4
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Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Organizaci, k nimž jsme dospěli při
provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci
uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální)
věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost ředitele a dozorčí rady Organizace za účetní závěrku
Ředitel Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými
účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky
tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je ředitel Organizace povinen posoudit, zda je Organizace schopna
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího
nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky,
s výjimkou případů, kdy ředitel plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, respektive
kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.
Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Organizaci odpovídá dozorčí rada.

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

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

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

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

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

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, evidenční číslo KAČR 277, osvědčení KDPČR 
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 Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda
účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému
zobrazení.

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

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

V Praze, dne 15. června 2021

Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy:
 Rozvaha k 31.12.2020
 Výkaz zisku a ztráty za období 1.1.2020 – 31.12.2020
 Příloha k účetní závěrce za období 1.1.2020 – 31.12.2020

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

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

HoSt - Home - Start Česká republika
Slovenská  1566/6
Praha 10
101 00(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma účetní 
jednotky

ke dni 31.12.2020

Účetní jednotka doručí:

26616190

IČO

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

ve zkráceném rozsahu

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.IV.Dlouhodobý majetek celkem 1

2Dlouhodobý nehmotný majetek celkemA. I.
3Dlouhodobý hmotný majetek celkemA. II.
4Dlouhodobý finanční majetek celkemA. III.
5Oprávky k dlouhodobému majetku celkemA. IV.

B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 6 3 2263 378
7Zásoby celkem 114 180B. I.
8Pohledávky celkem 5 1B. II.
9Krátkodobý finanční majetek celkem 3 206 3 042B. III.

10Jiná aktiva celkem 53 3B. IV.
Součet A. až B.Aktiva celkem 11 3 2263 378

a

Označení PASIVA Stav k prvnímu dni
účetního období

číslo
řádku

c 3

Stav k posled. dni
účetního období

b 4
A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 12 506114

13Jmění celkem 328A. I.
14Výsledek hospodaření celkem 114 178A. II.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 15 2 7203 264
16Rezervy celkemB. I.
17Dlouhodobé závazky celkem 71 109B. II.
18Krátkodobé závazky celkem 256 94B. III.
19Jiná pasiva celkem 2 937 2 517B. IV.

Součet A. až B.Pasiva celkem 20 3 2263 378

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 11.06.2021 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Mgr. Alžběta 

Candia Muňoz

Digitálně podepsal Mgr. Alžběta 

Candia Muňoz 

Datum: 2021.06.11 21:09:42 +02'00'
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IČO1 x příslušnému finančnímu orgánu
Účetní jednotka doručí:

26616190

HoSt - Home - Start Česká republika
Slovenská  1566/6
Praha 10
101 00

Název, sídlo a právní forma účetní 
jednotky

(v celých tisících Kč)
ke dni 31.12.2020

ve zkráceném rozsahu

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

Číslo
řádkuTEXT

5
Celkem

7

Činnosti

Hlavní
6

HospodářskáOznačení

NákladyA. 1

Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 2852 2 285A. I.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 3A. II.

Osobní náklady 6 9434 6 943A. III.

Daně a poplatky 5A. IV. 

Ostatní náklady 266 26A. V.

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

7A. VI.

Poskytnuté příspěvky 8A. VII.

Daň z příjmů 9A. VIII.

Náklady celkem 9 2549 25410Součet A.I. až A.VIII.

VýnosyB. 11

Provozní dotace 5 51212 5 512B. I.

Přijaté příspěvky 3 73713 3 737B. II.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 2814 28B. III.

Ostatní výnosy 615 6B. IV.

Tržby z prodeje majetku 3516 35B. V.

Výnosy celkem 9 3189 31817Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním 6464C. 18ř. 17 - (ř. 10 - ř.9)

Výsledek hospodaření po zdanění 6464D. 19ř. 18 - ř. 9

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 11.06.2021 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Mgr. Alžběta 

Candia Muňoz

Digitálně podepsal Mgr. Alžběta 

Candia Muňoz 

Datum: 2021.06.11 21:11:08 

+02'00'
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36  HoSt – Home-Start Česká republika je členem asociace Dítě a rodina.


