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Vážení čtenáři, 

 

právě se vám dostala do rukou výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Zajíček 

na koni za rok 2014. Věříme, že v ní každý najde informace, které o naší společnosti 

hledá a které ho zajímají. 

 

Obecně prospěšná společnost Zajíček na koni byla zapsána ke dni 22. 2. 2014 jako 

nástupce občanského sdružení se stejným názvem a pokračuje v jeho činnosti. 

Snažili jsme se chod sdružení, nyní již společnosti, co nejvíce zachovat, protože 

Zajíček má už více než desetiletou tradici pamatuje si nás takto spousta klientů, ale i 

sponzorů a dárců. Konkrétní činnosti a druhy pomoci zůstaly téměř beze změny. 

Pouze jsme se touto transformací z o. s. na o. p. s. přizpůsobili novele Občanského 

zákoníku o nestátních neziskových organizacích. 

 

Tolik tedy na úvod a nyní vám naši organizaci představíme blíže. 

 

      Martin Splavec, člen správní rady 
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Poslání, cíle a cílové skupiny              

 

Hlavním posláním naší organizace je pomocí kvalitních terapií jízdou na koni, 

provozem kavárny, integračních pobytů a sportovních aktivit trvale zlepšovat fyzický 

a duševní stav handicapovaných a znevýhodněných lidí a podporovat funkčnost 

rodiny. Chceme dosáhnout, aby se rodiče svým dětem intenzivně věnovali a aby 

zdravé děti vnímaly děti handicapované jako sobě rovné.  

 

Zdálo by se tedy, že cílovou skupinou pro naši aktivitu jsou hlavně handicapované 

děti nebo neúplné rodiny. Nejčastěji tomu tak je, ale ve skutečnosti máme cílových 

skupin mnohem více: 

- děti se zdravotním handicapem raného, předškolního a školního věku a 

mládež (popřípadě i dospělí handicapovaní – dle možností, aktuálně děti s 

Downovým syndromem, kombinovaným postižením, dětskou mozkovou 

obrnou, opožděným psychomotorickým vývojem, lehkou a středně těžkou 

mentální retardací, autismem, vývojovou dysfázií, astmatem bronchiale, 

lehkou mozkovou dysfunkcí, neurologickými onemocněními atd.) 

- děti se socio-kulturním handicapem – DD, uprchlické tábory, děti ze sociálně 

velmi slabých rodin  

- děti zdravé – kvůli vytvoření přirozeného kolektivu 

- rodiče a příbuzní handicapovaných dětí 

- pracovníci organizací zabývající se handicapovanými dětmi  

- neorganizovaná mládež bez volnočasových aktivit 

- dobrovolníci, široká veřejnost  

 

Tyto skupiny jsou zde uvedeny i proto, že naší činností nechceme pouze pomoci 

konkrétnímu handicapovanému člověku, ale také ukázat ostatním lidem, jak 

přistupovat k handicapovaným, a upozornit na jejich samozřejmou přítomnost ve 

společnosti. Tím se také dostáváme k hlavním cílům Zajíčka na koni a těmi jsou: 

- přispívat k trvalému zlepšení zdravotního a psychického stavu dětí s 

handicapy za pomoci kontaktu s přírodou 

- pomáhat integraci dětí s handicapy – tělesnými, socio-kulturními i jinými – do 

kolektivů dětí zdravých 

- seznamovat širokou veřejnost s existencí handicapů 

- zapojovat do činnosti dobrovolníky a tím přispívat rozšíření myšlenky 

integrace znevýhodněných skupin obyvatel do povědomí široké veřejnosti 

- poskytovat rodinám dětí s handicapy přátelské zázemí 
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Organizační struktura, orgány společnosti 

 

Vznik o. p. s. je ustanoven Zakládací listinou, která je uvedena v Notářském zápisu 

NZ611/2013 z 19. 12. 2013. Hlavními statutárními orgány obecně prospěšné 

společnosti Zajíček na koni jsou:  

 

Ředitel: 

Zakladatelkou a první ředitelkou je Mgr. Markéta Šulcová. Ředitelka řídí činnost 

společnosti, pokud tato činnost není zákonem, zakládací smlouvou nebo statutem 

vyhrazena do působnosti správní nebo dozorčí rady. 

 

Správní rada: Má tři členy, funkční období je tříleté. Správní rada rozhoduje o 

věcech jí svěřených do působnosti dle §13 zákona č. 168/1995 Sb.  

Členy správní rady byli dne 19. 12. 2013 jmenováni: 

Mgr. Helena Krejčíková (předsedkyně správní rady) 

Veronika Náměstková (členka správní rady) 

Martin Splavec (člen správní rady) 

 

Dozorčí rada: Stejně jako správní rada má tři členy a jejich funkční období je tříleté. 

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Členy dozorčí rady byli 19. 12. 2013 

jmenováni: 

Ing. Jan Červinka (předseda dozorčí rady) 

Mgr. Lenka Tichá (členka dozorčí rady) 

Ing. Kristýna Doležalová (členka dozorčí rady 
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Mezi základní projekty společnosti patří: Jízdy na koních, Kavárna – 

zaměstnání pro handicapované a Pomoc na blízko 

 

 

Programy 

 

Jízdy na koních 

 

Hlavní a dlouhodobý program. Terapeutické jízdy jsou určeny pro handicapované i 

zdravé, pro staré, mladé i pro ty úplně nejmenší. Děti a jejich pečovatelé (rodiče, 

asistenti) mohou dle psychických a fyzických možností dítěte využít terapii jízdou na 

koni nebo jinou formu terapie (mazlení s koníkem atd.), dle svého aktuálního 

zdravotního a psychického stavu. 

Výrazné rysy programu - čím se odlišujeme? V čem jsme jiní? 

1) Individuální přístup ke každému z klientů: Pokud klient není schopný z různých 

důvodů absolvovat jízdu na koni v domluveném čase, nepřijde o ni – absolvuje 

ji, až mu to jeho psychický a fyzický stav umožní: za hodinu, za dvě, … Pokud 
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ani tehdy nebude klient schopen jízdu absolvovat, domluví se náhradní termín 

jízd. 

2) Individuální přístup k rodičům – rodiče či doprovod se vždy setkají s vlídným a 

chápavým jednáním. 

3) Doplňkové programy terapeutických jízd – nejedná se jen o jízdy. Programy 

doplňujeme výchovou k ekologii, arteterapií, sportovními hrami a 

muzikoterapií. 

4) Integrační aspekt – účast zdravých dětí (nevyužívají dotace) je na každé akci. 

Zaručuje zdravou a nenásilnou integraci. 

 

Hlavní cílové skupiny: 

- děti se zdravotním handicapem raného, předškolního a školního věku a 

mládež (popřípadě i dospělí handicapovaní – dle možností.) – aktuálně děti s 

Downovým syndromem, kombinovaným postižením, dětskou mozkovou 

obrnou, opožděným psychomotorickým vývojem, lehkou a středně těžkou 

mentální retardací, autismem, vývojovou dysfázií, astmatem bronchiale, 

lehkou mozkovou dysfunkcí, neurologickými onemocněními apod. 

- děti se socio-kulturním handicapem – DD, uprchlické tábory, děti ze sociálně 

velmi slabých rodin 

- děti a mládež bez volnočasových aktivit – protidrogová prevence 

- děti a mládež setkávající se se závislostmi (v rodině, sami v léčení apod.) 

 

Vedlejší cílové skupiny: 

- rodiče a příbuzní handicapovaných dětí 

- pracovníci organizací zabývající se handicapovanými dětmi 

- zdravé děti a mládež – pro vytvoření přirozeného kolektivu (víkendy) 

- dobrovolníci 

 

- Terapeuti: 

Členové a pracovníci o. p. s. s odpovídajícím vzděláním a praxí v oboru práce s 

dětmi (sociální pracovnice, trenér s licencí), pracovníci statku, kteří znají velmi dobře 

problematiku života a práce na statku. 

- Naše koně: 

Pro každou věkovou i jinak nárokově dělenou skupinu máme speciálního koně. Od 

malých poníků, kteří jsou jen o málo větší než bernardýn, až po velké koně, kteří vozí 

děti s váhou 50–80 kg. 

Doprovázející personál nemusí mít z koní strach. Koně jsou vychováni speciálně pro 

terapie jízdou na koních a mají praxi přes 6 let terapií. 

 

 

Zpětná vazba: 

Při své první účasti na akci vyplní každý klient vlastní kartu klienta, kde se 

zaznamenává celá historie terapií, včetně průběhů a průběžných výsledků. Do karet 
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vkládáme i záznamy z účasti na jiných programech sdružení (integrační pobyty, 

Pomoc na blízko..) 

 

Každý klient (individuální či organizace) se přihlašuje na každou akci zvlášť. 

  

Krátkodobý cíl: 

Pobytem v malebné přírodě zklidnit psychiku klienta s handicapem a umožnit tak 

největší možné procento účinnosti terapeutické jízdy. 

 

Dlouhodobý cíl: 

zlepšení stavu klienta 
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Kavárna 

 

Projekt Kavárna – zaměstnání pro handicapované začal vznikat již v roce 2010 a 

reagoval na aktuální potřeby klientů naší organizace. Během let se z našich klientů, 

z malých dětí, stali již mladí, téměř dospělí lidé, kteří by rádi začali pracovat a 

začlenili by se rádi do běžného života a to se vším všudy. Chtějí zkusit mít svou 

práci, zažít pocit určité zodpovědnosti a mít pocit seberealizace a potřebnosti. 

Startovní etapa projektu probíhala tři měsíce v malé kavárničce a od listopadu 2011 

až do 2014 trvala spolupráce s kavárnou Café Louvre.  

 

Od samého začátku se zvažovala i myšlenka vlastní Zajíčkovi kavárny. Chtěli jsme 

začínat pomalu, vyzkoušet si nejdříve, jak klientům práce vyhovuje, chtěli jsme získat 

zkušenosti. V roce 2014 jsme hledali už delší dobu prostory, kde by mohl náš projekt 

probíhat. Začal vznikat koncept a plán kavárny, u jejího zrodu stála firma Adastra, 

která náš projekt sponzoruje. V květnu 2014 jsem našli krásné prostory pro kavárnu a 

zkusili jsme Prahu 2 o pronájem žádat v obecním zájmu. O prostory se ucházelo 

mnoho komerčních subjektu, nakonec nám v červnu bylo zasláno vyrozumění, že 

jsme prostory získali. 

 

Následně začala dlouhá cesta pro získání stavebního povolení. Prostory nebyly 

kolaudovány na kavárnu a také je potřeba kompletní rekonstrukce. Celý rok jsme 

tedy usilovali o získání stavebního povolení. Mezitím naši pracovníci stále 

navštěvovali kavárnu Louvre a v listopadu jsme spolupráci ukončili a oni se začali 

připravovat formou kurzů a vzdělávacích akcí na budoucí chod v nové kavárně. 
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Letní pobyty s koníky 

 

Rodinné pobyty Zajíčka na koni organizujeme od roku 2005. Jde o pobyty pro děti s 

doprovodem. Během pobytů tedy za děti nepřebíráme zodpovědnost. Pobyty jsou 

určeny všem dětem. Děti ze znevýhodněného prostředí a děti s handicapy mají 

možnost účasti za dotované ceny. Každý si zde přijde na své. Speciální terapie pro 

děti s handicapy a individuální přístup ke každému dítěti je od roku 2005 naším 

hlavním mottem. Program je sestaven tak, aby se dobře bavili všichni. 

Handicapované i zcela zdravé děti, rodiče či doprovod. 

 

Zimní integrační tábory 

 

Tábory jsou bez koníků, jsou to rodinné lyžařské pobyty a můžeme přidat i slůvko 

integrační, protože zde probíhá nenásilná integrace handicapovaných a sociálně 

slabých mezi ostatní. 

Zváni jsou všichni: děti z prostředí zcela bez znevýhodnění, děti s handicapy a jejich 

sourozenci, děti ze sociálně slabých rodin, a třeba i někdo, kdo cítí jiné 

znevýhodnění. 
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Pomoc na blízko – pomoc sociálně slabým 

 

Myšlenka adopce na dálku převedená do našich českých poměrů. 

Zajíček na koni, o. p. s., vyhledává děti – rodiny, které jsou ve finanční tísni, a stát jim 

přesto nemůže momentálně pomoci.  

Podporujeme děti, aby se mohly věnovat svým volnočasovým aktivitám přesto, že se 

jejich rodina nenadále dostala do sociálně-finančně tíživé situace a sama už není 

schopná toto zajistit. Ztráta aktivit pro dítě neznamená pouze ztrátu koníčku, ale 

často také kamarádů, s nimiž se zde potkávalo, dítě pak z nově vzniklé situace 

snadno upadá do deprese. Pro rodiče tato ztráta znamená riziko, že dítě bude trávit 

volný čas nežádoucím způsobem. Pomoc nabízíme i pro daleko elementárnější 

potřeby: například platba obědů ve škole, platba školného apod. 

 

Rok 2014 nebyl výjimkou v tom, že se uskutečnila akce Ježíšek – všechny potřebné 

děti z projektu „Pomoc na blízko“ dostaly od svých „Ježíšků“ dárečky. Jednalo se o 

věcné dárky i finanční dary pro konkrétní dítě na předem určenou aktivitu či potřebu. 

Pomoc je znázorněna v číslech v níže uvedeném schématu. 
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Francouzština pro nejmenší 

 

Od dubna 2010 vyučujeme hravou formou francouzštinu pro nejmenší a pro děti s 

handicapy. Výuka je prokládána tvořením, kresbou a malováním (práce s tužkou, 

barvami, rozdílným materiálem – vždy k tématu lekce). Základy se mohou děti učit již 

ve velmi útlém věku, v roce 2014 navštěvovaly francouzštinu dvě skupinky: 

- úplně maličké děti spolu s handicapovanými – začátečníci 

- děti ve věku 7 a 8 let – pokročilí 

 

 

Tvořivé dílničky 

 

Další ze způsobů trávení volného času a relaxace je arteterapie. Záměrem naší 

arteterapie v o. p. s. Zajíček na koni není vytvoření úžasných uměleckých děl, ale 

pomocí nenásilného tvoření učinit malý krůček k sebepoznání a možná i 

„sebeuzdravení“. 

Arteterapie v širším smyslu znamená léčbu uměním včetně hudby, poezie, prózy, 

divadla, tance a výtvarného umění. Arteterapie v užším slova smyslu znamená léčbu 

výtvarným uměním. Tu lze realizovat dvěma způsoby: 

 

RECEPTIVNÍ, kdy arteterapeut využívá vnímání určitého výtvarného díla (či vlastní 

tvorby) k dosažení určitého záměru, což má vést k lepšímu pochopení vlastního nitra 

či poznání pocitů jiných lidí. 

PRODUKTIVNÍ znamená použití konkrétních tvůrčích činností (kresby, malby, 

modelování aj.) nebo činností propojujících různá média, happeningu u jednotlivého 

člověka či skupiny. Má vést k uvolnění a vyjádření emocí, pomoci k porozumění 

sama sobě i druhým a k překonávání různých problémů a tím i k nacházení smyslu 

života a ke kompenzaci případného handicapu. 

 

Semináře a kurzy 

 

Pro naše klienty, ale i pro dobrovolníky organizujeme vzdělávací kurzy a semináře 

pod vedením zkušených lektorů a přednášejících. Pro klienty jsou zajímavé semináře 

typu jak zvládat péči o dítě s handicapem, jak ho zapojit do všedních aktivit a další 

semináře týkající se zdravotního stavu a možností léčby, zajímavé jsou také 

přednášky na téma rakovina bez tabu, otázka očkování, sourozenecké vztahy atd. 

Pro dobrovolníky jsou to kurzy První pomoci u ČČK a vzdělávání v oblasti práce 

s koňmi a komunikace s handicapovanými lidmi. 

 

Firemní dobrovolnictví 

 

V posledních letech zajímavý způsob, jak lidem z jiných profesí a mimo neziskový 

sektor ukázat činnost neziskové organizace a nabídnout jim možnost přispět prací na 

firemním dni. Pro lidi mimo NNO je to zajímavá dočasná změna pracovního prostředí 
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a pro zaměstnavatele možnost smysluplných a team-buildingových akcí pro své 

zaměstnance. 

 

 

KPZ 

 

Klub přátel Zajíčka je neformální sdružení osob, které se zajímají o naší organizaci. 

Sdružuje své členy a nabízí jim bohatý program. S dětmi chodí do přírody, na pikniky 

i za kulturou, dospělí se pak scházejí na koncertech, v divadle, apod. Maminky si 

mohou společně popovídat, třeba o starostech co mají se svými dětmi. Klub nabízí 

svým členům i další výhody. Mezi ně patří přednostní zápis na akce nebo významné 

slevy.  

  

 

Dobrovolnictví 

 

Jakožto nezisková organizace je velká část naší práce odváděna dobrovolníky, kteří 

zde pracují ve svém volném čase, většinou bez nároku na finanční odměnu. Práce 

dobrovolníků je cenná pomoc při organizaci jednodenních i víkendových akcí a 

táborů. Samozřejmě pro naše dobrovolníky pořádáme společné akce, odměnou je 

jim i možnost jízd na koních a dobrý pocit ze smysluplné činnosti. 

 

V prosinci jsme několika akcemi dokončili naši celoroční práci s dobrovolníky, a 

úspěšně tak završili jejich přípravu na příští rok práce. O víkendu 6. a 7. 12. jsme se 

sešli ke dvoudenní supervizi, kterou jsme zakončili ještě celodenním setkáním 14.12. 

Všechny 3 sezení supervize již tradičně vedl osvědčený supervizor Honza Dolínek. 

Na konci prosince jsme pak zrealizovali dvoudenní seminář Psychologie pro 

dobrovolníky - práce s dětmi z rizikového prostředí. Seminář, který vedla Ing. Mgr. 

Marie Nováková, uvedl naše dobrovolníky do dané problematiky a navíc velmi 

efektivně zúročil jejich zkušenosti. 
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Něco málo ze statistiky našich programů 
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Finanční informace 

 

Předpokládaný vývoj činnosti účetní jednotky 

Předpokládaný objem rozpočtu pro činnosti Zajíčka na koni, o.p.s. na rok 2015 byl 

sestaven a schválen na: 8 918 448,- 

Z toho:  
1) jízdy na koních: 324 000,- 
2) letní pobyty: 360 000,- 
3) PNB + kavárna projekt + ostatní: 2 059 867,- 
4) rekonstrukce a otevření kavárny: 6 174 581,- 
 

 

Pracovně-právní vztahy za účetní období 

 

Za rok 2014 v období od 1/2014 do 12/2014 bylo na DPP celkem 25 zaměstnanců, 

celkový počet odpracovaných hodin za toto období je 2327,5 hodin. Hrubá mzda za 

období celkem 494776,00Kč.  

 

V roce 2014 měla společnost 1 zaměstnance na HPP a 1 zaměstnance na VPP. 

 

Vývoj a stav fondů společnosti k rozvahovému dni – uvedeno v příloze ve zprávě od 

auditora a v příloze Hospodaření Zajíček na koni, o.p.s. 
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Majetek o.p.s. 
 
Společnost v roce 2014 evidovala investiční majetek v celkové pořizovací ceně 
78.045 Kč. 
Tuto položku tvoří sanitární buňka pro potřeby letního tábořiště. 
 
 

 

Historie 

 

Rok 2004: Zajíček na koni (tehdy jako občanské sdružení) byl založen v roce 2004. 

Jediným programem byly jízdy na koních pro handicapované děti, jízdy probíhaly ve 

stáji v Šestajovicích u Prahy. Sdružení bylo tehdy založené pouze na práci 

dobrovolníků. Takový byl tedy první rok u Zajíčku na koni. Dále se činnost rozrůstala, 

zvětšovala se dobrovolnická základna, zvyšoval se počet klientů. 

 

Rok 2005 – stále jen dobrovolníci, programy: jízdy na koních a 1. letní tábor (koníci 

přijeli na jeden den). Krom handicapovaných dětí se mezi klienty zařadily i sociálně 

znevýhodněné děti. Pokračování provozu v Šestajovicích. 

 

Rok 2006 – ve sdružení již působí kolem dvaceti dobrovolníků, stále žádní 

zaměstnanci. Programy totožné jako v r. 2005 a přibyly jednodenní výlety do 

Klánovického lesa a jeden turnus zimního tábora. Klientů bylo více a více, zaměření 

na znevýhodněné rodiny. 

 

Rok 2007 – Zajíček má dva zaměstnance a velkou dobrovolnickou základnu. 

Proběhly již dva letní a dva zimní integrační tábory. Začal program „Pomoc na blízko“ 

a „Divadélko na stole“. Vyšel první bulletin.  

 

Rok 2008 – V Zajíčku působí dva zaměstnanci a kolem čtyřiceti dobrovolníků. 

Programy a akce se oproti předchozímu roku rozrostly o týdenní zimní pobyt 

v Alpách ve francouzském Couchevell. Vznik KPZ – Klubu přátel Zajíčka.  

 

Rok 2009 – Společně s rokem 2008 a 2010 pravděpodobně nejsilnější roky co do 

počtu klientů a pořádaných akcí a pobytů. Přibyl letní pobyt u moře v Itálii. Nový 

program: „Nech to koňovi“ – organizace volnočasových aktivit pro mládež, „Školička 

pro nejmenší“. Získání klubovny v Praze 9. První letní tábor v Bučovicích u Votic, 

stěhování koní z Prahy do Bučovic. 

 

Rok 2010 – Čtyři letní a tři zimní tábory, k tomu pobyt u moře a na horách. 

Spolupráce s FOD Klokánek – děti z Klokánku se účastnily letního tábora. Víkendové 

akce („Víkend v sedle“) v Bučovicích, jednodenní akce s koníky v Praze i jiných 

městech (Čarodějnice, Sv. Martin, konec školního roku). Zajíček má 6 zaměstnanců, 

dobrovolníci byli akreditováni. Jeden z „nejaktivnějších“ roků. 
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Rok 2011 – Opět letní (3x) i zimní (3x) integrační tábory. Letní tábory probíhají 

v tábořišti v Bučovicích. Pokračování víkendových i jednodenních akcí s koníky i 

všech předchozích programů: PNB, školička, semináře, dílničky. Ve sdružení působí 

13 zaměstnanců. Také proběhla výstava fotografií, které během Zajíčkových akcí 

pořídili fotografové Aneta Hnyková a Petr Vopelák. Začátek zkušební etapy Zajíčkova 

projektu Kavárny – v kavárně NA SKOK a od listopadu 2011 v kavárně Louvre. 

 

Rok 2012 – Pokračování v dosavadní činnosti. Rekonstrukce tábořiště v Bučovicích. 

Další spolupráce s FOD Klokánek. 16 zaměstnanců. Pokračuje spolupráce s Café 

Louvre v rámci projektu Kavárna. 

 

Rok 2013 – Téměř stejné jako v předchozím roce. Dále probíhaly úpravy tábořiště 

v Bučovicích. Hledání nových sponzorů. Dle NOZ (zánik občanských sdružení) 

transformace na obecně prospěšnou společnost – více o transformaci v úvodu a v 

organizační struktuře. Pokračuje spolupráce s Café Louvre v rámci projektu Kavárna. 

 

Rok 2014 – od 22.2. již jako Zajíček na koni, o. p. s., jsme dále pokračovali v činnosti 

občanského sdružení se stejným jménem. Zaměření na rodiny, podpora celistvé a 

fungující rodiny jako prevence negativních dopadů. Pokračování projektu Kavárna (5 

handicapovaných zaměstnanců). Hledání prostor pro vlastní kavárnu. Získán prostor 

od MČ Prahy 2. Snaha získat stavební povolení, aby mohla začít rekonstrukce. 
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Činnosti uskutečněné v účetním období  

 
V následujících odstavcích jsou vypsány důležitější akce, které Zajíček na koni, o. p. 

s., pořádal nebo spolupořádal. Kromě níže uvedených akcí po celý rok probíhal 

projekt Pomoc na blízko, firemní dobrovolnické dny, hledání sponzorů a další 

drobnější akce – setkání, porady atd. 

 

Leden 2014: 

Bowling za pololetní vysvědčení (za školní rok 2013/2014): 

Setkání se školáky a členy našeho Klubu přátel Zajíčka na Černém Mostě v 

bowling baru. 

Týdenní lyžařský pobyt ve Velké Úpě – Bouda Artur (děti a dobrovolníci) 

 

Únor 2014: 

Zimní integrační tábor na Božím Daru – spolupráce se Skiareálem Novaco. Zimní 

dílničky. 

 

Březen 2014: 

Den v sedle v Bučovicích – loučení se zimou. 

Dílnička – potisk triček (děti i dobrovolníci) 

Prodej Velikonočních pohlednic v pražských kostelích (Sv. Ludmily, Sv. Václava a 

Panny Marie Sněžné). 

 

Duben 2014: 

Den v sedle na Černém Mostě (děti i dobrovolníci) 

Pracovní víkend – oprava tábořiště po zimě, příprava na turnusy letních táborů 

(dobrovolníci) 

Spolupráce se STUDENT AGENCY – reklama na autobusech. 

Se Zajíčkem v divadle Laterna Magika 

 

Květen 2014: 

Víkend v sedle, Bučovice. 

Počítačový seminář – pro dobrovolníky a klienty 

Zajíček v divadle s komisařem Vrťapkou. 

Neviditelná výstava (podpora nevidomých), Praha. 

 

Červen 2014: 

Víkend v sedle, Bučovice. 

Piknik na závěr školního roku, Petřínské zahrady. 

Letní pobyt u moře v Itálii – Rosolina Mare (I. turnus LIT) 

 

Červenec 2014: 

Letní integrační tábor v Bučovicích (II. turnus LIT). 
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Srpen 2014: 

Letní integrační tábor v Bučovicích (III. turnus LIT). 

Jezdecký výcvikový tábor v Bučovicích – program Pomoc na blízko. 

 

Září 2014: 

Víkend v sedle – „Zamávejte létu z koňského hřbetu“, Bučovice. 

 

Říjen 2014: 

Den v sedle – „Jaro, léto, podzim, zima, na koni je to vždy prima“, Praha – Černý 

Most. 

Teambuilding pro vedení – Kobylí na Moravě. 

 

Listopad 2014: 

Svatý Martin ve Voticích – odpoledne s koníky, večerní průvod, Votice. 

Se Zajíčkem ve Švandově divadle, Praha (dobrovolníci, vedení) 

Paintball pro dobrovolníky, Klecany u Prahy. 

Závěrečná schůzka v Café Louvre – program Kavárna se přesouvá (plán pro rok 

2015). 

 

Prosinec 2014: 

Mikulášská nadílka v Malé Hraštici. 

Mikulášský víkendový pobyt na Božím Daru. 

Zahájení programu Staňte se Ježíškem – pomoc dětem ze sociálně slabého 

prostředí. 

Vánoce u koní – Bučovice. 

Vánoční dílnička, Praha. 

Seminář psychologie pro dobrovolníky. 

Kulečník pro dobrovolníky – zhodnocení roku, rozloučení. 
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Poděkování 

 
Jelikož je Zajíček na koni nezisková organizace, její činnost by nebyla možná bez 

finančních, hmotných i nehmotných darů. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří 

v roce 2014 svým příspěvkem naši činnost podporovali. Děkujeme. 

 

Mediální partneři: 

ČT 2 – Chcete mě? 

TV Metropol 

 

 

Zvláštní poděkování: 

Červinka Jan, Ing. 

JUDr. Jiří Ctibor, LL.M., Ph.D. 

Kroc Petr 

Muzikář Karel a Muzikářová Zita 

Náměstková Bohuslava, Mgr. 

Obermaier Oldřich, Ing. 

Sváček Jiří 
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Hlavní partneři: 

 

 
 

 

 

 

 

                              
Partneři a dárci:  
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Naši drobní partneři a dárci: 

 

Accenture services, s.r.o. 

AZ WELD Stuchl, s.r.o. 

BURGER obchod, s.r.o. 

Barclays 

Cadenza 

Cikánová Olga 

COMPAG VOTICE, s.r.o. 

Čermák a Hrachovec, a.s. 

Frdo 

Dětská obuv U zajíčka 

Dlauhoweská Eva s rodinou 

Dostálová Iveta 

DRUPOL, výrobní družstvo 

Dudorkin Jiří 

EKONET, s.r.o. 

Fiala Jonáš 

Foreigners.cz, s.r.o. 

H E M A X, spol. s r.o. 

Hlaváčkovi 

Hornová Eva 

Chalupovi 

Janek spol. s r.o. 

JIMAST, s.r.o. 

Kmeťová Jitka 

Kopalová Lenka 

Krotká Lenka 

Kroutil Jan 

L I N E T, spol. s r.o. 

Lékárna Votice, s.r.o. 

Lochman Pavel, Ing. 

Lojdová Zdislava s rodinou 

Lopata Oldřich, Ing. 

Macalíková Michaela 

Martinovský Jan 

Matouš Hydroponie s.r.o. 

Minilumturo 

Obchodní Centrum Chodov, Unibail- Rodamco 

Oresi, s.r.o. 

PASSERINVEST GROUP, a.s. 

Petřík Jindřich 

Podlahářství Smrček 

Polcar Karel 
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Pribináček (TPK, spol. s.r.o.) 

ProMoPro, s.r.o. 

Příbramský Karel 

Scienta Media s.r.o. 

SENTIS, s.r.o. 

SEVT, a.s.  

Sunkins, a.s. 

Svačinová Lenka 

Svitap J.H.J., spol. s r.o. 

Šandová Jiřina 

Ševčíkovi 

Štětina Jan 

Thompson Personnel Management CZ, s.r.o. 

Tradenet, s.r.o. 

Tyl Lukáš s rodinou 

Váňa Vladimír 

Vilusínská Andrea 

Vogelová Lucie 

Wünschová Zuzana 

Žídková Lenka 

Xerox – sbírka zaměstnanců 

Scienta Media, s.r.o. 

www.emipo.cz 

www.noe.cz 

www.mubrno.cz 

www.smarlife.cz 

www.purco.cz 

www.lukland.cz 

www.hama.cz 

www.dekoraceprodeti.cz 

www.vitaefibre.cz 

www.teddies.cz 

www.boma.cz 

www.herlitz.cz 

www.kovap.cz 

 

Děkujeme za adopci koníka:  

paní Albrechtové Simoně, paní Pospíšilové Mileně, panu Smolovi, panu 

Karáskovi, paní Raušerové Simoně, panu Tomáši Trojánkovi, panu Oczadlému 

Kryštofovi Bc., panu Sommerovi Miroslavu, panu Peterovi Basista, panu 

Pamánkovi Tomáši, paní Vošické Jaroslavě, panu Florin Draghici, paní 

Klimešové Leoně 
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Materiální a technická pomoc: 

 

 

                               
 

 

 

Agency for Migration and Adaptation AMIGA, o.s. 

Advantage Consulting, s.r.o. 

AF Production, s.r.o. 

Agrodat CZ, a.s. 

Artušova stáj 

ALBI Česká republika, a.s. 

B.E.S. Petrovice, s.r.o. 

Baby Partner – S&M Group, s.r.o. 

BOBO BLOK, spol. s r.o. 

Čeňková Natálie 

DUFF Trucks CZ, s.r.o 

DM Drogerie markt, s.r.o. 
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Dolínek Jan 

Dráček.cz 

Elfmarková Monika 

EMIPO, s.r.o. 

EQUISERVIS, spol. s r.o. 

Felcmanová Michaela 

Hyperion, s.r.o. 

Chateau Radíč, s.r.o. 

JSB Bijoux, s.r.o. 

Kostel Panny Marie Sněžné 

Kostel svaté Ludmily 

Kostel sv. Michaela Archanděla 

Kostel svatého Václava 

KOVAP Náchod, s.r.o. 

Loudínová Michaela 

Mladá fronta, a.s. 

Moravská ústředna Brno, družstvo umělecké výroby 

Obeskid Lena 

Ondrušková Hana, Ing. 

Pension Daniela 

Piccollo, s.r.o. 

POLYGOS print, s.r.o. 

PRESTO GROUP, a.s. 

R&B Mědílek, spol. s r.o. 

Resiz Computer, s.r.o. 

Róbert Hrabčák 

Rodinná farma Václav Matoušek 

Siemens 

Ski Areál Novako, paní Nováková 

Student Agency, k.s. 

T-Mobile 

Tiskárna Helbich, a.s. 

Tulupová Elena 

Unilever ČR, spol. s.r.o. 

Vizard, s.r.o. 

Vopelák Petr, fotograf 

Votická pekárna, s.r.o. 

Zikmund Václav, hudebník 

Zuska Karel, JUDr. 
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Spolupráce s ostatními organizacemi 

 

V roce 2014 jsme spolupracovali s dětmi a tetami z projektu Klokánek. Děti se 

účastnily letních integračních pobytů. 

 

Další spolupráce probíhala se sdružením AMIGA. 

 

Jak můžete pomoci? 

 

Způsobů, jak můžete přispět na činnost ZNK, je více. Finančně, materiálně i vlastní 

prací jako dobrovolníci, nebo formou firemního dobrovolnictví. 

 

- Finanční pomoc  

prostřednictvím sponzorského daru je možná na transparentní účet u Fio Banky: 

č.ú. 2300738014/2010, 

nebo dárcovskou SMS: DMS ZAJICEKDETEM na číslo 87 777. 

 

- Materiální pomoc  

je vždy vítána, konkrétní věci se mění, ale vzhledem k tomu, že jsme nezisková 

organizace pracující s koňmi a dětmi, tak nejčastěji potřebné vybavení a předměty 

jsou: 

 

el. ohradník pro koně – jakékoliv množství, typ aktuálně upřesníme 

izolátory na ohradu – jakékoliv množství, typ aktuálně upřesníme 

solné a minerální lizy – jakékoliv množství 

okrasné květiny a dřeviny 

bezpečnostní jezdecké helmy – 1 až 6 ks pro děti na koníky; stačí zn. Casco, 

nastavitelná velikost, spíše menší (S–M nebo 2x S, 2x M a 2 L) 

náplně do tiskáren - typy sdělíme 

notebooky ve velmi dobrém stavu 

bezdrátové myši 

malá funkční tiskárna na multifunkční cartridge 

papírové talíře a jednorázové nádobí vůbec 

džusy pro děti na akce 

sušenky a bonbony pro děti na akce 

karimatky na terapie 

kvalitní CD přehrávač se vstupem na USB flash (mp3) 

prodlužovačky 

rozdvojky 

elektrické piano, varhánky 

reproduktory 

balíky bílých papírů (A3, A4) 
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hry a hračky pro děti – nové, kvalitní, nejlépe didaktické: (např. www.granna.cz) 

 

- Můžete také pomoci tím, že se stanete dobrovolníkem, činností je spousta: 

vodění koní s dětmi, výtvarná činnost, muzikoterapie, pomoc s organizací 

jednodenních akcí, táborů a dnů v sedle. 

- Sponzorství dítěte prostřednictvím programu „Pomoc na blízko“, více v sekci 

projekty. 

- Firemní dobrovolnictví – pro větší i menší firmy, možnost, jak nabídnout svým 

zaměstnancům strávit den mimo jejich obvyklé pracoviště a přitom tím někomu 

pomoci. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.granna.cz/


28 

 

Kontakty 

 

Mgr. Markéta Šulcová  

výkonná ředitelka o. p. s. 

projektová a finanční manažerka, personalistika 

Tel: +420 731 009 645 

Mail: m.sulcova@zajiceknakoni.cz  

 

Mgr. Helena Krejčíková 

předsedkyně správní rady 

zástupkyně ředitelky 

projektová manažerka 

Tel: +420 774 939 662 

Mail: h.krejcikova@zajiceknakoni.cz  

  

Veronika Náměstková 

členka správní rady 

koordinátorka projektu Jízdy  

na koních Hostivař, DMS 

Tel: +420 731 408 955 

Mail: v.namestkova@zajiceknakoni.cz  

 

Martin Splavec 

člen správní rady 

koordinátor Terapeutických dní v Hostivaři 

Tel: +420 724 958 351 

Mail: m.splavec@zajiceknakoni.cz  

 

Ing. Kristýna Doležalová 

členka dozorčí rady 

vedoucí projektu Kavárna 

koordinátorka projektu Pomoc na blízko, pomoc dětem po celý rok 

Tel: +420 774 052 296 

Mail: k.dolezalova@zajiceknakoni.cz  

 

Martina Krejčíková 

kapitánka Klubu přátel Zajíčka 

projekt Kavárna 

Tel: +420 774 497 790 

Mail: martina.klub@zajiceknakoni.cz  

 

 

 

mailto:m.sulcova@zajiceknakoni.cz
mailto:h.krejcikova@zajiceknakoni.cz
mailto:v.namestkova@zajiceknakoni.cz
mailto:m.splavec@zajiceknakoni.cz
mailto:k.dolezalova@zajiceknakoni.cz
mailto:martina.klub@zajiceknakoni.cz
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SOUČÁSTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY JE AUDITORSKÁ ZPRÁVA ZA ROK 2014 (v 

příloze)  
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Příloha 1: Auditorská zpráva za rok 2014 
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Příloha 2: Prohlášení vedení účetní jednotky k auditu r. 2014 
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Příloha 3: Hospodaření Zajíček na koni, o.p.s., v roce 2014 

 
1. Východiska 

Zajíček na koni, o.p.s., se transformoval na konci roku 2013 z občanského sdružení na 

o.p.s., tato transformace byla právně završena zápisem do veřejného rejstříku obecně 

prospěšných společností dnem 22. února 2014. 

Zajíček na koni, o. p. s., realizoval v roce 2014 pouze činnosti v hlavní činnosti v souladu se 

svými stanovami a zapsanými obecně prospěšnými činnostmi. Doplňková činnost nebyla 

v roce 2014 realizována.   

Příjmy z hlavní činnosti představovaly převážně přijaté dary, resp. platby za bezúplatná 

plnění, dále příjmy z grantů, příjmy z prodeje vlastních výrobků v rámci terapeutické činnosti 

(pohlednice vytvořené v rámci arteterapie), příjmy z plateb účastnického poplatku za tábor, 

výtěžky z akcí a příspěvky na kofinancování poskytovaných služeb. Dalšími příjmy z hlavní 

činnosti byly úroky z běžného účtu.  

Účetním obdobím o.p.s. je kalendářní rok. 

O.p.s.  má investiční majetek pořízený z vlastních zdrojů v období před transformací na 

o.p.s., nevlastní nemovitosti. 

Přepočtený počet zaměstnanců v roce 2014: 3 

 

2. Hospodaření v roce 2014 (údaje v Kč) 

a) Způsob a metody účtování 

V rámci hlavní činnosti jsou sledovány účetní střediska podle jednotlivých dílčích činností ve 

struktuře po skupinách, resp. nadřazených střediscích, následovně: 

110 – hlavní provoz 

120 – pobyty: 121 – letní tábory, 122 – zimní tábory, 123 – víkendové pobyty 

130 – tábořiště: 131 – tábořiště, 132 – jízdy, 133 – adopce koní 

140 – „školička“: 141 – vzdělávání, 142 – semináře, 143 – kurzy  

150 – KC centrum 

160 – Pomoc na blízko 

170 – Kavárna 

180 – Dobrovolnictví 

190 – Klub přátel Zajíčka 

Doplňková činnost je účtována jako účetní středisko č. 2, v roce 2014 nebylo účtováno. 
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b) Hlavní činnost 

NÁKLADY 

50x Spotřebované nákupy       401.601,79 

Z toho: 

- Kancelářské potřeby    23.062,50 

- Odborná literatura    14.299,60 

- Spotřební a technický materiál  36.408,48 

- Pomůcky na realizaci programů             237.684,21 

- Materiál na arteterapii   11.918,00 

- Drobné předměty    56.322,00 

- Spotřeba energie    21.907,00   

51x Služby                 813.620,92 

Z toho: 

- Opravy a udržování    13.633,00 

- Cestovné     11.763,54 

- Náklady na reprezentaci     6.326,00 

- Poštovné       2.629,00 

- Kopírování, tisk    14.206,70 

- Propagace     18.405,00 

- Telefonní poplatky    19.772,00 

- Nájemné     180.506,00 

- Ubytování a stravování   32.600,00 

- Ekonomické služby    67.116,00 

- Služby pro realizaci programů  106.865,50 

- Služby v rámci pomoci na blízko  113.629,00 

- Služby v rámci adopce koní   146.562,00 

- Školení a vzdělávání    15.686,00 

- Přepravní služby    41.240,60 

- Ostatní služby     22.680,58 

52x Osobní náklady        847.442,00 

Z toho: 

- Mzdové náklady    262.400,00 

- OON: dohody o provedení práce  494.776,00 

- Zákonné sociální a zdravotní pojištění  89.216,00 

- Ostatní sociální pojištění   1.050,00 
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53x Daně a poplatky        1.092,12 

Z toho: 

- Ostatní daně a poplatky   1.088,00 

- Srážková daň z úroků na běžném účtu 4,12 

54x Ostatní náklady        17.268,79 

Z toho: 

- Bankovní poplatky    6.500,80 

- Pojištění     3.642,99 

- Spotřeba nepeněžních darů   7.000,00 

- Jiné náklady        125,00 

55x Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek   52.130,00 

58x Poskytnuté příspěvky        62.550,00 

 

Náklady celkem                 2.195.705,62 

 

 

VÝNOSY 

60x Tržby za vlastní výkony           128.190,00 

Z toho: 

- Výrobky z terapeutické činnosti  16.670,00 

- Účastnické poplatky tábory   41.010,00 

- Pořádání akci     58.110,00 

- Kofinancování služeb    12.400,00 

68x Přijaté příspěvky - dary       1.864.801,50 

69x Provozní dotace - granty          220.000,00 

 

Výnosy celkem        2.213.016,76 

 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK  

 

Celkem zisk 17.311,14 Kč. 

 

3. Výhledy a závěry 

Na zisk z hlavní činnosti je použito uplatnění daňové úspory na základě § 20, odst. 7, zákona 

o daních z příjmů a za podmínek stanovených tímto ustanovením.  


