
Cesty hospice rokem 2018
V roce 2018 jsme poskytli mobilní specializovanou paliativní péči 28 pacientům (306 hodin 
přímé péče v rodinách), v naší poradně jsme řešili 1238 dotazů a proseb. Celkem 32 klientů vy-
užilo odlehčovací služby a 4 klientům jsme poskytli osobní asistenci, dohromady to bylo 3 462 
hodiny péče. Dohromady 118 rodin si v naší půjčovně vypůjčilo 342 kompenzačních pomůcek.

Cestování po kraji patří ke každodenní práci pečovatelek a zdravotních sester mobilní 
hospicové péče. Do rodin v Třeboni i okolí vyjíždějí postarat se o naše pacienty. Kromě 
každodenního cestování přinesl rok 2018 také několik výjimečných cest. Ředitelka Petra 
Brychtová byla pozvána do Senátu ČR. Setkali jsme se s přáteli z hospice v Gmündu. Zú-
častnili jsme se velké konference v Prachaticích. V městech a obcích v okolí Třeboně jsme 
pořádali pravidelné přednášky o hospicové péči. 

Ani v roce 2018 nechybělo soustavné vzdělávání našeho týmu. Zúčastnili jsme se kurzu 
Managementu řízení neziskové organizace pořádané Nadací NROS. Vzdělávali jsme se 
také v kurzu o doprovázení pozůstalých dětí pořádané organizací Vigvam.

V roce 2018 jsme se stali členy Fóra mobilních hospiců. Podíleli jsme se také na Koncepci 
paliativní péče v Jihočeském kraji pro období až do roku 2023.

Díky podpoře reklamní agentury Kompakt se nám podařilo získat nový automobil. Na jeho 
pořízení se podílelo několik třeboňských firem a soukromníků. Na oplátku za podporu našeho 
cestování po kraji mají firmy na automobilu vyhrazený reklamní prostor dle výše příspěvku. 

V neposlední řadě jsme v roce 2018 opět 
pořádali mnoho kulturních benefičních akcí, za 
všechny stojí jistě zmínit oblíbený a již tradiční 
Týden pro hospic, který nabídl koncerty, divadlo 
i běžecký závod. Pavel Barnáš společně se svým 
týmem pořadatelů festivalu Okolo Třeboně pro 
náš hospic uspořádal benefiční koncert, který 
měl velký úspěch a ohlas. Ze všech význam-
ných návštěv v našem hospici můžeme zmínit 
setkání s  prof. Tomášem Halíkem, který v srpnu 
přijel společně se senátorem Jiřím Šestákem. 

Pomyslnou tečku za kulturním rokem v hospici udělala v prosinci 2018 spisovatelka 
Markéta Lukášková, která posluchačům v aule třeboňského gymnázia přečetla několik 
úryvků z jejich dvou knih.

Předmluva
Vážené dámy, vážení pánové, drazí příznivci a přáte-
lé třeboňské Hospicové péče sv. Kleofáše.  Rok 2018 
byl pro naši organizaci rokem růstu, profilování 
a objevování nových možností rozvoje, abychom 
mohli co nejlépe reagovat na potřeby našich 
pacientů a klientů v regionu. Rok 2018 završuje 
období prvních pěti let budování hospice. 

Rozvoj hospice by se dal přirovnat k vývoji dítěte.  
Pětileté dítě je zcela samostatné, získalo již hodně 
dovedností a znalostí, má pevné místo ve své rodině, 
je dychtivé se stále učit nové věci a zkoušet doposud 
nepoznané. 

Troufám si říci, že i náš hospic má již na Třeboňsku i v celých jižních Čechách své pevné 
místo, získal svoji samostatnost a beze strachu se učí nové věci.  V minulém roce přede-
vším v oblasti managementu a nezbytného administrativního, fundraisingového a PR 
zázemí, které je nutné pro udržitelný rozvoj celé organizace. 

Do hospice přišli v průběhu roku noví zaměstnanci a s nimi i nová energie a entuziasmus.  
Zároveň to bylo období hledání směru rozvoje, zda zůstaneme „pouze“ u poskytování hos-
picové péče či se budeme i nadále věnovat poskytování a rozvoji dalších sociálních služeb 
jako je odlehčovací služba či osobní asistence. Nakonec jsme se rozhodli pro tento směr 
a v roce 2018 se tyto dvě sociální služby staly nedílnou součástí celé organizace. 

Nic by nebylo možné bez neskutečně obětavé práce naší ředitelky Petry Brychtové, která 
je vždy neochvějnou jistotou a zdrojem inspirace pro ostatní členy týmu. Poděkování patří 
všem zaměstnancům hospice, pro jejich nasazení, i našim podporovatelům a příznivcům. 

Ve středu všeho dění však stojí vždy rodina, která se rozhodne stát po boku svému blíz-
kému a milovanému, který na pouti po této zemi dělá své poslední kroky. Tito lidé jsou 
nám nesmírnou inspirací ve své odvaze nést společně bolest, smutek, radost a vděčnost 
s nadějí. Setkáváme se s hlubokým lidstvím, s hodnotami, které tváří v tvář smrti nemění 
svůj význam, naopak jej ve světle naší konečnosti nabývají a přímo zhmotňují. Mluvím zde 
o lásce, obětavosti a naději. 

Irena Kalná
zástupkyně ředitelky

Hospodaření Hospicové péče  
sv. Kleofáše, o.p.s. v roce 2018

Náklady
Celkem 4 417 tis. Kč

   Spotřebované nákupy a služby: 1 250 tis. Kč

   Osobní náklady (mzdy, pojištění): 3 077 tis. Kč

   Ostatní náklady: 10 tis. Kč

   Odpisy: 55 tis. Kč

   Daně: 5 tis. Kč

   Poskytnuté příspěvky: 20 tis. Kč

Výnosy
Celkem 4 147 tis. Kč

   Dotace: 1 602 tis. Kč

   Dary: 1 695 tis. Kč

   Tržby: 602 tis. Kč

   Ostatní výnosy: 248 tis. Kč

Kompletní účetní závěrka je dostupná v sídle organizace, ve veřejném rejstříku a na webu: 
www.kleofas.cz



Dárci
Ambrožová Markéta
Bártová Olga
Baštová Alena
Bayer Jakub
Blažek Stanislav
Blažková Drahomíra
Bosák Michal
Bošek Hynek
Böhl Michal
Brožová Ludmila
Brychta Miloš
Brychta Tomáš
Budáč Petr
Bukovjanová Klára
Čech Radim
Čechová Dana
Čermáková Danuše
Čertíková Božena
Čiperová Eva
Čížek Stanislav
Danelisyn Marek
Dědinovi Marie a Josef
Dolanská Blanka
Dolanská Mirka
Doubek Petr
Drachovská Barbora
Duchoňová Veronika
Dušáková Kuchválková 
Olga
Dvořáková Klára
Ettler Antonín
Ettler Jan
Ettler Václav
Ettlerová Bohumila
Farníci z Českobratrské 
církve evangelické J. 
Hradec
Farníci z Plzeňské diecéze 
Církve československé 
husitské
Farníci z Římsko - katolic-
ké farnosti Lišov
Farníci z Římsko - katolic-
ké farnosti Štěpánovice
Farníci z Římsko - katolic-
ké farnosti Rudolfov
Felberová Jitka
Felcmanová Lenka
Fesl Karel
Fiedler Jindřich
Fiktus Josef
Filsaková Iva
Fojtl Jiří
Franc Michal
Fürst Karel
Glaser Hrůzová Pavlína
Gold Dominik
Götz Jiří
Hanigerová
Hanykovi Eva a Karel
Hanzlíková Silvie

Harazím Bohuslav
Harmečná Milada
Havligerová
Havránek Daniel
Hitzger Jan
Hohl Josef
Holinková Jaroslava
Holušová Marie
Holzerová Petra
Hort Lukáš
Hönig Václav
Hub Jiří
Hurych Hájková Radka
Chlusová Maria
Chotívka Petr
Jankuj Petr
Janoušek Pavel
Jasanská Marika
Juráš Jan
Kabelková Jana
Kalná Irena
Kalná Marcela
Kalní Vladislava a Petr
Kaňovský Roman
Karásek Adam
Kincl Ladislav
Kindlmannová Dana
Kohlová Martina
Kohoutová
Kosová Václava
Kostnerová Iva
Kotyzová Michaela
Krausová Lenka
Kroupa Jan
Kselík David
Kubátová Veronika
Kučerová Lucie
Kutišová Eva
Květ Jan
Látal Jaromír
Líbal Vojtěch
Liebl Petr
Lišková Dagmar
Loskotová Eva
Lukašková
Maděryčová Kateřina
Makovičkovi Eva a Jan
Malechovi a Šubrtovi
Mareš Jan
Martínková Anna
Maryška Jan
Matulová Pavlína
Matuška Bohumil
Matyska Ctirad
Melicharová Růžena
Michalec Petr
Mikulová Lea
Mládek Jan
Nešpůrková Pavla
Neumann Emanuel a Iva
Němečková Marta
Němečková Renata

Novák Přemysl
Novotný David
Oborská Kateřina
Orlovi Kateřina a Alexander
Orlová Zuzana
Österreicherová Jarmila
Pártl David
Paxová Veronika
Pecušíková Jaroslava
Pechová Andrea
Peroutková Milena
Petráková Irena
Petrželová Anna
Pfauser Pavel
Pfeiferová Petra
Pišanová Irena
Placatkovi Monika 
a Martin
Polák Richard
Poláková Dagmar
Pospíšilová Pavlína
Pumprová
Roubal Jan
Roudný Tomáš
Řádová Blanka
Skála Dalibor
Skála Petr
Skalníková Michaela
Skočná Jana
Sládková Vendula
Svobodová Jitka
Svoboda Tomáš
Šachl Karel
Šandová Irena
Šarman Lumír
Šimůnek Jindřich
Školková Kopecká Zuzana
Štifterová Eva
Štíchová Ivana
Šulistová Veronika
Švepešová Marie
Tichavová Barbora
Tichovská Lydia a Mucha 
Josef
Tlamsa František
Toman Jiří
Tomanová Kamila
Tomečková Jitka
Tóthová Janka
Trníková Jana
Třebín Milan
Uvíra Michal
Vachulová Jana
Válek Josef
Válkovi Jitka a Libor
Vařenková Marie
Velemínský Miloš
Veltruská Michaela
Vetchá Hana
Vítová Milada
Vlásková Veronika
Vobejdová Šárka

Volková Věra
Waclawiecová Eva
Zavičák Karel
Zeman Filip
Žvaková Marie

Argon systems
Autoenergo u Matějků
Barnáš Pavel
Bohemia Hydraulic a.s.
Divadelní spolek Kajetán
Dolmen - ČB
Dvořáková Věra
Gráfová Helena
Hais s.r.o.
Hovorka Oldřich
Janda Kamil
Koberce Strnad Lišov
Kovandovi s.r.o.
Magna Cartech s.r.o.
Makovička Jan
MEDIBABY s.r.o.
Město České Velenice
Město Lišov
Město Lomnice n. L.
Město Nové Hrady
Město Stráž n. N.
Město Suchdol n. L.
Město Veselí n. L.
Městys Dolní Bukovsko
Ministerstvo zdravotnictví
Nadace ČEZ
Nadace D.D. SES. SV. KB
Nadace Globus
Nadace O2
Obec Lásenice
Obec Lužnice
Obec Majdalena
Obec Nová Ves n. L. 
Obec Novosedly n. N.
Obec Pístina
Obec Příbraz
Oknotherm
Plzeňská diecéze CČSH
PRO.MED.CS. Praha a.s.
Robert Bosch s.r.o.
ŘKF Chlum u Třeboně
ŘKF Lišov
Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
Spolek Hippolyt
Spolek přátel kultury  
a Veselských pískoven, z.s.
Toman Jan
Zahradnictví u hrobky
ZC s.r.o.
Železářství Krejník

Naši partneři
Jihočeský kraj
Město Třeboň
Nadace J&T
Nadační  fond AVAST

Zaměstnanci:
Bayerová Alžběta, Brychta David, Brychtová Martina, Mgr. Brychtová Petra, Břicháčková 
Marie, Mgr. Drachovská Barbora, Mgr. Felcmanová Lenka, Fialová Eleonora, MUDr. Hrbek 
Martin, Jasanská Marika, Mgr. Kalná Irena, Kalný Mikuláš, Kubová Petra, PhDr. Marková 
Jana, PhDr. Maříková Tereza, Mgr. Nová Blanka, Novotná Kateřina, Opršalová Petra, Ouš-
ková Lenka, Pecušíková Jaroslava, DiS, MUDr. Pfauserová Šárka, MUDr. Pfeifer František, 
Pincová Lucie, Radová Petra, Ing. Rosenkrancová Alžběta, MUDr. Řeřicha Filip, Mgr. Řeři-
chová Lenka, Urbánková Marta, Vašíčková Gabriela, MUDr. Zýková Eva.  

Naše velké poděkování patří řadě vzácných lidí, kteří jako dobrovolníci pomáhají hospici 
především na trzích a při organizovaní benefičních akcí během Týdnu pro hospic, který se 
v roce 2018 poprvé konal v průběhu krásných dnů babího léta.  

Bez našich dárců by hospic sv. Kleofáše nemohl fungovat. Velké díky patří 175 soukromým 
dárcům. Nesmírně si vážíme jejich stálosti a věrnosti. Dále nás podpořilo pět křesťanských 
farností či sborů. Finanční zdroje proudily také od právnických osob, v roce 2018 to bylo  
jmenovitě 38 subjektů a 16 obcí a měst.

Správní rada
předseda správní rady:  MUDr. Libor Válek
člen správní rady:  Mgr. Irena Kalná
člen správní rady:  Květuše Lišková

Dozorčí rada
předsedkyně dozorčí rady: Vlasta Petrová
člen dozorčí rady: Bc. Tomáš Brychta
člen dozorčí rady: Eva Kutišová

Statutární orgán
ředitelka Mgr. Petra Brychtová

Zaměstnanci
zdravotních sester 7
lékařů 4 
sociálních pracovníků 2
pracovníků v sociálních službách 7
projektový manažer 1
administrativa 2
PR a marketing 1
psycholog 1, psychoterapeut 2
pastorační asistent 1

2018
Poděkování
Ráda bych na tomto místě ze srdce poděkovala Mgr. Terezii Jenisové, která se velkou měrou zasloužila 
o rozvoj mobilní hospicové péče v regionu Třeboňska. Byla člověkem otevřeným této myšlence 
a podporujícím odvážné a inovativní nápady našeho týmu. Nepovažujeme to u politiků za samozřej-
most a vážíme si toho, že jsme mohli v Třeboni pevně zakořenit - díky podpoře Města Třeboň pod jejím 
vedením. Přejeme jí do dalšího profesního i osobního života jen vše dobré a požehnané a slibujeme, že 
dál zůstaneme v regionu spolehlivým partnerem rodinám, které pečující o své nemocné blízké, stejně 
tak, jako byla ve fuknci starostky ona našemu hospici. 

Petra Brychtová
ředitelka hospice Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. • Sídlo: Svatopluka Čecha 20, 379 01 Třeboň • IČO 22707328, DIČ CZ22707328 

Tel: 739 341 087, www.kleofas.cz, E-mail: info@kleofas.cz •  Č. ú.: 7071727399/0800 Č.ú. veřejné sbírky:  4640464389/0800  
Grafické zpracování: Miroslav Adamec • Texty: Petra Brychtová, Barbora Drachovská, Irena Kalná
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ZPRAVa NEZAvTSLEHo AUDIToRA
o ovElenf riietni zivErky scstavcn6 k 31.12.2018

v organizaci

Hospicovi p6Ee sv. Kleol65e, o.p.s.

Praha,28. Ecrvna 2019
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lndependent Member Firm
audit&consulc

uvonxi UDAJE

Subjekt, u nEhoZ bylo provedeno ovdienf

Organizace: Hospicov6 p6de sv. Kleofii5e, o.p.s.
Adresa: Svatopluka Cecha 20. Tiebon Il. 379 0 I Tiebon
IC: 221 O7 328
Piedmdt cinnosti:

. provozovdni jiZ vybudovan6ho mobilniho hospice s prijdovnou pomfrcek pro nemocnd
v termin6lnim stddiu n6dorov6ho onemocndni

Piijemce zprfry

zakladatel6 po proiednani ve spr6vni rad6

Piedm6t ov6iovinf

idetni z6vdrka sestavene k 31.12.2018 za ttetni obdobi 1.1.2018 31.12.2018

Termin provedeni auditu

13.6.2019 -28.6.2019

OvEieni provedl a zpr6vu auditora zpracoval

22HLAV s.r.o.
VSeboiick6 82l2, tJsti nad Labem
opr6vndni KACR a. 277
6len mezin6rodni asociace nezdvisllich profesion6lnich firem
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms

odpovddny auditor: Ing. Jan Cemj,, opriivndni KACR d. 2455
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ZPRAVA NEZAuSLrrro aunrToRA
uriena zakladateltm organizace Hospicov6 p6Ee sv. KleofA5c, o.p.s.

Zpri*a o ovEfenf riietnf ziv6rky

Vjrok auditora

Provedli jsme audit piiloZen6 ridetni ziivdrky organizace Hospicovii p6de sv. Kleof65e, o.p.s. (drile
tak6 ,,Organizace") sestaven6 na zriklad6 deskj,ch [rdetnich piedpist. kter6 se sklidri z. rozvahy
k31.12.2018, vj,kazu zisku a ztraty za rok kondici 31.12.2018 a piilohy teto feetni zdv€rky, kLera
obsahuje popis pouZitich podstatnj,ch ridetnich metod a dal5i ',ysvEtlujici informace. Udaje ,.r

Organizacijsou uvedeny v bodd I piilohy t6to irdetni z6v6rky.

Podle naieho n:izoru tietni ziivdrka podivi vErnf a poctivj obraz aktiv a pasiv organizace
Hospicovi p66e sv. Kleofi5e, o.p.s. k31.12.2018 a nikladri a qfnosri a vjsledku jejfho
hospodaienf za rok kontici 31.12.2018 v souladu s deskj,mi ridetnimi piedpisy.

Zriklad pro vyrok

Audit jsrne provedli v souladu se zdkonem o auditorcch, naiizenim Evropsk6ho parlamentu a Rady
(EU) i. 53712014 a standardy Komory auditorfi Cesk6 republi$ pro audit, kterj,mi jsou mezin6rodni
standardy pro audit (ISA), piipadn6 dopln6n6 a upraven6 souviseiicimi aplikadnimi doloZkami. NaSe
odpov6dnost stanoven6 tCmito piedpisy je podrobndji popsdna v oddilu Odpovddnost auditora za
audit fdetni zdvdrky. V souladu se z6konem o auditorech a Etickym kodexem piijat]m Komorou
audirorfi Cesk6 republiky jsme na Organizaci nezdvisli a splnili jsme i dalSi eticke povinnosti
vyplj,vajici z uvedenych piedpistr. Domnivdme se, Ze dfikazni inlbrmace. ktere .jsme shrom6Zdili.
poskytuji dostatedny a vhodnj,zriklad pro vyiddicni na5cho vj'roku.

Jin6 skutetnosti

Udetni z6v€rka k3l. prosinci 2017 ani v piedchozich obdobich nebyla auditorem oviiena. nebof
organizace v rninullich obdobich nepodlehala povinnosti statutemiho auditu. Jde o prvni audit
v historii organizace.

Ostatni informace uveden6 ve qfrotni zprivE

Ostatnimi informacemi jsou v souladu s $ 2 pism. b) zakona o auditorech informace uvedene ve
vyrodni zpriivd mimo ridetni ziiv6rku a naSi zpr6vu auditora. Za ostatni informace odpovidri Reditel
Organizace.

N63 vlrok k rldetni ziivdrce se k ostatnim informacim nevztahuje. Piesto je v5ak soudiisti na5ich
povinnosti souvisejicich s ovdienim rldetni ziivErky sezn6mit se s ostatnimi informacemi a posoudit,
zda ostatni inlormace nejsou ve vyznamn6m (materirllnim) nesouladu s ridetni zdvdrkou di s naSimi
znalostmi o [rdetni jednotce ziskanlimi b6hem ovdioviini ircetni ziivdrky nebo zda se .jinak tvto
infbrmace nejevi jako vyznamnd (materirilnd) nesprdvne. Take posuzujeme. zda ostatni inlbrmace
byly ve vSech r.j,znamnj,ch (materi:ilnich) ohledech vypracovdny v souladu s piisluinlmi priivnimi
piedpisy. Timto posouzenim se rozumi, zda ostatni inlormace splnuji po2adavky priivnich piedpisir
na formdlni nelezitosti a postup vypracov6ni ostatnich informaci v kontextu vyznamnosti
(materiality), tedy zda piipadn6 nedodrZeni uvedenych poZadavkfi by bylo zpirsobile ovlivnit irsudek
cin€ny na zdkladd ostatnich informaci.

22HLAV s.r.o.. IC 64052907, Spisov6 znaika C 10016 vcden6 u KS v UL. oprdvnani KACR a. 27?. osvadaeni KDPCR
sidlo: Vieboiickri 82/2,40001 Usti nad Labcnr, pobodka: Doudlebsk6 1699/5, 14000 Praha 4
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Na ziikladd provedenj,ch postupt, do miry, ji2 dok62eme posoudit, uvddime, Ze

. ostatni informace, ktere popisuji skutednosti, jeZ jsou t62 piedm6tem zobrazeni v tdetni
zdvdrce, jsou ve v5ech vyznamnych (materirilnich) ohledech v souladu s fdetni z6vdrkou a

. ostatni informace byly rypracoviiny v souladu s prdvnimi piedpisy.

D6le jsme povinni uvest, zda na zitkladd poznatld a povddomi o Organizaci, k nimZ .jsnre dosp6li pii
provdddni auditu, ostatni inlbrmace neobsahuji vyznamne (maten:ilni) vicn6 nespr:ivnosti. !'rimci
uvedenlfch postupri jsme v obdrienjch ostatnich informacich Z5dn6 vliznamn6 (materi6lnf)
v6cn6 nesprivnosti nezjistili.

OdpovEdnost Reditele a dozortf rady Organizace za ritetni z6v6rku

Reditel Organizace odpovidri za sestaveni [detni z.ivdrky podriva_jici v6mj, a poctivj, obraz v souladu
s deskj,mi [rietnimi piedpisy, a za takovy vnitfni kontrolni syst6m, ktery povaZuje za nezbytny pro
sestaveni tdetni zrivdrky tak, aby neobsahovala vyznamn6 (materialni) nesprdvnosti zpfrsoben6
podvodem nebo chybou.

Pii sestavoviini ridetni ziv6rky je Reditel Organizace povinen posoudit, zda je Organizace schopna
nepfetrZitd trvat, a pokud je to relevantni, popsat v piiloze fidetni zriv6rky z5,le1itosti tj,kajici se.jejiho
nepietr2it6ho trvani a pouziti piedpokladu nepferrzit6ho trvrini pii sestaveni tdetni zavdrky,
s i"-ij imkou piipadt, kdy Reditel pl6nuje zruSeni Organizace nebo ukonieni jeji dinnosti, respektive
kdy nemri jinou re6lnou moZnost neZ tak udinit.

Odpovddnost auditora za audit fietni zivErky

NaSim cilem je ziskat piimEienou jistoru, Ze tdetni ziivdrka jako celek neobsahuje vyznamnou
(materi6lni) nesprAvnost zpirsobenou podvodem nebo chybou a vydat zpr6ru auditora obsahujici n6i
uj,rok. Piim€iena mira jistoty je velk6 mira jistoty, nicmdnd neni zirukou, 2e audit provedeny
v souladu s v'.iie uvedenymi piedpisy ve viech piipadech v fdetni z6vdrce odhali piipadnou exisrujici
vyznamnou (materirilni) nesprdvnost. Nespr6vnosti mohou vznikat v drisledku podvodri nebo chyb a
povaZuji se za vyznamne (materiritni), pokud lze reiilnd piedpokl6dat, 2e byjednotlivd nebo v souhrnu
mohly ovlivnit ekonomickii rozhodnuti, kter6 uZivatel6 ridetni zrivirky najejim zrikladd pirjmou.

Pii prov6ddni auditu v souladu s vyie uvedenj,mi piedpisy je na5i povinnosti uplathovat bdhem ce[6ho
auditu odbomj, rlsudek a zachov6vat profesni skeplicismus. D6le je na5i povinnosti:

. Identifikovat a ',ryhodnotit rizika vyznamn6 (matcririlni) nespr6vnosti irdetni z6v6rky
zpirsoben6 podvodem nebo chybou, navrhnout a provest auditorskE postupy reagujici na tato
rizika a ziskat dostatedne a vhodn6 drikazni informace, abychom na jejich zrikladd mohli
vyjridiit r"j,rok. fuziko, 2e neodhalime vyznamnou (materi6lni) nesprevnost, k niZ doSlo
v dtrsledku podvodu, je vdtSi neZ riziko neodhaleni vyznamn6 (materirilni) nespr6vnosti
zprisobene chybou, protoZe souiilsti podvodu mohou hyt tajn6 dohody (koluze). faliov6ni.
rimyslnd opomenuti, nepravdiv6 prohldseni nebo obch6zeni vnitinich kontrol Reditelem.

. Sezn6mit se s vnitinim kontrolnim systemem Organizace relevantnim pro audit v takov6m
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorsk6 postupy vhodn6 s ohledem na dan6 okolnosti,
nikoli abychom mohli vyjddiit ndzor na [drmost jejiho vnitiniho kontrolniho syst6mu.

. Posoudit vhodnost pouzirj,ch fdetnich pravidel, piimCfenost provedenych tdetnich odhadtr a
informace, kter6 v t6to souvislosti Reditel Organizace uvedl v piiloze ridetni zrivdrky.

. Posoudit vhodnosr pouziti pfedpokladu nepietrZit6ho trvdni pii sestaveni fdetni z6vdrky
Reditelem a to, zda s ohledem na shromdZddne dtrkazni inlormace existule rniznamnd
(materirilni) nejistota \yplivajici z udalosti nebo podminek, ktere mohou \ayznamnc

22HLAV s.r.o.. IC 64052907. Spisov6 znadka C I0016 vedenri u KS v LL. opnivndni KAaR a. 277. osvcdacni KDPCR
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zpochybnit schopnost Organizace nepfetr2it6 trvat. JestliZe dojdeme k zdv6ru, Ze takov6
vyzrramni (materirilni) nejistota existuje, je naSi povinnosti upozomit v na5i zprrivd na
informace uveden6 v t6to souvislosti v piiloze ridetni zrivdrky, a pokud tyto inlormace nejsou
dostatedn6, vyjridiit modifikovanj, vyrok. NaSe ziivdry tj,kajici se schopnosti Organizace
nepietrZit6 trvat vych6zeji z drikaznich inlormaci. ktere jsme ziskali do data naSi zpr6rv.
Nicm6nE budouci ud6losti nebo podminky mohou v6st k tomu, Ze Organ izace ztrati schopnost
nepietrzitd trvat.

Vyhodnotit celkovou prezentaci, dlen6ni a obsah udetni ziivErky, vdetn6 piilohy, a drile to, zda
riaetni ziivdrka zobrantje podkladov6 transakce a udiilosti zpfrsobem, kterj, vede k vdrn6mu
zobrazeni.

Na(i povinnosti je informovat Reditele a dozorii radu mimo jin6 o pl6novanem rozsahu a nadasovdni
auditu a o r"j,znamnj,ch zjiitEnich, kterii jsme v jeho prubdhu udinili, vdetn6 zjiStdnfch r"fznamnj,ch
nedostatk& ve vnitinim kontrolnim svst6mu.

22HLAV s.r.o.
dlen mezinirodni asociace nezdvislj,ch profesioniilnich firem
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
V5eboiickS 82,2.4OO 0l IIsti nad I-abem
opr6vndni KACR d. 277 pr8vnen l CR.. 24sso

s. Jan d'emi

V Praze, dne 28. dervna 2019

Nedilnou souddsti teto zprd\y jsou n6sledujici piilohy:
l. Rozvaha k 3l.12.2018
2. Yykaz zisku a ztr6ty za obdobi I.I.2018-3L12.20I8
3. Piiloha k ldetni z6vErce za obdobi 1.t.2018-31.12.2018

22HLAV s.r.o-, le &052907. Spisovd znatka C 10016 vedend u KS v UL. opravneni KACR a.2?7. osvEdaeni KDPCR
sidlo: Vicboiickri 82/2, 40001 Usti nad Labcm. poboaka: Doudlebski 1699/5. 14000 Praha 4

Tcl.: +1201'74'745134. +420 210214 554. E nrail: Ltrli!rllhlrr cz.Wcb: !q 1u\ 1i1r1;r q.]



ZpracovanE v souladu s vyhli5kou
t.504/2002
Sb. ve zndni pozdEjiich piedpis0

ROZVAHA
(BTLANCE)

ke dni 31.12.2018
(v cellich tisfcich Kd)

tc
22707328

Obchodni firma nebo.1inl/
n6zev ritetni jednotky

Hospicova p6ae sv. Kleof55e,
o.p's.

Sidlo, bydliit6 nebo misto
podnik;niliaetni jednotky

Svatopluka Cecha 20
Tfeboi
37901

Oznaieni N5zev
Cisto
f6dku

Stav k
prvnimu dni

iaetniho

Stav k
poslednimu
dni iEetniho

Dlouhodobti majetek celkem 1 111

A A,II DlouhodobY hmotnY maJetek celkem 10 357

A A,II,4 Hmotn6 movit6 veci a jejrch soubory l4 357

Opr:vky k dlouhodob€mu maletku celkem 28 246

A A,IV-7 Opritvky k samostatnim hmotn)im movittim vacem a soubortm hmotnich movitich v6ci 35 246

Kretkodobi maietek celkem 40 1 125

Z6soby celkenr 47 25

A B,I,7 ZboZi na skladd a v prodejnich 48 25

A B,II PohledAvky celkem 5I 52

A B.[.1 Odbdratel6 52 49

A B.[.11 Ostatni dand a poplatky 3

A B,III Kretkodoby fi nanani majetek celkern 17 1 036

A B. t.1 PenE:ni prostfedky v pokladnE 72 184

A B,III,3 PenE:ni prostledky na iatech

A B,IV J ne aktiva celkem 80 t2

A B,IV.1 N;klady piiatich obdobi 81 I

A B,IV.2 Prijmy piiatich obdobi 82

AKTIVA CELKEM 1 236

VytiatEno syst6mem ABRA FlexiBee.
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Oznaaeni N5zev
tisto
i5dku

Stav k
prvnimu dni

(Cetniho

Stav k
poslednimu
dni tEetniho

Vlastnizdroje celkem -105

P A,I lnrani celkem 85 119

P A.t.1 VlastnitmEni 86 7A

P A,I,2 Fondy 4g

P A,II Visledek hospodafeni celkem -224

P A II,1 Uaet visledku hospodaieni 90 -210

P A,II,3 Nerozd€leni zisk, neuhrazeni ztr6ta minulych let 92 46

PB 93 1341

PBIII Kr6tkodob€ ziivazky celkem 104 7t2

Dodavatel6 105 l4

Pruat6 zelohy 107 0

P B. l.5 Zam€stnancr 109 2ta

P B. t.7 Z5vazky k rnstrtucim socielniho zabezpeaeni a vefejnCho zdravotniho pojEtani 111

P B. t.9 Ostatni piim€ dana 113 27

P B. l.12 Zevazky ze \dahu k stitnimu rozpoatu 116 363

P B,IV -lin5 pasiva celkem t2a 629

Vinosy piistich obdobi 13C 629

PASIVA CELKEM 131 t 236

P16vni forma riaetni jednotky
Obecn€ prospdsni spoletnost

Pfedm€t podnik;ni nebo line ainnosti

24.06.19

10:48

OkamZik
sestaveni

PodpisourT z5znam osoby odpovddn6 za sestaveni
ijaetni uz6vErky

Podpisoln/ zSznam statut,rniho orginu nebo fuzick6 osoby,
kteri je otetni jednotkou

HOSPICOVA PE'E SV KtEOFASE, O.P.S.

/ Svatopluk,: (echa 20, 379 01 Tiebori
/ tfo ))toi12a
' t"l,r 739 3qt O8l, o-mail: info@kleofas.cz

www. kle o fa s, cz
.k'/I-/

VytrStano systemem ABRA Flex Bee
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Zpracovanb v souladu s vyhl5Skou
i.504/2002
Sb. ve zn€ni pozdEJsich piedpisi

VYKAZ ZISKU A ZTRATY
ke dni 31.12.2018
(v cellch tisicich Ki)

lc
22707328

Obchodni firma nebo jin!
n6zev 0aetni Jednotky
Hospicov6 p6ie sv, Kleof6ie,
o.p.s.

Sidlo, bydli<tE nebo misto
podnikSni riaetni .jed notky
Svatopluka (echa 20

Tfeboi
37901

Oznaaeni NSzev
Cisto
i6dku

Hlavni
iinnost

Hospod5isk5
ainnost

Celkem

N;klady 1 3 743 674 4 4t7

A.t Spotfebovan6 nrkupy a nakupovan6 slu:by 2 834 416 1250

A.t.1 Spotr-eba mzteriilu, energie : ostatnich neskladovantlch dod;vek 3 374 325 639

4.t.2 ProdanC zboii 4 0 74 l4

Opravy a udr:ov6ni 5 58 5 63

A.1.4 Niklady na cestovn€ 6 25 3 28

A..5 Neklady na reprezentaci I 0 0 0

Ostatnisluzby 8 437 69 506

Zmdny stavu zSsob vlastni ainnosti a akt vace q 0 0 0

Zmdna stavu z5sob v astni a nrost 10 0 0 0

Aktrvace materi:lu, zboZi a vn troorganizaanich slu;eb 11 0 0 0

A. t.9 Akt vace dlouhodobaho naletku t2 0 0 0

A. Osobni niklady 13 250 3 071

A.1 .10 tvlzdovo n;klady 14 2 186 202

Z:konn6 soc ;lni potlst6ni 15 641 4A 689

A. t.12. Ostatni socl6lni pojiSt6ni 16 0 0 0

A. t.13. 77 0 0 0

A. t.14 Ostatni socl6lni nSklady 18 0 0 0

Dan€ a poplatky 19 1 5

Dan€ a popl:tky 2A 4 1 5

Ostatni n:klady 21 7 3 10

A.V.16 Smluvni pokuty, rlroky z prodleni, ostatna pokuty a pen5le 22 0 0 0

A,V,17 Odp s nedobytn6 pohledSvky 23 0 0 0

A,V,18 N:kladov6 nroky 24 0 0 0

A,V,19 Kursov€ ztrety 25 0 0 0

A,V,2O Dary 26 0 0 0

A,V,21 [,4anka a ikody 27 0 0 0

28 1 3 10Jin6 ostatni naklady

A.VI Odpisy, prodani maletek, tvorba a pouZiti rezerv a opravnich polo:ek 29 55 0 55

A.Vl.23 /6-lN}\ 30 55 0 55

4,.Vt.24 Prodani dlouhodob:i maletek /oqo_- _'A 31 0 0 0, 
Tfu{N

-,,-:!-!==?lF

SJ

Vlt skl: lng. Siirka Repov,

A.t.3.

A. i.6.

A.ll.

4. .7.

A.lt.8.

A. t.11.

ZSkonn6 soc 6lni nSklady

A,IV,15,

Odpisy dlouhodob6ho maJetku



Oznaaeni N5zev
Cislo
i6dku

Hlavni
Einnost

HospodSisk5
iinnost

C€lkem

A.Vt.25. Prodana cenn€ papiry a podily 0 0 0

A..Vt.26. ProdanY nrater il 0 0 0

A.Vt.27 Tvorba a pou:rti rezerv a opravnych polozek 34 0 0 0

A,VII Posk\,tnuta piispdvky 35 16 4 20

A.V .28. Poskttnutc alenske prispEvky a pfispevky zLirttovan€ mezr organizaanimi 36 16 2a

A.V t Dan z pfijrn0 37 0 0 0

A.V t.29 0 0 0

Nrklady celkem 39 3 743 614 4 417

B VYnosy 4A 3 506 641 4 147

B.t 4t I 473 129 7 642

8. t.1 42 1 473 t29 7 642

B. Pfuat€ piispevky 43 1518 177 1 6S5

B. .2 Pfijat€ piispEvky znatovan6 mez organlzaanim slozkami 44 0 0 0

B.lt.3 Piijat€ prispavky (dary) 45 1518 777 1 695

8. .4 Pruat€ alenskC prispavky 0 0 0

B.l I ffiby za \lastni Wkony a za zboli 41 300 342 602

B,IV Ostatnivinosy 48 215 33 248

B,IV,5, Smluvni pokuty, iroky z prodlena, ostatni pokuty a penale 49 0 0 0

B,IV,6 Platby z3 odepsane pohledbvky 50 0 0 C

B,IV,7 Vinosov€ iroky 51 0 0 0

B.tv.8. Kursove z sky 52 0 0 0

Zratoven;fondn 2r5 33 248

Jina ostatni vinosy 54 0 0 0

TrZby z prodele nraletku 55 0 0 0

8.V.11 Tr:by z prode.te dlo!hodob6ho nehmotneho a hmotn€ho maletku 56 0 0 0

B,V,12 Tr:by z prodete cennych papiri a podili 57 0 0 0

B.V.13 Trzby z prodele rnaten;[] 0 C 0

Vinosy z kritkodob6ho finananiho majetku 5S 0 0 0

Vinosy z dlouhodob€ho finananiho majetku 60 0 C 0

VYnosy celkem 61 3 506 647 4 741

Visledek hospodafeni pfed zdan€nim 62 -237 -270

D Visledek hospodaieni po zdanani 63 -237 33 -270

PrSvni forma ,tetni lednotky

Piedm6t podnikAni nebo jin6 iinnosti

24.06.79

10:35

OkamZik
sestaveni

Podpisovly' zbznam osoby odpov6dn6 za sestaveni
liaetni uzeverky

PodpisourT ziznam statut,rniho orginu nebo f,/zick6 osoby,
kterS je liaetni jednotkou

faE sv. KLEoFASE, o.P.sPICOVA PHOS oncha 20. 379 01liebluka ae
t(o: 221a1128

@kleofus.cz341087, e-mail: info

svrpp

re{.:7 39
www.kleofus.cz

Eno syst6mem ABRA

2

exiBee.
Vy.trskl: lng

Dai z prijmrl

46

B,IV,9,

B,IV,1O,

B,V,

8,V,14,

8,V,15,

c.

Obecn€ prospdSn6 spoleanost



HospicovA p6de sv Kleofase, o. p. s., lC 22107328, sidlo: Svatopluka eecha 20, 379 01 Tiebori
Piiloha k Uietni zav6rce sestavena k 31 .12.2018

pniloHA K 0e errui zAvERcE
sestaven6 k 31. 12.2018

HospicovS p66e sv. Kleof65e, o. p. s.

Sidlo: Svatopluka Cecha 20, 379 01 Tieboi
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Hospicove p66e sv. Kleof6se, o. p. s., lC 22707328, sidlo: Svatopluka Cecha 20, 379 01 Tieboi
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Zflkladni fdaje

Uietni obdobi:

N5zev:

Sidlo organizace

Pr6vni forma:

Statut6rnI org6n:

Spr6vni rada:

Dozordi rada:

1 . 1_ 2018 - 31 . 12. 2018

HospicovS p66e sv. Kleofa5e, o. p. s.

Svatopluka eecha 20, 379 01 Tieboi

obecnE prosp6SnA spolednost

ieditelka Mgr. Peha Brychtov6

Libor Vdlek, Kvdtuie Li5kov6, lrena Kalnd

Vlasta Petrov6, Eva Kuti5ov6, Tomds Brychta

Datumvzniku: 10.12.2013

Udel (posl6ni): ProvozovAni mobilniho hospice s p0j6ovnou pomitcek pro
nemocn6.

Hlavn[ 6innost: Provozov6nI jiZ vybudovan6ho mobilniho hospice s prijdovnou
pomticek pro nemocn6 v terminalnim stddiu n6dorov6ho
onemocn6ni.

Vedlej5i (hospod6iskA) 6innost: Vlroba, obchod a sluZby neuveden6 v piiloh6ch
1 aZ 3 Zivnostensk6ho zikona.

Kategorie (6etn i jednotky: mikro [6etn i jed notka

Zakladate16: Petra Brychtova, Libor Vdlek, Kvdtu5e Li5kov6, Petra Opr5alovd,
Eva Hada6ov6, David Henzl

nebyly vloZeny Z6dn6 vklady
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Hospicova peie sv Kleofase, o. p. s., lC 22707328, sidlo: Svatopluka eecha 20, 379 O1 Tieboti
Piiloha k Udetni zav6rce sestavena k 31.12.2018

Vklad:



Hospicova p6ae sv. Kleofase, o. p. s., le 22707328, sidlo: Svatopluka Cecha 20, 379 01 Tleboi
Piiloha k 0detni zeverce sestavena k 31 .12.2018

Obecn6 ucetni z6sady

Dlouhodobf majetek

Organizace eviduje v dlouhodob6m hmotn6m majetku hmotny majetek s dobou
pouiitelnosti vy55i neZ 1 rok a s poiizovaci cenou vy55i neZ 40.000 K6, riEtuje o n6m
na fiEtech dlouhodobeho majetku a vykazuje ho v rozvaze.
Hmotni majetek v poiizovaci cen6 niZii nez 40.000 Kd ridtuje organizace do ndkladtr.
Organizace eviduje v dlouhodob6m nehmotn6m majetku nehmotn! majetek s dobou
pouZitelnosti vy55i neZ 1 rok a s poiizovaci cenou vy55i neZ 60.000 K6.
Nehmotni majetek v poiizovaci cen6 ni25i neZ 60 tis. K6 ti6tuje organizace do n6klad0.
Dlouhodob! majetek v poiizovaci cen6 vy55i neZ 5.000 K6, ale ni25i neZ 40.000 Kd u
hmotn6ho a ni25i nei 60 000 Kd u nehmotn6ho majetku s dobou pouZitelnosti del6i
neZ 1 rok eviduje organizace v operativni evidenci.
Uroky nejsou sou66sti poiizovaci ceny dlouhodobeho majetku.
Odepisov6ni dlouhodob6ho majetku: [6etni odpisy jsou rovny dafiou.im odpis0m,
zp0sob odpisov6ni rovnom6rnf .

Cenn6 papiry a podily

06etni jednotka nem6 Z5dn6 cenn6 papiry a podily.

Zisoby

Organizace eviduje v zdsobdch materi6l a zboZi. O z6sob6ch ridtuje zpfrsobem A.

Pohledivky a zAvazky a kr6tkodobf finandni majetek

Pohled5vky a zAvazky a kr6tkodob! finan6ni majetek se oceiujijmenovitou hodnotou
Organizace netvoii opravn6 poloZky.

Gizom6nov6 transakce

Majetek a zAvazky poiizen6 v cizi m6n6 se ocefiuji v 6eskfch korundch v kurzu eNB
platn6m ke dni jejich vzniku.

6asov6 rozliSeni

Organizace (dtuje o ndkladech pii5tich obdobi. Prostiednictvlm n6klad0 piiStich
obdobi 6asov6 rozli5uje neklady, kter6 souvisi s dal5imi obdobimi
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nerozliSuje n6klady, kter6 se ka2doro6n6 opakuji a n6klady, kter6 jsou svou 66stkou
neuj'znamn6, tj. do uise 5.000 Ki.

Bezfplatn6 nabyty dlouhodobf majetek, investiini dotace a dary

Ve vlastnim jm6ni na [6tu skupiny 901 - Vlastni jm6ni organizace U6tuje o zdrojich
poiizeni bezfplatn6 nabyt6ho dlouhodob6ho majetku stejn6 tak jako o investidnlch
dotacich nebo [Eelowch investidnlch darech. Tato 6iistka je pak rozpouit6na na ridet
skupiny 649 - Jine ostatni vfnosy soudasnE s [6tov6nim odpis&.

Veiejn6 sbirka

Ve fondech na 0etu 911 - Fond veiejn6 sbirky organizace U6tuje o zdrojich ziskanlch
z veiejn6 sblrky. Pr&bEZn6 organizace ridtuje o pouZiti vlit6Zku vefejn6 sbirky
podvojnlim z6pisem na vrub fondu vefejn6 sbirky ve prosp6ch rl6tu 648 - Zri6tov6ni
fond0. Vykazovany stav fondu veiejn6 sbirky odpovide neutracen6 66stce z veiejn6
sbirky ur6en6 pro dal5i pouZiti, tj. stavu sblrkovlch bankovnich ri6t&, sbirkov6
pokladny a poiizovaci hodnoty zboZi ve skladu piedmdtt k rozvahov6mu dni.

Piijat6 dary

Piijate individu5lni dary tdtuje organizace ke dni pirjeti pilmo ve prosp6ch vfnos0 na
fdet 682 - Dary a na vrub i6tu 211 - Pokladna nebo 221 - Bankovni [6et. Pr0b6Zn6
je derpdni dar0 (6tovino v n5kladech v rAmci zakAzek. Nespotiebovan6 dary jsou na
konci roku vykAzAny na iatu 384 - Vlnosy pii5tich obdobi.

Piijat6 dotace

Piijat6 dotace jsou prostfedky poskytnut6 z vefejnych zdrojt, tedy zejm6na ze zdrqtt
stetnlho rozpo6tu, z rozpo6t0 [zemn6 samosprivnlch celk&, ze zdrojfr stdtnich
rozpo6t0 cizich stdtri apod.

O t6chto prostiedcich rldtuje organizace pii piijeti na ve vlnosech na [6tu 691 -
Dotace. Pr0b6in6 je 6erp6ni dotaci ri6tov6no v n5kladech v r6mci zakAzek.
V pilpad6, Ze neni cel6 piijatd 66stka dotace do konce roku utracena, je zbyl6 65stka
vyk6z6na jako zevazek na Udtu skupiny 34 - ZAvazky v06i st6tnimu rozpoitu.

Vlastni jm6ni

Ve vlastnim jm6nije evidov6n bez0platn6 nabyty majetek.
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Dai z piijm0

Organizace je vefejnd prosp6snfm poplatnikem v souladu s $17a z6kona e. 586/1992
Sb., o danich z piijm0, ve zndni pozddj5ich piedpis0 (d6le jen ZDP).

Organizace uplatfiuje osvobozenl dar[r podle S19b odst. 2 b) ZDP vZdy kdyZ je to
moZn6.
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Dopliujici 0daje k vr.fkaztm

Dlouhodobf majetek

Piehled dlouhodob6ho majetku je uveden v piiloze d. 1

Podily, podilov6 listy, dluhopisy, akcie

Nejsou organizaci evidovdny.

Dluhy po splatnosti z titulu dani, soci6lniho 6i zdravotniho pojiitdni

Organizace Z6dn6 takov6 dluhy neeviduje.

Dlouhodob6 zivazky

Organizace neeviduje 26dne dlouhodobb zAuazky se splatnosti delii neZ 5 let od
rozvahov6ho dne.

Majetek neuvedenf v rozvaze

Krom6 drobn6ho majetku v zanedbateln6 hodnot6 neeviduje organizace Zadny
majetek neuvedenf v tozvaze.

ZAvazky nevyk6zan6 v tozvaze

Organizace neeviduje 26dn6 zAvazky, kter6 by k rozvahov6mu dni nebyly vykAzAny
v tozYaze.
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Osobni n6klady

Prrim6rni podet zam6stnanc0

z toho dlent iidicich org6n0

Pr0m6rnf podet fidicich pracovnik0 v
roce 20'18

PrimErn! po6et fidicich pracovn[k[r
v roce 2O17

I I

Pr0m6rnf po6et zamdstnanci v roce
2018

Osobni n6klady:
Rok 2018
Mzdov6 n6klady 2 388 tis. K6
Z{konn6 poji5t6ni 689tis. Kd

Pr[rmErnf po6et zam6stnanc[r v roce
2017

Rok 2017
Mzdov6 n6klady 1 438 tis. Kd
Z{konn6 poji5t6ni 384 tis. Kd

6len0m org5n0 v roce 2018 nebyly poskytnuty Z6dne odm6ny ani funkinf poZitky,
nebyly jim poskytnuty ani 26dn6 ptj6ky, nv6ry, zdruky 6i jin6 pln6ni.

6lenov6 org6n0 nemaji Zddnou rlEast v osobdch, s nimiZ organizace v roce 2018
uzaviela smluvnI vztahy.

OdmEna piijati statutirnim auditorem

Auditorovi byla vyplacena odmdna ve vfSi 13 310 KE (cena vdetn6 DPH).

N6klady a vinosy mimoi6dn6 svfm objemem nebo p0vodem

V roce 2018 nevykazuje organizace Z6dn6 n6klady nebo 4inosy, ktere by byly
mimoi6dn6 sv'j,m p0vodem nebo objemem.

ZAslavy a ru6eni

Majetek organizace neni zatiien ZAdnym zdstavnlm pr6vem.
Organizace neposkytla ani nepiijala Z6dn6 rudeni.

4,19 4,22
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PiUat6 dotace

V roce 2018 by[ pfijaty n6sledujici vyznamne dotace, tj. dotace v cistce nad
50 000 K6:

Poskytovatel eastka
Jihodeskv krai 998 546,00
ESF OPZ 598 617,00
Ostatni dotace celkem 144 075,50
Celkem 1 741 238,50

Z vyse uvedenych dotaci bylo v roce 2018 vyuZito
JihodeskV kral 960 589,68
ESF OPZ 278878,76
Ostatni dotace 144 075,50

Piijat6 dary

V roce 2018 byly piijaty n6sledujici dary (ednotliv6 uvedeny vfznamn6 dary, tj. dary v
d6stce nad 50 000 K6, ostatni jsou uvedeny souhrnn6):

Z v1i5e uvedenlch dar0 organizace v roce 2018 vyuiila dary ve vii5i 1 627 883,92 Ke .

Z vf5e uvedenfch darfr byly v roce 2018 vyuZity 6dstedn6 nebo vtibec:
Globus LepSi sv6t 18 295,00
Nada6ni fondAVAST 0,00

Poskytovatel eastka
Nadadni fond AVAST 567 612,00
FyzickS osoba 230 000,00 D6rce si nepieie bVt zveieindn
Fyzick5 osoba 125 000,00 D6rce si nepieie bVt zveieindn
Nadace J&T 100 000,00
Globus LepSi sv6t 80 000,00
Nadace eEZ 70 000,00
CSOB pom6ha region&m 61 633,00
Robe( Bosch s.r.o. 56 655.00
Franti5ek Strnad -
KOBERCE.STRNAD.LISOV 50 000,00
PRO.t\/ED.CS Praha a.s- 50 000,00
Slatinn6 lizn6 Tieboi s.r.o. 50 000,00
Ostatni pravnick6 osoby celkem 384 824,92
Ostatni fyzick6 osobv celkem 431 476.00
Celkem 2257 200,92
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Poskytnut6 dary

Organizace neposkytla v fdetnI obdobi dary na podporu vzd6l6v6ni anijin6 dary.

Veiejn5 sbirka

Organizace m6la v roce 2018 povoleni poi6dat jednu veiejnou sblrku:

e islo jednaci a datum rozhodnuti: KUJCK6146712017 ze dne '16.5.2017

e isla sbirkovf c h lltl 26427 3985/0300 a 4640464389/0800

Ddle je sbirka prov5d6na pokladniEkami (2ks), prodejem piedmEtfi, prodejem
vstupenek (u/5e piisp6vku na vstupn6m je 100 %) a d6rcovskimi SMS zpr5vami

Osoba oprivn6n6 jednat ve vdci sblrky: Mgr. Petra Brychtovd

Datum zah6jeni sbirky: 1. 6.20'14
Datum ukonieni sblrky: na dobu neur6itou

U6elem sbirky je ziskani finandnich prostiedki pro podporu sluZeb Hospicove p66e
sv. Kleof65e Tiebofi, o.p.s. VftrSZek sbirky bude pouZit k [hrad6 n6klad0 spojenich s
provozem sluZebnich vozidel (edn6 se o mobilni hospicovou sluZbu poskytovanou v
ter6nu), v r6mci p0j6ovny kompenza6nich pomfrcek (n6kup, revize, oprava
zdravotnich pom0cek), d6le na n6kup nezbytn6ho spotiebniho zdravotnick6ho
materi6lu a zdravotnich prostiedk0, poiizenl kancel6iskich potieb.

Vfnos sbirky v roce 2018
K dalSimu pouiiti z piedchoziho roku:62 332,75
Hrubf v'.it6Zek sbirky: 235 838,89
e isty vytezet sbirky: 234 853,71
V roce 2018 vyuZito:249 017,46
K dalSimu pouZiti: 51 065,24

edstta x dalsimu pouZiti:

- je uloZena na sblrkovlch ri6tech, sbirkov6 pokladn6 a ve v1i5i Ka 10 445,80
poiizovaci hodnoty zboZl ve skladu piedm6t0

- je evidov6na ve zvld5tnim fondu ve vlastnich zdrojich organizace a vfSi 1 911,06
v zivazcich vri6i dodavatelfrm

Vfsledek hospodaieni a dai z piijmu

Za rok 2O'18 organizace vykazuje ztretu ve WSi 269 916 Kd. Ziklad dan6 byl upraven
o vfdaje, kter6 se neuznavaji za vldaje vynalo2en6 k dosaZeni, zaji5t6ni a udrZeni
pi'rjmri ve WSi 19820 KE (6lensk6 piisp6vky). Z6klad dan6 z piijmu dinil
vfsledku hospodaieni -250 0SO Kd.
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Vfznamn6 ud5losti mezi rozvahovfm dnem a okamiikem sestaveni 06etni
zav6rky

Mezi rozvahornj,m dnem (31. 12. 2018) a okamZikem sestaveni [detni z5v6rky
nenastaly 26dn6 rnj,znamn6 ud5losti.

V Tieboni dne 24. 6. 2019

Sestavil: lng. Sdrka Repov6

Statutdrni org6n: Mgr. Petra Brychtov6

HosPrcovA paar sv. KTEoFASE. o.ps
SvatopJuka eecha 20,3Zg Ot feUon

|ca:227a1328
tel.:739341087, e-maiJ: info@kteofus.cz

u/ww, k le o fa s, cz

Piiloha d. 1 - Rozpis dlouhodob6ho majetku
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Pllloha a.l

1.1.

Dlouhodobi majetek
31 12

Posktlnula zalohv n. nehmohi maiel€k
Ngdokonaeni nehmohi majetek
douhodobi n.hhotni ma,.t.k o.lk n

Poskyhd€ zalohy na hmohi oaj.tek
N.dokona.ni hmoIni malelek
Dlo!hodobt h6otni a.jetex celken 0 357333 19.1237

Po/Eowci e..
Poaal.a.i Pliruslky Ubytky Ko.eari

CsU 1a,sralko4 rroamra


