VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2017
Cesta domů, z.ú.
ÚVODNÍ SLOVO
Když jsem před šesti lety převzal řízení
Cesty domů a poprvé psal úvodní slovo
do výroční zprávy, charakterizoval jsem
Cestu domů jako organizaci, která „tvrdohlavě trvá na jednoduchých a srozumitelných myšlenkách: lidé chtějí dožít
doma a mezi svými, zároveň ale s kvalitní péčí na dosah, důstojně – a pokud
to zdravotnický systém neumí lidem
nabídnout, musíme se o to zasadit my.“
Když mi Martina Špinková, zakladatelka a první ředitelka, vedení Cesty
domů předávala, říkala, že se už těší na
nové inspirace nového ředitele a na to,
že se mu podaří zajistit domácímu hospici regulérní místo ve zdravotně-sociálním systému. Byl bych rád, kdyby
tehdejší moment založil hezkou tradici
v Cestě domů: tradici ředitelů, kteří
umí s důvěrou předat ředitelování dál
v tu správnou chvíli. A protože moje
funkční období jako ředitele v Cestě
domů končí posledního srpna 2018,
a obě Martinina přání, se kterými jsem
její pomyslný stůl přebíral, jsou naplněná, rozhodl jsem se, že se nebudu
ucházet o další čtyřleté funkční období.
Myslím, že v nejlepším se má přestat.
Cesta domů je dnes v dobré formě.
Stále tvrdohlavě trvá na jednoduchých
a srozumitelných myšlenkách. Zasazuje se o to, aby náš svět a naše společnost byly o kousek lepší. Opírá se
o silný občanský postoj a o několikati-

sícovou komunitu dárců, sympatizantů
a dobrovolníků. Ctí důstojnost jedince
a hodnotu každého lidského života
v každém z těch dnů, z nichž se naše
životy skládají. V minulých letech jsme
pro tuto myšlenku získali tak silnou
podporu, že se nám společně s dalšími
hospici a odbornou společností podařilo změnit systém úhrady o terminálně nemocné. Stále větší množství
rodin nám s důvěrou svěřuje do péče
své blízké v nejtěžších chvílích, včetně
rodičů terminálně nemocných dětí.
Přečetl jsem si na blogu jedné naší
pozůstalé vzpomínku na naši péči. Psala:
Cesta domů je jako švýcarský strojek,
akorát poháněný empatií. Rád od té doby
takto o Cestě domů s hrdostí přemýšlím.
V době, kdy tato výroční zpráva vzniká,
ještě nevíme, kdo povede Cestu domů
v dalších letech. Ale, milý nový řediteli,
milá nová ředitelko: přeji Ti, aby i Tebe
bavilo poslouchat tichý a přesný chod
švýcarského strojku; aby i Tebe naplňovalo úžasem to dobré v nás, v naší společnosti, štědrost našich dárců, bez nichž
bychom nepřežili déle než čtyři měsíce,
a energie našich zaměstnanců i dobrovolníků. Přeji Ti také hodně tvrdohlavosti
při prosazování jednoduché a srozumitelné myšlenky, že člověk je člověkem až do
posledního dne svého života.
Marek Uhlíř, ředitel

POSLÁNÍ
CESTY DOMŮ
Cesta domů je nezisková
organizace, která prostřednictvím
služeb mobilního hospice
umožňuje pečování
o nevyléčitelně nemocné
a umírající v jejich přirozeném
prostředí a nabízí podporu jejich
blízkým.
Zároveň se snaží přispívat ke
společenským a legislativním
změnám, které směřují ke
zlepšení péče o umírající. Nabízí
vzdělávací aktivity, provozuje
webové portály, nakladatelství
a specializovanou knihovnu.
Společně sdílíme
a veřejně
prosazujeme přijetí
vědomí, že umírání
je důležitá součást
života.

PŘÍMÉ SLUŽBY CESTY DOMŮ
V oblasti přímých služeb se stalo
velkým mezníkem v roce 2017 završení pilotního programu Všeobecné
zdravotní pojišťovny a Ministerstva
zdravotnictví testující úhradu mobilní
specializované paliativní péče. Výsledkem je ohromný úspěch v podobě nového sazebníku a úhradové vyhlášky.
Kraje a zdravotní pojišťovny tak od 1. 1.
2018 dostávají možnost zařadit mobilní
specializovanou paliativní péči do
systému hrazené zdravotní péče. Jsme
rádi, že jsme mohli být součástí pilotního programu a svou prací přispět
k tomuto výsledku.
V roce 2017 jsme se museli ještě
obejít bez této legislativní podpory,
přesto se nám podařilo opět navýšit
počet klientů, kterým ročně nabízíme naše služby. Poskytujeme šest
vzájemně propojených služeb přímé
péče, které pacientům zajišťuje multidisciplinární tým. S jeho členy a jejich
náplní práce se můžete seznámit v obrázkovém přehledu.
Přímé služby vedla v roce 2017
Karolína Pochmanová.
Poradna
Poradna Cesty domů poskytuje
rady a informace všem, kteří pečují
o umírajícího v domácím prostředí
nebo se na péči chtějí připravit.
Pracovnice a pracovníci poradny pomohou naplánovat jednotlivé kroky
péče o nevyléčitelně nemocného
člověka. Stejně tak nabízí pomoc lidem, kteří se vyrovnávají se ztrátou
blízkého člověka. Poradna nabízí
zdarma odborné sociální poradenství formou osobní či telefonické
konzultace a je otevřena každý
pracovní den od 9 do 17 hodin.
Poradenští pracovníci přijímají také
žádosti o přijetí do hospicové péče.
PORADNA 2017 V ČÍSLECH:
• Sociální pracovníci vedli 3 533
poradenských hovorů, tj. přes
14 hovorů každý všední den.
• V poradně sepsali 486 žádostí
do péče mobilního hospice, tj.
téměř 2 každý pracovní den.
• Kromě osobních a telefonických
konzultací jsme poskytli i online
poradenství prostřednictvím
internetové poradny na webu
Umirani.cz. V roce 2017 jsme zde
zodpověděli 416 dotazů.
V poradně pracovali v loňském
roce 4 sociální pracovníci.
Díky grantu ESF Profesionalizace Cesty domů proběhla v loňském
roce inspekce obou sociálních služeb
nanečisto, tedy i odborného sociálního
poradenství.

MULTIDISCIPLINÁRNÍ TÝM

Lékař přijímá pacienta do péče
a vede jeho léčbu. Je k dispozici vždy,
když je třeba zhodnotit, změnit či
nově nastavit léčbu nebo provést
drobný výkon. Pacient tak nemusí být
převážen do nemocnice.

Zdravotní sestra je hlavní koordinátor
péče o nemocného a jeho blízké.
Rodinu pravidelně navštěvuje, sleduje
stav nemocného, zajišťuje kontakt
s ostatními službami domácího hospice
a informuje ošetřujícího lékaře. Přijíždí
do rodiny po úmrtí pacienta.

Psychosociální pracovník navštěvuje
klienty v domácnostech, zastupuje Cestu
domů při vysvětlování a uzavírání smlouvy
o péči. Pomáhá a doprovází v otázkách
sociálních a nabízí podpůrný rozhovor
s nemocným nebo jeho rodinou.

Psychoterapeut nabízí rozhovor o těžké
životní situaci s nemocným nebo
s těmi, kdo nemocného doprovázejí.
Poskytuje příležitostná nebo
pravidelná psychoterapeutická sezení,
ať už v čase ošetřování nemocného
nebo v období truchlení.

Duchovní nabízí podporu v duchovních
a existenciálních otázkách. Na přání
pacienta nebo jeho blízkých přichází
navštívit, naslouchat. Doprovází
při bilancování, při hledání víry
a naděje. Pokud si to pozůstalí přejí,
vede pohřební rituál nebo na něm
spolupracuje.

Odlehčovací asistent pravidelně odlehčuje rodině tam, kde je to právě nejvíc
potřeba. Podporuje klienta v běžných
denních činnostech, umožňuje pečujícím si na určenou dobu odpočinout.

Dobrovolník doplňuje nebo zastupuje
blízké, kteří o nemocného pečují,
v době kdy si potřebují zařídit něco
mimo domov či si odpočinout. Zastane
i praktické činnosti spojené s péčí.

Poradnu vedla v roce 2017 Veronika
Drnková.
Zdravotní služby
Nevyléčitelně nemocní a umírající
pacienti v naší péči mají dostupné
zdravotní služby 24 hodin denně 7 dní
v týdnu. Přijedeme k nim domů v případě potřeby i v noci nebo o víkendu.

Zdravotní tým zajišťuje léčbu příznaků závažné nemoci – bolesti, dušnost – tak, aby nemocní nemuseli být
v nemocnici. Lékaři i sestry mohou
v domácím prostředí provést i drobné
výkony – proplachy či výměny kanyl,
vypuštění nahromaděných výpotků
a podobně. Zdravotní tým zvládne
i péči o dětské pacienty.
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DOMÁCÍ HOSPIC 2017 V ČÍSLECH:
• V péči domácího hospice jsme
měli 260 pacientů.
• Průměrně pečovala Cesta domů
denně o 16,5 pacienta.
• Typický pacient strávil v péči
domácího hospice 15,5 dne.
• Uskutečnili jsme 3 739
sesterských a lékařských návštěv
u pacientů na území hlavního
města Prahy.
• V noci a o víkendu vyrazili
zdravotníci do terénu celkem
621krát.
V roce 2017 se u zdravotnických služeb uskutečnil nezávislý audit nakládání
s léčivy a zdravotnickými prostředky
v kontextu právních předpisů, jehož
veškeré podněty jsme v průběhu roku
úspěšně zpracovali. Přeložili jsme smlouvu i podmínky péče do anglického a ruského jazyka a zrychlili jsme reakci na
žádost o péči tak, že do 5 pracovních dnů
se rodině nemocného ozývá vedoucí sestra, která může telefonicky poskytnout
i zdravotnickou konzultaci.
Vedle Domova Sue Ryder jsme navázali spolupráci s dalšími domovy pro
seniory, které mají zájem o paliativní
péči ve svých zařízeních, aby klienti
nemuseli být na samý závěr převáženi
do nemocnic.
Zdravotnický tým vedla primářka
MUDr. Irena Závadová. Spolu s ní ho
tvořili 3 kmenoví lékaři a 7 zdravotních
sester. Tým zdravotních sester měl na
starosti Pavel Klimeš.

Generálním partnerem zdravotního
týmu domácího hospice byl Nadační fond
AVAST a dalším významným partnerem
společnost W.A.G. payment solutions.
Podpůrný tým
Péče lékařů a zdravotních sester Cesty
domů by se neobešla bez spolupráce
s podpůrným týmem, který zajišťuje
psychosociální a spirituální podporu
našim klientům a jejich rodinám. Do
týmu patří psychosociální pracovníci, psychologové, psychoterapeut
a duchovní. Jejich snahou je provést
nemocné a především pečující administrativní a citovou zátěží v průběhu
péče i po ní. Pozůstalým pak nabízejí
individuální provázení zármutkem
a také bezpečný prostor sdílení v rámci svépomocných setkání klubu Podvečer, který se koná jednou měsíčně
v knihovně Cesty domů.
V roce 2017 věnoval podpůrný tým
klientům 676 hodin, z toho 162 hodin
strávili jeho členové s pozůstalými.
Podpůrný tým vedla v roce 2017
Jindřiška Prokopová.
Vážíme si toho, že generálním partnerem podpůrného týmu byl v roce
2017 státní podnik Lesy ČR.
Odlehčovací služby
Odlehčovací služby (ODSL) poskytuje
Cesta domů nejen klientům domácího hospice, ale i dalším dlouhodobě
a nevyléčitelně nemocným, kteří žijí na
území hlavního města Prahy. Asistenti
ODSL podporují nemocné v činnos-

DOPIS PRO CESTU DOMŮ
Dobrý den,
jménem všech příslušníků rodiny Elšíkovy vám chci ze srdce poděkovat za péči,
kterou jste mamince věnovali v jejích posledních chvílích. Vedli jste nás a pomáhali
nám překonávat strach, obavy, bolest a nejistotu, zda děláme vše správně.
Díky vám jsme prožili s maminkou poslední chvíle doma a i přes její velkou bolest
to byly nádherné okamžiky plné lásky. S maminkou jsme se hladili a vzpomínali do
posledních chvil. Byl nám dán vzácný čas, za který jsme vděčni, a který se hluboce
vryl do našich srdcí.
Tato zkušenost byla pro nás nová, neuměli jsme si to zprvu představit, ale věděli
jsme, že to takto chceme. Jsme vám neskutečně vděčni, že jste nám tyto dveře
otevřeli. Maminka skonala doma, kde to měla ráda, obklopena svými milovanými.
Ještě jednou přijměte naše poděkování a velký obdiv, který máme k vaší práci.
Všichni jste byli velice ochotní, empatičtí, starostliví a pracovití. Připraveni vždy
poradit a pomoci v kteroukoli dobu.
Děkujeme z celého srdce.
Richard Elšík

tech denní potřeby (hygiena, strava,
doprovod k lékaři aj.), čímž pečujícím
poskytují čas na odpočinek. V roce 2017
strávili asistenti u klientů 6 853 hodin.
Stejně jako odborné sociální poradenství také odlehčovací služby prošly
inspekcí sociálních služeb nanečisto
a veškeré podněty z této inspekce jsme
během roku úspěšně zpracovali. Náš
odlehčovací tým byl podpořen Výborem
dobré vůle, díky čemuž se všichni asistenti a asistentky mohli vyškolit v kurzu
bazální stimulace.
Odlehčovací služby vedla v roce
2017 Martina Tesařová.
Půjčovna
Půjčovna pomůcek, které usnadňují
péči o těžce nemocné a umírající v domácím prostředí, je určena
nejen našim klientům, ale také široké
veřejnosti. Služeb půjčovny pomůcek
využilo 609 klientů, kteří si zapůjčili
celkem 1 413 pomůcek (dvojnásobek
oproti roku 2016).
Půjčovnu vedl v roce 2017 Otto
Adamec.
Dobrovolníci
Dobrovolnice a dobrovolníci věnují
Cestě domů každoročně několik tisíc
hodin práce – v rodinách našich pacientů, při rozvážení pomůcek, v dobročinných obchodech, vypomáhají s administrativní agendou nebo při organizaci
akcí pro veřejnost. Pokud bychom jejich
nasazení převedli do řeči čísel, museli bychom na jejich místo najít více
než 2,5 člověka na plný úvazek. Spolu
s námi také tvoří a budují komunitu lidí,
která šíří myšlenku, že důstojný konec
života si zaslouží každý z nás.
DOBROVOLNICTVÍ 2017 V ČÍSLECH:
• Do chodu Cesty domů se aktivně
zapojilo 102 dobrovolníků, kteří
věnovali 5 608 hodin svého
času pomoci ve všech oblastech
činnosti organizace.
• Velkou zásluhu mají dobrovolníci na
provozu obou našich dobročinných
obchodů. Obchody díky nim mají
svou nezaměnitelnou atmosféru, kam
se lidé rádi vracejí. V dobročinných
obchodech pracovalo během roku 44
dobrovolníků celkově 3 123 hodin.
• Do rodin k pacientům se vydalo
celkem 26 dobrovolníků na 139
návštěv v celkové délce 624 hodin.
• V roce 2017 byl zahájen již XV.
cyklus dobrovolnického výcviku
v Cestě domů.
Koordinátorkou dobrovolníků byla
v roce 2017 Markéta Novotná.
Děkujeme společnosti KPMG Česká
republika a Ministerstvu zdravotnictví
za podporu našeho dobrovolnického
programu.
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VZDĚLÁVÁNÍ A SDÍLENÍ
ZKUŠENOSTÍ
Předávání a zpřístupňování informací
lidem, kteří se péčí o lidi na konci
života zabývají profesně nebo z rodinných důvodů či osobního zájmu,
je součástí poslání Cesty domů od
jejího založení. Celoročně máme
otevřenou knihovnu zaměřenou na
paliativní a hospicovou tématiku, naši
zaměstnanci a dobrovolníci přednášejí, účastní se nejrůznějších debat na
konferencích, workshopech či v médiích. Svoji každodenní praxi pravidelně zpřístupňujeme několika desítkám
stážistů z lékařských i nelékařských
oborů.
Knihovna
Fond knihovny Cesty domů tvoří
v současné době přes 4 000 knih
s tématikou konce života v tom nejširším slova smyslu – zahrnuje audioknihy, beletrii i odborné publikace
v českém a anglickém jazyce z oblasti
lékařství, ošetřovatelství, psychologie,
sociální práce či spirituality. V roce
2017 přibylo do fondu 177 nových knih
a audioknih, které jsme pořídili díky
darům a grantům.
Knihovnu podpořily v loňském roce
Ministerstvo práce a sociálních věcí
a Liga proti rakovině. Také děkujeme
za dary individuálním dárcům, Portálu
a Radioservisu.
DO FONDU KNIHOVNY PŘIBYLY
I KNIHY Z NAŠÍ VLASTNÍ EDICE:
• Knížka pro vdovy na prvních
pět let (Kristin Meekhof, James
Windell), kniha nabízí zcela
konkrétní pomoc vdovám
do těžkých prvních týdnů po úmrtí
manžela, její silná stránka tkví
i v tom, že na rozdíl od mnoha
jiných počítá s pětiletým obdobím,
kterým vdovy provází.
• 35 způsobů, jak pomoci truchlícímu
dítěti (The Dougy Center for
Grieving Children), 35 drobných,
jednoduchých a praktických rad
postavených na stovkách zkušeností
s dětmi všeho věku.
• Je smrt jako duha? (Jeanette
Bresson Ladegaard Knox), knížka
dánské spisovatelky klade se
srdnatou Emilkou otázky, které si
(nejen) děti o smrti kladou.
Stáže v Cestě domů a lektorská
činnost
O stážové dny pořádané Cestou domů
bývá tradičně velký zájem a jejich kapacita bývá naplněna již několik měsíců
před konáním akce. Každý seminář
je jedinečný a šitý na míru konkrétní
skupině účastníků. Prezentace našich
lektorů jsou postavené na konkrétních

kazuistikách a příkladech „dobré praxe“
s důrazem na multidisciplinární charakter činnosti mobilní specializované
paliativní péče. V roce 2017 výrazně
vzrostl zájem o stáže a přednášení
ze strany různých specializovaných
nemocničních zařízení. Jde především
o pracovníky lékařských i nelékařských zdravotnických oborů, psychology, psychosociální pracovníky nebo
kaplany. Výraznou roli sehrála Cesta

s velkým okruhem lidí různých
profesí, zálib a životních cest.
Každé takové setkání nás velice
baví. Lidská rozmanitost, která nás
obklopuje, nám také připomíná,
co nás spojuje – všichni musíme
přemýšlet o konci života a o tom, jak
ho nejlépe prožít. A také proto se
snažíme každoročně dostávat téma
konce života k dalším lidem. V roce
2017 jsme realizovali ve veřejném

CO PRO VÁS BYLO NOVÉ A ZAJÍMAVÉ?
Zajímavý i nový byl pro mě úplně jiný přístup k pacientovi, než se kterým se
v nemocničním zařízení setkávám. Při rozhovoru s nemocnými nebyly důležité
pouze tělesné a zdravotní obtíže, ale i „společenský rozhovor“ o plánech, setkáních
a událostech, na které se nemocní těšili (bylo před Vánoci). Také mě velmi
pozitivně překvapili příbuzní, jejichž role byla vlastně ta nejdůležitější i nejtěžší,
zejména jejich odvaha. Celá stáž na mě působila velmi pozitivně, uvědomila jsem
si, že i umírání je součást nemocí a tohle je nejlepší
způsob, jak se s tím vypořádat. Doma,
v kruhu blízkých za podpory
empatických a obětavých sester,
lékařů, sociálních pracovníků
a dobrovolníků z Cesty domů.
Tereza Lichnovská, lékařka
stážistka v Cestě domů

domů také v oblasti sdílení a předávání
metodiky pro hospicové organizace
s perspektivou zařazení do Pilotního
projektu VZP v roce 2017. Příznivým
vedlejším efektem vzdělávacích aktivit
Cesty domů je mimo jiné i navazování
kontaktů s dalšími pracovišti, setkávání
se s kolegy z praxe (jak hospicové, tak
nemocniční) a sdílení zkušeností.
Počet stážistů v Cestě domů byl
49 (z toho 13 lékařů a 12 zdravotních
sester, další psychosociální pracovníci,
fundraiseři, kaplani, manažeři atd.),
celkem u nás strávili 89 dní (v některých dnech probíhalo několik stáží
souběžně). Stážové dny proběhly celkem
tři – pro sociální pracovníky, zdravotníky a studenty pomáhajících profesí (45
účastníků, 15 hodin přednášení). Celkem
jsme se zúčastnili jako lektoři 62 přednášek pro zhruba 2 250 posluchačů.
Knihovnu a stáže v Cestě domů
měla v roce 2017 na starosti Eliška
Mlynáriková a Ludmila Nohýnková.
Děkujeme za podporu Nadaci Komerční banky – Jistota a Ministerstvu
práce a sociálních věcí za podporu
našich vzdělávacích aktivit.

SETKÁVÁNÍ A KOMUNIKACE
S VEŘEJNOSTÍ
Myšlenka, kterou Cesta domů šíří,
a služby, které provozuje, nás pojí

prostoru kampaň s názvem Žil
šťastně až do smrti aneb Kdyby si
vaši blízcí mohli vybrat, zvolili by
umírání doma. Pohádkový motiv
si hraje s obvyklým zakončením
většiny pohádek, ale dovádí jej dále
než jen ke svatbě prince s krásnou
princeznou. Pro Cestu domů ho
navrhl a vytvořil Matěj Konečný se
svou kreativní agenturou Bypass ve
spolupráci s Milošem Kočím a Alešem Pokorným.
Osobní setkání s dárci a příznivci
Na jaře jsme nabídli našim příznivcům možnost přijít do Dejvického
divadla na benefiční představení
a přispět tak na provoz domácího
hospice Cesta domů. Jednalo se o hru
Davida Doubta Zásek. Hlediště se
povedlo zaplnit do posledního místa
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a díky přízni našich dárců tak přibylo
do rozpočtu Cesty domů 342 500 Kč.
Dejvickému divadlu děkujeme za
laskavou podporu.
Palubu parníku z předchozích let
jsme vyměnili za Zahrady pod Pražským hradem, abychom poděkovali
dárcům a příznivcům Cesty domů.
Během večera v rozkvetlé Ledeburské
zahradě měli hosté možnost se potkat
s pracovníky Cesty domů a potěšit se
poslechem Prague Cello Quartet. Celý
večer si také mohli prohlédnout novinky z nakladatelství, koupit si něco
z našeho dobročinného obchodu nebo
lístky do bohaté tomboly.
Na podzim jsme uspořádali tradiční
snídani pro naše dárce a příznivce – setkání s těmi, bez nichž by naše
činnost nebyla možná.
CO SI NEJVÍCE ODNÁŠÍTE
DO VLASTNÍ PRÁCE VE SVÉ
ORGANIZACI?
ního zajištění akce vyvrcholil 30. listopadu v hotelu Hilton Prague. Celkový
výtěžek včetně poaukčního prodeje je
1 402 000 Kč. Děkujeme všem zúčastněným dražitelům!
Koncert
Druhá sobota v říjnu je Světovým
dnem hospicové a paliativní péče.
Slaví se každý rok v mnoha zemích
světa na všech kontinentech. Cesta
domů se k oslavám připojila koncertem, na kterém zahrály hned tři kapely.
Máme velkou radost, že se Houpací
koně, Sunflower Caravan a Tata bojs
rozhodli podpořit myšlenku hospicového hnutí a připravili pro nás 5. října
nezapomenutelnou atmosféru a krásný
večer v holešovické La Fabrice.

Odnáším si zjištění, že lze i velmi nemocné pacienty, včetně těch zatížených vážnými symptomy, mít doma
a pečovat o ně až do konce života. Že
to zvládnou i laičtí příbuzní s radou
a pomocí specialistů. Když jsem
viděla ty spokojené tváře pacientů
i jejich pečujících, uvědomila jsem si,
že tohle je ta správná cesta v závěru
života. Přesto, že procházejí nejtěžším obdobím života, vypadají klidně
a smířeně. Určitě budu své pacienty
motivovat k propuštění z nemocnic
a vyhledání pomoci domácích hospiců. Patří vám velký dík, že jste a tuto
práci děláte s nadšením.
Magdaléna Zelená, lékařka
stážistka v Cestě domů

Benefiční aukce
Vrchol podzimu patří v Cestě domů
tradičně benefiční aukci uměleckých
děl. Naše aukce bývají příjemným
místem k setkání jak s podporovateli
Cesty domů, tak se sběrateli současného umění a v neposlední řadě
s našimi zaměstnanci a dobrovolníky.
Letošní nabídka navázala na tradici
uplynulých ročníků, zároveň dala
prostor uměleckým formám, které se
na aukcích běžně neobjevují. Těm,
kteří jsou zdaleka nebo neměli odvahu
konkurovat při sálové dražbě zkušeným dražitelům, jsme nabídli v rámci
nového webu možnost online aukce,
v níž bylo možno dražit z kolekce 61
uměleckých děl.
Dlouhý proces návrhu koncepce
aukčního katalogu, jednání s umělci,
přípravy tištěného katalogu a produkč5

ONLINE KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ
• Web Cestadomu.cz má za
sebou první rok v novém
kabátě a dočkal se nominace na
Křišťálovou lupu v sekci Veřejně
prospěšná služba – cena České
televize.
• Informačních služeb portálu
Umirani.cz využilo 278 000
návštěvníků webu. Bylo na něm
zveřejněno 25 článků týkajících se
konce života.
• V říjnu jsme slavili 10 000
fanoušků na Facebooku.
• Přes 4 300 lidí odebírá náš
měsíčník Kaleidoskop.

JAK NALOŽÍME S DAROVANOU
STOKORUNOU
16 Kč

34 Kč

Programy pro veřejnost měla v roce
2017 na starosti Lenka Váňová.

9 Kč

1 Kč

14 Kč

9 Kč

34 Kč

5 Kč

1 Kč

15 Kč

14 Kč

6 Kč

na práci zdravotnického týmu,
včetně léků a materiálu

FINANCE A FUNDRAISING

na dobrovolnickou službu
v Cestě domů

PROČ JSTE SE ROZHODLA
PODPOROVAT CESTU DOMŮ?

„Díky osobním zkušenostem z rodiny
na odlehčovací služby pro rodiny
si moc dobře uvědomuji, jak je hospicová
našich pacientů
péče velmi důležitá a opomíjená disciplína.
A ještě více mobilní hospicová péče, které
je na trhu málo a je špatně dostupná pro
klienty. Ráda bych proto podpořila Vaše
projekty a snahu přiblížit důstojné umírání doma širší veřejnosti. A též se mi líbí
projekt Mojesmrt.cz a vůbec myšlenka vrátit téma umírání zpět mezi lidi tak, jak
bývalo přirozené.“
Monika Lendrová
členka Klubu přátel Cesty domů od listopadu 2017

Velkou skupinou lidí, kterým skládáme účty z toho, jak jsme s minulým
rokem naložili, jsou dárci, příznivci
a podporovatelé Cesty domů. Je
neuvěřitelné, že se každý rok najde více
než dva tisíce lidí a více jak sto firemních partnerů, jejichž drobné i významnější dary jsou pro fungování Cesty
domů nezbytné. Jejich přízeň a podporu nebereme jako samozřejmost. Právě
díky nim můžeme měnit pohled na
paliativní péči u nás a těžce nemocným
plnit přání odejít v klidu, být se svou
rodinou a tam, kde to mají rádi.
Máme radost, že lidí ochotných
vidět a slyšet, že smrt je přirozená sou-

5 Kč

16 Kč

na práci odborné poradny pro
nevyléčitelně nemocné a pečující

část našich životů, přibývá. Těší nás
být s nimi v každodenním kontaktu
a přibližovat jim dění nejen v Cestě
domů, ale i celkový obraz paliativní
péče u nás.
Děkujeme všem dárcům!
Rozpočet Cesty domů je poskládán
z darů od individuálních i firemních
dárců, z příspěvků od nadačních fondů
a nadací, z dotací ze státního rozpočtu,
ze zisků z vlastní činnosti a benefičních akcí.
Velkou podporou jsou pro nás
individuální a soukromí dárci, kteří
nám svěřují finanční dary s důvěrou,
že je využijeme efektivně na to, co je

15 Kč

6 Kč

na řízení, administrativní zázemí
a provoz
na podpůrný tým terénních sociálních
pracovníků, psychoterapeutů a duchovního
na vzdělávací, osvětové a nakladatelské
programy a provoz veřejné knihovny
péče o dárce a získávání dalších
finančních prostředků

právě nejvíc třeba. Celkový přehled
hospodaření Cesty domů najdete
v následující sekci. Zde uvádíme
několik čísel, která nás nepřestávají
těšit.
• V roce 2017 bylo v Klubu přátel
Cesty domů 640 lidí, kteří nám
přispěli částkou 2 591 514 Kč.
• Kromě klubistů nám pravidelně
přispívá dalších 598 osob, jejichž
přínos pro Cestu domů činil
2 054 651 Kč.
• Celkový příjem od všech
individuálních dárců (pravidelných
i nepravidelných) činil v loňském
roce 8 513 014 Kč.
• Firmy, firemní nadace a nadační
fondy nám věnovaly 5 662 398 Kč.
Agendu fundraisingu a péče
o dárce měla na starosti Helena
Štohanzlová.
Finance Cesty domů řídil v roce
2017 Tomáš Matocha.

LIDÉ CESTY DOMŮ V ROCE 2017
V prosinci 2017 bylo v Cestě domů 41 stálých zaměstnanců. Přepočtený stav činil 37,19 úvazku včetně dohod. Přímá péče
činila 23,92 úvazku; ve vzdělávacích programech pro odbornou i laickou veřejnost, péči o dárce, knihovně a administrativě
se jednalo o 13,27 úvazku.
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ORGÁNY CESTY DOMŮ
Statutární orgán:
Mgr. Marek Uhlíř
ředitel
Správní rada v roce 2017:
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
(do června 2017)
předseda
MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.
(od června 2017)
předseda
člen správní rady od února 2017
Mgr. Václava Bratinková
místopředsedkyně (do června 2017),
dále členka
Prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc.
místopředseda (do června 2017), dále člen

Tereza Kaucká
místopředsedkyně (od června 2017)
členka správní rady od února 2017
Ing. Jan Žůrek, CSc.
místopředseda (od června 2017)
člen správní rady od února 2017
RNDr. Josef Basík
JUDr. Rostislav Silný
Zakladatelé:
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
onkolog, paliatr
Ak. mal. Martina Špinková
malířka
Alžběta Marková, MAS
zdravotní sestra
Členové těchto orgánů nepobírali
žádnou odměnu, pracovali dobrovolně.

HOSPODAŘENÍ V ROCE 2017

Výnosy
4 497 000 Kč • Prodej služeb a zboží
14 898 000 Kč • Dary
(včetně použitých fondů)
10 776 000 Kč • Dotace
5 612 000 Kč • Ostatní výnosy
35 783 000 Kč • Celkem

VYBRANÉ PROJEKTY V ROCE 2017
Program grantové podpory, Ministerstvo zdravotnictví
Díky grantové podpoře jsme mohli dotisknout čtyři důležité letáky pro veřejnost
týkající se péče o nevyléčitelně nemocné a komunikace nejen v rodině. Informační
letáky a brožura byly k dispozici v naší poradně všem zájemcům, jsou také dostupné
ke stažení na webových stránkách poradny Cesty domů.
Program na podporu nestátních neziskových organizací působících v oblasti zdravotnictví vč. paliativní hospicové péče, Ministerstvo zdravotnictví
V prvním kole programu jsme získali podporu na překlad a vydání ilustrované knihy
pro děti Je smrt jako duha? a k ní patřící útlá knížka pro rodiče a pedagogy Přemýšlet
znamená vydat se na objevitelskou plavbu. Obě knihy napsala dánská spisovatelka
a filosofka Jeanette Bresson Ladegaard Knox. Nabízí pomoc dětem i rodičům v rozmlouvání o smrti a lidské konečnosti. Ve druhém kole jsme získali podporu na přípravu a tisk
knihy 35 způsobů, jak pomoci truchlícímu dítěti. Tuto knížku užívali již několik let v angličtině naši zaměstnanci pro své pacienty a nyní ji Cesta domů vydala pro české rodiny.
Pár malých kroků, Dotační program podpora veřejně účelných aktivit seniorských
a proseniorských organizací s celostátní působností, Ministerstvo práce a sociálních věcí
Tímto projektem jsme chtěli podpořit plnohodnotný život seniorů – zaměřili jsme
se na místa, kde chybí podpora, informace, rady a povzbuzení. Pomocí konkrétních
rad v informačních letácích a brožurách jsme se obrátili k nemocným a křehkým
seniorům, podpořili jsme stárnoucí pečující děti seniorů na konci života, nabídli
pomoc a podporu vdovám a malým dětem, které žijí v rodině s prarodiči a s praprarodiči. Vytiskli jsme a rozšířili informační letáky pro lidi pečující o seniory na konci
života, vydali v českém překladu Knížku pro vdovy a dotiskli knihu Koucouře, ty se
máš. Také jsme připravili informační leták o kompenzačních pomůckách. K vybraným titulům jsme uspořádali workshopy a informační letáky určené dětem jsme
distribuovali do pediatrických ambulancí a čekáren v ČR. Zbývající publikace do
čekáren praktických lékařů, hospiců atp.
Profesionalizace Cesty domů, ESF – Operační program Zaměstnanost
V roce 2017 pokračoval projekt zaměřený na vnitřní rozvoj a profesionalizaci Cesty
domů – proběhla řada odborných seminářů z tzv. Manažerské akademie zaměřené na time management, projektové řízení, rozpočtování, vedení rozvojových
a zpětnovazebních rozhovorů s podřízenými apod. Vedle manažerské akademie
probíhaly individuální konzultace
s experty na lidské zdroje, rozpočtování, fundraising, kvalitu služeb. Projekt
Evropská unie
Evropský sociální fond
byl podpořen z Operačního programu
Operační program Zaměstnanost
Zaměstnanost.

Náklady
2 283 000 Kč • Materiál
7 475 000 Kč • Služby
20 982 000 Kč • Mzdové náklady
5 034 000 Kč • Ostatní náklady
35 774 000 Kč • Celkem

Fondy
10 485 000 Kč • Veřejná sbírka
1 673 000 Kč • Dary vázané
projektem pro příští léta
13 014 000 Kč • Dary bez vazby na
projekt pro příští léta
48 715 000 Kč • Účelově vázaný dar
na stavbu paliativního centra
14 080 000 • Zdroje alokované na odpisy
7 862 000 • Výsledky hospodaření
kumulované
- 1 866 000 • Oceňovací rozdíly
dceřinné společnosti ProCestu s.r.o.
93 963 000 Kč • Celkem
Zprávu auditora o ověření účetní závěrky
Cesty domů, z.ú., sestavené ke dni
31. 12. 2017 vyhotovila firma AUDIT
SERVIS, spol. s r. o.
Výrok auditora je bez výhrad.
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V ROCE 2017 PRO CESTU DOMŮ PRACOVALI:

Mára Adamců, Otto Adamec, Alžběta Bártová, Tetyana Bilyak, Alice Bílková, Tereza Bímová, Tomáš Blažke, Kateřina Bransburg, Jiří Černý,
Veronika Drnková, Antonín Ducháček, Dagmar Dynybylová, Zuzana Fučíková, Michal Hajtman, Oldřich Hanibal, Olga Havlínová, Kateřina
Hildebrandová, Adam Houska, Václav Chytil, Kateřina Janoušková, Jana Janžurová, Tereza Jirková, Zdeněk Kalvach, Pavel Klimeš, Marie Klimešová, Eliška Knapová, Gražina Kokešová Kleinová, Mlada Komárková, Jan Konečný, Jan Kořenek, Mikuláš Kosák, Jitka Kosíková, Michal Kouba,
Vojtěch Kozlík, Anna Krutská, Zuzana Křemenová, Marek Křibík, Tereza Lužná, Johana Malá, Tomáš Matocha, Veronika Matochová, Andrea
Matoušková, Kateřina Menčíková, Anna Mikulová, Denisa Mlčochová, Eliška Mlynáriková, Mahulena Mojžíšová, Ondřej Nezbeda, Ludmila
Nohýnková, Ludmila Nováková, Markéta Novotná, Jakub Peřina, Ivana Pičmanová, Karolína Pochmanová, Pavel Pokorný, Kateřina Pospíšilová, Jindřiška Prokopová, Marcela Provazníková, Leonardo Ragusa, Barbora Rejzková, Petra Rendlová, Tereza Řezáčová, Barbora Szonowská,
Štěpánka Škampová, Martina Špinková, Alena Štěpánová, Helena Štohanzlová, Pavel Šuchman, Martina Tesařová, Linda Tichotová Fryčová,
Magdalena Tomášková, Kateřina Tulachová, Marek Uhlíř, Barbora Váchová, Libor Vaněk, Martina Vaňková Dvořáková, Lenka Váňová, Katarína
Vlčková, Pavla Vopatová, Jan Vrátný, Irena Závadová
... a mnoho dalších lidí různých profesí, kteří pro nás pracovali externě a často i bez nároku na honorář.

SPOLUPRÁCE

2e plus s.r.o., A L S , s r.o., ABC MAGNET s.r.o., Accace s.r.o., ACI-AUTO COMPONENTS INTERNATIONAL, s.r.o., Advis Consulting s.r.o., AGILAB group
s.r.o., AIM Group Prague s.r.o., Akronym s.r.o., ALBERTINA s.r.o., ALFIX ČR ,s.r.o., Allen & Overy LLP, organizační složka, Allodium s.r.o., Alza.cz a.s.,
Amgen s.r.o., Angel´s Fresh s.r.o., AP TRUST a.s., Artmap, z.s., AUDIT SERVIS, spol. s r. o., AUSCH REAL ESTATE, s.r.o., AutoCont CZ a.s., Auto Palace
Spořilov s.r.o., AUTO STYL a.s., Avast Software s.r.o., Avricom s.r.o., AWAC, spol. s r.o., BASE GANG, s.r.o., Betagas s.r.o., BigBit s.r.o., BigMedia, spol.
s r.o., Bistro Empras, bnt attorneys-at-law s.r.o., Bříza & Trubač, s.r.o., advokátní kancelář, BYPASS s.r.o., CBCB - Czech Banking Credit Bureau, a.s.,
CEMS Alumni Association Czech Republic z.s., CENTRUM DOHODY, s.r.o., CLARINO, s.r.o., CLINUVEL s.r.o., Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o.,
Coffee Source s.r.o., ComAp a.s., Cushman & Wakefield, s.r.o., Czech Irish Business and Cultural Association, Česká asociace studentů adiktologie,
z. s., Česká televize, Českomoravská konfederace odborových svazů, Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Československá obchodní banka,
a. s., Český rozhlas, ČVUT v Praze, Fakulta architektury, D.U.K. H&C s.r.o., DAKOCON s.r.o., Daňová kancelář Macková, s.r.o., DAUFI Consulting
s. r. o., Dejvické divadlo, o. p. s., DIGNITA s.r.o., Diplomatic Spouses´ Association z.s., DISA s.r.o, DMA Praha s.r.o., doblogoo s.r.o., Dobrobazar,
z.s., Doktorfest, Druhý sbor ČCE v Praze 3 Žižkově, DTS-Praha a.s., Duero Group, s.r.o., Dynamic Products s.r.o., ECOMAIL.CZ, s.r.o., Eko-plasty.cz,
Economia, a.s, ENTERPRISE MEDIA a.s., EPIMEX spol. s r.o., Erhartova cukrárna, European Investment Bank Institute, Evropský sociální fond, Explore
Productions, s.r.o., ExxonMobil Business Support Center Czechia s.r.o., Eyedea Recognition s.r.o., FABIÁN - BRDY,z.s., Fair & Bio pražírna, Farma
Kozárovice s.r.o., Fórum dárců z.s., FOR-UM fotografů z.s., Gajda s.r.o., Ganymed, s.r.o., GetOne s.r.o., GIVT.cz s. r. o., GlaxoSmithKline, s.r.o., Google
Ireland Limited, Grafton Recruitment s.r.o., Gymnázium Arabská, Happy Training & Consulting, s.r.o., HEIM 68, a.s., Hilton Prague, Hilton Prague Old
Town, Hořínecká s.r.o., Houpací koně, Hypnosis s.r.o., Icon Clinical Research s.r.o., IDS Media CZ s.r.o., IFMSA Česká republika, z.s., IMMUNIA spol.
s r.o., INNA s.r.o., Inreg CZ s.r.o., INVESTKONSULT, spol. s r.o., IS - ACCOUNTANCY, s.r.o., JAVLIN, a.s., JH Orto s.r.o., JpSoft s.r.o., Kampus Hybernská,
Kärcher spol. s r. o., Kolektory Praha, a.s., KONCEPT EKOTECH s.r.o., KPMG Česká republika, s.r.o., La Fabrika, LÁBUS AA - Architektonický ateliér,
s.r.o., Laděk, z.s., Lesy České republiky, s.p., LF1 MEDSOC, Liga proti rakovině Praha z. s., LINVA s.r.o., LMC s.r.o., LOBOGO s.r.o., M&M stream s.r.o.,
Magistrát hlavního města Prahy, MAHOON facility s.r.o., MARIMEDIC s.r.o., MAZÁK s.r.o., MEDAC, spol. s r.o., Medali s.r.o., MEDIAN, s.r.o., MEG
Solutions, s.r.o., MEGABOOKS CZ, spol. s r.o., Městská část Praha 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, mikonboard s.r.o., Ministerstvo práce a sociálních
věcí ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, MOJEZUBY s.r.o, MONETA Dobrovolníci, z.s., MUDr. Youngová & spol., s.r.o., MUSA, s.r.o., MY.GYN s.r.o.,
NADACE AGEL, Nadace Charty 77, Nadace JUST CS, Nadace Komerční banky a.s. - Jistota, Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci, Nadace Umění
pro zdraví, Nadační fond AVAST, Nadační fond J&T, Nadační fond LASVIT, NADAČNÍ FOND OBĚTEM HOLOCAUSTU, Národní památkový ústav,
NEWTON Media, a.s., NFCP rental equipment s.r.o., NOGUP agency s.r.o., NOVATO spol. s r.o., NWD Private Asset Management, a.s., Odborový
svaz KOVO, ONLINE APPS s.r.o., Opportunus s.r.o., OPTIMAPHARM s.r.o. dříve MKS Research, s.r.o., Origamico s.r.o., PC - Progress, s.r.o., Pedira
s.r.o., Pigmentum, s.r.o., Pivovar Hubertus, a.s., PORTÁL, s.r.o., PRAGOFLORSERVIS, spol. s r. o., Prague Cello Quartet, Pramacom Prague spol. s r.o.,
PROFIL NÁBYTEK, a.s., PRO-MOTION s.r.o., Q2 Interactive s.r.o., Radioservis, a.s., RADNO, spol.s r.o., Rámy pasparty s.r.o., Repromat, a.s., ResAd,
s.r.o., Retail Fashion s.r.o., RETRY s.r.o., Římskokatolická akademická farnost Praha - kostel Nejsvětějšího Salvátora, Řízení letového provozu České
republiky, státní podnik, SANDENT s.r.o., Sdružení studentů stomatologie České republiky, z.s., Sdružení VIA, z. ú., SENTIENT s.r.o., SHX Trading s.r.o.,
Socialbakers a.s., Sofa Surfers s.r.o., Software602 a.s., SOLARIS, s.r.o., Spolek mediků českých, Státní ústav pro kontrolu léčiv, STEM/MARK, a.s., STILL
ČR spol. s r.o., Studentská asociace nutričních terapeutů, z. s., Studio Designiq, Sun Marketing, s.r.o., Sunflower Caravan, Tarsago Česká republika,
s.r.o., Tatabojs, Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., The Prague Concert Co., s.r.o., Tiskárna Flora s.r.o., Trigema Building a.s., Umělecká skupina LACUS
MORTIS, Up&Up production s.r.o., ÚVT, s.r.o., Víno MaM, V7M, s.r.o., Volkswagen Financial Services, Výbor dobré vůle-Nadace Olgy Havlové,
Vyskočil, Krošlák a partneři s.r.o., advokátní kancelář, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, W.A.G. payment solutions, a.s., WEIL, GOTSHAL –
nadační fond

SÍDLO A KONTAKTY
Cesta domů, z.ú.

Knihovna

Adresa sídla

Bankovní spojení

info@cestadomu.cz
www.cestadomu.cz / IČO: 265 28 843
Bubenská 3, Praha 7

Kancelář

Boleslavská 16, Praha 3
Telefon 266 712 610

Zdravotnické zařízení, poradna,
příjem klientů, odlehčovací služby
Boleslavská 16, Praha 3
Telefon 283 850 949, 775 166 863

Půjčovna pomůcek

Boleslavská 12, Praha 3
Telefon 775 556 925

Boleslavská 16, Praha 3
Telefon 775 055 207
Číslo účtu: 2800193970/2010, Fio
banka, a. s., V Celnici 1028/10, Praha 1
Pro jednorázový dar použijte
variabilní symbol 357. Děkujeme.

Webové stránky

Cestadomu.cz
Umirani.cz
Mojesmrt.cz
vzpominky.nezavirejteoci.cz
www.facebook.com/cestadomu
twitter.com/CestaDomu

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
Vydavatel
Cesta domů, z.ú.
Redakce
Martina Vaňková Dvořáková,
Linda Tichotová Fryčová
Grafická úprava
Martina Vaňková Dvořáková
Autor fotografií
Vlado Kníž
Všechny fotografie ve výroční
zprávě jsou autentické
a pořízené se souhlasem
fotografovaných osob.
8

PŘÍLOHY
PŘÍLOHA č. 1 – strana 10
Zpráva auditora
PŘÍLOHA č. 2 – strana 15
Rozvaha k 31. 12. 2017
PŘÍLOHA č. 3 – strana 18
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017
PŘÍLOHA č. 4 – strana 20
Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2017
PŘÍLOHA č. 5 – strana 30
Přehled o peněžních tocích k 31. 12. 2017
PŘÍLOHA č. 6 – strana 31
ProCestu s.r.o.

9

Příloha č. 1
Zpráva auditora

10

Příloha č. 1
Zpráva auditora

11

Příloha č. 1
Zpráva auditora

12

Příloha č. 1
Zpráva auditora

13

Příloha č. 1
Zpráva auditora

14

Příloha č. 2
Rozvaha k 31. 12. 2017
Ministerstvo financí ČR

ROZVAHA

schváleno MF ČR

Úč NO 1 - 01

dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
s účinností pro účetní jednotky

Název, sídlo a právní forma

k

účtující podle účtové osnovy pro
nevýdělečné organizace

31. 12. 2017

účetní jednotky
Cesta domů, z.ú.

(v celých tisících Kč)

Bubenská 421/3

IČ

17000 Praha

26528843

Účetní jednotka doručí :
1 x příslušnému finančnímu orgánu

číslo

Stav k prvnímu

Stav k poslednímu

pol.

dni účet. období

dni účet. období

b

1

2

AKTIVA
a

Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

A.
A. I.

01

17 110

15 653

02

1 115

1 255

1 115

1 255

19 192
5 958
857
1 083
2 520

16 809
2 557
924
1 083
2 527

111

111

8 663

9 607

0

1 189
1 189

-3 197

-3 600

-1 115

-1 115

-345
-1 626

-440
-1 934

-111

-111

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

(012)

03

2. Software

(013)

04

3. Ocenitelná práva

(014)

05

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

(018)

06

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

(019)

07

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

(041)

08

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

(051)

09

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

10

1. Pozemky

(031)

11

2. Umělecká díla, předměty a sbírky

(032)

12

3. Stavby

(021)

13

4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

(022)

14

5. Pěstitelské celky trvalých porostů

(025)

15

6. Dospělá zvířata a jejich skupiny

(026)

16

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

(028)

17

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

(029)

18

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (stavby)

(042)

19

(052)

20

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
A. III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

21

1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

(061)

22

2. Podíly - podstatný vliv

(062)

23

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

(063)

24

4. Zápůjčky organizačním složkám

(066)

25

5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky

(067)

26

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

(069)

27

A. IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

29

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

(072)

30

2. Oprávky k software

(073)

31

3. Oprávky k ocenitelným právům

(074)

32

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

(078)

33

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

(079)

34

6. Oprávky ke stavbám

(081)

35

7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům mov.věcí

(082)

36

8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

(085)

37

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

(086)

38

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

(088)

39

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

(089)

40
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AKTIVA
a

B.I.

Stav k prvnímu

Stav k poslednímu

pol.

dni účet. období

dni účet. období

b

Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem

B.

číslo

2

41

72 051

79 136

42

182
182

531
531

1. Materiál na skladě

(112)

43

2. Materiál na cestě

(119)

44

3. Nedokončená výroba

(121)

45

4. Polotovary vlastní výroby

(122)

46

5. Výrobky

(123)

47

6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

(124)

48

7. Zboží na skladě a v prodejnách

(132)

49

8. Zboží na cestě

(139)

50

9. Poskytnuté zálohy na zásoby

(314)

51

Pohledávky celkem

1

52

51 148

51 378

1. Odběratelé

(311)

53

317

268

2. Směnky k inkasu

(312)

54

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry

(313)

55

4. Poskytnuté provozní zálohy

(314)

56

297

247

5. Ostatní pohledávky

(315)

57

6. Pohledávky za zaměstnanci

(335)

58

7. Pohledávky za institucemi soc.zabezpečení a veř.zdr.pojištění

(336)

59

8. Daň z příjmu

(341)

60

9. Ostatní přímé daně

(342)

61

10. Daň z přidané hodnoty

(343)

62

11. Ostatní daně a poplatky

(345)

63

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

(346)

64

B.II.

16
51

12

2

samosprávných
celků
13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních
(348)
65
14. Pohledávky za účastníky sdruženými ve společnosti

(358)

66

15. Pohledávky z pevných termínových operací a opcí

(373)

67

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů

(375)

68

17. Jiné pohledávky

(378)

69

18. Dohadné účty aktivní

(388)

70

19. Opravná položka k pohledávkám

(391)

71

B.III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

72

1. Peněžní prostředky v pokladně

(211)

73

2. Ceniny

(213)

74

3. Peněžní prostředky na účtech

(221)

75

4. Majetkové cenné papíry k obchodování

(251)

76

5. Dluhové cenné papíry k obchodování

(253)

77

6. Ostatní cenné papíry

(256)

78

7. Peníze na cestě

(261)

79

B.IV.

Jiná aktiva celkem

81

1. Náklady příštích období

(381)

82

2. Příjmy příštích období

(385)

83

AKTIVA CELKEM

85

50 498

50 838

-15
19 567
414
192
18 961

-5
26 550
11
0
26 539

1 154
285

677
175

869
89 161

502
94 789
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PASIVA

a

číslo

Stav k prvnímu

Stav k poslednímu

pol.

dni účet. období

dni účet. období

b

1

2

A.

Vlastní zdroje celkem

86

86 767

93 963

A.I.

Jmění celkem

87

86 101
14 080
73 887
-1 866
7 862

1. Vlastní jmění

(901)

88

2. Fondy

(911)

89

3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků

(921)

90

78 914
16 375
63 594
-1 055

91

7 853

Výsledek hospodaření celkem

A.II.

1. Účet výsledku hospodaření

(+/-963)

92

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

(+/-931)

93

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

(+/-932)

94

Cizí zdroje celkem
Rezervy celkem

B.
B.I.

95
96

1. Rezervy

(941)

Dlouhodobé závazky celkem

B.II.

98

(951)

99

2. Vydané dluhopisy

(953)

100

3. Závazky z pronájmu

(954)

101

4. Přijaté dlouhodobé zálohy

(955)

102

5. Dlouhodobé směnky k úhradě

(958)

103

6. Dohadné účty pasivní

(389)

104

7. Ostatní dlouhodobé závazky

(959)

105

Krátkodobé závazky celkem

106

1. Dodavatelé

(321)

107

2. Směnky k úhradě

(322)

108

3. Přijaté zálohy

(324)

109

4. Ostatní závazky

(325)

110

5. Zaměstnanci

(331)

111

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům

(333)

112

7. Závazky k institucím sociál.zabezpečení a veř.zdrav.pojištění

(336)

113

8. Daň z příjmů

(341)

114

9. Ostatní přímé daně

(342)

115

10. Daň z přidané hodnoty

(343)

116

11. Ostatní daně a poplatky

(345)

117

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

(346)

118

13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samospráv. celků(348)

119

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

(367)

120

Závazky k účastníkům sdruženým ve společnosti

(368)

121

16. Závazky z pevných termínových operací a opcí

(373)

122

17. Jiné závazky

(379)

123

18. Krátkodobé úvěry

(231)

124

19. Eskontní úvěry

(232)

125

20. Vydané krátkodobé dluhopisy

(241)

126

21. Vlastní dluhopisy

(255)

127

22. Dohadné účty pasivní

(389)

128

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

(249)

129

15.

B.IV.

Jiná pasiva celkem

130

1. Výdaje příštích období

(383)

131

2. Výnosy příštích období

(384)

132

PASIVA CELKEM

134

Podpisový záznam
statutátního orgánu:

7 853

2 394
0

826
0

0

0

2 393
198

813
289

218
3

191
18

878
41
478

0
42
0

25
199

0
0

1
13

15
0

85

51

254

207

1
1
0
89 161

13
0
13
94 789

97

1. Dlouhodobé úvěry

B.III.

9
6
7 847

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:
12.4.2018

Razítko:
Telefon:
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Příloha č. 3
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017
Ministerstvo financí ČR

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

schváleno MF ČR
dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
s účinností pro účetní jednotky

Název, sídlo a právní forma

k

účtující podle účtové osnovy pro
nevýdělečné organizace

31. 12. 2017

účetní jednotky

Cesta domů, z.ú.

(v celých tisících Kč)

Bubenská 421/3

IČ

17000 Praha

26528843

Účetní jednotka doručí :
1 x příslušnému fin. orgánu

číslo
položky

Název položky

Náklady

Činnosti
hospodářská

hlavní

celkem

01

A.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

02

9 758

(501, 502, 503)

03

2 234

Prodané zboží

(504)

04

49

49

3.

Opravy a udržování

(511)

05

414

414

4.

Náklady na cestovné

(512)

06

89

89

5.

Náklady na reprezentaci

(513)

07

83

83

6.

Ostatní služby

(518)

08

6 889

6 889

09

0

0

0

0

20 982

A.I.
1.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

2.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

A.II.

(561, 562, 563, 564)

10

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

(571, 572)

11

Aktivace dlouhodobého majetku

(573, 574)

12

7.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

8.
9.

Osobní náklady

0

9 758
2 234

13

20 982

10.

Mzdové náklady

(521)

14

15 516

15 516

11.

Zákonné sociální pojištění

(524)

15

4 948

4 948

12.

Ostatní sociální pojištění

(525)

16

13.

Zákonné sociální náklady

(527)

17

59

59

14.

Ostatní sociální náklady

(528)

18

459

19

41

20

41

21

199

A.III.

Daně a poplatky

A.IV.
15.

Daně a poplatky

(531, 532, 538)

Ostatní náklady

A.V.

0
459
0

41

0

199

41
0

16.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

(541, 542)

22

17.

Odpis nedobytné pohledávky

(543)

23

18.

Nákladové úroky

(544)

24

19.

Kursové ztráty

(545)

25

5

5

20.

Dary

(546)

26

59

59

21.

Manka a škody

(548)

27

3

3

22.

Jiné ostatní náklady

(549)

28

113

113

19

19
0

29

4 794

23.

Odpisy dlouhodobého majetku

(551)

30

423

423

24.

Prodaný dlouhodobý majetek

(552)

31

4 381

4 381

25.

Prodané cenné papíry a podíly

(553)

32

26.

Prodaný materiál

(554)

33

27.

Tvorba a použití rezerv a opravných položek

(556, 559)

34

-10

Poskytnuté příspěvky

35

0

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
(581, 582)

36

Daň z příjmů

37

Odpisy, prod.majetek, tvorba a použití rezerv a opr.položek

A.VI.

A.VII.
28.
A.VIII.
29.

Daň z příjmů
Náklady celkem

(591)

0

0
0
-10
0

0
0

0

0

0

0

0
35 774

38
39

4 794

35 774
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Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017
číslo
položky

Název položky
Výnosy

B.

1.

(691)

Provozní dotace
Přijaté příspěvky

B.II

celkem

40

Provozní dotace

B.I.

Činnosti
hospodářská

hlavní

41

10 776

42

10 776

43

13 627

0

10 776
10 776

0

13 627
0

2.

Přijaté příspěvky zúčt. mezi organizačními složkami

(681)

44

3.

Přijaté příspěvky (Dary)

(682)

45

4.

Přijaté členské příspěvky

(684)

46

(601, 602, 603, 604)

47

4 422

75

4 497

0

4 814

Tržby za vlastní výkony a za zboží

B.III.

Ostatní výnosy

13 627

13 627
0

48

4 814

(641, 642)

49

2

Platby za odepsané pohledávky

(643)

50

7.

Výnosové úroky

(644)

51

5

8.

Kursové zisky

(645)

52

2

2

9.

Zúčtování fondů

(648)

53

3 762

3 762

(649, 668)

54

1 043

55

2 069
2 069

B.IV.
5.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

6.

10.

Jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku

B.V.

2
0
5

1 043
0

2 069

11.

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmontého a hmotného majetku

(652)

56

12.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

(653)

57

0

13.

Tržby z prodeje materiálu

(654)

58

0

14.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

(655)

59

0

15.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

(657)

60

2 069

0

Výnosy celkem

61

35 708

75

35 783

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

62

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

63

-66
-66

75
75

9
9

Podpisový záznam
statutátního orgánu:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:
12.4.2018

Razítko:
Telefon:
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Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou je stanoven obsah účetní závěrky pro
účetní jednotky, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikání. Údaje přílohy vycházejí z účetních
písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů,
které má účetní jednotka k dispozici.
Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. 1. 2017 a končící dnem 31. 12. 2017.

I.

Obecné údaje

Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
Spisová značka:
Tel./Fax.:
Mail:
Web:
Bankovní spojení:

Cesta domů

Bubenská 421/3, 170 00 Praha 7
zapsaný ústav
265 28843
U 130 vedená u Městského soudu v Praze
283 850949 / 220 876638
cestadomu@cestadomu.cz
www.cestadomu.cz
116936353/0300
ČSOB Praha 7, Kamenická 26

Předmět činnosti k datu vyhotovení účetní závěrky:
 poskytování paliativní péče,
 podpora této péče spočívající zejména:
o v prosazování legislativních a strukturálních společenských změn, které by umožnily
rozšíření kvalitní péče o umírající a přispívaly k proměně vztahu ke smrti a umírání v naší
společnosti,
o v získávání dalších zájemců o dobrovolnou a profesionální službu v rámci péče o umírající i
osoby ochotné tuto péči finančně podporovat,
o ve zlepšování informovanosti veřejnosti o možnostech kvalitní paliativní péče,
o ve vzdělávání a výzkumu v oblasti paliativní péče.
Vedlejší činnost k datu vyhotovení účetní závěrky:
 Ústav může k podpoře a zajištění své hlavní činnosti provozovat také vedlejší činnost spočívající
např. v sociálním podnikání v oboru výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 zákona č.
445/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění.
Vznik účetní jednotky: 5. 4. 2001 v Praze.
Podíl v jiných účetních jednotkáchk datu vyhotovení účetní závěrky:
 Žádné organizační složky s vlastní právní subjektivitou nebyly zřizovány.
 Účetní jednotka má 100% podíl na základním kapitáluspolečnosti Procestu s.r.o.
 IČ:
03131688
 Základní kapitál:
200.000Kč
 Datum zápisu:
23. června 2014
 Spisová značka:
C 227859 vedená u Městského soudu v Praze
 Právní forma:
Společnost s ručením omezeným
Statutární orgán – ředitel k datu vyhotovení účetní závěrky:
Mgr. Marek Uhlíř
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Správní rada k datu 31.12.2017:
MUDr. Zdeněk Kalvach CSc. – předseda správní rady
Tereza Kaucká – místopředsedkyně správní rady
Ing. Jan Žůrek CSc. – místopředseda správní rady
Mgr. Václava Bratinková – členka správní rady
RNDr. Josef Basík– člen správní rady
Prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc. – člen správní rady
JUDr. Rostislav Silný – člen správní rady
Zakladatelé:
akad. mal. Martina Špinková – výše vkladu 100 Kč (zapsáno 7. 1.2015)
Alžběta Marková – výše vkladu 100 Kč (zapsáno 7.1.2015)
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. – výše vkladu 100 Kč (zapsáno 7.1.2015)




Členové orgánů nepobírají za tuto práci žádnou odměnu, pracují dobrovolně.
Ve sledovaném období nedošlo k uzavření žádných obchodních smluv nebo jiných smluvních vztahů
s osobami, v nichž mají členové orgánů účetní jednotky účast.
Účetní záznamy jsou archivovány na adrese Boleslavská 16 a Boleslavská 12, Praha 3.

II.

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby
oceňování

Předkládaná účetní závěrka účetní jednotky byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, a vyhlášky č. 504/202 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterými se stanoví postupy účtování a
obsah účetní závěrky.

1. Hlavní a hospodářská činnost
Všechny aktivityúčetní jednotky jsou nedílnou součástí hlavní činnosti účetní jednotky. Do hospodářské
činnosti vstupujípříjmy z poskytnutých reklam a z příspěvků na činnost podnikové školky.

2. Dlouhodobý hmotný, nehmotný majetek
Ocenění dlouhodobého majetku
Dlouhodobý majetek se oceňuje pořizovací cenou tj. včetně vedlejších pořizovacích nákladů.
Bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek se oceňuje v reprodukční pořizovací ceně.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40.000 Kč je účtován přímo na nákladové účty 501. 300 - 501.600 –
spotřeba materiálu. Zároveň je evidován v operativní evidenci. Hranice pro evidenci je 200 Kč. Výjimku tvoří
zdravotnické pomůcky a majetek přijatý v hodnotě 1Kč jako bonus, jehož ekonomická životnost je delší než
jeden rok (např. k smlouvě o využívání mobilních služeb). Tento majetek je zaveden do operativní evidence.
Postup při účtování drobného dlouhodobého majetku (od 1.1.2004)
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 60.000Kč je účtován přímo na nákladové účty 501.200 - 501.204
Zároveň je evidován v operativní evidenci. Hranice pro evidenci je 200Kč.
Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku účetní jednotka sestavila
tak, že doba odpisování se stanoví dle zákona o daních z příjmů, odpisy jsou rovnoměrné.
Utechnického zhodnocení pronajatých prostor v Boleslavské ulici se na rozdíl od ostatního majetku účetní
odpisy počítají do konce prodloužené doby nájmu tj. do října roku 2024 – dle podepsaných dodatků
k nájemním smlouvám.
Některé odpisy nejsou daňově uznatelné vzhledem k tomu, že ani zdroj krytí odpisů není daňový.
Daňové odpisy–jsou uplatňovány podle platného znění zákona o daních z příjmů.
Ve sledovaném účetním období nebyly vytvořeny opravné položky k majetku.
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Dlouhodobý finanční majetek
Účetní jednotka používá pro ocenění podílu na dceřiné společnosti metodu ekvivalence, tzn. podíl je oceněn
podílem na vlastním kapitálu a rozdíl mezi pořizovací cenou a takto zjištěnou hodnotou je proúčtován
prostřednictvím rozvahových účtů ve skupině 92x.

3. Zásoby
Účtování zásob je prováděno v souladu se zákonem o účetnictví způsobem B.
Ocenění zásob
 Oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii je prováděno ve skutečných výrobních nákladech
zahrnujících právě přímé náklady.
 Oceňování nakupovaných zásob je prováděno ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících cenu
pořízení a vedlejší pořizovací náklady (např.: dopravné, clo, provize, pojistné a jiné).
 Zásoby nabyté darem jsou oceněny reprodukční pořizovací cenou.

4. Peněžní prostředky a ceniny
Peněžní prostředky a ceniny jsou oceňovány jejich jmenovitými hodnotami. Pro přijaté prostředky z veřejné
sbírky jsou zřízeny samostatné bankovní účty, na kterých jsou tyto prostředky evidovány a vykazovány.

5. Pohledávky
Pohledávky jsou oceňovány při vzniku jmenovitou hodnotou. Účetní jednotka nenabývá pohledávky
postoupením od jiných subjektů.

6. Závazky
Závazky jsou oceňovány při vzniku jmenovitou hodnotou. Účetní jednotka nepřevzala závazky za jiné
subjekty.
Účetní jednotkak poslednímu dni sledovaného období, tj. k datu závěrky, neevidovala žádné závazky
s dobou splatnosti delší než 5 let.

7. Přepočet cizích měn na českou měnu
Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá účetní jednotka kurz vyhlášený ČNB platný k datu
uskutečnění účetního případu.
Hodnota finančních prostředků, závazků a pohledávek vykazovaných k poslednímu dni sledovaného období
a evidovaných v cizí měně je přepočítána posledním směnným kursem ČNB platným ve sledovaném
období.

8. Účtování o časovém rozlišení dotací a darů
Nespotřebovaná část dotace, pokud to její podmínky dovolují, je v daném období zachycena na účtu 911.
Nespotřebovaná část darů, je v daném období zachycena na účtu 911.

9. Fondy a vlastní jmění
V souladu s platnými postupy účtování je ve fondech účtováno o veřejných sbírkách, které byly vyhlášeny
dle zákona č. 117/2001 Sb.
Na účtech vlastního jmění účetní jednotka účtuje o majetku pořízeném z prostředků grantů, o darované
majetku a materiálu.

10. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování v účetním období
Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce ke změně účtování.
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III.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K VYBRANÝM ÚDAJŮM Z ÚČETNÍ
ZÁVĚRKY ÚČETNÍ JEDNOTKY.

1. Dlouhodobý majetek
V minulých letech byl účetní jednotce darován nebo byl pořízen z finančních darů a dotací dlouhodobý
hmotný a nehmotný majetek. Zůstatková hodnota Dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je z části
evidována na analytických účtech 901.

STÁLÁ AKTIVA
Klietský a ekon. software
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Umělecká díla
Tech.zhodnoc. najatých prostor
Dopravní prostředky
Zdrav. technika a pomůcky
Drobný dlouhod. majetek viz. poznámka
Pořízení dlouh. Majetku - dům Michle
Pořízení dlouh. Majetku - pozemek Michle
Pořízení dlouh. Majetku - poz. Střížkov,Libeň
Dlouhodobý hmotný majetek (celkem)
Vklady v podnicích s rozhod.vlivem
Dlouhodobý finanční majetek (celkem)
Stálá aktiva (celkem)

STÁLÁ AKTIVA
Klietský a ekon. software
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Umělecká díla
Tech.zhodnoc. najatých prostor
Dopravní prostředky
Zdrav. technika a pomůcky
Drobný dlouhod. majetek viz. Poznámka
Pořízení dlouh. Majetku - dům Michle
Pořízení dlouh. Majetku - pozemek Michle
Pořízení dlouh. Majetku - poz. Střížkov,Libeň
Dlouhodobý hmotný majetek (celkem)
Dlouhodobý finanční majetek
Stálá aktiva (celkem)

Pořizovací
hodnota k
1. 1. 2017

Přírůstky 2017

1 115 211
1 115 211
856 811
1 082 861
1 919 984
599 688
111 463
8 663 535
2 556 984
3 401 362
19 192 688
0
0
20 307 899

Oprávky k
1. 1. 2017
1 115 211
1 115 211
0
345 312
1 109 091
517 035
111 463
0
0
0
2 082 901
0
3 198 112

2
2
2
4

140 000
140 000
978 020
0
0
54 190
0
943 171
0
42 350
017 731
000 000
000 000
157 731

Odpisy v
období

94
266
88

449
449

Úbytky 2017

0
0
0
176
442
614
0
0
0
0
232
0
232

Oprávky k
31. 12.
2017

910
47

3 443
4 401
811
811
5 212

Pořizovací
hodnota k 31.
12. 2017

0
0
800
0
000
0
0
0
0
712
512
000
000
512

1 255 211
1 255 211
924 031
1 082 861
1 872 984
653 878
111 463
9 606 706
2 556 984
0
16 808 907
1 189 000
1 189 000
19 253 118

Zůstatková Zůstatková
hodnota k hodnota k
1. 1. 2017 31. 12. 2017

1 115 211
0
1 115 211
0
0
856 811
439 488
737 549
1 328 533
810 893
605 649
82 653
111 463
0
0 8 663 535
0 2 556 984
0 3 401 362
2 485 133 17 109 787
0
0
3 600 344 17 109 787

140
140
924
643
544
48
9 606
2 556
14 323
1 189
15 652

000
000
031
373
451
229
0
706
984
0
774
000
774

Pozn. V řádku drobný dlouhodobý majetek je vykázaný majetek evidovaný na účtu 028. Jedná se o majetek
pořízený do 31. 12. 2003, jehož položková pořizovací cena byla v intervalu od 200 Kč včetně do 40 000 Kč.
V majetku účetní jednotky je dále vykazován jen hmotný majetek nad 40 tis. Kč (resp. nehmotný majetek
nad hodnotu 60 tis. Kč). Majetek, jehož pořizovací cena nepřesahuje uvedené, je účtován do nákladů na
účty třídy 5. a celou dobu používání evidován v operativní evidenci. K poslednímu dni sledovaného období
byl v operativní evidenci zachycen majetek ve výši 6 482 tis. Kč.
Investicí do rozestavěné budovy v Praze 4 Michli směřujeCesta domů k vytvoření paliativního centra.
Cesta domůje 100% vlastníkem společnosti Procestu s.r.o.
Účetní údaje uvedené níže vychází z předběžných výkazů dceřiné společnosti.
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Vybrané ukazatele z účetní závěrky společnosti
ProCestu s.r.o.
Základní kapitál společnosti ProCestu
Příplatek ke základnímu kapitálu
Pořizovací cenaevid. v Cestě domů(bez přecenění)
Roční výsledek hospodaření společnosti ProCestu
Kumulovaný HV společnosti ProCestu
Vlastní kapitál společnosti ProCestu
Hodnota investice po přecenění

v předchozím období

- Kč

200 000 Kč
850 000 Kč
1 055 324 Kč
1 178 000 Kč
900 000 Kč
1 414 000 Kč

v aktuálním období
200 000 Kč
2 850 000 Kč
3 055 324 Kč
216 000 Kč
2 077 000 Kč
1 189 000 Kč
1 189 000 Kč

Majetek účetní jednotky není zatížen zástavním právem.

2. Zásoby

Materiál na skladě (účet 112) - jedná se zejména o
tiskoviny určené k distribuci zdarma

Stav syntetického účtu
ke konci předcházejícího
období
182 395 Kč

Stav syntetického
účtu ke konci
aktuálního období
530 912Kč

3. Pohledávky

Pohledávky z obchodního styku (účet 311) - jedná se o
pohledávky z prodeje poskytovaných služeb.
Poskytnuté provozní zálohy (účet 314) - jedná se
zejména o zálohy poskytnuté dodavatelům (např.zálohy
dodavateli el.energie)
Ostatní pohledávky (účet 315) – Ve stavu k 1.1. se
jednalo o pohledávku z titulu pilotního projektu VZP
Pohledávky za zaměstnanci (účet 335) – jedná se o
krátkodobou zaměstnaneckou půjčku
Jiné pohledávky (účet 378) - jedná se o pohledávku za
advokátní kanceláří ve výši 48,7 mil. Kč (přijatý dar
v advokátní úschově) a půjčku dceřiné společnosti
Procestu s.r.o. (2,1 mil. Kč). ProCestu splácí, dle
splátkového kalendáře 20 tis.Kč měsíčně.

Stav syntetického účtu
ke konci předcházejícího
období

Stav syntetického
účtu ke konci
aktuálního období

317 369Kč

268596 Kč

296 469Kč

246631 Kč

85 Kč

15 902 Kč

51 084Kč

11 943 Kč

50497 749Kč

50 837 749Kč

4. Závazky

Závazky z „obchodního styku“ (účet 321)
Závazky z titulu přijatých záloh (účet 324) - jedná se o
přijaté zálohy za půjčené zdravotnické pomůcky
Ostatní závazky zachycené na účty (účet 325) –v
loňském stavu se jedná se o závazek fundraisingové
akce běh, v konečném stavu se jedná o příspěvek pro
obyvatele Prahy 6 od místního úřadu
Závazky vůči zaměstnancům (účet 331 a 333) - jedná se
o závazky z titulu mezd za prosinec roku 2016 a náhradu
cestovních výdajů, mzdy za prosinec 2017 byly vyplaceny
na konci prosince – tj. konečný stav je závazkem
cestovních výdajů

Stav syntetického účtu
ke konci
předcházejícího období

Stav syntetického
účtu ke konci
aktuálního období

198 382 Kč

288 935 Kč

217 700 Kč

190 570 Kč

2 500Kč

18 255Kč

919 180 Kč

41 478 Kč

24

Příloha č. 4
Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2017
Závazky vůči instituci institucím sociálního zabezpečení a
zdravotního pojištění (účet 336) - jedná se o závazek za
prosinec roku 2016, k poslednímu dni ověřovaného
období nejsou mezi těmito závazky evidovány žádné
závazky po splatnosti.
Závazky ke státnímu rozpočtu (účet 341) - jedná se
předpis DPPO
Závazky ke státnímu rozpočtu (účet 342) - jedná se o
závazek z titulu daně z příjmu FO hrazené za
zaměstnance za prosinec roku 2016 a tzv. invalidní daně
Ostatní daně a poplatky (účet 343 a 345) – jedná se o
roční závazek z titulu identifikované osoby DPH a silniční
daně
Jiné závazky (účet 379) – rozhodující částkou je závazek
z titulu stravenek pro zaměstnance.

478 157 Kč

0 Kč

25 156 Kč

0 Kč

199 188 Kč

0 Kč

14 289 Kč

15 385 Kč

85 376 Kč

51 390 Kč

Účetní jednotka neeviduje žádné závazky neuvedené v účetní závěrce účetní jednotky.

5. Časové rozlišení

Náklady příštích období (účet 381) - jedná se zejména o
časové rozlišení nákladů na pojištění a poplatků za
užívání SW.
Výdaje příštích období (účet 383) - jedná se o výdaje
příštích období související s poplatky telefonnímu
operátorovi.
Výnosy příštích období (účet 384) - jedná se o
vyfakturované stáže, které proběhnou v roce 2018
Příjmy příštích období (účet 385) - jedná se o příjmy
související s krytím nákladů běžného období (např.
fakturace VZP, nebo příspěvek od Nadace Komerční
banky a.s. - Jistota)
Dohadné položky pasivní (účet 389) - jedná se zejména
o dohadynákladů souvisejících s pronájmem
kancelářských prostor, které zatím nebyly vyúčtovány.

Stav syntetického účtu
ke konci předcházejícího
období

Stav syntetického
účtu ke konci
aktuálního období

285 318 Kč

174 614 Kč

1 231 Kč

0 Kč

0 Kč

13 000 Kč

868 804 Kč

502 340Kč

253 727Kč

206 820Kč

Stav ke konci
předcházejícího období
16 578 tis.Kč

Stav ke konci
aktuálního období
20 982 tis.Kč

14 159tis.Kč
2 739tis.Kč
4 345tis.Kč
907tis.Kč
51tis.Kč
341tis.Kč

15 516tis.Kč
3 316tis.Kč
4 948tis.Kč
1 100 tis.Kč
59tis.Kč
459tis.Kč

35,9

37,19

33,2

35,18

5,02

6,12

6. Mzdové náklady a počet zaměstnanců

Celkem osobní náklady
z toho:
hrubé mzdy(účet 521)
z toho hrubé mzdy vedoucích
sociální a zdravotní pojištění (účet 524)
z toho SP a ZP vedoucích
zákonné pojištění odpovědnosti (účet 527)
ostatnísociální náklady (účet 528)
průměrný přepočtený stav pracovník ů (včetně dohod o
provedení práce)
průměrný přepočtený stav pracovník ů (bez dohod o
provedení práce – náhradní plnění)
Z toho vedoucích
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7. Přijaté dotace
V níže uvedené tabulce je uveden přehled poskytovatelů, jejichž prostředky byly použity v roce 2017. Tyto
dotace jsou v souladu s účetními předpisy při přijetí zaúčtovány ve prospěch příslušného účtu účtové
skupiny 69 – Provozní dotace (nespotřebovaná část dotace, pokud to její podmínky dovolují, je v daném
období zachycena na účtu 911).

účet
691
691
691
691
691
691
691
691
691
691
691
691
691
691
691
691
691
691
691

105
118
201
202
204
206
206
207
208
209
210
211
212
213
215
233
313
500
515

691 SYN

dotační titul
Ministerstvo zdravotnictví
MPSV (sociální služby)
Hlavní město Praha
MČ Praha 1
MČ Praha 4
MČ Praha 5
MČ Praha 6
MC Praha 7
MČ Praha 8
MČ Praha 9
MČ Praha 3
MČ Praha 11
MČ Praha 12
MČ Praha 13
MČ Praha 10
Fond švýcarsko-české spolupráce (Z)
Amgen
Programy EU
NROS
Mezisoučet
Hodnota nespotřebovaných tiskovin (269
tis.Kč) a oprava neuznaného čerpání
dotace z minulých let (3 tis.Kč)
Součet

Výnosy zaúčtované na
účet 691 dle
poskytovatelů
v předchozím období
264 tis. Kč
3 299 tis. Kč
3 687 tis. Kč
100 tis. Kč
150 tis. Kč
25 tis. Kč
80 tis. Kč
70 tis. Kč
34 tis. Kč
35 tis. Kč
200 tis. Kč
95 tis. Kč
0 tis. Kč
60 tis. Kč
118 tis. Kč
922 tis. Kč
4 tis. Kč
290 tis. Kč
318 tis. Kč
9 751 tis. Kč
0 tis. Kč
9 751 tis. Kč

Výnosy zaúčtované
na účet 691 dle
poskytovatelů
v aktuálním období
828 tis. Kč
3 228 tis. Kč
4592 tis. Kč
50 tis. Kč
200 tis. Kč
0 tis. Kč
203 tis. Kč
70 tis. Kč
35 tis. Kč
45 tis. Kč
96 tis. Kč
80 tis. Kč
60 tis. Kč
69 tis. Kč
460 tis. Kč
0 tis. Kč
0 tis. Kč
1 032 tis. Kč
0 tis. Kč
11048 tis. Kč
-

272 tis. Kč

10 776 tis. Kč

8. Veřejná sbírka
Pátá veřejná sbírka probíhá na základě rozhodnutí MHMP/1581592/2014 ze dne 21.11.2014 o zahájení
veřejné sbírky za účelem získání finančních prostředků na zkvalitnění paliativní péče. Veřejná sbírka je
registrovaná na dobu neurčitou.
Stav veřejné sbírky k 1. 1. 2017
Přírůstek za rok 2017 celkem
z toho: Příjem příspěvků na sbírkový účet
Sbírkové pokladničky
Vstupenky
Úroky připsané na sbírkový účet
DMS
Odvodem 50% z příjmů z půjčování
odlehčovacích pomůcek
Příjem z aukce
Administrativní náklady použité v roce 2017
Použití čistého výtěžku sbírky v roce 2017
Stav veřejné sbírky k 31. 12. 2017

7 822 453,25 Kč
2 673613,43Kč
549 323,88Kč
109 095,00 Kč
104 390,00 Kč
1 624,55 Kč
14 365,00Kč
492 815,00Kč
1 402 000,00 Kč
3 300,20 Kč
9 160,00 Kč
10 484 898,18Kč
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9. Přehled o přijatých a poskytnutých darech
Účetní jednotka v roce 2017 poskytlavěcné dary na akci pro podporovatele Cesty domů v celkové hodnotě
59 tis.Kč.
V průběhu účetního období Cesta domů použila dary přijaté v aktuální období ve výši 8,10 mil.Kč. Dále
přijala nefinanční dary (hmotné dary a dary služeb) ve výši 3,02 mil.Kč. Z darů přijatých v minulých obdobích
Cesta domů použila 2,50 mil.Kč.
Příspěvkydo veřejných sbírekjsou popsány výše v bodě 8.
Navíc Cesta domů odložila na fondy dary v hodnotě 9,82 mil.Kč. Tato nepoužitá část darů bude použita
v následujících obdobích a je evidována na účtech účtové třídy 9 - Jmění. Část z odložených darů jsou
účelově vázané a část jsou „volné“ dary.
Mezi nejvýznamnější dárce patří Nadační fond Avast, o kterého Cesta domů přijala finanční prostředky ve
výši 1,40mil.Kč a Lesy České republiky, s.p., od kterých Cesta domů přijala 1,00 mil.Kč. Součástí přijatých
prostředků odložených do následujících let (fond 911) jsou také prostředky přijaté od Svěřeneckého fondu
na podporu paliativní péče ve výši 5,05 mil.Kč.

10. Opravné položky a rezervy
Účetní jednotka v tomto roce netvořila opravné položky.

11. Informace o spřízněných osobách
Účetní jednotka
a)
b)
c)

ve vztahu ke své dceřiné společnosti ProCestu s.r.o. k 31.12.2017:
nemá žádné pohledávky z obchodních vztahů,
má závazky z obchodních vztahů ve výši 67 000 Kč,
má dlouhodobou pohledávkuz titulu půjčky ve výši 2 122 651 Kč.

Půjčka byla poskytnuta na základě smlouvy ze dne 21.10.2014 ve výši 200.000 Kč, splatnost byla původně
stanovena na 30.12.2016 a úročení 3%. Dále byl 7.4.2015 uzavřen dodatek ke smlouvě na navýšení půjčky
o 200.000 Kč,o dalších 200.000 Kč dne 5.6.2015 a o dalších 1,65 mil.Kčdne 25.2.2016 a nakonec
31.12.2016 o konečných 0,6 mil.Kč.Splatnost půjčky byla posunuta na rok 2030 a smlouva byla změněna na
bezúročnou.
V roce 2017 nakoupila Cesta domů služby a tiskoviny od společnostiProCestu ve výši 1 540533Kč a
odprodala jí z majetku dodávku Ducato za zůstatkovou cenu 26 143 Kč.
Společnost ProCestu darovala v roce 2017 do knihovny Cesty domů knihy v hodnotě 1 439 Kč.

12. Následné události
Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným jiným událostem, které by významným způsobem ovlivnily
hodnocení společnosti a ukazatele vykázané v účetní závěrce.

13. Odměna auditora
Odměna auditorské společnosti za audit účetní závěrky za rok 2017 je dle smlouvy 49 tis.Kč (bez DPH) a je
totožná s předešlým obdobím. Jiné služby nebyly auditorskou společností v roce 2017 poskytnuty.
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14. Hospodářský výsledek a daňová povinnost
Daňová povinnost za zdaňovací období roku 2017 na dani z příjmů právnických osob nevznikla.

Způsob výpočtu daně z příjmů

V tis. Kč

Čistý zisk před zdaněním
Daňově neuznatelné náklady
Jiné položky zvyšující základ daně (náklady hrazené z veřejné sbírky)
Výnosy nepodléhající dani z příjmu (odpisy majetku z dotace a z grantů, výnosy z veřejné
sbírky)
Rozdíl účetních a daňových odpisů
DZC vyřazeného majetku

Odečet neuplatněné ztráty za minulá období
Základ daně
Sleva na dani § 35 odstavec 1 písmeno a
Sleva na dani § 35 odstavec 1 písmeno b

9
41
0
3 736
423
0
0
-3 263
0
0

Daň z příjmu

0

15. Vlastní zdroje
V souladu s platnými postupy účtování je ve fondech účtováno o zdrojích veřejné sbírky a jejím použití a
zdrojích ke krytí dlouhodobého majetku pořízeného z grantů a dotací.
Vlastní kapitál
(v tis. Kč)

stav k 31.12.2016

Zdroje na
pořízení Nepoužité
majetku dary (911)
(901)
16375

Zúčtování
hospodářského
výsledku
Výsledek
hospodaření (po
zdanění)
Přírůstky fondů
Použití fondů
Zvýšení stavu
hmotného majetku,
přijaté materiální
dary
Vyřazení hmotného
majetku, odpisy,
poskytnuté dary
Přírůstek
oceňovacích rozdílů
Úbytek oceňovacích
rozdílů
stav k 31.12.2017

7057

Veřejné
sbírky
(911)
7822

Nerozděl.
zisk
Hospodář.
Oceňovací Výsledek minulých
Investiční
období
(931)
rozdíly
dar (911)
(932)
(921)
48715

-1055

Celkem

6

7847

86767

-6

6

0

9

9

11141

2675

13816

-3511

-12

-3523

2365

2365

-4660

-4660
-811

-811
0

14080

14687

10485

48715

-1866

9

7853

93963
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Z pozůstalosti jsme v roce 2013 dostali dar ve výši 60 mil.Kč určený na přípravu a realizaci Centra
paliativních služeb v Michli (Praha 4). V roce 2014 jsme se stali vlastníky rozestavěné nemovitosti a v roce
2016 pozemku pod stavbou. Stavební firma dostavuje objekt dle přepracovaného projektu. V roce 2017 jsme
dar nečerpali.
K 31.12.2017 bylo z tohoto daru použito 8 575 935 Kč na investici do stavby, 2 551 902 Kč na nákup
pozemku a 157 065 Kč na ostatní práce s realizací Centra spojené. Na konci účetního období zůstává
k čerpání 48 715 098 Kč (účet 911).
Správní rada na svém zasedání dne 22.5.2017 schválila výroční zprávu včetně účetní závěrky za účetní
období roku 2016. Na svém zasedání 18.9.2017 správní rada rozhodla o proúčtování vykázaného
hospodářského výsledku roku 2016 (zisk ve výši 5 810,25 Kč) na účet zisků minulých let.

Sestaveno dne:

Sestavil:

Podpis statutárního zástupce:

12. 04. 2018

Tomáš Matocha

Marek Uhlíř
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IČ: 265 28 843

Přehled o peněžních tocích (cash flow)

ke dni 31. prosince 2017
(v tis. Kč)

běžné účetní
období

minulé účetní
období

P.
Stav peněžních prostředků na začátku účetního období
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti
Z.
Hospodářský výsledek před zdaněním za účetní jednotku jako celek
A.1.
Úpravy o nepeněžní operace
A.1.1.
Odpisy stálých aktiv
A.1.2.
Změna stavu rezerv a opravných položek
A.1.3.
Zisk (-) ztráta (+) z prodeje stálých aktiv
A.1.4.
Vyúčtované nákladové a výnosové úroky
A.1.5.
Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace
A.1.6.
Darovaný majetek

19 567

14 478

9
2 720
423
-10
2 312
-5

25
484
465
0
920
-51
-850

finančními a mimořádnými položkami
A.*
A.2.
Změna potřeby pracovního kapitálu
A.2.1.
Změna stavu pohledávek a aktivních účtů časového rozlišení
A.2.2.
Změna krátkodobých závazků a pasivních účtů časového rozlišení
A.2.3.
Změna stavu zásob
A.2.4.
Změna stavu krátkodobého finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků
A.**
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, finančními a mimořádnými položkami
A.3.
Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků
A.4.
Přijaté úroky
A.5.
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období
A.***
Čistý peněžní tok z provozní činnosti
Peněžní toky z investiční činnosti
B.1.
Nabytí stálých aktiv
B.1.1.
Nabytí dlouhodobého hmotného majetku
B.1.2.
Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku
B.1.3.
Nabytí dlouhodobého finančního majetku
B.2.1
Příjmy z prodeje hmotných a nehmotných stálých aktiv
Příjmy z dlouhodobého finančního majetku
B.2.2
B.***
Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti

2 729
-1 661
256
-1 568
-349
0
1 068
0
5
0
1 073

509
1 740
1 916
-207
31
0
2 249

-4 157
-2 017
-140
-2 000
2 069
0
-2 088

-7 305
-7 305
0
0
0
0
-7 305

0
0
0
7 998
-2 295
10 293
7 998
6 983
26 550

0
0
0
10 094
6 059
4 035
10 094
5 089
19 567

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu,

Peněžní toky z finanční činnosti
C.1.
Změna stavu dlouhodobých závazků
C.1.1.
Snížení nebo zvýšení dlouhodobých úvěrů
C.1.2.
Snížení nebo zvýšení ostatních dlouhodobých závazků
C.2.
Zvýšení nebo snížení vlastních zdrojů z vybraných operací
C.2.1.
Změny stavu jmění
C.2.2.
Změny stavu fondů
C.***
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti
F.
Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků
R.
Stav peněžních prostředků na konci účetního období

51
0
2 300
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PŘÍLOHA č. 6
ProCestu s.r.o.
Servisní organizace ProCestu s.r.o.
Dceřiná organizace Cesty domů se
v roce 2017 nadále starala o dobročinné obchody a nakladatelství
Cesta domů a nově též první celý rok
o dobročinnou kavárnu. Rok jsme
uzavřeli poprvé s kladným hospodářským výsledkem a jsme rádi, že
se tímto způsobem daří přispívat ke
společnému dílu, a děkujeme všem,
kteří se na tom podílejí: zaměstnancům, dobrovolníkům i dárcům.
V tomto roce jsme mohli začít přijímat dary, což se projevilo v množství
podpořených publikací. Smysl naší
činnosti, osvěta a zlepšení informovanosti o věcech souvisejících
s koncem života, se nám daří naplňovat každoročně lépe. Roste počet
spolupracujících subjektů (knihovny, školy, proseniorské organizace,
psychologické poradny, psychosociální pracovníci ve zdravotnických
zařízeních aj.), roste počet lidí, kteří
si zvykli naše knihy kupovat a šířit.
Máme za sebou jako malé nakladatelství 3 roky práce, tedy vlastně
krátkou dobu, ale trend zakotvení
nakladatelství v povědomí odborné
i široké veřejnosti je zřetelný a těší
nás. Obchody slouží velmi dobře
i jako kontaktní centra pro lidi hledající radu, pomoc či útěchu. E-shop
je vyhledáván organizacemi, které si
zvykly naše publikace používat, do-

stáváme cenné zpětné vazby. Daří se
držet velmi akční a vyrovnaný tým.
Jednatelem servisní organizace je
Vojtěch Kozlík.
Nakladatelství Cesta domů
V roce 2017 jsme vydali 23 publikací,
z toho 11 reedic či dalších vydání.
4 nové knihy byly pro děti. Včetně
pozvánek, letáků a papírnictví jsme
realizovali na 70 titulů. 2 knihy jsme
přeložili do angličtiny, 3 z angličtiny
a 2 z dánštiny. Vydali jsme všechny
plánované publikace. Velkou výzvou
bylo vydání knihy Opravdu praktický
průvodce dětskou paliativní péčí pro
doktory a zdravotní sestry kdekoli
na světě, prestižní publikace, kterou
jsme připravovali pro Českou společnost paliativní medicíny. Jedná
se o zatím nejodbornější a nejnáročnější počin našeho nakladatelství.
15 publikací bylo podpořeno granty.
Dvě naše knihy byly nominovány na
Zlatou stuhu: Sešit pro děti, kterým
někdo zemřel (Petra Josefína Stibitzová) a Kocouře, ty se máš (Martina
Špinková). Sešit pro děti, kterým
někdo zemřel byl také v užší nominaci v soutěži Nejkrásnější české knihy
roku. V roce 2017 vyšly první dvě
původní dětské knihy v angličtině.
Umělecky zajímavé jsou dvě knihy
s ilustracemi Adriany Skálové (Je
smrt jako duha? a Věci našeho živo-

ta), přínosem je i Knížka pro vdovy,
u níž bylo poměrně nesnadné přesadit ji do jiného právního prostředí.
Velkému zájmu hospicových odborníků se těší kniha 35 způsobů, jak
pomoci truchlícímu dítěti. Naše knihy
se objevily v několika rozhlasových
pořadech, v jednom televizním a v 10
článcích. Prezentovali jsme je na deseti přednáškách, workshopech a besedách. Díky dalšímu distributorovi
lze naše knihy koupit i na Slovensku.
U komisionářů a distributorů se za
rok 2017 prodalo více jak 4 450 knih.
Knižních titulů máme na skladě
v tuto chvíli 30. Tržby e-shopu se
oproti roku 2016 zvýšily o 15 %.
Dobročinné obchody
Dobročinné obchody má Cesta
domů dva. Obchod na Vltavské je
větší a funguje i jako centrála, která
objednává zboží nebo zajišťuje akce.
Obchod na Bělohorské je v klidnější
části města a návštěvníci jsou především místní, často se vděčně vracející.
V obou obchodech se prodává jednak
zboží z produkce nakladatelství, vedle
publikací se jedná i o původní autorské pohlednice, přání, bločky či balicí
papíry, a jednak darované věci a oblečení. Díky dárcům zboží, nakupujícím
i prodávajícím dobrovolníkům oba obchody vydělávají. Nákupů za rok bylo
v obchodech provedeno asi 20 000.
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Dobrovolníci odpracovali tento rok
v obchodech 3 123 hodin.
Publikace a papírnictví prodáváme také na nejrůznějších akcích
v naší republice. Akce zajišťovalo 5
zaměstnanců a 10 dobrovolníků. Mezi
největší akce patří jarní a podzimní
JakPak bazar, veletrh Svět knihy, knižní veletrh v Havlíčkově Brodě, Tabook
v Táboře či Knihex a Dyzajn market
v Praze. Celkem jsme byli v roce 2017
na 45 akcích a měli tak možnost nabízet knihy a získávat zpětnou vazbu
od čtenářů a knihovníků, psychologů

a zdravotníků z mnoha částí naší
republiky.
Dobročinná kavárna
Kavárna má za sebou první rok
činnosti. Je koncipována jako klidné
pracovní místo s dobrou fair & bio
kávou či polévkou, jako možnost potkat Cestu domů a její činnost nevtíravým způsobem a jako prostor, kde
je příjemné se setkávat. Prostory jsou
využívány na pracovní i společenské
akce, jednu klidnou oddělenou místnost nabízíme k pronájmu. V kavárně

se konají výstavy a pokračujeme i ve
spolupráci s Klubem Samaří, který
prostor dříve využíval a i po otevření
kavárny pokračuje v realizaci přednášek. V kavárně se konalo průměrně
10 akcí za měsíc. Uskutečnilo se 9
výstav a 10 přednášek ve spolupráci s klubem Samaří. Osvědčila se
spolupráce s manželi Myšičkovými,
jejichž každoměsíční čtení v kavárně
poutá pozornost veřejnosti. Věříme,
že rostoucí zájem zákazníků o naši
kavárnu bude pokračovat i v roce
2018.

LIDÉ V SERVISNÍ ORGANIZACI CESTY DOMŮ V ROCE 2017
Pro servisní organizaci v roce 2017 pracovali: Lucie Bezděková, Markéta Císařová, Markéta Čábelová, Klára Fischerová,
Marie Kazmarová, Ludmila Kopecká, Vojtěch Kozlík, Václava Linhartová, David Procházka, Štěpánka Ryšavá, Eva Smutná,
František Špinka, Martina Špinková, Lucie Tarantíková, Klára Trefná, Debora Zálešáková a dobrovolníci v dobročinných
obchodech.

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI
Karel Černošek, ČLS JEP, DesignIQ, Eppendorf Czech & Slovakia, s.r.o., Fair & Bio pražírna, Farma Kozárovice s.r.o., Tiskárna Flora s.r.o.,
H.R.G. spol. s r.o., Kampus Hybernská, manželé Kauckých, MEDESA s.r.o., Městská část Praha 6 a 7, Ministerstvo kultury ČR, Bára a Martin
Myšičkovi, Nadace umění pro zdraví, papelote s.r.o., Polífkárna s.r.o., klub Samaří, Sbor Církve bratrské Praha 1, SHIRE CZECH s.r.o., SPONA,
s.r.o., František Staněk – Kubista, Státní fond kultury ČR, STILL ČR spol. s r.o., lékárna Stochov, Svět knihy, s.r.o., SWISS ENERGO s.r.o., Jaroslav
Šimůnek, Kevan van Thompson, Lorraine Traynor, RNDr. Petr Turek, Timothy Young, Veselé poutnice

ProCestu s.r.o.
Bubenská 3, 170 00 Praha 7
IČO: 031 316 88
Bankovní spojení

Číslo účtu: 2400625607/2010, Fio banka, a. s., V Celnici 1028/10, Praha 1
Nakladatelství Cesta domů

nakladatelstvi@cestadomu.cz
Dobročinné obchody

Bubenská 3, 170 00 Praha 7
Telefon 777 702 463
Bělohorská 90, 160 00 Praha 6
Telefon 778 786 719
obchod@cestadomu.cz
Dobročinná kavárna

Soukenická 15, 110 00 Praha 1
Telefon 725 251 728
kavarna@cestadomu.cz

WEBOVÉ STRÁNKY
www.cestadomu.cz/nakladatelstvi
eshop.cestadomu.cz
www.cestadomu.cz/obchody
www.cestadomu.cz/kavarna
www.facebook.com/kavarnaCD
www.facebook.com/dobrocinnyobchodCD
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