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Vítáme vás u naší výroční zprávy za rok 2019 a děkujeme vám, že jste si udělali čas na její přečtení. 
Jako každý rok bychom vám rádi i letos umožnili nahlédnout do zákulisí projektu VašeVýživné.cz. 

Rok 2019 byl z našeho pohledu velmi úspěšný. Potěšila nás zejména částka 70 milionů korun, kterou se 
podařilo vymoci a odeslat rodičům. Oproti roku 2018 se tato částka navýšila o více než 10 milionů korun. 
Přejeme si, aby i do budoucna jen rostla. 

V programu jsme během uplynulého roku přivítali více než 9 500 nových rodičů, kteří se rozhodli získat 
to, co jim i jejich dětem právem náleží. Projevené důvěry si velmi vážíme a jsme odhodláni udělat vše, 
co je v našich silách. 

Ani přes všechny úspěchy nebyl rok 2019 zcela dokonalý. I tentokrát jsme se museli potýkat s případy, 
u kterých nebylo možné najít řešení. Vždy nás to mrzí, protože v takových chvílích cítíme ohromnou 
bezmoc. Proto doufáme, že podobných případů bude ubývat a že brzy bude možné pomoci každému, 
kdo se na nás obrátí. 

Mé největší poděkování patří týmu, který za projektem VašeVýživné.cz stojí. Týmu, pro který je tato 
činnost zároveň i posláním. Týmu, který vždy s úsměvem na tváři odvádí náročnou práci a pomáhá 
rodinám v nelehkých obdobích jejich života.

Máme před sebou ještě hodně práce. Dobře si uvědomujeme, že to nebude snadné. Zároveň však víme, 
že každý dílčí úspěch je velkým krokem vpřed. Pevně věřím, že úspěchů bude už jen přibývat – stejně jako 
příběhů se šťastným koncem.

PÁR SLOV NA ZAČÁTEK
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Za VašeVýživné.cz

Filip Sýkora
předseda



Program VašeVýživné.cz pomáhá už od roku 2015, kdy pod záštitou Asociace neúplných rodin vznikl.

Naší hlavní aktivitou je pomoc s vymáháním dlužného výživného. Může se na nás obrátit rodič 
(případně i samotné dítě starší 18 let), který eviduje dluh na výživném. My následně pomůžeme 
s veškerou administrativou i příslušnými kroky. Spolupracujeme s advokáty, exekutory a dalšími 
odborníky na danou problematiku. 

Kromě materiální pomoci se zaměřujeme i na pomoc psychologickou. Za tímto účelem jsme zřídili bezplatnou 
psychologickou poradnu, která je všem našim rodičům plně k dispozici.

V neposlední řadě je nutné zmínit naše mediální aktivity, jejichž prostřednictvím seznamujeme veřejnost 
s problematikou dlužného výživného, a přispíváme tak k lepší informovanosti. Pravidelně se setkáváme nejen 
se zástupci jednotlivých médií, s jejichž pomocí se objevujeme v televizních pořadech i novinách s ohromným 
dosahem, ale také s pracovníky odborů sociálně-právní ochrany dětí. Samostatnou kapitolou je poté účast 
v politických diskuzích na dané téma.

Nejen našim klientům poté poskytujeme i poradenskou činnost na bezplatné telefonní lince 800 400 441. 
Na veškeré dotazy odpovídáme i prostřednictvím e-mailu info@vasevyzivne.cz nebo Facebooku, kde jsme 
kromě vlastní stránky založili i soukromou skupinu s názvem Rodina, výživné a vše s tím spojené.

O PROGRAMU VAŠEVÝŽIVNÉ.CZ
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mailto:info%40vasevyzivne.cz?subject=
https://www.facebook.com/groups/1801404480168532/


Čísla jsou pro nás důležitá. Pomáhají nám analyzovat naši činnost, vizualizovat největší úspěchy a hledat 
i případné slabiny, na kterých můžeme dále pracovat. Jak vypadal rok 2019? To si můžete prohlédnout 
v přehledné infografice. 

Díky pravidelně aktualizovaným datům dokážeme zjistit celou řadu údajů. Víme, že průměrný dluh na 
výživném činil v loňském roce 57 000 Kč, každý 20. rodič měl určené nižší výživné než 1 000 Kč a průměrné 
měsíční výživné se zastavilo na částce 2 800 Kč. Díky získaným informacím dokážeme popsat i průměrného 
dlužníka na výživném. Pokud jste si jej představovali jako nezaměstnaného muže se základním vzděláním, 
možná pro vás bude námi sestavený profil překvapením. 

Nesmíme ovšem zapomínat ani na pozitivní čísla. Prvním a zřejmě i nejdůležitějším z nich je hodnota 
70 milionů korun. Ta označuje částku, kterou se díky našemu projektu podařilo odeslat rodičům 
samoživitelům. Další hodnotou, která nám do žil vlévá pořádnou dávku optimismu, je 37 565. Právě tolika 
rodičům už v rámci projektu pomáháme. Těší nás, že jen v loňském roce se zapojilo 9 536 nových rodičů.

ROK 2019 V ČÍSLECH
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Už jsme zmínili, že pomoc se získáním dlužného výživného není naší jedinou aktivitou. Co dalšího jsme 
v uplynulém roce dělali? 

Akce pro veřejnost
Osobní setkání nás baví nejvíc. Proto pravidelně opouštíme prostory našich kanceláří, abychom se nejen 
s rodiči a jejich dětmi potkali tváří v tvář. V roce 2019 jsme tak navštívili například NGO Market, Smajlee den 
nebo Veletrh sociálních služeb. 

CO JSME DĚLALI NAVÍC?
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NGO Market 2019, který se uskutečnil 10. dubna ve Foru Karlín. 

https://www.vasevyzivne.cz/ngo-market-2019/
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Dubnový Smajlee den 2019 v pražské kavárně Vnitroblock. 

https://www.vasevyzivne.cz/smajlee-den-2019/


Veletrh sociálních služeb v Horních Počernicích.
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https://www.vasevyzivne.cz/veletrh-socialnich-sluzeb-v-hornich-pocernicich-2019/
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Charitativní činnost
Kromě aktivní účasti na marketech a veletrzích jsme se pustili i do vlastní charitativní činnosti. Podpořili jsme 
azylové domy pro maminky s dětmi, jejichž příběhy nás silně zasáhly.

CO JSME DĚLALI NAVÍC?

Předvánoční pomoc pro azylový dům v Praze. 

https://www.vasevyzivne.cz/pomoc-pro-maminky-v-azylovych-domech/
https://www.vasevyzivne.cz/pomoc-pro-azylovy-dum-v-praze/
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Spolupráce s OSPODy i dalšími odbory
Stejně jako v předchozích letech, i v loňském roce jsme se setkávali s pracovníky a pracovnicemi orgánů 
sociálně-právní ochrany dětí a dalších odborů, abychom společně prohlubovali znalosti dané problematiky. 
Za výměnou informací jsme cestovali napříč celou Českou republikou.

Březnová návštěva Čáslavi. 

Květnová výprava do Plzně, kde se konal konzultační den Plzeňského kraje pro sociální pracovníky a kurátory. 

https://www.vasevyzivne.cz/breznove-navstevy-ospodu/
https://www.vasevyzivne.cz/objevujeme-ceska-mesta-a-vzdelavame-sebe-i-ostatni/


Blog
Jedním z nástrojů pro sdílení informací s potenciálními i stávajícími klienty je blog, který jsme i v roce 2019 
pravidelně plnili obsahem. V našich článcích se zaměřujeme nejen na často kladené dotazy, ale také na 
aktuální dění nebo tipy, které rodičům pomáhají ve volném čase. 

Ukázky blogových článků: 
Často kladené dotazy – Kde pomohou samoživitelům v nouzi?
Aktuální dění – Novela insolvenčního zákona
Lifestyle – Ekologicky a ekonomicky: Praní prádla

Sociální sítě
Sociální sítě jsou v dnešní době alfou a omegou každodenní komunikace mezi lidmi. Jsou místem, kam se lidé 
chodí bavit, kde hledají potřebné informace i rady. Důležitost tohoto mocného nástroje si plně uvědomujeme, 
a proto nemůžeme chybět na Instagramu ani Facebooku, kde navíc spravujeme i skupinu pro rodiče, která se 
stala oblíbeným místem pro sdílení zkušeností.

Facebook
Facebooková skupina
Instagram

Spolupráce s médii
Dalším nástrojem, bez kterého bychom jen velmi těžko fungovali, jsou média. Jejich prostřednictvím můžeme 
s problematikou výživného seznamovat širokou veřejnost. 

Právě informovanost společnosti je v naší snaze o změnu situace k lepšímu opravdu klíčová. Proto si moc 
vážíme médií, která nás pravidelně zvou do svých diskuzí i k rozhovorům. 
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https://www.vasevyzivne.cz/kde-pomohou-samozivitelum-v-nouzi/
https://www.vasevyzivne.cz/novela-insolvencniho-zakona-co-se-meni-v-oblasti-oddluzeni/
https://www.vasevyzivne.cz/ekologicky-a-ekonomicky-prani-pradla/
https://www.facebook.com/vasevyzivnecz/
https://www.facebook.com/groups/1801404480168532
https://www.instagram.com/vasevyzivne.cz/


Rozhovor s ředitelkou projektu VašeVýživné.cz na ČT24. 

Mgr. Iveta Novotná v pořadu Snídaně s Novou. 

Soupis všech mediálních výstupů projektu VašeVýživné.cz naleznete zde.
Další tiskové zprávy jsou k dispozici zde.
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https://www.vasevyzivne.cz/media/
http://www.fyi.cz/tag/vase-vyzivne/


NAŠE HOSPODAŘENÍ
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STATUTÁRNÍ ORGÁN 

Ing. Filip Sýkora – předseda

Přijaté příspěvky celkem

Ostatní výnosy

Výnosy celkem

NÁKLADY

Osobní náklady

Spotřebované náklady a nákupy

Daně a poplatky

Ostatní náklady

Náklady celkem

Výsledek hospodaření

2 057 000 Kč

0 Kč

2 057 000 Kč

809 000 Kč

610 000 Kč

32 000 Kč

7 000 Kč

1 458 000 Kč

599 000 Kč



Děkujeme všem (jednotlivcům i firmám), kteří nás v roce 2019 podpořili, a umožnili nám tak pomoci mnoha 
rodinám. Každá pomoc se počítá – ať už je to stokoruna nebo dar v řádech tisíců. 

Obrovské poděkování putuje ke společnostem a organizacím, bez jejichž finanční podpory bychom to 
nezvládli. Ministerstvu práce a sociálních věcí, Evropské unii, která našemu projektu přispívá v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost, nadaci ČEZ, nadaci Agrofert a všem dalším drobným a korporátním 
dárcům. Stejně důležitá jako finanční příspěvky je pro nás i morální podpora. Proto naše díky patří i všem, 
kteří s naší činností sympatizují a podporují naše aktivity. 

V neposlední řadě bychom rádi poděkovali i rodičům, kteří se na nás s důvěrou obracejí. Bez nich bychom 
tady nebyli. 

PODĚKOVÁNÍ
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A bez koho by to určitě nešlo? Seznamte se s týmem projektu VašeVýživné.cz, který si za svou práci rovněž 
zaslouží velké poděkování. 

16 PODĚKOVÁNÍ

Ing. Filip Sýkora
Předseda asociace

Mgr. Iveta Novotná
Ředitelka

Ing. Petr Sýkora
Projektový manažer

Jindřiška
Odborná poradkyně

Jitka
Odborná poradkyně

Radka
Odborná poradkyně

Lucka
Specialista back office

Radka
Odborná poradkyně

Dagmar
Odborná poradkyně



Kontaktujte nás

info@vasevyzivne.cz
www.vasevyzivne.cz 
bezplatná infolinka 800 400 441


