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HLAVNÍM POSLÁNÍM NEZISKOVÉ ORGANIZACE HELPPES JE ZVÝŠENÍ KVALITY 
ŽIVOTA DOSPĚLÝCH I DĚTÍ S TĚŽKÝM ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM.

POSLÁNÍ ORGANIZACE:
Posláním neziskové organizace Helppes je integrace osob se zdravotním 
postižením do společnosti a kolektivu, jejich návrat do aktivního života, 
zařazení do vzdělávacího či pracovního procesu, rozšíření možností 
při sebeobsluze, získání větší soběstačnosti, nezávislosti, sebevědomí, 
svobody a bezpečí. To vše pomocí psů se speciálním výcvikem.

PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE:
Helppes, jako první organizace nejen v ČR, ale i ze zemí tzv. bývalého 
východního bloku, dokázal splnit podmínky nejvyšších mezinárodních 
standardů v poskytování služeb tohoto druhu a získal akreditaci pro 
plnohodnotné členství v mezinárodních organizacích, sdružujících 
poskytovatele těchto služeb – Assistance Dogs Europe a Assistance 
Dogs International.

Helppes je jediná profesionální nezisková organizace svého druhu 
v České republice, která je registrovaným poskytovatelem sociálních 
služeb. Helppes poskytuje zcela komplexní soubor souvisejících 
služeb – od zaškolení žadatele o speciálně vycvičeného psa přes jeho 
výuku a proškolení, předání psa a secvičení se psem až po následný 
servis po celou dobu aktivní služby psa. Helppes poskytuje všechny 
své služby pomocí profesionálního týmu nejen odborníků na výcvik 
psů, ale i pracovníků v sociálních službách s odborným vzděláním pro 
práci s osobami se zdravotním postižením. Služby jsou poskytovány na 
základě smlouvy o poskytování sociální služby dle zákona o sociálních 
službách a standardů poskytování sociálních služeb, které odpovídají 
jak standardům českým, tak standardům mezinárodním a kladou ty 
nejvyšší nároky na všechny pracovníky, spolupracovníky i dobrovolníky.

HELPPES JE ČLENEM
Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO) 
Assistance Dogs Europe (ADEu) 
Assistance Dogs International (ADI)
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ZAKLADATELÉ
Zuzana Daušová
Adéla Krausová

SPRÁVNÍ RADA
Adéla Krausová – předsedkyně
MgA. Petra Lekešová-Krajčinovič
Martin Pivoňka

DOZORČÍ RADA
MUDr. Jitka Suchá – předsedkyně
Marina Krettová
Dušan Pospíchal MBA.

ZAMĚSTNANCI ORGANIZACE

Zuzana Daušová – ředitelka a vedoucí výcviku
Natálie Nováková – asistentka ředitelky
Veronika Paldusová – pracovnice v sociálních službách, trenérka psů, PR manažerka, správa sociálních sítí,
koordinátorka práce s dobrovolnými spolupracovníky, péče o psy ve výcviku, vedoucí canisterapie
Tatsiana Auramava – pracovnice v sociálních službách, trenérka psů
Mgr. Radek Fuksa – pracovník v sociálních službách, trenér psů
Eva Orel – pracovnice v sociálních službách, trenérka psů
Jaroslav Karas – správce areálu, bezpečnost práce
Kateřina Krejčí – péče o psy, úklid
Kateřina Dlouhá – péče o psy, úklid

REALIZAČNÍ TÝM, ODBORNÉ PORADENSTVÍ, SPOLUPRACOVNÍCI ORGANIZACE

Jana Fajfrlíková – sociální pracovnice
Ing. Martina Helclová - odborná spolupráce
Mgr. et Bc. Michaela Knížová – instruktorka kurzů společenské výchovy psů, odborná spolupráce
MgA. Petra Lekešová-Krajčinovič – mentální koučink, odborné poradenství
Adéla Krausová – vedoucí PR, dobrovolná spolupracovnice
MVDr. Barbara Lenská – VETLIFE Kladno
JUDr. Šárka Foltýnová – odborná spolupráce
MUDr. Jitka Suchá – odborná spolupráce, lékařka Psychiatrické léčebny Bohnice, znalkyně v oboru psychiatrie
Zuzana Trankovská a Bohdan Bezvoda – vedení a zpracování bulletinu Helppsík
Jiřina Volšická – odborná spolupráce, spolupráce v oblasti canisterapie
Bc. Stanislav Beníšek – odborná spolupráce v oblasti metodiky výcviku a welfare psů
Milan Doktor – odborná spolupráce
MVDr. Lukáš Duchek – VetCentrum, veterinární péče o psy ve výchově a výcviku
Lubomír Jonáš – odborná spolupráce
Miroslav Konvalina – moderátor akcí, dobrovolný spolupracovník
Miroslav Melichar – odborná spolupráce
Martin Pivoňka – správce IT, odborný poradce, dobrovolný spolupracovník
Dušan Pospíchal – překladatelská činnost, koordinátor mezinárodní spolupráce
Jan Šimeček – fotograf, dobrovolný spolupracovník
Jiří Šiška – odborná spolupráce
Allen Vidras – tvorba webových stránek, dobrovolný spolupracovník
ad.

DOBROVOLNÁ SPOLUPRÁCE

Pavla Bílková, Lenka Dvořáková, Iva Hagarová, Kateřina Hašková, Petra Holanová, Eva Hrubešová, Josef Kopecký,
Marina Krettová, Ladislav Kričfalušij, Milena Mrázová, Markéta Paziková, Monika Ruprichová, Petr Ruprich, Jitka
Ryšavá, Tereza Skalická, Jaroslava Skřivánková, Miroslava Švarcová, Linda Žbirková ad.

ORGANIZAČNÍ 
STRUKTURA HELPPES

ZAKLADATELÉ SPOLEČNOSTI

Správní rada

Ředitelka a vedoucí
výcviku, FR, PR - HPP,

plný úvazek

Dozorčí rada

Sociální pracovnice - DPP,
lékař - psychiatr - dobrovol.,

mentální kouč - psychol. poradce 
- dobrovol., účetnictví

- extzer. firma,
odborní asistenti

Asistentka ředitele
- HPP,

plný úvazek

Instruktoři kurzů - DPP,
dobrovol. spolupráce,

CT

Správa sociálních sítí,
FR, PR - dobrovol.,
v rámci HPP, smluv

a spolupráce

Správa IT - dobrovol.
Dozorčí rada

Pracovníci v soc. službách,
trenéři psů,

asistenti výcviku - HPP,
plný úvazek,  DPP

Péče o pohodu psů
a zvířat, hygiena

- v rámci HPP, DPP

Péče o pohodu psů 
a zvířat, hygiena 
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SLOVO ŘEDITELKY
Je to téměř jako včera, kdy jsem na Ministerstvo vnitra 

nesla první stanovy právě založené organizace Helppes, a 

přitom je to letos už 16 let. Ovšem nádherných 16 let, 16 let 

naplněných rozdáváním radosti a zlepšováním života lidí, 

kteří ho neměli tolik, jako máme my, zdraví. Není frází, 

že všechno si lze za peníze koupit, kromě zdraví. Ovšem 

bez významné pomoci dárců, podporovatelů, příznivců 

a dobrovolníků by nebylo možné pomáhat. Proto si zde 

dovolím srdečně poděkovat všem, kteří se zasloužili v 

letošním roce o to, že počet Helppsích pomocníků stoupl 

na úctyhodné číslo 224 předaných psů.

Psí pomocníci jsou užiteční, milující, pomáhající, poslušní 

a věrní. Lásku, kterou dostávají od svých paniček a 

páníčků, dokážou bohatě vracet, a to je to nejvíc, co pes 

může člověku dát. Bude mi ctí být i v dalších letech u 

tohoto vzájemného rozdávání lásky.

Zuzana Daušová
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PROJEKT POMOC PŘICHÁZÍ  
NA ČTYŘECH TLAPKÁCH
Do konce roku 2017 se nám podařilo pomoci lidem 
s různým typem handicapu předáním již 224 psích 
pomocníků!

HLAVNÍ PROJEKTY 
ORGANIZACE
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PSÍ POMOCNÍCI  
ROKU 2017
ASISTENČNÍ/PRŮVODCOVSKÝ PES PRO OSOBY TRPÍCÍ 
PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA
Více než 50% dětí s autismem má únikové chování, které ohrožuje jejich život a pro pečující osoby vytváří velký stres.
Asistenční psi dokážou neinvazivním způsobem dítě blokovat a po poměrně krátké době (zpravidla po necelém roce)
často dochází téměř úplně k vymýcení tohoto chování.

Helppes je průkopníkem ve speciálním výcviku asistenčních pro děti i dospělé osoby s autismem.

ASISTENČNÍ SIGNÁLNÍ PES PRO OSOBY S DIABETEM
Helppes, spolu se specialistou na výcvik pachových prací policejních psů, Bc. Stanislavem Beníškem, vyvinul v ČR 
zcela unikátní metodu pro výcvik signálních psů pro osoby s diabetem a je jedinou organizací v ČR, která touto 
spolehlivou a jedinečnou metodou připravuje signální psy pro osoby s tímto onemocněním.

ASISTENČNÍ SIGNÁLNÍ PES PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ
Tak jako vodící pes je pro nevidomého jeho očima, je signální pes pro člověka se ztrátou či těžkou poruchou sluchu, 
jeho ušima.

Klient Pes Plemeno 

Alexandr Jelič Bella Labradorský retriever

Barbora Koubová Mia Labradorský retriever

Matěj Stibal Fuhai Hamyfa (Tobi) Border kolie

Filip Sachet Max Zlatý retriever

Denis Alexa Back to Moon Estrella de Oro (Ben) Flat coated retriever

Lenka Trojanová Ferda Kříženec

Klient Pes Plemeno 

Martina Kopecká Funny Biewer Yorkshire

Barbora Paciorková Jantar Kříženec

Klient Pes Plemeno 

Andrea Nekovářová Dag pod Žerčickým kostelem Labradorský retriever
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ASISTENČNÍ PES PRO OSOBY S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM / 
VOZÍČKÁŘE
pomáhá osobám s tělesným postižením s běžnými denními úkony péče o svou osobu.

ASISTENČNÍ CANISTERAPEUTICKÝ PES
Zvládá základní asistenční úkony a zároveň pomáhá při rozvíjení jemné i hrubé motoriky, polohování, rozvoji 
řečových a hmatových schopností, při rozvoji sociálního chování apod., vždy dle potřeb a možností daného klienta.

Klient Pes Plemeno  

Rostislav Vicher Hermés Černá sluníčka (Quin) Flat coated retriever

Klient Pes Plemeno  

Petr Kašpar Bastien Zlatý retriever

Nadzeya Mazhul Charlie Zlatý retriever

16. 5. - ZASEDÁNÍ CEN - VÍDEŇ
V úterý 16. 5. se v areálu Veterinární Univerzity Vídeň uskutečnilo plenární zasedání technického výboru č. 452 CEN 
(Evropský výbor pro normalizaci), kterého se za ČR zúčastnili Zuzana Daušová a Dušan Pospíchal, MBA.  
Hlavním úkolem tohoto druhého zasedání bylo sjednocení postojů členských států na hlavní úkol, který tento 
technický výbor má – vytvoření jednotné normy pro asistenční psy. V rámci zasedání byla přednesena prezentace 
osvětlující celý proces evropské normy od prvotního návrhu až po konečné vydání, které je ve třech základních 
jazycích – angličtina, němčina a francouzština a následně muže být přeložena do dalších jazyků. Jedná se o 
dlouhodobý proces, který může trvat až 5 let. Dále byl předběžně schválen plán práce a rozsah činnosti technického 
výboru č. 452. Na tomto zasedání bylo také rozhodnuto o vytvoření pracovní skupiny, jejímž úkolem bude stanovení 
terminologie, která bude v této normě použita. ČR je členem této pracovní komise.  
Po zasedání technického výboru byla zorganizována návštěva v organizaci CleverDogLab s praktickými ukázkami 
vědeckých prací, zabývajících se výzkumem chování psů, různými zdravotními experimenty vázajícími se na hladinu 
kortizolu při stresu u psů apod.

PROJEKTY, AKCE, OSVĚTOVÉ A VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY
V ROCE 2017 JSME POŘÁDALI, SPOLUPOŘÁDALI ČI SE AKTIVNĚ 
ZÚČASTNILI TÉMĚŘ 90 TI AKCÍ

DALŠÍ VÝZNAMNÉ 
PROJEKTY, AKTIVITY 
A AKCE HELPPES 
V ROCE 2017
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8. 12. - ZASEDÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY WG 1 CEN – ZÁHŘEB
Na 1. schůzi WG 1 bylo hlavním bodem programu jednání o podmínkách a definicích. Sekretariát WG 1 poskytl členům 
WG 1 informace o základních prvcích normalizace v CEN. Byl probrán dokument s návrhy podmínek a definic v oblasti 
asistenčních psů. Členové WG 1 se shodli na tom, že termín „asistenční pes“ je zastřešujícím pojmem. Pod tímto 
zastřešujícím pojmem jsou definováni všichni pomáhající psi, vč. vodících a signálních. Příslušný dokument bude 
obsahovat obecný popis asistenčních psů v Evropě s tím, že služby asistenčních psů se neustále vyvíjí a z tohoto 
důvodu mohou být, jako součást budoucích revizí tohoto dokumentu, zavedeny nové typy asistenčních psů. To by 
však mělo být založeno na osvědčené odborné praxi. 
 Členové WG 1 se shodli, že hlavním zaměřením WG 1 je vyvíjení termínů a definic.

17. - 19. 5. - MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM ASSISTANCE 
DOGS EUROPE (ADEU) A ANIMAL ASSISTED 
INTERVENTION INTERNATIONAL (AAII)
Ve středu 17. 5. začalo v Park Hotel Schönbrunn sympozium organizace AAII, která sdružuje subjekty zabývající se 
přípravou a výcvikem terapeutických psů a psů asistované intervence. Celé sympozium se neslo v duchu přípravy 
jednotné normy, tak jak je tomu u organizací ADI a IGDF a hledáním cest jak zviditelnit a získat respekt pro práci AAII 
ve světě. Byly vytvořeny pracovní skupiny, které se zabývaly následujícími problémy: 
 
a) Vylepšování akreditačních procesů 
b) Procesy pro vyhodnocování psů 
c) Procesy pro vyhodnocování odborníků 
 

Bylo zároveň jednohlasně schváleno, že organizace AAII chce být nedílnou součástí organizace ADI a také jeden 
zástupce výboru AAII – předsedkyně paní Melissa Y. Winkle se stane členem výboru ADI. Po obědě 18. 5. bylo 
zahájeno symposium ADEu předsedou výboru ADEu p. Dannym Vancoppernollem. Jedním z hlavních bodů tohoto 
symposia byla informace o vzniku TC 452 CEN, jejímž úkolem je vytvoření jednotné normy pro asistenční psy a jaký to 
má vliv na postavení ADI/ADEu a IGDF v současném procesu a jak se tyto organizace mohou zapojit do práce tohoto 
technického výboru. Symposium přijalo jednohlasné usnesení vyzývající výbor ADI/ADEu, aby se spojil s TC 452 CEN 
a požádal o partnerství a možnost být pozorovatelem, stejně tak, jak to je u IGDF a mohl se tak vyjadřovat a podávat 
návrhy k připravované normě „Asistenční psi“. 
Následovala velmi zajímavá panelová diskuse týkající se stále vzrůstajících problému s falšováním označení 
asistenčních psů a prodejem nedokonale vycvičených asistenčních psů a problémy, které z toho plynou nejen pro 
jejich majitele, ale i pro organizace, které se zabývají výcvikem asistenčních psů. Jedná se o velmi závažný problém, 
který poškozuje dobré jméno všech ADI/ADEu certifikovaných organizací a může být zdrojem přímého ohrožení 
majitelů takto nedostatečně vycvičených psů. Druhým fenoménem, který se zatím příliš Evropy netýká, je „volný 
prodej“ označení asistenční pes na internetu, který lidé následně zneužívají a snaží se vynutit si vstup se svými 
domácími zvířaty do míst, kde to není povoleno. V rámci této panelové diskuse se hledaly možnosti, jak tomu 
zabránit a opět se vše vrací k jedné zásadní podmínce – jednotné normy pro výcvik a označování asistenčních psů 
takovou formou, která nepřipouští možnost kopírování, či jiných napodobenin. 
V pátek 19. 5. pokračovalo symposium další panelovou diskusí týkající se rozšíření rozsahu přístupových práv. 
Diskutujícími byli Mark Van Gelder z Belgie, Sheila O’Brien z USA a Darinka Lečnik-Urbancl ze Slovinska. Poměrně 

rozsáhlá byla prezentace Dr. Weisenbachera, který představil současný systém výcviku a certifikace asistenčních psů 
v Rakousku. 
Po této prezentaci byl odsouhlasen společný postup členských organizací při práci v technickém výboru č. 452 CEN 
pro tvorbu jednotné normy „Asistenční psi“.  
Po krátké přestávce následovala velmi zajímavá prezentace p. Thomase Meyera, který účastníky symposia uvedl do 
problematiky lobbingu v rámci Evropské unie.

MISTROVSTVÍ ČR VE VÝKONU ASISTENČNÍCH PSŮ 
2017 A MISTROVSKÝ POHÁR ČKS VE VÝKONU 
VODÍCÍCH PSŮ 2017
Tradiční mistrovské soutěže psích pomocníků – 8. ročník Mistrovství ČR ve výkonu asistenčních psů a 13. ročník 
Mistrovského poháru ČKS ve výkonu vodicích psů se konaly 3. června v našem výcvikovém areálu v Praze 5 – Motole 

a jeho těsném sousedství. Obou mistrovských soutěží se zúčastnilo celkem 
18 soutěžících a jejich psích asistentů. Přes mimořádně teplé počasí podali 
všichni velmi pěkné výkony a rozhodčí obou soutěží, Ing. Martina Helclová, 
Mgr. at. Bc. Michaela Knížová, Bc. Stanislav Beníšek a Miroslav Melichar, 
mohli být spokojeni. Mistryní ČR 2017 ve výkonu asistenčních psů se stala 
Věra Janoštíková se svým věrným asistentem, goldenen retrieverem Arnie 
from Black Gully, druhou příčku obsadila s goldenkou Eliškou Barbora 
Reiterová, která byla zároveň nejlepší juniorkou, a na třetím místě se 
umístil David Zezula s flat coated retrieverem Ginem, vlastním jménem 
Héraklés Černá sluníčka. Vítězem Mistrovského poháru ČKS ve výkonu 

vodících psů se stala Viktorie Vrátilová s 
flat coated retrieverem Atty z Annenských 
zahrad. Na druhém místě se umístila Marie 
Biedermannová s labradorem Benem a třetí 
příčka patřila Romanu Vaňkovi s labradorem 
Nabuchodonozorem. Děkujeme všem 
soutěžícím, kteří se svými psími parťáky 
prezentovali veřejnosti práci psů se speciálním 
výcvikem pro lidi s handicapem, za účast 
a sportovní vystupování. Z jejich ohlasů 
vybíráme: 
 
„Dobrý večer,  
Davídek i Gino už spí, ale já ještě musím 
jednou poděkovat za mě i za ně, že jsme se 
mohli zúčastnit letošního Mistrovství ve 
výkonu asistenčních psů a za to, že Davídek s 
Ginem vyhráli 3. místo a pohár, ze kterého má 
David neskutečnou radost. Poctivě 3. měsíce 
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trénovali a i když si to navzájem trochu pokazili, protože Gino v první části hledal mě a Davídkovi se ve druhé části 
poněkud projevila jeho diagnóza, kdy začal stávkovat a trochu nespolupracoval, tak výsledek je úžasný a jsem na ně 
nesmírně hrdá. Davídek (a vlastně i já a Gino) poprvé v životě zažívá pocit opravdového vítězství v soutěži a pořád 
děkuje mě i Ginovi a všude chodí s pohárem a pusinkuje ho a těší se, jak se pochlubí ve škole dětem a paní asistentce a 
učitelce. Příští rok se určitě pokusíme obhájit alespoň třetí místo. S pozdravem Zezulovi“

Obrovské poděkování patří také sponzorům obou mistrovství: Českému kynologickému svazu za nádherné poháry a 
firmám VAFO Praha s.r.o., Pivovary Staropramen a.s., Key promotion s.r.o. a všem dobrovolným spolupracovníkům. 
Bez nich by takováto soutěž nemohla být nikdy uspořádána.

REKONDICE – 29. 7. - 5. 8. - LÍCHOVY
Tradiční rekondičně - integrační pobyt pro naše klienty, držitele psích pomocníků, se konal v osvědčeném 
bezbariérovém pobytovém středisku Líchovy. O tom, jak se pobyt vydařil, vypovídají nejlépe slova samotných 
účastníků pobytu: 

 

Chtěla bych moc poděkovat dárcům fundraisingového projektu, že mi přispěli na rekondičně-integrační pobyt 
pořádaný organizací Helppes, který se konal od 29. 7. do 5. 8. v pobytovém zařízení společnosti pro sociální 
rehabilitaci Prosaz v Líchovech u Sedlčan. Tento pobyt mi dal velmi mnoho, vím, jak pracovat se svým asistenčním 
psem Arniem i že s ním můžu dělat i spoustu jiných věcí než jen poslušnost a asistenci. Že mu můžu sestavit různé 
hlavolamy, u kterých bude muset přemýšlet, jak na to, aby se dostal k pamlsku, naučit ho různé triky nebo s ním dělat 
pachové práce, protože nejvyvinutější smysl u psa je čich a čichání je u něj přirozené. Takže s ním dělám vyhledávání 
ztraceného předmětu a můžu s ním dělat i vyhledávání věcí se specifickou vůní jako je skořice, pomerančová a 
citronová kůra, vanilka… Tím, že s Arniem budu pracovat a věnovat se mu, se bude nadále upevňovat náš vztah a to 
je pro mě hodně důležité. Pobyt jsem si moc užila a rady trenérů jsem si z něj odnesla. Jsem moc šťastná, že jsem se 
ho mohla zúčastnit a to díky vám. 
S pozdravem, Věra Janoštíková

Narodila jsem se ve znamení Střelce. A jako každý správný Střelec miluji cestování, poznávání, dobrodružství, zkrátka 
ztřeštěnosti. Což je docela problém, když vám ten nahoře nadělí do vínku tělesnou schránku, která co chvíli selže a 
vypne. 
Dříve jsem cestovala každou chvíli, služebně i soukromě. Jenže díky té špatně fungující tělesné schránce je to čím 

dál tím těžší. Odmítají mne ve vlacích i letadlech, 
odmítají mne vzít na zájezd. Na jednu stranu to chápu. 
Převzít zodpovědnost za cizí ženskou, která každou 
chvíli upadne do bezvědomí, není žádný šlágr. Na 
druhou stranu mě to ale ničí. Cestování je pro mne 
moc důležité a chybí mi. V terminologii litery zákona 
se to sice schová jen pod jeden bod – nejsem schopna 
vykonávat aktivity přiměřené svému věku, ale v 
reálu to má na můj život dost velký dopad. Moje duše 
usychá, jako když vezmete květině vodu. Střelci totiž 
z cestování žijí. A najednou se objeví možnost, jak 
cestovat a užívat si. Rekondice s Helppesáky. Mohli by 
odmítnout. S mojí vypínací tělesnou schránkou mají 
zkušenosti už z loňského roku. Přesto to neudělali. 
A já vím, že to pro ně není jednoduché. Když je moje 
tělesná schránka vypnutá moc dlouho, musím ji 
někdy opustit a koukám se na sebe shora. Vnímám 
obavy a strachy lidí, kteří se moji tělesnou schránku 
snaží zapnout. Strašně moc bych jim chtěla říct, že 
se nemusí bát, jenže ono to není možné. A tak jsou 
se svým strachem sami. A když se vrátím, nedávají 
již na sobě nic znát. Usmívají se a dělají, že jde o tu 
nejnormálnější věc na světě.  
Díky rekondici mohu fungovat i jako teta. Bez 
Helpesáků a vás sponzorů by to nebylo možné. I když 
jsem dospělá, nikdy bych si nemohla dovolit vyjet s 
neteří (mimochodem je také Střelec) na prázdniny 
sama. Neteř rekondicí žije celý rok. Vždyť díky 
dovednostem, které se tam naučila, se v zimě vyhnula 
pokousání cizím, volně pobíhajícím psem. Naučila se 
také přijímat handicapované človíčky takové, jací jsou. 
Zcela přirozenou cestou. Takže když k nim do školy 
nastoupil v rámci integrace spolužák s autismem, 
stala se jeho první kamarádkou. A to se autistů při 
prvním setkání na loňské rekondici bála! 
Věřím, že dobro se šíří mezi lidmi v kruzích, tak jako 
když hodíte kamínek do rybníku. Vy, milí sponzoři, 
stojíte na začátku. Váš dar je tím pomyslným 
kamínkem. Vy, milí Helppesáci, vytváříte ten první 
kruh. Nejen v rámci své pracovní doby, ale i v rámci 
svého volna pořádáte rekondice. A to dobro, které na 
rekondicích předáváte, se šíří dál. V dalších a dalších 
kruzích, které zasahují další a další človíčky. Klienti a 
jejich doprovody šíří vědomě či nevědomě to dobro 
dál. A to v dnešním uspěchaném světě není málo.  
Díky Vám všem, že jste. 
Ze srdce Marie Macková, Klára Macková a Chuck

Velké poděkování patří všem přispěvatelům v rámci 
fundraisingového projektu, díky jejichž pomoci se 
naši klienti mohli zúčastnit rekondice zcela zdarma, 
což je pro ně a jejich rodiny velmi významná pomoc. 
Za zajištění pitného režimu a přednášky o výrobě piva 
děkujeme našemu generálnímu partneru společnosti 
Pivovary Staropramen s.r.o., za přednášku a besedu 
děkujeme veterinárnímu lékaři - majiteli a šéflékaři 

VetCentra - partnerské veterinární kliniky Helppes, MVDr. Lukáši Duchkovi. Poděkování za poskytnutí filmu „Děti 
úplňku“ patří České televizi, zejm. paní Ivaně Kahovcové, dramaturgyni Michaele Fialové, produkci a režisérce filmu 
Veronice Stehlíkové.
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SUPER DEN 2017
V sobotu 23. září se ve výcvikovém areálu psů Helppes konal již patnáctý ročník v ČR naprosto ojedinělé veřejné 
promoce asistenčních, signálních a vodících psů – Super den 2017. Dospělým i dětem se zdravotním postižením bylo 
slavnostně předáno do služby dalších 13 psích pomocníků. 
Úlohu patronů psích studentů převzali a svým vystoupením projekt Pomoc přichází na 4 tlapkách, podpořili: Marta 
Kubišová, Bára Nesvadbová, Anička Fialová, Karel Gott, Miro Žbirka, Karel Kahovec a skupina George & Beatovens, 
Milan Peroutka, Sámer Issa, Viktor Sodoma, skupiny V-Rock, Nasycen ad. 
 V bohatém programu nechyběly ani ukázky dovedností psích pomocníků a jako každý rok i v netradičním provedení 
– pro tento rok to bylo, na námět klientů Helppes, divadelní představení Sněhurka a 7 trpaslíků, ve kterém se 
představili nejen promující psí studenti, ale roli Šmudly si „střihnul“ i Helppsí benjamínek – Snídaňové štěně Sunny a v 
roli Sněhurky se předvedla krásná mini kobylka Katrijn. Celým dnem provázeli Patricie Solaříková, Mirek Konvalina a 
Albín Balát.

MIKULÁŠSKÁ PRO VŠECHNY HODNÉ 
(I ZLOBIVÉ) PEJSKY

Mikulášská pohledem naší dobrovolné spolupracovnice Mirky Švarcové:

Mikulášská nadílka pejskům aneb Mikuláš, nejlepší přítel psa 
Ani letos Mikuláš nezapomněl na své hodné pejsky a přinesl jim nadílku. V sobotu 9. 12. se v areálu Helppes - Centrum 
výcviku psů pro postižené o.p.s. opět konala mikulášská nadílka pro všechny hodné i zlobivé pejsky. Bohužel, i letos 
musel Mikuláše doprovázet čert, přeci jen se mezi pejsky našli i zlobivci, co neposlouchají své páníčky. Ale protože se 
sešlo mnohem víc hodných pejsků, Mikuláš měl tolik nadílek, že si na to musel přizvat andělíčky rovnou dva! A to je 
dobře.  
Po nadílce následoval zábavný program v podobě soutěžních disciplín. V rámci Mikulášského pětiboje soutěžili zdraví 
i postižení majitelé psů se svými čtyřnohými pomocníky. Při některých disciplínách bylo nutno sedět na vozíku, při 
jiných měli soutěžící zakryté oči a s pomocí psích kamarádů se pohybovali v prostoru. A samozřejmě, že nechyběla již 
tradiční „mňam“ specialita, pejsky nejmilovanější, Aport buřta.

V závěru psí mikulášské byli vyhlášeni a následně odměněni vítězové soutěžních disciplín. A já opět děkuji skvělému 
týmu Helppes za příjemně strávený, i když mrznoucí, sobotní den. Za rok ahoj! :)  
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Zdroj: mirkasvarcova.blog.idnes.cz 
 
Helppes děkuje za podporu této akce partnerům - Městské části Praha 5, Pivovarům Staropramen, a.s. a KEY 
Promotion s.r.o. a firmě Vafo Praha s.r.o. za chutnou nadílku pro všechny hodné (i zlobivé) pejsky a ceny pro vítěze.

CANISTERAPIE
V listopadu a prosinci jsme uspořádali canisterapeutické zkoušky pro zájemce z řad veřejnosti. Listopadové se konaly 
v Komunitním centru Prádelna na Praze 5 a prosincové v denním stacionáři AKORD. Z 9 přihlášených týmů zkoušku 
úspěšně splnilo a mezi aktivní canisterapeutické týmy se zařadilo 6 nových canisterapeutů. 
Do nového roku 2018 vstoupilo 32 canisterapeutických týmů s platnou certifikací. Za možnost uspořádat 
canisterapeutické zkoušky v autentickém prostředí děkujeme oběma zařízením.

I v průběhu roku 2017 prováděly naši trenéři pravidelné canisterapeutické aktivity pro klienty denního stacionáře 
Akord v Praze 2, pro klienty Domu sociálních služeb Na Neklance v Praze 5 a pro děti v mateřské škole Lentilka na 
Praze 5. 
Již tradicí je každoroční canisterapie pro děti v Dětském rehabilitačním stacionáři při Městské nemocnici v Ostravě, 
kam jezdíme za podpory Pivovaru Staropramen a.s. Hlavním cílem stacionáře je zabezpečení včasné diagnostiky a 
zároveň včasné léčby u dlouhodobě zdravotně postižených dětí a jejich rodin.

BULLETIN HELPPSÍK
Již 12 let ty nejdůležitější informace o dění a činnosti o.p.s. Helppes zprostředkovává zájemcům i čtvrtletník - 
bulletin Helppsík. Do bulletinu přispívají také klienti Helppes. Na úspěchu a čtenosti Helppsíku se podílí zejména 
jeho dlouholetá redaktorka, paní Zuzana Trankovská. Za parádní grafické zpracovávání bulletinů patří poděkování 
grafikovi, panu Bohumilu Bezvodovi.

KLIENTI –  PROCENTUÁLNÍ ROZDĚLENÍ DLE VELIKOSTI MĚST A OBCÍ  
(ZA CELOU DOBU PŮSOBENÍ HELPPES)

Velikost města Klienti

město nad 100 000 obyvatel 32 % 

město 50 000–100 000 obyvatel   8 % 

město 10 000–50 000 obyvatel 21 %

město 3 000–10 000 obyvatel 12 %

vesnice do 3 000 obyvatel 27 %

STATISTIKA PLEMEN VYCVIČENÝCH PSŮ (ZA CELOU DOBU PŮSOBENÍ HELPPES)

Plemeno Počet Z toho vrácen a po docvičení pro potřeby jiného klienta znovu předán

Golden retriever 80 10

Labrador retriever 78 9

Border collie 11 1

Kříženec 9

Švýcarský bílý ovčák 3 1

Rottweiler 3

Belgický ovčák 2

Knírač malý 3

Svatobernardský pes 2 1

Flat coated retriever 13 3

Německý boxer 1

Německý ovčák 6

Irský teriér 1

Výmarský ohař 1

Knírač velký 1

Cairn terrier 1

Finský špic 1

Airedale terrier 1

Chodský pes 1

Pudl velký /královský/ 2

Pudl malý 2

Australský silky teriér 1

Biewer Yorkshire 1

celkem 224 25 224 25
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Plemeno Počet Pes Fena Poznámka

Finský špic 1 1

Německý ovčák 6 2 4

Golden retriever 80 28 52 3 psi předaní 2× |  5 fen předaných 2×

Labradorský retriever 78 17 61 6 feny předané 2×  
1 pes předaný 2×  
1 pes předaný 3×  
1 fena docvičená pro druhou klientku  
(pomáhá dvěma klientkám)

Švýcarský bílý ovčák 3 2 1 1 pes předaný 2×

Border kolie 11 8 3

Flat coated retriever 13 10 3

Rottweiler 3 1 2

Kříženec 9 6 3

Německý boxer 1 1

Belgický ovčák 2 2

Knírač malý 3 1 2

Knírač velký 1 1

Irský teriér 1 1

Cairn teriér 1 1

Výmarský ohař 1 1

Svatobernardský pes 2 2 1 fena předaná 2×

Erdelteriér 1 1

Chodský pes 1 1

Pudl velký 2 2

Pudl malý 2 2

Australský silky teriér 1 1

Biewer Yorkshire 1 1

STATISTIKA PŘEDANÝCH PSŮ A FEN (ZA CELOU DOBU PŮSOBENÍ HELPPES)UMÍSTĚNÍ VYCVIČENÝCH PSŮ – ROZDĚLENÍ DLE KRAJŮ A OKRESŮ 
(ZA CELOU DOBU PŮSOBENÍ HELPPES)

Kraj Okres Počet

Praha 56

Praha 1 3

Praha 2 1

Praha 3 1

Praha 4 10

Praha 5 7

Praha 6 9

Praha 7 1

Praha 8 3

Praha 9 11

Praha10 10

Středočeský kraj 24

Nymburk 4

Kladno 3

Mladá Boleslav 4

Praha-západ 1

Praha-východ 3

Kolín 4

Kutná Hora 1

Benešov 1

Mělník 2

Příbram 1

Kraj Jihočeský 3

Tábor 2

Český Krumlov 1

Kraj Plzeňský 9

Klatovy 2

Plzeň-sever 2

Plzeň-jih 2

Plzeň-město 1

Rokycany 2

Kraj Karlovarský 6

Karlovy Vary 3

Mariánské Lázně 1

Cheb 2

Kraj Ústecký 22

Louny 1

Teplice 10

Chomutov 7

Děčín 1

Litoměřice 3

Kraj Liberecký 12

Jablonec nad Nisou 1

Semily 1

Česká Lípa 7

Liberec 3

Kraj 
Královéhradecký

12

Hradec Králové 5

Rychnov nad Kněžnou 1

Trutnov 5

Náchod 1

Kraj Pardubický 12

Ústí nad Orlicí 2

Chrudim 5

Pardubice 5

Kraj Vysočina 8

Jihlava 3

Havlíčkův Brod 2

Žďár nad Sázavou 1

Třebíč 1

Pelhřimov 1

Kraj
Jihomoravský

18

Brno – město 10

Brno-venkov 4

Vyškov 1

Znojmo 3

Kraj Olomoucký 7

Šumperk 4

Olomouc 3

Kraj Zlínský 6

Uherské Hradiště 3

Vsetín 2

Otrokovice 1

Kraj Moravsko-
slezský

23

Karviná 10

Ostrava-město 7

Frýdek-Místek 1

Opava 4

Nový Jičín 1

Zahraničí 6

USA Florida 1

Itálie Torino 1

Austrálie Queensland 1

Německo Nordhausen 1

Slovensko Zalázne 1

Švýcarsko Carouge 1

Celkem předáno 224

Z toho ve službě 92

  Poznámka:  209 klientů/224 psů 
12 klientů – druhý pes 
ve čtyřech případech 2 klienti využívají 1 psa 
v jednom případě 3 klienti využívají 1 psa
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STATISTIKA –  KLIENTI DLE VĚKU A TYPU POSTIŽENÍ ZA CELÉ OBDOBÍ TRVÁNÍ HELPPES 
DO KONCE ROKU 2015

Věk 0–3 4–6 7–14 15–18 19–26 27–64 65+

Počet 1 20 63 33 36 111 12

Status Uživatel (včetně ukončené činnosti) 0 2 37 28 35 103 8

žadatel (včetně odložených, zrušených 
a zamítnutých žádostí) 1 18 26 5 1 8 4

Typ postižení DMO (vozíček) 10 18 17 5

DMO (chodící – berle, chodítko) 1 2 2 3 4

vozíčkář 1 4 3 39 5

tělesné postižení 1 2 1 4 1

sluchové postižení 1 1 7 1

zrakové postižení 2 1 2 31 2

porucha autistického spektra 13 26 2 6 1

záchvatové onemocnění 2 10 4 3 12 2

kombinované postižení 1 2 2 8 1

mentální postižení 2 3 3

genetické onemocnění 2

ŽADATELÉ O PSÍ ASISTENTY
Pro rok 2018 evidujeme 22 žadatelů o psí pomocníky

ŽADATELÉ O PSÍ 
ASISTENTY
PRO ROK 2018 EVIDUJEME 22 ŽADATELŮ O PSÍ POMOCNÍKY

PROJEKTY A AKCE, KTERÉ VÝZNAMNĚ POMOHLY NAŠIM 
KLIENTŮM A ČINNOSTI HELPPES:

SNÍDAŇOVÉ ŠTĚNĚ - PROJEKT TV NOVA

Snídaňové štěně Sunny je úspěšný projekt TV Nova a Helppes zaměřený na osvětu široké veřejnosti v oblasti 
asistenčních psů. Projekt běží od května a jeho přínos je již vidět. Sunny vyrůstá doslova před očima diváků Snídaně s 
Novou a vzbuzuje neobvyklý zájem i díky reportážím pořadu Volejte Novu. Ve Snídani s Novou se každý týden probírá 
problematika asistenčních psů obecně, mluví se o přístupu a zásadách chování k lidem s postižením a jejich psích 
pomocníků, o problémech, se kterými se naši klienti setkávají a jak těžce se jim bojuje s nevědomostí veřejnosti, 
ať už se jedná o cestování, vstup do veřejných budov, obtěžování psa ve službě nebo nošení náhubků. Sunnyho 
životní příběh tomu dodal emoce zejm. díky tomu, že byl pod drobnohledem kamer od malého psího miminka po 
juniora a bylo vidět vše – jak roste, jak žije, jak se vychovává i co a jak se postupně učí. V reportážích Volejte Novu, se 
diváci podívali do praxe a víc pod pokličku výchovy, výcviku, navštívili náš výcvikový areál, seznámili se s prostředím 
asistenčních psů, s Mistrovstvím ČR ve výkonu asistenčních a vodících psů i se slavnostními promocemi psích 
studentů, mezi které se Sunny v příštím roce už sám zařadí. Můžeme dělat spoustu vzdělávacích programů, ukázek 
dovedností psích pomocníků a přednášek, ale nic se doposud efektem nevyrovnalo Snídaňovému štěněti, které nám 
přineslo spolupráci s dalšími médii, a díky tomu se osvěta rozjela neobvyklým způsobem, za což jsme moc rádi a 
doufáme v pokračování tohoto prospěšného a úspěšného projektu i nadále.

FUNDRAISINGOVÝ PROJEKT
Tento projekt je pro činnost naší neziskové organizace již několik let stěžejní. Právě zejména díky tomuto projektu 
se nám daří dlouhodobě zajišťovat bezproblémový chod organizace, pokrývat náklady spojené s přípravou psích 
pomocníků na jejich budoucí službu i náklady na zajištění akcí a aktivit ve prospěch klientů.  
V roce 2017 bylo 62% z výtěžku příspěvků použito na projekt výcviku a předávání asistenčních a signálních, státem 
nedotovaných psů, 13% na projekt vzdělávání a osvěty veřejnosti v oblasti přístupu a pomoci lidem s postižením a 
jejich psích pomocníků a 25% bylo využito na podporu fundraisingových aktivit, a to včetně odvodů DPH a úhrad 
nákladů na poštovné. 
Na konci tohoto roku bylo dosaženo úžasného počtu 33 803 podporovatelů, což je, oproti roku 2016, o 8 304 
podporovatelů více!!! Děkujeme 

💚
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FORD POMÁHÁ
Při přípravě na motoristickou slavnost vznikl nápad, jak představit firemního maskota a zároveň vše propojit i s 
charitativní pomocí. „Návštěvníci akce měli možnost nalepit na auto psí tlapku a jejich výsledný počet se rovnal počtu 
dnů, na který nakonec dostane sdružení Helppes nový vůz k dispozici“ sdělil generální ředitel Ford AMB Praha Michal 
Suk a pokračoval: „Tyto tlapky budou zdobit Ford Transit z našeho Transit Centra po celou dobu, na kterou auto 
zapůjčujeme – tedy celý rok. Abychom potěšili přímo i pejsky, vybrali jsme ještě u nás ve firmě tolik peněz, abychom 
naplnili auto kvalitním krmením.“ dodal pan Suk.

(zdroj: Psí magazín.cz)

PROJEKT „DLOUHODOBÉ 
ZAMĚSTNANECKÉ 
SBÍRKY VE ŠKODA AUTO A.S.“
Spolupráce se společností ŠKODA AUTO a jejími 
zaměstnanci pokračovala úspěšně i v roce 2017. V projektu 
Dlouhodobých zaměstnaneckých sbírek ve ŠKODA 
AUTO a.s. pro nás Škodováci letos vybrali 1.529.359,-Kč. 
Díky této pomoci jsme mohli pokračovat s nutnými 
rekonstrukčními pracemi v našem výcvikovém areálu a 
vycvičit další psí pomocníky. Děkujeme Škodováci J.

 

ŽIŽKOVSKÉ DIVADLO JÁRY CIMRMANA – AKT PRO HELPPES 

Divadlo Járy Cimrmana a jeho diváci podporují klienty a činnost Helppes benefičními představeními již od r. 2009.
Výtěžek z letošního představení byl krásných 127.000,-Kč a celkem již ŽDJC pomohlo Helppes nádhernou, téměř 
neuvěřitelnou, částkou 931.900,-KČ!!! 
Všem ze ŽDJC a divákům srdečně DĚKUJEME  

💚

 

RSJ
Naše spolupráce se společností začala v roce 2010. Pro společnost RSJ a její zaměstnance není „společenská 
odpovědnost firem“ prázdným pojmem. Zaměstnanci přispívají naší organizaci na projekt výcviku psích pomocníků 
každý rok určitou částkou, kterou společnost ještě navýší. V roce 2017 jsme tak od nich získali na náš projekt krásných 
508.020,-Kč. Díky jejich pomoci se z psího asistenta raduje již 7 našich klientů. Děkujeme J.

KURZY SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY PSŮ
Kurzy společenské výchovy psů, kde majitele psů učíme jak svému psu porozumět a jak se s ním naučit spolupracovat 
tak, aby to bavilo psa i jeho paničku / páníčka a přitom ze psů byli příjemní společníci, kteří neobtěžují své okolí, 
úspěšně absolvovalo již na 1500 majitelů psů. Jsou to jediné kurzy v ČR, které poskytují pomoc „na druhou“ – majitelé 
se v nich naučí pracovat se svým psům a přitom pomáhají našim klientům, protože výtěžek z těchto kurzů je určen 
právě ve prospěch klientů Helppes.

SPOLUPRÁCE V OBLASTI PR
Za dlouhodobou a významnou pomoc v oblasti PR děkujeme reklamní agentuře WMC GREY.

 

SPOLUPRÁCE S MÉDII
Děkujeme za spolupráci mediálním partnerům: 
Aplausin.cz, Blesk, Budu pomáhat.cz, Claudia, České novinky1.eu, Český rozhlas, Deník Metro, DobráVěc.cz, Glanc, 
Harpers-bazaar, Hospodářské noviny, I-Journal.cz, Květy, Parlamentní listy, Pes přítel člověka, Psí magazín, Pražský 
Patriot, Rytmus života, Style magazín.cz, Super.cz, Svět psů, Tojesenzace.cz, TV Barrandov, TV mini, TV Nova, 
Týdeník Televize, Vaše 5, Viposobnosti.cz, Vlasta, Žena a život, Žena-in ad.
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DĚKUJEME, ŽE I V ROCE 2017 JSME  
DÍKY VÁM MOHLI POMÁHAT:

GENERÁLNÍ PARTNERSTVÍ
Za dlouhodobou spolupráci, významnou pomoc a podporu patří 
naše veliké DĚKUJEME Pivovarům Staropramen a.s.

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Vám všem, že nám pomáháte pomáhat a zlepšovat kvalitu života lidí se zdravotním postižením! Bez Vaší 
pomoci a podpory by „to“ nešlo, proto si Vaší pomoci my i naši klienti nesmírně vážíme a jsme za ni vděční. 
 
Za skvělou péči o zdraví našich psích studentů děkujeme Veterinární klinice Vet Centrum Duchek s.r.o., zejména 
majiteli této kliniky, MVDr. Lukáši Duchkovi a Veterinární klinice Vetlife - oční specialistce MVDr. Barbaře Lenské 
Reklamní agentuře WMC GREY za poskytované služby a produkty v oblasti PR Fóru dárců za podporu projektu 
Pomoc přichází na čtyřech tlapkách 
Nadaci Naše dítě a Rossmann, spol. s r. o. za opakovanou a významnou pomoc pro naše dětské klienty 
Nadaci Leontinka a České pojišťovně a.s. za dlouhodobou podporu našich dětských klientů v rámci projektu „Psí oči“ 
Dopravnímu podniku hl. m. Praha za poskytnutí kuponů na MHD pro naše trenéry psů 
Českému kynologickému svazu – za dlouhodobou odbornou spolupráci a podporu 
Fotografům Janu Šimečkovi, Ivanu Navrátilíkovi a Janu Kvardovi 
MPSV – za podporu námi poskytované sociální služby 
Městské části Praha 5 za dlouhodobou podporu činnosti naší neziskové organizace
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FYZICKÉ OSOBY
100 001 Kč – 300 000 Kč 
Drahomíra Vrbská
50 001 Kč – 100 000 Kč
Ing. Marie Bártová
Michal Bulirsch
Alena Fiedlerová
Karel Hudec
Ing. Martin Klíma
10 000 Kč – 50 000 Kč
MUDr. Marie Angelisová
Ing. Bohumil Auinger
Ing. Andrej Babiš
Petr Babulík
Ing. Lenka Bajzová
Ing. Stanislav Bartoš
Mgr. Richard Bednář
Ing. Eva Bernasová
Ing. Karla Bernášková
MUDr. Petra Branžovská
Ing. Ilja Brüll
MUDr. Dagmar Bumbálková
Otakar Bureš
Ing. Jiří Celar
Petra Cermanová
MUDr. Helena Čaloudová
Lenka Čejková
Martina Čermáková
MUDr. František Černaj
Jitka Červenková
Michal Čížek
JUDr. Jan Dědič
Miroslav Dědina
Ing. Jiří Doskočil
Ing. Petr Dudek
JUDr. Jan Dunovský
Ing. Pavel Endler
Ing. Marcela Filipová
Jana Frimlová
Jitka Frýbová
MUDr. Václav Gembala
MUDr. Miloš Golian
Martin Hájek
JUDr. Petr Hála
Vladimír Hataš
Ing. Nikola Hoffmann
MUDr. Ambrož Homola
Iveta Horská
Ing. Karel Hubáček
Jiří Hujíček
Ing. Růžena Huková
JUDr. Radmila Chadimová
MUDr. Jaroslava Chudobová
Jaroslav Jánský
Ing. Jiří Janšo
Jaroslav Jíra
Ing. Jaroslav Jírovec
MUDr. Petra Jiříčková

Mgr. Jaroslav Jurka
Mgr. Andrea Jüttnerová
Mgr. Marie Kafková
Jarmila Kamenická
Monika Kašparová
Ing. Christian Kazmirowski
MUDr. Jan Khel
Lukáš Klášterský
JUDr. Jan Klíma
Ing. Jana Kolářová
MUDr. Jiří Konrád
Ing. Jan Kopáček
Antonín Kopp
Pavel Kotula
Erika Kožmínová
Ing. Jiří Krajcar
Ing. David Kratochvíl
Tomáš Krejčí
Václav Křiklán
Ing. Karel Křížek
František Kuberka
Alena Kudílková
JUDr. Ladislav Kuldan
MUDr. Jiří Kupka
Ing. Karel Kuropata
Radislav Kusák
Ing. Jaroslav Kyselý
Jindřich Láska
Markéta Machotková
Martin Málek
Ing. Olga Mánková
František Marek
Ing. Lumír Martínek
Květa Matoušová
Hugo Mensdorff - Pouilly
Ing. Eva Mohelnická
Taťána Mochanová
Ing. Václav Moravanský
Mgr. Jan Morávek
Ing. Jan Motl
Alena Motyčková
Ing. Hana Nedomová
Stanislav Němec
Adam Novák
MUDr. Eva Nováková
Jiřina Novotná
MUDr. Jiří Odehnal
Michaela Olmrová
MUDr. Miluše Ondrášková
Ing. Pavel Ovsík
Stanislav Pala
Radek Pavelka
Irena Pavelková
Herbert Pavera
Milan Pešek
MUDr. Jiří Petr
Tereza Petrášová
Marie Pilařová

Ing. Václav Piťha
Vít Plaček
Ing. Petr Plaček
Martina Plisivá
Vlasta Plocková
Sofie Pondikasová
Ing. Jiří Pöpperl
Jaroslav Pytlík
MUDr. Eva Račická
Ing. Igor Rádek
Irena Ryšánková
RNDr. Ing. Jaroslav Řehák
Ing. Zdeněk Sadovský
Ing. arch. Robin Schinko
Soňa Schirmerová
Ing. Jiří Sklepník
JUDr. Isabela Slavíčková
Julian Slepecký
Ing. Ivo Sokol
Lenka Součková
Hana Strausová
MUDr. Jana Suchomelová
Arnošt Suk
Helena Svátková
JUDr. Yvonna Svobodová
Ing. Eva Šarovská
Ing. Václav Šefrna
Zdenka Ševčíková
Ing. Petr Šiška
Eva Školová
Jan Šott
Ing. Nikos Štěpánek
Lucie Štichová
Ing. Šárka Švancarová
Ing. Vladimír Teplík
PhDr. Eva Tlapáková
Jiří Tomáš
JUDr. Lucie Treglerová
MUDr. Jitka Tůmová
MUDr. Zdeňka Tylečková
Ing. Jiří Ulrich
Ing. Jiří Valenta
MUDr. Hana Vašínová
Mgr. Jaroslav Vítek
Marie Vlášková
Mgr. Martina Vodňanská
MUDr. Zdenka Vojtková
Ing. Petr Volf
Ing. Jakub Weberschinke
Jiří Zahradnický
Ing. Jan Zeman
Ing. Zdeněk Zikmund
Ing. Miroslav Žídek

PRÁVNICKÉ OSOBY
Nad 1 000 000 Kč
ŠKODA AUTO a.s. – Dlouhodobé 
zaměstnanecké sbírky

DÁRCI A PŘISPĚVATELÉ 2017 300 001 Kč – 1 000 000 Kč
Nadace Naše dítě – z projektu
společnosti Rossmann
RSJ a.s.
100 001 Kč – 300 000 Kč
Analogia a.s.
Berner spol. s r.o.
Blackdog Group s.r.o
MARS Czech s.r.o.
Nadace Leontinka
Pivovary Staropramen a.s.
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana
50 001 Kč – 100 000 Kč
KODYS, spol. s r.o.
Nadace Naše dítě
W.A.G. PAYMENT SOLUT
10 000 Kč – 50 000 Kč 
ACI-AUTO COMPONENTS
AGROEFEKT, S.R.O.
Alergologie Karlov
Ambia CZ, a.s.
APO PROPERTY S.R.O.
AWP P&C ČESKÁ REPUBL
Dripit.cz

Elektropohony spol. s r.o.
ELKOV ELEKTRO A.S.
Equa bank a zaměstnanci
EWING PUBLIC RELATIO
ISOTRA A.S.
Javlin a.s.
Mettler - Toledo, s.r.o.
NADACE BPD PARTNERS
Nadační fond Šance pro tebe
S & D Pharma CZ
SAFIR BEROUN s.r.o.
Vodňanského lesy s.r.o.

STÁTNÍ SPRÁVA
2.272.200,-Kč
Ministerstvo práce a sociálních věcí
70.000,-Kč
Městská část Praha 5

Naše velké poděkování patří také všem dalším dárcům, 
příznivcům, podporovatelům a dobrovolným
spolupracovníkům
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FINANČNÍ ZPRÁVA
VEŘEJNÁ SBÍRKA
V rámci veřejné sbírky, jejíž součástí jsou i dárcovské SMS - projekt Fóra dárců „Daruj správně“, do kterého byl náš 
projekt v roce 2008 zařazen, bylo v roce 2017 získáno 205.216,-Kč Všem přispěvatelům srdečně děkujeme.

Příloha v účetní závěrce  

 
 Plná (pro velké a střední účetní jednotky) 

 Zkrácená (pro malé účetní a mikro účetní jednotky s povinným auditem) 

 

Název: 

Sídlo: 

IČO: 

Zapsána do OR dne: 

Právní forma: 

V likvidaci: 

Předmět podnikání: 

Rozvahový den: 

Okamžik sestavení účetní závěrky: 

 

Podpisový záznam statutárního orgánu  Podpisový záznam účetní jednotky: 

 

 

----------------------------------------------------  ----------------------------------------------- 

 

Mikro (pro mikro úč. jednotky nebo pro malé úč. jednotky bez povinnosti auditu)  

§ 29 a 30 vyhl. c. 504/2002 Sb.ˇ

x

HELPPES OBECNE PROSPESNA SPOLECNOSTˇ ˇˇ ´ ˇ

HVOZDNICE 147, 25205 Hvozdnice

26550105

10.10.2013, O 1221 u Mestskeho soudu v Prazeˇ ´

OBECNE PROSPESNA SPOLECNOSTˇ ˇˇ ´ ˇ

ne

Ambulantní nebo terenní socialní sluzby pro osoby se zdravotním postizením´ ´ ˇ ˇ

31.12.2017

14.3.2018

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ

26550105IC:ˇ

Pouzite obecne ucetní zasady a metodyˇ ´ ´ ´ˇ ´

Ucetní zasady´ˇ ´
UCETNICTVI B´ˇ ´

Ucetní metody´ˇ
Ucetnictví B´ˇ

Pouzite ocenovací modelyˇ ´ ˇ

V PORIZOVACICH CENACH - MAJETEKˇ ´ ´
V PORIZOVACICH CENACH - ZBOZIˇ ´ ´ ˇ´

Dalsí doplnující informaceˇ ˇ

§30 odst.1) písmeno a)

HELPPES - Centrum vycviku psu pro postizene´ ˚ ˇ ´
Pravní forma = obecne prospesna spolecnost´ ˇ ˇˇ ´ ˇ
HLAVNI CINNOST:´ ˇ
-Vychova,vycvik a predavaní psu se specialním vycvikem - psi asistencní, signalní,´ ´ ˇ ´ ´ ˚ ´ ´ ˇ ´
 vodící, terapeutictí, pruvodcovstí, canisterapeutictí osobam se zdravotním postizenímˇ ˚ ˇ ˇ ´ ˇ
-Vychova a vycvik zvírat v oblasti jejich vyuzití ve prospech osob se zdravotním´ ´ ˇ ˇ ˇ
 postizenímˇ
-Secvicovaní psu se specialním vycvikem s osobami se zdravotním postizením aˇ ´ ˚ ´ ´ ˇ
poskytovaní nasledneho servisu´ ´ ´
-Poskytovaní socialní sluzby - socialní rehabilitace osob s postizením vyzadujícím´ ´ ˇ ´ ˇ ˇ
 asistenci psu se specialním vycvikem˚ ´ ´
-Podílení se na organizaci vyberu, skolení a zkousek rozhodcích´ ˇ ˇ ˇ ˇ
-Podílení se na poradaní zkousek a testu chovaní psu na verejnosti dle mezinarodníchˇ´ ´ ˇ ˚ ´ ˚ ˇ ´
 standardů
-Odborne zajistovaní vzdelavacích, poradenskych a osvetovych akci v oblasti´ ˇ ’ ´ ˇ ´ ´ ˇ ´
 canisterapie a zooterapie
-Odborne zajistovaní vzdelavacích a osvetovych akcí v oblasti vztahu mezi zdravymi´ ˇ ’ ´ ˇ ´ ˇ ´ ˚ ´
 osobami a osobami s postizenímˇ
-Odborne zajistovaní vzdelavacích a osvetovych cinností v oblasti canisterapie,´ ˇ ’ ´ ˇ ´ ˇ ´ ˇ
 testovaní canisterapeutickych tymu a prakticke vyuzívaní psu v oblasti canisterapie´ ´ ´ ˚ ´ ˇ ´ ˚
-Organizovaní seminaru a skolení v oboru vycviku a vyuzití psu se specialním´ ´ˇ˚ ˇ ´ ˇ ˚ ´
 vycvikem´
-Organizovaní treninkovych, soutezních a volnocasovych aktivit pro majitele psu´ ´ ´ ˇˇ ˇ ´ ˚
 se specialním vycvikem´ ´
-Organizovaní vzdelavaní osob zajímajících se o sluzby osobam se zdravotním´ ˇ ´ ´ ˇ ´
 postizením s vyuzití psu se specialním vycvikemˇ ˇ ˚ ´ ´
-Spoluucast na programu prevence urazu zpusobenych psem a na osvetove a prednaskove´ˇ ´ ˚ ˚ ´ ˇ ´ ˇ ´ˇ ´
 cinnosti o zasadach chovaní se ke psum pro verejnost, zejmena pro mladezˇ ´ ´ ´ ˚ ˇ ´ ´ ˇ
-Poskytovaní odbornych kurzu v oblasti spolecenske vychovy psu´ ´ ˚ ˇ ´ ´ ˚
-Organizovaní spolecenskych a beneficních akcí´ ˇ ´ ˇ
-Vydavaní periodik v oboru vycviku a vyuzití psu se specialním vycvikem´ ´ ´ ˇ ˚ ´ ´

HOSPODARSKA CINNOST:´ˇ ´ ˇ
-Prodej reklamních premetuˇ ˇ ˚
-Reklama
-Uroky ze sporícího uctu, zalozeneho na zaklade podmínek ADEu = mezinarodní´ ˇ ´ˇ ˇ ´ ´ ˇ ´
 organizace 
Statutarní organ - reditel = ZUZANA DAUSOVA´ ´ ˇ ˇ ´

Spravní rada = ADELA KRAUSOVA´ ´ ´
             = PETRA LEKESOVA KRAJCINOVICˇ ´ ˇ ˇ

Dozorcí rada = JITKA SUCHAˇ ´
             = VERONIKA PALDUSOVA dne 14.11.2017 vymazana z OR´ ´
             = MARINA KRETTOVÁ

Ostatní skutecnosti:ˇ
Obcanske sdruzení HELPPES, Centrum vycviku psu pro postizene o.s. zmenilo svouˇ ´ ˇ ´ ˚ ˇ ´ ˇ
pravní formu na obecne prospesnou spolecnost dne 10.10.2013´ ˇ ˇˇ ˇ
Ke stejnemu datu bylo zmeneno i sídlo spolecnosti z Mikovcova 9/531, 120 00´ ˇ ˇ ˇ
Praha 2 na sídlo spolecnosti Hvozdnice 147, 252 05 Hvozdnice ˇ
§30 odst.1) písmeno b)

ZAKLADATELE = ZUZANA DAUSOVA´ ˇ ´
            = VERONIKA PALDUSOVA = dne 14.11.2017 vymazana z OR´ ´

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ
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26550105IC:ˇ

§30 odst.1) písmeno h) =  Dlohoudoby hmotny majetek´ ´

02101 Hlavní budova v arealu  1.1.17 =   281.420,--    31.12.17 =   196.707,--´
02102 Kotce pro psy           1.1.17 = 1,146.873,76    31.12.17 = 1,146.873,76
02201 DHM 3.-40.000,-- Kc     1.1.17 = 1,698.734,73    31.12.17 = 1,895.098,53ˇ
02202 Mobilní toaleta KOMFORT 1.1.17 =    56.663,--    31.12.17 =    56.663,--
02203 Psí trenazer SUPERIOR   1.1.17 =    60.858,--    31.12.17 =    60.858,--ˇ´
02205 Dvere pruchozí          1.1.17 =    51.433,--    31.12.17 =    51.433,--ˇ ˚
02206 Schody s najezdem       1.1.17 =    44.718,--    31.12.17 =    44.718,--´
02207 Kladina 1m s nabehem    1.1.17 =    22.998,--    31.12.17 =    22.998,--´ ˇ
02208 VW Transporter 1HELPPES 1.1.17 =   793.762,--    31.12.17 =   793.762,--´
02209 Elektr.bezp. system     1.1.17 =   170.904,--    31.12.17 =   170.904,--´
02210 Mobilní dum WILLERBY    1.1.17 =   352.601,--    31.12.17 =   352.601,--˚
02211 Stozar RADEK 7m         1.1.17 =    78.702,50    31.12.17 =    78.702,50ˇ´
02212 Stozar RADEK 7m         1.1.17 =    78.702,50    31.12.17 =    78.702,50ˇ´
02213 Vuz HYUNDAI 3SJ 8755    1.1.17 =   122.989,--    31.12.17 =   122.989,--˚
02214 Skrín JUWEL             1.1.17 =    40.394,--    31.12.17 =    40.394,--ˇ ˇ
02215 Kuchyne ZORA            1.1.17 =    40.397,--    31.12.17 =    40.397,--ˇ
02216 Klimatizace TOSHIBA     1.1.17 =    74.263,--    31.12.17 =    74.263,--
02217 Upravna vody GW         1.1.17 =   247.662,80    31.12.17 =   247.662,80´
02218 Klimatizace TOSHIBA     1.1.17 =   139.489,--    31.12.17 =   139.489,--
02219 Klimatizace TOSHIBA     1.1.17 =   154.189,--    31.12.17 =   154.189,--

08101 Opravky k hl.budove     1.1.17 =    76.847,--    31.12.17 =    84.716,--´ ˇ
08102 Opravky ke kotcum       1.1.17 =   133.039,--    31.12.17 %   172.033,--´ ˚
08201 Opravky k DHM 3.-40.000 1.1.17 = 1,698.734,73    31.12.17 = 1,895.098,53´
08202 Opravky k mob.toalete   1.1.17 =    56.663,--    31.12.17 =    56.663,--´ ˇ
08203 Opravky k psímu trenaz. 1.1.17 =    60.858,--    31.12.17 =    60.858,--´ ˇ
08208 Opravky k VW 1HELPPES   1.1.17 =   617.153,--    31.12.17 =   793.762,--´
08209 Opravky k el.bezp.syst. 1.1.17 =   132.881,--    31.12.17 =   170.904,--´
08210 Opravky k mob.domu      1.1.17 =   195.695,--    31.12.17 =   274.149,--´
08211 Opravky ke stozaru      1.1.17 =    43.682,--    31.12.17 =    61.194,--´ ˇ´
08212 Opravky ke stozaru      1.1.17 =    43.682,--    31.12.17 =    61.194,--´ ˇ´
08213 Opravky k HYUNDAI 3SJ   1.1.17 =    68.261,--    31.12.17 =    95.627,--´
08214 Opravky ke skríni JUWEL 1.1.17 =    13.432,--    31.12.17 =    22.420,--´ ˇ
08215 Opravky ke kuchyni ZORA 1.1.17 =    13.433,--    31.12,17 =    22.422,--´
08216 Opravky ke klimatizaci  1.1.17 =    11.883,--    31.12.17 =    19.681,--´
08217 Opravky k upravne vody  1.1.17 =    13.622,--    31.12.17 =    39.627,--´ ´ ˇ
08218 Opravky ke klimatizaci  1.1.17 =     7.672,--    31.12.17 =    22.319,--´
08219 Opravky ke klimatizaci  1.1.17 =     8.481,--    31.12.17 =    24.671,--´

Ubytky na DHM v roce 2017 = zadne´ ˇ´ ´
Prírustky na DHM v roce 2017:ˇ ˚
02201 DHM 3.-40.000,-- = 196.363,-- Kč

Odpisy DHM = ROVNOMERNEˇ ´
Danove odpisy vychazejí z ucetních odpisu.ˇ ´ ´ ´ˇ ˚

§30 odst.1 písmeno i)
Celkova odmena prijata auditorem = PKM Audit + Tax s.r.o. = ciní 30.250,-- Kc´ ˇ ˇ ´ ˇ ˇ

§30 odst.1) písmeno k )

Splatne dluhy k 31.12.2017´
33601 - VZP 13,5% 12/2017      =   22.275,-- Kc    splatno 20.1.2018ˇ
33601 - ZP MV CR 13,5% 12/2017 =    5.231,-- Kc    splatno 20.1.2018ˇ ˇ
33601 - OZP 13,5% 12/2017      =    5.643,-- Kc    splatno 20.1.2018ˇ
33602 - SZ 31,5% 12/2017       =   77.347,-- Kc    splatno 20.1.2018ˇ

341 - Dan z príjmu 2017        =  771.970,-- Kc    splatno  3.4.2018ˇ ˇ ˚ ˇ

§30 odst.1) písmeno o)

Ucetní hospodarsky vysledek z hlavní cinnosti     = ZTRATA =  - 151.830,23 Kc´ˇ ´ˇ ´ ´ ˇ ´ ˇ

Ucetní hospodarsky vysledek z hospodarske cinnosti =  ZISK =  + 148.778,31 Kc´ˇ ´ˇ ´ ´ ´ˇ ´ ˇ ˇ

Dan z príjmu z hlavní cinnosti      = 1,498.093,-- Kcˇ ˇ ˚ ˇ ˇ
Dan z príjmu z hospodarske cinnosti =    39.577,-- Kcˇ ˇ ˚ ´ˇ ´ ˇ ˇ

§30 odst.1) písmeno p)

Prumerny evidencní prepocteny pocet zamestnancu = 20˚ ˇ ´ ˇ ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ˚
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Mzdove naklady             = 2,648.975,-- Kc´ ´ ˇ
Zakonne socialní pojistení =   811.204,-- Kc´ ´ ´ ˇ ˇ ˇ
Zakonne socialní naklady   =     1.765,-- Kc´ ´ ´ ´ ˇ

§ 30) odst.1) písmeno t)

Danova uspora roku 2016:ˇ ´ ´
Castka snizující zaklad dane roku 2016 = 1,000.000,-- Kcˇ´ ˇ ´ ˇ ˇ
Z toho danova uspora = 190.000,-- Kcˇ ´ ´ ˇ
                      **************
Cerpaní danove uspory v roce 2017:ˇ ´ ´ ´ ´
- FA 3237 PROSAZ z.u. c.201730040 = rekondice pozivatelu socialních sluzeb 2017´ ˇ ˇ ˚ ´ ˇ
  127.153,-- Kč
- FA 3432 V.KOZAKOVA c. 2171396 = nakup interierovych boxu na treninkove pomucky´ ´ ˇ ´ ´ ´ ˚ ´ ´ ˚
   23.245,-- Kč
- FA 3433 V.KOZAKOVA c.2171397 = nakup interierovych boxu na treninkove pomucky´ ´ ˇ ´ ´ ´ ˚ ´ ´ ˚
   39.602,-- Kč

CELKEM cerpano 190.000,-- Kcˇ ´ ˇ
              **************

§30 odst.1) písmeno u)

PRIJATE DOTACE:ˇ ´
- MPSV na mzdove naklady, energie a ucetnictví = 1,849.200,-- Kc´ ´ ´ˇ ˇ
- MPSV na vycvik 3 asistencních psu            =   423.000,-- Kc´ ˇ ˚ ˇ

§30) odst.1) písmeno v)

POSKYTNUTE DARY:´
- Predaní vycvicenych psu v celkove hodnote     63.000,-- Kcˇ ´ ˇ ´ ˚ ´ ˇ ˇ
- Spolufinancovaní Rekondicního pobytu´ ˇ
  pozivatelu socialní sluzby v celkove hodnote  73.600,-- Kcˇ ˚ ´ ˇ ´ ˇ ˇ
- Darovane reklamní predmety v celkove honote  17.361,31 Kc´ ˇ ˇ ´ ˇ ˇ

PRIJATE DARY:ˇ ´
-Pivovary Staropramnen                         150.000,--
-Nadace Vodafone CR                              6.702,--ˇ
-Nadace O2                                       4.800,-- 
-Byznys pro spolecnost                           1.000,--ˇ
-Nadace BPD Partners                            10.000,--
-Cesky kynologicky svaz                          7.380,--ˇ ´ ´
-Drobní darci                                1,987.857,34´
-FR GLOBAL Gmbh                             18,175.556,98
-EQUA Bank a.s.                                 26.359,--
-ANALOGIA a.s.                                 180.000,--
-Zamestnanecka sbírka SKODA AUTO a.s.          887.281,--ˇ ´ ˇ
-SKODA AUTO a.s.                               282.078,--ˇ
-Nadace Nase díte                              100.000,--ˇ ˇ
-Mars Czech s.r.o.                             250.000,--
-Mestska cast Praha 5                           20.000,--ˇ ´ ˇ´
-Mestska cast Praha 5                           10.000,--ˇ ´ ˇ´
-Mestska cast Praha 5                           40.000,--ˇ ´ ˇ´
-Pivovary Staropramen                           40.000,--
-Nadace RSJ                                    186.720,--
-A.W.P. P+C                                     78.000,--
-Nadace Nase díte                              600.000,--ˇ ˇ
-SKODA AUTO a.s.                               360.000,--ˇ
-Nadacew RSJ                                   321.300,--

§30) odst.1) písmeno w)

VEREJNA SBIRKA dle § 4 odst.1 zak.c 117/2001 Sb. o verejnych sbírkach:ˇ ´ ´ ´ ˇ ˇ ´ ´
Zahajeno dne 4.2.2015´
Ucel: Podpora vychovy, vycviku, secvicovaní a predavaní specialne vycvicenych,´ˇ ´ ´ ˇ ´ ˇ ´ ´ ´ ˇ ˇ ´
      statem nedotovanych asistencních, balancních a signalních psu pro osoby´ ´ ˇ ˇ ´ ˚
      se zdravotním postizením - od nakupu psa/stenete pro vycvik, po predaníˇ ´ ˇ ˇ ˇ ´ ˇ ´
      psa klientovi a secvicení psa s klientem - naklady na vyzivu, doplnkyˇ ´ ´ˇ ˇ
      stravy a odmeny, veterinarní vysetrení, zakroky a osetrení, vycvikoveˇ ´ ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ´ ´
      pomucky, postroje, pomucky pro peci o psy, pelísky, boxy pro psy, naklady˚ ˚ ´ˇ ˇ ´
      na ustajení psu - kotce, pomucky pro zajistení kvalitního welfare a´ ˚ ˚ ˇ ˇ
      relaxaci psu, cestovní naklady pri vycviku psu a pri predaní a ˚ ´ ˇ ´ ˚ ˇ ˇ ´
      inspekcních navstevach klientu.ˇ ´ ˇ ˇ ´ ˚
Sbírka je konana na dobu NEURCITOU. ´ ˇ
Vyuctovací období ciní 12 mesícu.´ˇ ˇ ˇ ˚
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Príjmy z verejne sbírky roku 2017:ˇ ˇ ´
- KASICKY                    115.325,-- Kcˇ ˇ
- Forum darcu DMS             64.971,-- Kc´ ´ ˚ ˇ
- Uroky ze Sbírkoveho uctu´ ´ ´ˇ
  CSOB 268746006/0300             25,81 Kcˇ ˇ

§30) odst.1) písmeno x)
Schvaleny hospodarsky vysledek roku 2016 = ucetní ztrata = schvalena spravní radou´ ´ ´ˇ ´ ´ ´ˇ ´ ´ ´
a prouctovana jako neuhrazena ztrata roku 2016 v celkove vysi´ˇ ´ ´ ´ ´ ´ˇ
= 566.961,69 Kč
 ************** 
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Označení NÁKLADY Činnost 

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 
3 

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

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek    

2. Prodané zboží    

3. Opravy a udržování    

4. Náklady na cestovné    

5. Náklady na reprezentaci    

6. Ostatní služby    

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

7. Změna stavu zásob vlastní činnosti    

8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb    

9. Aktivace dlouhodobého majetku    

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

10. Mzdové náklady    

11. Zákonné sociální pojištění    

12. Ostatní sociální pojištění    

13. Zákonné sociální náklady    

14. Ostatní sociální náklady    

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

15. Daně a poplatky    

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

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

17. Odpis nedobytné pohledávky    

18. Nákladové úroky    

19. Kursové ztráty    

20. Dary    

21. Manka a škody    

22. Jiné ostatní náklady    

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace 

v plném rozsahu 
ke dni 

 
 

IČO 

 

 

Název a sídlo účetní jednotky 

Dle vyhlasky c. 504/2002 Sb.´ˇ ˇ

31.12.2017

(v celych tisících Kc)´ ˇ
HELPPES O.P.S.

HVOZDNICE 147
2 6 5 5 0 1 0 5 Hvozdnice

25205

13 123 25 13 148

1 121 0 1 121

0 25 25

93 0 93

128 0 128

104 0 104

11 677 0 11 677

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

3 462 0 3 462

2 649 0 2 649

811 0 811

0 0 0

2 0 2

0 0 0

20 0 20

20 0 20

449 17 466

2 0 2

0 0 0

0 0 0

2 0 2

137 17 154

0 0 0

308 0 308
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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.)    

 

26550105

681 0 681

681 0 681

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

15 0 15

15 0 15

1 498 40 1 538

1 498 40 1 538

19 248 82 19 330
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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: 

 

26550105

2 272 0 2 272

2 272 0 2 272

14 923 0 14 923

0 0 0

14 923 0 14 923

0 0 0

391 189 580

12 2 14

0 0 0

0 0 0

4 2 6

0 0 0

0 0 0

8 0 8

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

17 598 191 17 789

-152 149 -3

-1 650 109 -1 541

14.3.2018

OBECNE PROSPESNA SPOLECNOSTˇ ˇˇ ´ ˇ CELIGOVAˇ ´

AMBULANTNI NEBO TERENNI SOCIALNI SLUZBY PRO ´ ´ ´ ´ ´ ˇ CELIGOVAˇ ´

603769864
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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.7.)   

1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba   

2. Podíly - podstatný vliv   

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti   

4. Zápůjčky organizačním složkám   

5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky   

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek   

  

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

IČO 

 

 
 
 

Dle vyhlasky c. 504/2002 Sb.´ˇ ˇ

31.12.2017
(v celych tisících Kc)´ ˇ

HELPPES O.P.S.

HVOZDNICE 147
Hvozdnice

2 6 5 5 0 1 0 5 25205

2 461 1 977
0 0

0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

5 657 5 854

0 0

0 0
1 428 1 428

4 229 4 426
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
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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 26550105

-3 196 -3 877

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
-210 -257

-2 986 -3 620

0 0

0 0
0 0

0 0
19 236 27 593

193 264

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0
107 122

86 142
0 0

0 0

338 324

151 155
0 0

0 0
187 164

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.IV.1. až B.IV.8.)   

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.3.)   

1. Náklady příštích období   

2. Příjmy příštích období   

 AKTIVA CELKEM                                                                  (A. + B.)   

  

IC:ˇ 26550105

0 5

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

18 705 27 005
203 74

0 0
18 502 26 931

0 0

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

21 697 29 570
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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   
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4 142 2 752

348 499
263 263

85 236
0 0

3 794 2 253
-567 -1 541

0 0

4 361 3 794

17 555 26 818
0 0

0 0
0 0
0 0

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

900 1 331
167 45

0 0

0 0

7 17
139 187

0 0
68 110

-27 772
19 37

0 0

-4 0

0 0
0 0

0 0

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ

4342



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.3.)   

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 26550105

0 0

0 0
380 43

0 0
0 0

0 0
0 0

151 120

0 0

16 655 25 487
0 0

16 655 25 487
21 697 29 570
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Za grafické zpracování této Výroční zprávy děkujeme reklamní agentuře WMC Praha, a.s.


