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M

ilí přátelé a podporovatelé našeho hospice,
každý rok píši úvodní slovo do výroční
zprávy. Letos jsme požádali předsedkyni
naší správní rady, aby si tento úkol vzala ona.
A zhostila se ho skvěle. Já však využívám této
příležitosti k poděkování. Na prvním místě chci
poděkovat našemu hospicovému týmu, každému jednomu z nich. Kolegům a kolegyním, kteří
jezdí do rodin pomáhat a doprovázet, i těm, kteří
budují neviditelné, ale velmi potřebné zázemí.
Děkuji naší správní a dozorčí radě, která mi je
velkou oporou. Děkuji všem dobrovolníkům
a podporovatelům, je to již velká hospicová
rodina. Děkuji všem dárcům, i jejich podpora je
potřebná a velmi užitečná. Především však chci
poděkovat rodinám, kterým pomáháme doprovodit blízké v posledním období jejich životů.
Dennodenně se setkáváme se silou lásky, která
dává odvahu překonat těžkosti a bolest. Děkuji
našim pacientům, že nás učí žít. Děkuji i Vám, že
jste tuto výroční zprávu vzali do rukou a čtete
ji. Přeji Vám pokoj, sílu, odvahu, zdravý rozum
a otevřené srdce.
Irena Kalná
ředitelka

V

ážení a milí příznivci Hospicové péče svatého Kleofáše,
přinášíme Vám výroční zprávu o činnosti našeho hospice v roce 2021, která je jednoznačně zprávou dobrou
a radostnou. Podařilo se mu překonat nástrahy covidové pandemie, „poprat“ se s nelehkými výzvami personálními i finančními a neohroženě vykročit do roku 2022. Jako předsedkyně
správní rady jsem mohla zblízka sledovat, jak bohulibé dílo
roste, sílí a přináší podporu a pomoc svým klientům i jejich
rodinám. Ne nadarmo nese hospic jméno svatého Kleofáše.
Osamoceného a pochybujícího, dokud si myslel, že kráčí
životem sám. Povzbuzeného a odvážného poté, kdy pochopil,
že díky své víře nebude již nikdy opuštěný.
Je za námi další výjimečný rok, který potvrdil obrovskou moc
přirozené lidské potřeby pomáhat bližnímu v nouzi. Aktivovala se v nových podobách, překvapila svou velkorysostí. Děkuji,
že jsem mohla zažít sounáležitost „rodiny“ hospicových
zaměstnanců a podílet se na strategickém plánovaní na evangelické faře v Jindřichově Hradci. Krom nových pohledů na
činnost hospice přineslo zajímavé podněty k jeho stabilizaci
i dalšímu rozvoji. Děkuji, že jsem mohla přispět svou „troškou
do mlýna“ při přípravě prvního ročníku aukce uměleckých
děl, která prokázala sílu umění při sbližování lidí a získávání
prostředků pro dobročinné účely. Děkuji, že jsem mohla být
přitom, když desítky sportovců běžely okolo Světa svůj závod
pro Kleofáše. Nevadil jim ani chlad, ani bahno, protože je hřál
pocit solidarity s nevyléčitelně nemocnými a jejich bližními.
Jsou to jen střípky ze života Hospicové péče svatého Kleofáše v roce 2021. Byl o hodně pestřejší, jak o tom svědčí naše
výroční zpráva. Děkujeme Vám, že jste byli jeho významnou
součástí, když jste podpořili jeho hlavní poslání. Usnadnit
našim klientům jejich poslední pozemský běh a učinit jej co
možná nejdůstojnějším.
Terezie Jenisová
předsedkyně správní rady

POSLÁNÍ
Zajišťujeme odbornou péči u vás doma. Podporujeme a doprovázíme těžce nemocné a jejich blízké, kteří o ně pečují,
v bezpečném domácím prostředí.

LIDSKOST
Vycházíme vstříc potřebám člověka, ochotně mu pomáháme.
Ctíme přínos každého klienta, člena rodiny, ale i zaměstnance.

DŮSTOJNOST
Zachováváme stejný přístup k člověku bez ohledu na jeho
tělesný a duševní stav. Chráníme intimitu každé rodiny
a klienta.

RESPEKT A POROZUMĚNÍ
Vnímáme a bereme vážně zvyklosti každé rodiny. V rámci nastavených pravidel
pomáháme pečujícím rodinám.

SLUŽBY
HOSPICE

Domácí
hospicová péče
Naše péče je určena pacientovi s životohrožujícím onemocněním, kdy se předpokládá, že k úmrtí může dojít
v horizontu půl roku. Jeho rodinu podporujeme v péči
a poskytujeme zdravotní zázemí, psychologickou a duchovní podporu. O nemocného se stará profesionální
tým, který tvoří lékaři, zdravotní sestry, psychologové, sociální pracovnice i duchovní. Naším cílem je, aby nemocný netrpěl nesnesitelnou bolestí, zůstala zachována jeho
lidská důstojnost a v posledních chvílích života nezůstal
osamocen.
V roce 2021 jsme pečovali o 82 pacientů. Zdravotnický
tým vede MUDr. Eva Zýková. Tým zdravotních sester měla
na starosti Petra Opršalová, od června Marika Raková.
„Péče o pacienta v hospici je založena na multidisciplinárním týmu – každá profese má svou nezastupitelnou roli
a společně se staráme o to, aby nejen pacient, ale i jeho
blízcí, kteří o něho pečují, strávili ten vzácný vymezený čas
co nejlépe ve všech směrech.“
Daniela Jelínková, zdravotní sestra

Terénní sociální služby
Pomáháme nemocným a starším lidem zůstat v jejich
přirozeném prostředí. Rodinám ulevujeme od každodenní
péče o jejich blízké, aby si mohli odpočinout, věnovat se
svým koníčkům a zařídit si vše potřebné.
V roce 2021 jsme se postarali o 90 klientů. Koordinátorkou
terénních sociálních služeb je Jaroslava Pecušíková.
„Myslím, že právě přímá péče, kdy se sbližujeme s klienty
i v oblasti jejich intimity, podporuje vzájemnou důvěru.
Mnohdy na jejím základě lidé otevírají svoje 13. komnaty,
mají potřebu sdílet, odpustit sobě i druhým.“
Marika Jasanská, pečovatelka

Poradny
Pro všechny pečující, pacienty i rodiny v těžké životní
situaci jsou k dispozici naše sociální pracovnice, psycholožka, poradkyně pro pečující a pro pozůstalé. Pomohou
s praktickými záležitostmi, poradí a vyslechnou. Svěřit se
můžete také duchovním. V roce 2021 jsme otevřeli poradnu pro rodiny po ztrátě a věnovali jsme se také osvětě
ve školách. Během roku 2021 poskytl tento tým 1403
konzultací.
„Smyslem mé práce je přinést do života pozůstalých naději,
že život bez blízké osoby může být opět plnohodnotný,
naplněný radostí, vděčností a pocitem důvěry v sebe sama.“
Lenka Řeřichová, poradce pro pozůstalé

Půjčovna pomůcek
Hlavním cílem půjčovny pomůcek je zabezpečit rodiny
v hospicové péči vybavením, které pomůže udržet důstojnost pacientů a usnadní péči v domácím prostředí. Služby
půjčovny nabízíme i veřejnosti. V  roce 2021 jsme zapůjčili
celkem 472 pomůcek. Půjčovnu vede Petra Radová.
„Jako pracovník půjčovny pomůcek cítím, že je má role
v předávání informací, jak používat pomůcku, nabídnout
a poradit, jakou pomůcku vybrat.“
Petra Radová, koordinátorka půjčovny

Knihovna a dobročinný obchod
Fond hospicové knihovny tvoří v současné době téměř
400 titulů s tématikou konce života v tom nejširším slova
smyslu. Zahrnuje beletrii i odborné publikace z oblasti
lékařství, ošetřovatelství, psychologie, sociální práce či spirituality. O knihovnu se stará Marika Jasanská.
Dobročinný obchod provozujeme již od založení hospice
v jeho prostorách. Pravidelně se účastníme řemeslných
trhů s rukodělnými či lokálními produkty. Obchod vede
Petra Pfeiferová.

UDÁLOSTI
V ROCE 2021
Leden
Nový rok jsme otevřeli bilancováním
nad uplynulým obdobím a hned zpočátku jsme vypsali výběrové řízení na
zdravotní sestru.

pro všechny zájemce ze Stráže nad
Nežárkou, a to díky podpoře místní
radnice.

Květen

Únor

Spustili jsme nové webové stránky.
Za výbornou spolupráci patří dík
Pavlu Pfauserovi.

Velkou podporu poskytl jindřichohradecký Autosalon Jiří Souček. Za velmi
výhodných podmínek nám na jeden
rok pronajal automobil pro naši pečovatelku, která jezdí ke klientům domů
a pomáhá především s hygienou,
jídlem, drobným úklidem, dobrým
slovem či procházkou.

Pravidelně se setkáváme také s kolegy
z ostatních hospiců. V květnu jsme
hostili milou návštěvu z Domácího
hospice Nablízku. Kolegyně z Lysé na
Labem mají za sebou již šestiletou cestu
doprovázení umírajících a jejich rodin.

Březen
Díky štědrým dárcům a firmě Magna
Cartech se podařilo vybrat dostatek
financí na zakoupení dvou koncentrátorů kyslíku pro zvýšení kvality péče
o naše pacienty.

Duben
Výstavu fotografií z činnosti našeho
hospice se nám povedlo zpřístupnit

Červen
Do našeho týmu přibyly dvě nové
posily, zdravotní sestry Daniela Jelínková a Marika Raková.
S podporou zkušených lektorů Olgy
Medlíkové a Marka Šedivého z Asociace veřejně prospěšných organizací
ČR jsme si společně nastavili strategický plán do konce roku 2022.
V krásném prostředí Schwarzenberské hrobky vystoupilo pěvecké sdru-

žení Abwun, benefiční koncert vynesl
našemu hospici celkem 7 650 Kč.
Děkujeme!
Již tradičně jsme se i letos zúčastnili
oblíbené akce Zažít Třeboň jinak.
Opět jsme uspořádali Bleší trh pro
hospic. Společně s dárci jsme vdechli
použitým věcem nový život a přispěli 13 000 Kč na provoz hospice.

Červenec
Kolegyně psycholožky se rozhodly
pro novou aktivitu členů týmu. Pravidelně organizují Hospicové sedánky zaměřené na sdílení, spolupráci
i tvůrčího ducha. Věnovali jsme se
arteterapii, józe, rukodělným činnostem i fyzioterapii.

Srpen
A bylo vymalováno! Ve spolupráci s panem Miroslavem Koutkem
jsme malovali třeboňskou základnu
našeho hospice. Do kanceláří jsme
rozvěsili nové obrazy od malířky
Renaty Štolbové. Uvědomujeme si,
že i pracovní prostředí hraje svoji
důležitou roli.

Setkání s ostatními hospici v regionu,
sdílení zkušeností a společné hledání
řešení problému, je vždy velmi inspirativní a milé. Naše zástupkyně se
vydaly do domácího hospice Athelas
v Písku.

Září
Uskutečnil se již čtvrtý benefiční
koncert Pavla Barnáše pro náš hospic.
Tentokrát v krásných prostorách
třeboňského divadla. Celkový výtěžek
z dosavadních koncertů činí téměř
80 000 Kč.
K benefičním koncertům se připojili také Zuzana Benešová a Peter
Paleček, pěvci Jihočeského divadla. Na třeboňském zámku zazněly
krásné hlasy za klavírního doprovodu.
Vstupné přineslo do hospice téměř
8 000 Kč. Za tento skvělý výtěžek
jsme koupili invalidní vozík do naší
půjčovny kompenzačních pomůcek.

Říjen
Většina našeho multidisciplinárního
týmu se zúčastnila 13. celostátní konference paliativní medicíny v Plzni.
Ředitelka hospice Irena Kalná se spolu s psycholožkou Terezou Maříkovou zúčastnily X. ročníku Jihočeské
psychologické konference s příspěvkem Dítě a ztráta. Děkujeme za
osvětu v těžkém tématu.
Druhý říjnový týden věnujeme
tradičně naší vlajkové akci s názvem
Týden pro hospic. Organizujeme
benefiční divadelní představení,

koncerty, bazar bižuterie, akrobatické
vystoupení i přednášky. Připojujeme
se k celorepublikové kampani DOMA
a Papučovému dni. Povídáme si
s dětmi ve školách o tom, co pro ně
znamená doma a zmiňujeme naše
poslání. Druhou říjnovou sobotu
startuje Běh pro Kleofáše, po covidové pauze se setkáváme s běžci
a máme radost ze společné akce.
Celkem závodníci uběhnou 578 km
a zaplatí startovné ve výši 28 999 Kč.
V říjnu nás podpořil opakovaný
skvělý počin od Hadrárny PS. Výtěžek
z prodeje oblečení se vyšplhal na
částku 10 000 Kč.
Vzpomínkové setkání se uskutečnilo
v kavárně Muzea fotografie v Jindřichově Hradci. Milé sdílení dokreslili
hudbou žáci ZUŠ. Za organizaci děkujeme kolegyni Lence Řeřichové.
Náš vozový park se rozrostl o nové
tzv. sociální auto, je jím Dacia Lodgy.
Na jeho pořízení se podílelo celkem
43 firem z regionu, kterým upřímně
děkujeme. Za realizaci celého projektu děkujeme reklamní agentuře
Kompakt.

Listopad
Poprvé organizujeme dobročinnou
aukci uměleckých děl. Aukce se nadmíru vydařila, atmosféra byla úžasná
a zábavná. Z celkových 48 děl se jich
vydražilo 42. Na aukci vládla vstřícnost a duch podpory naší práce. Každého, kdo se aukce zúčastnil, jsme
s radostí zařadili do velkého okruhu
přátel a podporovatelů našeho hospice. Celkový výtěžek z aukce se vy-

šplhal na částku 144 600 Kč a putoval
na mzdy zdravotních sester a provoz
hospice. Je to skvělý výsledek umělců, dárců a všech, kteří přišli dražit
a bavit se ve prospěch hospice. Děkujeme hlavnímu partnerovi České
spořitelně, Tiskárně Rain, Vladimíru
Noskovi, Karlu Slámovi, Martinu Vaňkovi, Swingovému kvintetu jindřichohradecké ZUŠ a všem dobrovolníkům
a pracovníkům hospice.
Spolu s Lenkou Mackovou ze ZŠ Rudolfovská a Veronikou Plachou z Pedagogické fakulty JČU jsme organizovali seminář na Teologické fakultě
v Českých Budějovicích na téma Děti
a ztráta. Uskutečnil se již počtvrté
a byl určen pro učitelé a všechny, kdo
pracují s dětmi. Seminář je o sdílení
a učení se, jak s dětmi otevírat téma
umírání a smrti a jak je dobou truchlení provázet ve škole i v rodině.
V třeboňském divadle J. K. Tyla
odehrálo Divadlo Lampion benefiční
představení Šťastný princ. Podařilo se
rozeznít láskou a soucitem princovo
olověné srdce? Víte, jak se žije za
zdmi krásných paláců? Nejen na tyto
otázky odpověděla dětem pohádková
inscenace.

Prosinec
Hospicová péče sv. Kleofáše se dočkala originální podpory. Muzikant,
zvukař a provozovatel baru Tunel
Míra Kukosa natočil v době covidové
epidemie CD s autorskými písničkami. Nabídl je hospici, kde byly za
symbolickou stokorunu v prodeji. Výtěžek z prodeje předčil naše očekávání – vynesl úžasných 8 500 Kč.
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Statutární orgán společnosti

Dozorčí rada

Roli statutárního orgánu naplňuje ředitelka, která je jmenována Správní radou společnosti. V roce 2021 tuto funkci vykonávala Mgr. Irena Kalná. Náplní její práce je mimo jiné držet
směr a vizi, zviditelňovat, povzbuzovat, motivovat a vytvářet
dobré podmínky pro práci.

Dozorčí rada přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní
závěrku a výroční zprávu organizace, nejméně jednou ročně
podává zprávu řediteli a správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti. Také dohlíží, zda společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací smlouvou organizace.

Správní rada
Správní a dozorčí radu jmenují zakladatelé společnosti.
Správní rada je vrcholným strategickým orgánem společnosti, rozhoduje o koncepci a rozsahu i změnách poskytování
obecně prospěšných služeb. Schvaluje také hospodaření
společnosti.
Správní rada k 31. 12. 2021
Mgr. Terezie Jenisová, Eva Kutišová, Vlasta Petrová

Dozorčí rada k 31. 12. 2021
MUDr. Libor Válek, Mgr. Petra Brychtová, Květuše Lišková

Historie
Hospicová péče působí v regionu Třeboňska, Jindřichohradecka a blízkého okolí již od roku 2013. V roce 2019 jsme
otevřeli pobočku v Jindřichově Hradci.
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FINANCE
A FUNDRAISING

Financování hospice je vícezdrojové. Rozpočet je
poskládán z darů od individuálních a firemních dárců,
z příspěvků od nadačních fondů a nadací, z dotací
státního rozpočtu, z příspěvků měst a obcí, z veřejného
zdravotního pojištění, z příspěvků klientů i z benefičních
akcí.
Značnou podporou jsou pro nás individuální a firemní
dárci, kteří nám svěřují finanční dary s důvěrou, že je
využijeme efektivně na to, co je právě nejvíce potřeba.
Jejich přízeň nebereme jako samozřejmost.

Získali jsme celkem 50 143 Kč a velmi cenných 22 nových
pravidelných dárců. V předvánočním čase jsme připravili
jednoduchou kampaň s názvem Rozsviťte hospic. Podařilo se nám oslovit 31 dárců a na provoz hospice přibylo
19 950 Kč.
Možnosti podpory naleznete na našich webových
stránkách, přispět na provoz hospice můžete také převodem na účet č. 7071727399/0800 nebo účet veřejné sbírky:
4640464389/0800.
Děkujeme všem dárcům!

Na jaře roku 2021 jsme uskutečnili úspěšnou fundraisingovou kampaň Staňte se součástí hospicové DNA.

Náklady 2021

Výnosy 2021

Režijní materiál,
energie a drobný majetek

717 161,55 Kč

Tržby od klientů,
prodej zboží

1 197 482,80 Kč

Lékařský materiál

112 448,43 Kč

Péče o klienty zdravotních
pojišťoven

1 359 444,93 Kč

Provoz automobilů
a leasing

797 476,84 Kč

Evropské fondy

3 995 637,22 Kč

Služby

763 233,22 Kč

Dotace MPSV, MZ
a Jč. kraje

3 132 114,08 Kč

Vzdělávání a cestovné

212 429,43 Kč

Osobní náklady
Zboží, odpisy a ostatní
náklady
Celkem

9 752 143,00 Kč
363 158,58 Kč
12 718 051,05 Kč

Dotace obcí a měst

758 720,00 Kč

Veřejná sbírka

911 788,01 Kč

Individuální dárci

848 509,49 Kč

Nadace

371 219,72 Kč

Ostatní výnosy

143 134,80 Kč

Celkem

12 718 051,05 Kč

PODPOŘILI
NÁS
Evropská unie – Evropský sociální fond,
Jihočeský kraj, Ministerstvo zdravotnictví
ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Města a obce
Město České Velenice, Město Jindřichův
Hradec, Město Lišov, Město Lomnice
nad Lužnicí, Město Nová Včelnice, Město Nové Hrady, Město Stráž nad Nežárkou, Město Suchdol nad Lužnicí, Město
Trhové Sviny, Město Třeboň, Město
Veselí nad Lužnicí, Městys Dolní Bukovsko, Městys Chlum u Třeboně, Obec
Jarošov nad Nežárkou, Obec Jílovice,
Obec Lásenice, Obec Lužnice, Obec
Majdalena, Obec Nová Ves na Lužnicí,
Obec Novosedly nad Nežárkou, Obec
Pístina, Obec Příbraz

Nadace
a nadační fondy
Nadace ADRA - adventistická nadace
pro pomoc a rozvoj, Nadace ČEZ, Nadace J&T, Nadace Komerční banky a.s. Jistota, Nadace Umění pro zdraví, Skils nadační fond, Výbor dobré vůle-Nadace
Olgy Havlové

Firemní dárci
A Medical, s.r.o., Agro-la, spol. s.r.o.,
Agrozet České Budějovice, a.s., Aldata
s.r.o., Amadeus Fin, spol. s.r.o., Aquahero,
s.r.o., AUTO BEJDA, s.r.o., Biosystémy,
s.r.o., Celet, s.r.o., Cotton CZ, s.r.o.,
Česká spořitelna, a.s., Československá
obchodní banka a.s. (ČSOB), Český
zahrádkářský svaz, Divadelní
spolek Kajetán, Dyka, s.r.o., Eaton
Elektrotechnika s.r.o., Elektro Bočková,
s.r.o., Eurofarms Agro-B, s.r.o., Farní
sbor Českobratrské církve evangelické
v Jindřichově Hradci, FIEDLER AMS s.r.o.,
Globus ČR, v.o.s., Helena Ludvíková,
HYDRO & KOV s.r.o., Ch - izolace, s.r.o.,
Ing. Karel Hanyk, Internetlékárna.cz,
s.r.o., IPSOS s.r.o., Izofol - sklady, s.r.o.,
JEDNOTA, spotřební družstvo České
Budějovice, K-3, s.r.o., Kama Tech, s.r.o.,
Karel Kubica, KARVO centrum s.r.o.,
KBNK, s.r.o., Koberce Strnad Lišov s.r.o.,
Larson-Juhl s.r.o., Lékárna U nemocnice,
s.r.o., Lexa&Posel, s.r.o., Magna Cartech
spol. s r.o., MEDIBABY, s.r.o., MONETA
Money Bank, a.s., MUDr. Eva Hanyková,
MVDr. Jiří Skála, Nestátní zdravotnické
zařízení Prof. MUDr. Miloš Velemínský
s.r.o., OKNOTHERM spol. s r.o., Okolo
Třeboně z.s., PENA, s.r.o., PKD, s.r.o.,
Plosab, s.r.o., Pneuservis Sklenář, s.r.o.,
PODA, a.s., Pomáháme pohybem, z.s.,

PRO.MED.CS Praha a.s., RAD servis
Šuba, spol. s.r.o., Rain tiskárna s.r.o.,
RESCUE TEAM VESELÍ, z.s., RESI Třeboň,
spol. s.r.o., Romana Mikešová, Rudolf
Koller, spol. s.r.o., Rybářství Třeboň Hld.,
a.s., Římskokatolická farnost Lišov ,
Spolek Most - České Budějovice, Štefan
Kamas, Technické služby Třeboň, s.r.o.,
Termoplast, s.r.o., Trust&Finance s.r.o.,
Třeboňská realitní, s.r.o., U+M Servis,
s.r.o., VETPOINT, s.r.o., WAY project, s.r.o.,
ZC retail, s.r.o.

Individuální dárci
nad 1000 Kč
Ambrož Petr, Balcarová Jitka, Bartošová
Lenka, Bendová Miroslava, Bicková Marta,
Blanka Gregorová, Blažková Drahomíra,
Blecha Vladimír, Bobrovská Lucie, Bošek
Hynek, Brázdová Marie, Brožová Ludmila,
Bruckmüller Josef, Brychta Tomáš,
Burešová Lenka, Candrová Monika,
Cepáková Anna, Čadek Karel, Čechová
Dana, Čechová Jitka, Černohorská Marie,
Červenka Jan, Červinková Poesová
Kristýna, Čížek Petr, Čížková Mária,
Danělišynová Štěpánka, Danhelová
Marcela, Dědinová Jana, Dlouhý Oliver,
Dolanská Blanka, Doležal Antonín,
Ďoubalová Jarmila, Duchoňová Veronika,

Dušek Jiří, Dušek Libor, Dvořák Vojtěch,
Dvořáková Jana, Elmerová Jana, Ettler
Antonín, Ettler Dominik, Ettler Jan, Ettler
Petr, Ettler Václav, Färber Jan, Felberová
Jitka, Fojtl Jiří, Frýbortová Blanka, Fürst
Karel, Glaser Hrůzová Pavlína, Gold
Dominik, Götz Michael, Gráfová Helena,
Gregorová Blanka, Grodl Jaroslav, Habrda
Milan, Hanigerová Drahomíra, Hanyk
Karel, Hanyková Eva, Harmečná Milada,
Haruda Rosťa, Hauserová Dagmar,
Herrera Ruiz Teresa, Heřmánková
Kateřina, Hlásek Milan, Holcová Petra,
Holušovi Marie a Petr, Holzerová Petra,
Horn Petr, Hořejší Čejková Petra, Hošek
Lubomír, Hovorka Oldřich, Hovorková
Jana, Hrubá Božena, Hurych Hájková
Radka, Hüttnerová Iva, Chmelíčková
Anna, Ille Martin, Janda Kamil, Jandová
Michaela, Janoušek Pavel, Jedličková
Hana, Jelínková Alexandra, Jírovec
Jaroslav, Jonášová Josefína, Jůna Ivan,
Kadlecová Michaela, Kalná Hana, Kalná
Irena, Kalný Petr, Karpíšek Jan, Kerclová
Ludmila, Klein Miroslav, Klíma Filip,
Klímová Hana, Klůfa Roman, Kohoutová
Anna, Kolářová Stanislava, Konrád
Miroslav, Konrádová Markéta, Korecká
Jana, Kosová Václava, Košťálová Jitka,
Kotyzová Michaela, Koutová Dominika,
Krausová Lenka, Krejčová Hana, Krchová
Magdalena, Krůčková Ludmila, Křikava
Bronislav, Křížová Anna, Křížová Libuše,

Kubíček Petr, Kubová Petra, Kuhn
Jiří, Kuchyňková Marie, Kukal Petr,
Kunešová Jana, Kutišová Eva, Květová
Radana, Kyriánová Jana, Landová
Lenka, Langerová Tereza, Látalová
Vlasta, Lejtnarová Iveta, Leština Ivan,
Ližan Milan, Lhotský Jindřich, Lněnička
Jan, Lněnička Marek, Lucchesová
Miluše, Ludvíková Alena, Macků Lenka,
Maděryč Vojtěch, Machová Götzová
Venuše, Mareš Jan, Marková Marie,
Markvart Milan, Maryška Luděk, Maříkovi
Tomáš a Tereza, Matějka Jiří, Matiasová
Erika, Matoušek František, Matoušková
Anežka, Matulová Pavlína, Matuška
Bohumil, Mazurová Jitka, Mikula Marian,
Mikyšková Linda, Minářová Ivana, Mládek
Jan, Mucha Josef, Myslíková Jana,
Návarová Nataša, Nedvědová Růžena,
Němčíková Petra, Nemravová Jana,
Neumann Emanuel, Nosek Vladimír,
Nosková Hana, Nová Olga, Nováčková
Růžena, Nováková Iva, Nováková
Miluše, Novotní Silvie a Josef, Novotný
František, Ondřejová Iveta, Oppolzerová
Jaroslava, Orlová Kateřina, Otepková
Štěpánka, Pavelčáková Andrea, Pech
Michal, Pech Ondřej, Peroutková Milena,
Petráková Irena, Petrželová Anna, Pfeifer
František st., Pfeifer František, Pfeiferová
Petra, Pincová Lucie, Pindrochová Věra,
Pokorný Otakar, Posíková Markéta,
Potocký Jiří, Prášil Ondřej, Prchlík Václav,

Procházka Vít, Prokop Ivo, Psíková
Michaela, Pumpr Pavel, Pumprová
Kateřina, Rada Jan, Rameš Václav,
Rauchfussová Jana, Rindtová Zdeňka,
Roženský Vilém, Růžičková Kateřina,
Rybář Stanislav, Řádová Blanka, Řeřicha
Matouš K., Řeřichová Pavla, Řeřichovi
Lenka a Filip, Seberová Alena, Skalická
Jana, Skočná Jana, Skořepová Vendula,
Skořepová Zdena, Součková Helena,
Spiessová Jana, Stehlíková Jaroslava,
Stejskal Martin, Straka Vojtěch, Suchý
Richard, Sýkorová Jana, Šafářová
Michaela, Šarman Lumír, Šedivý Vilém,
Šechtlová Marie Michaela, Šelongová
Jarmila, Šimek Vojtěch, Šimková Lenka,
Šimkovská Anna, Škrdlová Monika,
Šnajdrová Marie, Šteflová Martina,
Štětinová Dana, Štolbová Renata,
Švarcová Eva, Talich Pavel, Tesaro
Radu, Tetíková Marta, Theiner Michal,
Tichavová Barbora, Tichovská Lydia,
Tippl Petr, Tlamsa František, Toman
Jan, Tondlová Jana, Toufarová Ludmila,
Trinerová Marcela, Trníková Jana,
Troup Antonín, Tupá Dagmar, Turecká
Věra, Urbanová Hana, Váchová Lucie,
Vala Martin, Valášková Petra, Válkovi
Jitka a Libor, Váňa Jan, Vaňková Dana,
Vaňková Jaroslava, Vítová Milada,
Vochoska Václav, Vondrková Eva, Vydra
Jindřich, Wegerová Petra, Záleská Marie,
Záruba Josef, Žanová Ivana, Žoudlík Michal

Kleofáš plní přání
V hospicové péči se náš zdravotní tým staral o pana
Housku, talentovaného malíře a keramika. Byl již
upoután na lůžko a když naší sestřičce Petře sdělil
přání, že by se ještě chtěl podívat do svého ateliéru
a na zahradu, neváhali jsme se zařizováním. Po svolení
naší lékařky Evy promýšlela fyzioterapeutka Míša ten
nejlepší a nejšetrnější způsob transportu. Vše se ve
spolupráci s úžasnou rodinou podařilo...

Poděkování
Vážený a milý kolektive hospice sv. Kleofáše,
i když mám bolest v srdci ze ztráty milovaného manžela, chtěla bych Vám
poděkovat za příkladnou péči, s jakou jste o mého manžela pečovali. Nemohu vás
jmenovat jednotlivě, vás sestřičky, paní doktorku, vedení hospice, abych někoho neopomněla, protože jste byli všichni skvělí. Dávali jste mi sílu, kterou jsem
potřebovala, Připravili jste mě na odchod mého manžela, ač to bylo velice bolestivé, věděla jsem, že se mohu vždy a se vším na vás obrátit. Ještě jednou veliký dík
za to, že jste zajistili pana faráře. Po jeho odchodu bylo vidět, že se manžel velice
uklidnil a cítil duchovní oporu.
Vaše služby jsou nedocenitelné.
Jiřina Blahová

KONTAKTY
Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.
Svatopluka Čecha 20
379 01 Třeboň
pobočka:
Husova 156
377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 22707328
DIČ: CZ22707328
Tel: 739 341 087
E-mail: info@kleofas.cz
www.kleofas.cz
Půjčovna pomůcek:
Václavská 49
377 01 Jindřichův Hradec
Tel: 739 341 026
E-mail: pujcovna@kleofas.cz

Grafické zpracování: DesignAd s.r.o.
Fotografie: Alena Bartušková
Redakce: Barbora Drachovská, Petra Pfeiferová
Tisk: Tiskárna Rain
Kompletní znění výroční zprávy naleznete
na webových stránkách hospice – www.kleofas.cz
nebo ve veřejném rejstříku právnických a fyzických osob.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
o ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2021

v organizaci

Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.

Praha, 5. dubna 2022
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ÚVODNÍ ÚDAJE
Subjekt, u něhož bylo provedeno ověření
Organizace:
Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.
Adresa:
Svatopluka Čecha 20, Třeboň II, 379 01 Třeboň
IČ:
227 07 328
Předmět činnosti:

provozováni zdravotnického zařízení-mobilní specializované paliativní péče

poskytování sociálních služeb (zejména sociální poradenství, odlehčovací služby, osobní
asistenci)

provozování půjčovny kompenzačních pomůcek, konkrétně zdravotnických přístrojů,
rehabilitačních pomůcek, hygienických pomůcek, atp.

podpora pečujících a pozůstalých prostřednictvím multidisciplinárního týmu

Příjemce zprávy
zakladatelé po projednání ve správní radě

Předmět ověřování
účetní závěrka sestavená k 31.12.2021 za účetní období 1.1.2021 – 31.12.2021

Termín provedení auditu
28.3.2022 – 5.4.2022

Ověření provedl a zprávu auditora zpracoval
22HLAV s.r.o.
Všebořická 82/2, Ústí nad Labem
evidenční číslo KAČR 277
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
odpovědný auditor: Ing. Jan Černý, evidenční číslo KAČR 2455
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
určena zakladatelům organizace Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.

Zpráva o ověření účetní závěrky
Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. (dále
také „Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy
k 31.12.2021, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2021 a přílohy této účetní závěrky, která
obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o
Organizaci jsou uvedeny v úvodním bodě přílohy této účetní závěrky.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace
Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. k 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího
hospodaření za rok končící 31.12.2021 v souladu s českými účetními předpisy.
Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 537/2014 a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní
standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše
odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit
účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů
České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající
z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují
dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve
výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá ředitel
Organizace.
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich
povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámit se s ostatními informacemi a posoudit,
zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi
znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto
informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace
byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními
předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na
formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality),
tedy zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na
základě ostatních informací.
Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že


ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní
závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a



ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.
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Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Organizaci, k nimž jsme dospěli při
provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci
uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální)
věcné nesprávnosti nezjistili.
Odpovědnost ředitele a dozorčí rady Organizace za účetní závěrku
Ředitel Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu
s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro
sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené
podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky je ředitel Organizace povinen posoudit, zda je Organizace schopna
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího
nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky,
s výjimkou případů, kdy ředitel plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, respektive
kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.
Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Organizaci odpovídá dozorčí rada.
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš
výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený
v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující
významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a
považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu
mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:


Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato
rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli
vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo
v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti
způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování,
úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol ředitelem.



Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti,
nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.



Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a
informace, které v této souvislosti ředitel Organizace uvedl v příloze účetní závěrky.



Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky
ředitelem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná
(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně
zpochybnit schopnost Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková
významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na
informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou
dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace
nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy.
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Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost
nepřetržitě trvat.


Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda
účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému
zobrazení.

Naší povinností je informovat ředitele a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování
auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných
nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

22HLAV s.r.o.
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem
evidenční číslo KAČR 277

Ing. Jan Černý
evidenční číslo KAČR 2455

V Praze, dne 5. dubna 2022

Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy:
1. Rozvaha k 31.12.2021
2. Výkaz zisku a ztráty za období 1.1.2021 – 31.12.2021
3. Příloha k účetní závěrce za období 1.1.2021 – 31.12.2021

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, evidenční číslo KAČR 277, osvědčení KDPČR
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4
Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz

