
Devět životů 
výroční zpráva za rok 2014

Devět životů vzniklo v lednu 2010 jako občanské sdružení a v roce 2014 se transformovalo na o.p.s. 
Organizace má sedm členů, kteří svou práci vykonávají bez nároku na odměnu a ve svém volném 
čase. Primárním cílem organizace je ochrana koček, tedy příjem opuštěných zvířat, poskytnutí po-
třebné veterinární péče a následné hledání nových domovů pro ně. Kromě toho probíhá kastrační 
program mající za cíl snížit počet nechtěných koťat a ozdravení populace a na to navazující krmič-
ský program, v rámci kterého je distribuováno krmivo venkovním koloniím koček o rozsahu přes 
100 zvířat a kontrolován jejich zdravotní stav. Tato zvířata jsou odchytávána, kastrována a vracena 
do původní lokality.

Organizace má k dispozici 6 domácích depozit, tedy domácnos-
ti schopné vzít do dočasné péče bezprizorní kočky, dokud jim není 
nalezen nový domov. Největší depozitum je ve Zvoleněvsi u Slané-
ho a slouží pro příjem a karanténu zvířat, zbývající (Praha 5, Praha 10, 
Praha 13, Kralupy nad Vltavou a Trubská u Berouna) jsou určena pro 
kočky, které prošly karanténou ve Zvoleněvsi, jsou odblešené, odčer-
vené a minimálně jednou očkované. Příležitostně je využívána pomoc 
několika dalších dobrovolnických depozit. 

V neposlední řadě pak Devět životů zajišťuje zooterapii v domově pro 
seniory a pořádá celorepublikovou akci Strom splněných kočičích přá-
ní, jejímž cílem je získávat finanční a materiální pomoc i pro podobné 
organizace. Do této akce je zapojeno okolo 35 organizací a koná se 
dvakrát ročně.

Transformace na obecně prospěšnou společnost s  sebou přinesla nutnost rozšířit členskou zá-
kladnu. Na post ředitelky usedla dosavadní předsedkyně Alena Nováková, která se také stará 
o účetnictví. Ve správní radě najdete Ivanu Židoňovou a dvě nové členky, které s námi však již 
léta spolupracují: Janu Jandovou a Věru 
Pavlíkovou. Prvně jmenovaná pracuje 
jako veterinární sestřička, zvládá tedy 
i náročnější péči o nemocná zvířata.

V  dozorční radě jsou dvě zakládající 
členky: Zuzana Harcubová a Františka 
Kernová, ke kterým přibyla MVDr. Len-
ka Zajíčková, naše kmenová veterinářka. 
Jejím úkolem je dohlížet na kvalitu péče 
o zvířata, dodržování stanovených pra-
videl a postupů.



Činnost v roce 2014

S novými členy vzrostla také chuť na větší projekty. Bylo 
naplánováno přestěhování sídla, protože dosavadní 
budova a pozemek nestačily a přestávaly vyhovovat 
našim potřebám. Okamžitě se začalo s  rekonstrukcí 
prostor pro kočky a výstavbou samostatně stojící pro-
storné karantény s větší kapacitou. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o soukromý objekt, není tato stavba ani stě-
hování financováno z peněz společnosti, ale výhradně 
ze soukromých zdrojů. Proto také plánované úpravy 
potrvají poněkud déle. 

V průběhu roku se Devět životů zúčastnilo za pomoci dobrovolníků nadprůměrného množství 
akcí. Jednalo se jak o umisťovací výstavy, tak i o akce nesouvisející přímo s problematikou bez-
prizorních koček. Cílem byla osvěta a získání prostředků na provoz organizace prostřednictvím 
charitativního krámku.

Z hlediska koček pro nás tento rok byl velmi smutný. Přijali jsme několik zvířat, pro která přišla 
pomoc z různých důvodů pozdě (FIV, selhání ledvin, celkové selhání orgánů). I přes dodržování 
veškerých karanténních pravidel propukla těsně před Vánoci v karanténě epidemie panleukope-
nie. Díky obětavé péči naší kolegyně a nasazení správné léčby se podařilo velkou část nemocných 
zvířat zachránit, ale čtyři koťata svůj boj prohrála. Celkem za tento rok uhynulo nebo muselo být 
uspáno 11 koček. Optimističtější údaj je číslo 110 označující počet zvířat, která našla domov. 

Zooterapie

Téměř od začátku fungování organizace dojíždějí 
členové a dobrovolnice každý týden provozovat 
zooterapii do domova pro seniory ve Smečně. 
Letos jsme přišli o naši dlouholetou skvělou tera- 
peutku kočku Báru, která podlehla rakovině plic. 
Jelikož jsme již dříve počítali s  jejím odchodem 
do terapeutického důchodu, začali jsme chodit 
na návštěvy s kocourem Pinniem. Dále nám po-
máhá naše členka Jana se sphynxem Caccaem 
a psem Bingem. 

K návštěvám Smečna neodmyslitelně patří vá-
noční setkání s obyvateli a zaměstnanci domova 
a zástupci Devíti životů. Ti pro seniory vždy na-
chystají malé dárky v podobě perníčků a dalších 
drobností. Dárky jsme nakoupili z daru, který 
nám na tento program věnovala firma GE Money 
Bank. Místní zase tradičně mezi sebou vyberou 
peníze a nakoupí krmení pro zvířecí terapeuty. 
Za léta spolupráce tak vzniklo mezi oběma stra-
nami pevné pouto.



Strom splněných kočičích přání

Projektem, který se svým rozsahem vyrovná ostat-
ním činnostem organizace, se stala původně malá 
akce s názvem Strom splněných kočičích přání, kte-
rá má samostatný web www.kociciprani.cz. Tato in-
ternetová akce na podporu organizací zabývajících 
se ochranou koček z celé České republiky se koná 
dvakrát ročně – na Velikonoce a na Vánoce. Na webu 
jsou vystaveny profily zvířat z útulků a jejich přání. 
Dárci jim je mohou splnit zakoupením dárku nebo 
posláním příslušné částky na adresu útulku. Dále 
je možné „plnit misky“ a v tomto roce nově přibyla 
možnost zaplatit kočce potřebné zdravotní vyšetře-
ní. Akci pořádáme s  podporou několika dobrovolníků a jediné náklady na ni jsou investice do 
reklamy na Facebooku (platí  členové týmu Kočičího přání ze svých soukromých peněz). Vánoční 
kolo akce opět ukázalo, že ta spousta práce kolem organizace má smysl. Pro kočky se vybraly dva 
miliony korun, což překonalo všechny dosavadní rekordy a očekávání.

Kastrační program

V rámci kastračního programu v oblasti Slaného a Kralup nad Vltavou bylo vykastrováno 396 zví-
řat. Většina zvířat byla navrácena majitelům nebo do původní lokality, u nás jich zůstalo 36 a ná-
sledně byla nabídnuta k osvojení.

Kastrační program je sice finančně velmi náročný, ale snížení počtu opuštěných koček je pro nás 
důležité. Proto jsou v rámci tohoto projektu často kastrována i zvířata, která mají majitele, ale ten 
nemá vůli situaci na vlastní náklady řešit nebo nemá finance. Do programu jsou začleněny 4 vete-
rinární ordinace.

Pořádané akce a krámek MEOW

Veřejné kulturní akce, benefiční koncerty, trhy a další podobné akce jsou vítaným zdrojem příjmů 
a kontaktů. Pomáhají organizaci se zviditelňovat a nacházet domovy pro bezprizorní kočky. Mezi 
ty zajímavé patřily v uplynulém roce například Světová výstava koček v pražských Letňanech, fes-
tival Mighty Sounds v Táboře, skvělá akce Zažít město jinak, NGO market či Veletrh For Pets. Za 
rok vyrazil krámek za asistence členů a dobrovolníků celkem na několik desítek akcí, nejvíce pak 
v předvánočním období.
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Prodejem výrobků v benefičním krámku MEOW je financována 
zejména veterinární péče (vakcíny, léčba, kastrace). Krámek na-
bízí velký výběr triček, tašek, pelíšků, hraček pro kočky a drob-
nou bižuterii. Každý rok je vydáván kalendář. Krámek funguje 
i jako e-shop a je přítomen na všech našich akcích. Každý ná-
kup je pro organizaci velkou pomocí.

Obrovský dík patří všem našim dobrovolníkům a dárcům za po-
moc a finanční podporu – bez nich by naše práce byla mnohem 
složitější. Podpora veřejnosti je pro nás velmi důležitá. Díky 
každodennímu kontaktu na sociálních sítích můžeme naše 
příznivce lépe poznat a snažíme se je co nejvíce informovat, 
aby věděli, že si velmi vážíme jejich darů a záleží nám na jejich 
názoru. Nejen finanční dary a materiální pomoc, ale i pozitivní 
reference našich fanoušků přispívají ke zvýšení počtu umístě-
ných zvířat. Velkou radost pro nás dále představují osvojitelé 
zvířat, kteří s námi také zůstávají v kontaktu a pravidelně zasílají informace o svých miláčcích. To 
vše dohromady je silným impulsem pro pokračovaní v naší práci a snahu se posouvat dále.

KASTRACE

Vrácené do původní lokality nebo kočky majitelů 360

Depozitní 36

CELKEM 396

POČTY ZVÍŘAT V ROCE 2014

Převod z roku 2013 44

Přijato 129

Umístěno 110

Vypuštěno do původní lokality 0

Vráceno majiteli (dočasná veterinární péče) 7

Úhyn a uspání 11

STAV K 31. 12. 2014 45

ÚHYNY A USPÁNÍ 

Selhání ledvin 2 (Jaruška, Hroch)

FIV 1 (Britta)

Zhoubný nádor ucha 1 (Van Goghová)

Rakovina plic 1 (Bára)

Celkové selhání org. 1 (Smrček)

Efuzní forma FIP 1 (Tygřík II.)

Panleukopenie 4 (Medina, Audi, Suzuki, Jeep)

CELKEM 11

http://cici.cz/kramek.php






a) Název účetní jednotky: Devět životů, o.p.s.                  (dále jen "Společnost")
Sídlo: Zvoleněves 102, 273 25 Zvoleněves
Právní forma: Obecně prospěšná společnost, zapsaná v rejstříku obecně 

prospěšných společností, vedeném Městským soudem v 
Praze, spisová značka O 1435.

Identifikační číslo: 228 19 789     DIČ: CZ22819789
Registrace: Městský soud v Praze, oddíl O, vložka 1435 (od 29.1.2014)
Předmět činnosti: Provozování zařízení pro péči o opuštěná, zatoulaná a 

týraná zvířata, hledání nového domova pro opuštěná, 
zatoulaná a týraná zvířata, program pro redukci porodnosti 
koček, osvětová a poradenská činnost zaměřená na 
problematiku opuštěných, zatoulaných a týraných zvířat, 
provozování zooterapie a pořádání kulturních a 
společenských akcí se zaměřením na problematiku 
opuštěných, zatoulaných a týraných zvířat.

Statutární orgány: Výkonným statutárním orgánem "Společnosti" je ředitelka 
Alena Nováková. Dále jsou statutárním orgánem:
Správní rada:
 - Ivana Židoňová
 - Jana Jandová
 - Věra Pavlíková
Dozorčí rada:
 - Zuzana Harcubová
 - Františka Kernová
 - Lenka Zajíčková

b) Zakladatelé, zřizovatelé: Zakladatelem "Společnosti" je paní Alena Nováková. 
Společnost vznikla změnou právní formy občanského 
sdružení O.S. Devět životů se sídlem Zvoleněves 102, PSČ 
27325

ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, 
pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE  ve zjednodušeném rozsahu                        
ke dni 31.12.2014

Příloha k účetní závěrce je sestavena popisným způsobem tak, aby přehledně a srozumitelně vysvětlovala
a doplňovala informace obsažené ve výkazech Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2014, a to v souladu

s § 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 



Vklady do vlastního jmění: Společnost je založena  bez majetkového vkladu, na základě 
zákona č. 68/2013 Sb., o změně právní formy občanského 
sdružení na obecně prospěšnou společnost. Veškerý 
majetek, závazky a pohledávky původního občanského 
sdružení přechází na "Společnost", která je přímým 
pokračovatelem občanského sdružení, a přebírá jeho 
identifikační číslo i jeho historii. Změna právní formy 
"Společnosti" byla provedena notářským zápisem dne 
17.12.2013, kdy byla přijata zakládací listina obecně 
prospěšné společnosti.

c) Účetní období: 1.1. - 31.12.2014
Použité účetní metody: Účetnictví je vedeno ve zjednodušeném rozsahu a je

v souladu se:
 - zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů
 - vyhláškou č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví 
pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti 
není podnikání,
 - českými účetními standardy č. 401 až 414 vydanými 
Ministerstvem financí pro účetní jednotky, jejichž hlavním 
předmětem činnosti není podnikání a které účtují podle 
vyhlášky.

Způsob zpracování účetních 
záznamů:

Účetní software POHODA, který splňuje všechny požadavky 
právních předpisů týkajících se vedení účetnictví.

Úschova účetních záznamů: sídlo Společnosti
Aplikace obecných účetních zásad: Základní princip účtování "Společnosti" vychází z části čtvrté 

výše uvedené vyhlášky č. 504/2002 Sb., která platí mj. pro 
obecně prospěšné společnosti. Majetek "Společnosti" je 
tvořen dlouhodobým majetkem, zásobami materiálu a zboží, 
finančními prostředky, věcmi a majetkovými právy, a je jejím 
vlastnictvím. Výnosy "Společnosti" tvoří přijaté dary na hlavní 
činnost, dále tržby za vlastní hlavní a hospodářskou činnost, 
příp. jiné příjmy.Tyto příjmy slouží k pokrytí výdajů na hlavní 
a hospodářskou činnost "Společnosti". K poslednímu dni 
účetního období jsou vypracovány výkazy rozvahy a zisku a 
ztráty ve zjednodušeném rozsahu a související příloha k 
účetní závěrce.

Způsoby oceňování a odpisování: "Společnost" oceňuje majetek v pořizovacích cenách. 
Dlouhodobý majetek je odepisován v souladu s zákonem o 
daních z příjmů. 

Způsob stanovení oprávek k 
majetku, reálné hodnoty majetku a 
závazků:

Oprávky k majetku tvoří součet odpisů majetku za dobu jeho 
užívání. "Společnost" doposud neprováděla přecenění 
majetku a závazků.



Způsob tvorby a výše vytvořených 
opravných položek a rezerv:

"Společnost" netvoří žádné opravné položky.

d) Významné události, které nastaly 
mezi rozvahovým dnem a 
okamžikem sestavení účetní 
závěrky:

Rozvahovým dnem je 31.12.2014. Okamžik sestavení účetní 
závěrky je 24.06.2015. V tomto období nenastaly žádné 
významné události, které by ovlivnily účetní závěrku.

e) Způsob oceňování použitý pro 
položky aktiv:

Veškerá aktiva jsou oceněna v nominální hodnotě, která 
rovněž odpovídá reálné hodnotě. "Společnost" nemá žádná 
aktiva v cizí měně. Zásoby materiálu a zboží jsou oceňovány 
způsobem B.

Způsob oceňování použitý pro 
položky závazků:

Veškeré závazky jsou oceněny v nominální hodnotě, která 
rovněž odpovídá reálné hodnotě. "Společnost" nemá žádné 
závazky v cizí měně.

f) Podíl v jiných účetních jednotkách: "Společnost" nemá podíl v žádných jiných účetních 
jednotkách sama ani prostřednictvím třetích osob jednajících 
jejím jménem a na její účet.

g) Závazky pojistného na sociálním 
zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti:

"Společnost" nemá žádné závazky z titulu tohoto pojistného.

Závazky pojistného na veřejné 
zdravotní pojištění:

"Společnost" nemá žádné závazky z titulu tohoto pojistného.

Závazky z titulu daňových 
nedoplatků u místně příslušných 
finančních a celních orgánů:

"Společnost" nemá žádné závazky z titulu těchto nedoplatků. 
V červnu 2015 byla zjištěna nová povinnost k silniční dani, 
proto bylo podáno dodatečné daňové přiznání a doplatek 
daně včas a řádně uhrazen.

h) Počet a jmenovitá hodota akcií nebo 
podílů:

"Společnost" nemá žádné akcie ani podíly.

i) Majetkové cenné papíry, dluhopisy 
nebo obdobné cenné papíry a práva:

"Společnost" nemá žádné cenné papíry ani práva.

j) Částky dlužené, které vznikly v 
běžném účetním období a u kterých 
zbytková doba splatnosti přesahuje 
dobu 5 let:

"Společnost" nemá žádně takto dlužené částky.

k) Finanční nebo jiné závazky, které 
nejsou obsaženy v rozvaze:

"Společnost" nemá žádné finanční ani jiné závazky, které by 
nebyly obsaženy v rozvaze.

l) Výsledek hospodaření: Výsledek hospodaření "Společnosti" za rok 2014 činí                
173 tis. Kč (zisk).

m) Průměrný evidenční přepočtený 
počet zaměstnanců:

"Společnost" nezaměstnávala v průběhu r. 2014 žádné 
zaměstnance.



n) Výše stanovených odměn a 
funkčních požitků členům 
statutárních, kontrolních nebo jiných 
orgánů:

"Společnost" nevyplácela žádné odměny.

o) Účast členů statutárních, kontrolních 
nebo jiných orgánů v osobách, s 
nimiž účetní jednotka uzavřela 
obchodní smlouvy nebo jiné smluvní 
vztahy:

Členka dozorčí rady paní Lenka Zajíčková poskytuje 
veterinární služby "Společnosti", a to za ceny v místě a čase 
obvyklé.

p) Zálohy a úvěry poskytnuté členům 
statutárních orgánů:

"Společnost" neposkytla žádné zálohy ani úvěry členům 
statutárního orgánu.

q) Rozsah, ve kterém byl výpočet zisku 
nebo ztráty ovlivněn způsoby 
finančního oceňování majetku:

Výpočet hospodářského výsledku nebyl ovlivněn způsoby 
finančního oceňování majetku.

r) Způsob zjištění základu daně z 
příjmů:

Základ daně z příjmů je vypočten z účetního hospodářského 
výsledku (tzv. široký daňový základ), který je zvýšen o 
daňově neuznatelné náklady (poskytnuté dary daňově 
neuznatelné) a následně upraven v souladu s Přílohou č. 3 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů.

s) Rozdíl mezi daňovou povinností 
připadající na běžné/minulé účetní 
období a již zaplacenou daní v těchto 
účetních obdobích:

Základ daně zjištěný podle odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o 
daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů se snižuje o 
"běžný" daňový základ, a použitá úspora bude použita v 
následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů 
prováděných nepodnikatelských činností.

t) Údaje o významných položkách 
rozvahy:

Údaje k 31.12.2014 (zaokrouhlené na tis. Kč):

Aktiva - celkem 402 tis. Kč Dlouhodobý nehmotný majetek: 12 tis. Kč (doposud 
netvořeny oprávky)
Dlouhodobý hmotný majetek: 65 tis. Kč
Oprávky k dlouhodobému DHM: -36 tis. Kč
Zásoby materiálu a zboží: 54 tis. Kč
Pokladna: 181 tis. Kč
Běžné účty: 120 tis. Kč
Pohledávky: 0 tis. Kč
Nákl. příštích období (časové rozlišení pojištění, aktualizace 
SW): 6 tis. Kč

Pasiva - celkem 402 tis. Kč Jmění: 228 tis. Kč
Zisk za r. 2014:  173 tis. Kč
Závazek - doplatek silniční daně: 1 tis. Kč



Údaje o významných položkách 
výkazu zisku a ztráty:

Údaje k 31.12.2014 (zaokrouhlené na tis. Kč):

Náklady z hlavní činnosti: 997 tis. Kč
Náklady z hospodářské činnosti: 150 tis. Kč

Výnosy z hlavní činnosti: 994 tis. Kč
Výnosy z hospodářské činnosti: 326 tis. Kč

Účetní hospodářský výsledek: Zisk: 173 tis. Kč

u) Údaje o přijatých a poskytnutých 
darech, jejich dárcích a příjemcích:

Přijaté dary: "Společnost" přijala v r. 2014 celkovou částku 955 tis. Kč 
formou daru, které použila na financování své hlavní činnosti. 
Seznamy konkrétních dárců jsou uloženy v sídle 
"Společnosti" spolu s účetnictvím.

Poskytnuté dary: "Společnost" poskytla v r. 2014 věcné dary v celkové 
hodnotě 12 tis. Kč, a to klientům domova pro seniory ve 
Smečně v souvislosti s vánočním posezením s 
felinoterapeuty. Vzhledem k tomu, že tyto věcné dary nebyly 
předem konzultovány s vedením domova, nejedná se o 
daňově uznatelnou položku z hlediska daně z příjmů.

v) Přehled o veřejných sbírkách: "Společnost" nepořádala žádné veřejné sbírky.

w) Způsob vypořádání výsledku 
hospodaření z předcházejících 
účetních období, zejména rozdělení 
zisku:

Vzhledem k tomu, že "Společnost" vznikla v r. 2014, není 
tato položka naplněna. Zisk za r. 2014 bude použit na 
úhradu nákladů hlavní činnosti "Společnosti".

24.06.2015

Alena Nováková                                                                                                   
(ředitelka o.p.s.)

Ing. Lenka Šulcová

Sestaveno dne:

Vypracovala:

Podpisový záznam statutárního 
orgánu účetní jednotky:


