Výroční zpráva za rok 2007
Hospicové občanské sdružení Cesta domů

Úvodní slovo
Cesta domů v roce 2007 ušla zase další
kousek cesty. Strohá řeč výroční zprávy
nedokáže postihnout všechny zajímavé
a důležité kroky, které jsme udělali. Neumí vyprávět o barvitosti a pestrosti
našich životů, kráse a složitosti vztahů,
síle setkávání i křehkosti loučení. Předkládáme Vám tedy jen krátké ohlédnutí
za uplynulým rokem s tím, že jsme po
těch cestách domů putovali rádi.
Ke konci roku měla Cesta domů téměř třicet zaměstnanců, kteří poskytovali několik druhů služeb. Všichni spolupracovali a spolupracují na tom, aby
lidé, jejichž čas je krátký, mohli žít svůj
život co nejlépe a aby jejich blízcí péči
o ně doma dobře zvládli a necítili se osamělí.
Jako každý rok, i nyní nemohu než
děkovat. Děkuji Radě sdružení za rozvážné vedení Cesty domů. Děkuji zaměstnancům Cesty domů za jejich perfektní práci, trpělivost a radost, kterou
umějí krásně rozdávat. Děkuji rodinám
pacientů za statečnost a něžnou péči.
Všem spolupracovníkům Cesty domů
děkuji za moudrost a podporu, nadacím
a dárcům pak za finanční dary, bez nichž
bychom nemohli svoji práci v tomto
roce konat.
Těším se na další rok
Martina Špinková

Hospicové občanské sdružení Cesta
domů založilo a provozuje v Praze
Domácí hospic Cesta domů, který
nabízí pomoc rodinám, jež se rozhodly
pečovat o své umírající blízké doma.
Cesta domů usiluje také o strukturální
společenské a legislativní změny, které
by umožnily rozšíření kvalitní péče
o umírající v celé České republice.
Hospicové občanské sdružení Cesta
domů vzniklo v roce 2001. Jeho členy
jsou odborníci v oblasti paliativní
medicíny, reprezentanti dalších profesí
a významné osoby veřejného života
usilující o rozšíření a zkvalitnění péče
o umírající v České republice. Ke konci
roku 2007 mělo sdružení 76 členů.
Posláním Hospicového občanského
sdružení Cesta domů je podpora
paliativní péče o umírající.
Cesta domů je členem evropských
asociací EAPC a IAHPC a členem
české asociace APHPP.

Sídlo a kontakty
Hospicové občanské sdružení
Cesta domů
Bubenská 3, 170 00 Praha 7
Tel.: 283 850 949
Fax: 220 876 638
cestadomu@cestadomu.cz
www.cestadomu.cz
IČ: 265 28 843
Bankovní spojení:
Číslo účtu: 116936353/0300
ČSOB Praha 7, Kamenická 26
Sbírkový účet: 196750216/0300
Osvědčení o konání veřejné sbírky:
MHMP/266950/2005

Webové stránky
provozované Cestou domů:
www.cestadomu.cz – prezentace
sdružení
www.umirani.cz – informační,
diskusní a poradenský portál
www.nezavirejteoci.cz – kampaň
na podporu paliativní péče
www.worldday.cz – příležitostný
portál pro Světový den hospiců

Orgány sdružení
Rada sdružení:
V červnu 2007 byla na Valné hromadě
zvolena nová rada sdružení v tomto složení:
PhDr. Petr Goldmann
předseda sdružení
MUDr. Štěpán Špinka, PhD.
místopředseda sdružení
Prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc.
místopředseda sdružení
Mgr. Václava Bratinková
místopředsedkyně sdružení
RNDr. Josef Basík
Mgr. Tomáš Holub, ThD.
Ing. Richard Kaucký
Ing. Karel Sedláček
JUDr. Rostislav Silný
členové rady sdružení.
Revizní komise sdružení:
RNDr. Jiří Černý – předseda
Ing. Martin Bělohradský, CSc.
Doc. Filip Karfík, PhD.
Členové těchto orgánů sdružení nepobírají za tuto práci žádnou odměnu, pracují dobrovolně.

Křesadlo – ocenění dobrovolníci roku

Zaměstnanci v roce 2007
Vedení:
Akad. mal. Martina Špinková, ředitelka
Alžběta Mišoňová, vedoucí hospice
Ing. Jindřiška Prokopová, vedoucí
sociálních služeb, šéfredaktorka webu
MUDr. Marie Goldmannová, primářka
DiS. Anna Krutská, vrchní sestra
DiS. Tomáš Matocha, finanční manažer
Mgr. Štěpánka Ryšavá, vedoucí knihovny
Počet zaměstnanců ke 31. 12. 2007: 28
Průměrný přepočtený stav 18,5 úvazků

Spolupráce
Instituce
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Hlavní město Praha
Městská část Praha 2
Městská část Praha 7
Městská část Praha 11
Ministerstvo kultury ČR
Národní knihovna ČR
Městská knihovna v Praze
Nadace
Nadace Open Society Fund Praha
Nadace rozvoje občanské společnosti
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Nadace Adra
Fórum dárců – DMS
Nadace Liga proti rakovině
Nadace Dagmar a Václava Havlových
Vize 97
Společnost Siemens s.r.o.
Diplomatic Ladies Association
Firmy a společnosti
ABC MAGNET s.r.o., Agentura Sarah, Arcibiskupství pražské, AUDIT
SERVIS, spol. s r.o., AUTO STYL a.s.,
AVEKO Servomotory, s.r.o., Belmond
Group s.r.o., ComAp spol. s r.o., DMA
Praha s.r.o., Farnost sv. Antonína,
GlobCon s.r.o., Hestia, o.s., HVT interiery kuchyně s.r.o., JUDr. Martin Kor-

Poradenské místo Cesty domů

bař, J2 Chomutov s.r.o., Kanzelsberger,
a.s., K.I.K. s.r.o., KP Troja, s.r.o., KSK
Consulting a.s., Maříž – autorská originální keramika, s.r.o., MEDESA s.r.o.,
MEYRA ČR s.r.o., MILCOM a.s.,
MORAVIATEX pletárna s.r.o., Občan, o.s., ONYX CZ, s.r.o. , PP – servis, Pro-situation s.r.o., Radio Proglas,
Schola od Nejsv. Salvátora, SMJ s.r.o.,
SOFIM s.r.o., Software602, Stavební
geologie – Geotechnika, TNS AISA
s.r.o., T.T.V. s.r. o., TEST, spol. s r.o.,
The Prague Concert Co., s.r.o., Tiskárna Flora s.r.o., TV Noe, Účetnictví
bytových družstev, s.r.o., UGS PLM
Solutions s.r.o., UNIPAP Praha s.r.o.,
VIZUS.CZ s.r.o.
Nakladatelství a knihkupectví
Nakladatelství Grada Publishing
Nakladatelství Galén
Knihkupectví Kosmas
Karmelitánské nakladatelství
Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství DharmaGaia
Knihkupectví Portál

Činnost Cesty domů
v roce 2007
Domácí hospic
Snahou pracovníků Domácího hospice
Cesta domů je, aby těžce nemocný člověk, který se blíží ke smrti, mohl na
konci života žít důstojně, bez zbytečné
bolesti a strádání a zároveň mezi svými
blízkými, pokud možno v domácím prostředí. Tuto docela obyčejnou myšlenku
již několik let uskutečňuje v praxi multidisciplinární tým domácího hospice.
Domácí hospic Cesta domů poskytuje
služby terminálně nemocným všech věkových kategorií na území města Prahy.
Domácí hospic poskytl v roce 2007
intenzivní paliativní péči 24 hodin
denně 7 dní v týdnu 98 pacientům, odbornou konzultační službu doma pak 22
pacientům. Do domácí paliativní specializované péče v tomto roce byli vzhledem k dalšímu zkvalitnění služeb a rozšíření nabídky pomůcek přijímáni pacienti i s poměrně komplikovanými dia-

gnózami a složitými symptomy, i přesto
se zvýšil počet těch, kteří až do konce
zůstali doma. Díky specializovaným poradenským návštěvám se zlepšilo cílené
přijímání indikovaných pacientů pro
specializovanou péči.
Půjčovna
Půjčovna specializovaných pomůcek
je nedílnou součástí domácího hospice
a díky široké nabídce umožňuje poskytovat kvalitní péči i v domácím prostředí, a tak rodině ulehčuje práci. Půjčuje domů např. elektrická polohovací
lůžka, různé typy invalidních vozíků,
aktivní a pasivní antidekubitní matrace,
koncentrátory kyslíku, pulsní oxymetry, lineární dávkovače léků, odsávačku,
nafukovací vanu, elektrický zvedák do
vany, toaletní židle, chodítka, specializované antidekubitní pomůcky a další
drobné pomůcky. K dispozici je také
přenosné EKG a infuzní pumpy.
Půjčovna má v evidenci přes 200 ks
pomůcek. V roce 2007 bylo realizováno celkem 206 zápůjček jednotlivých
pomůcek.
Od poloviny roku, v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, je půjčovna součástí registrovaných sociálních služeb a pomůcky jsou
proto klientům a pacientům, o které pečuje Domácí hospic Cesta domů, půjčovány zdarma.
Odborná poradna
Poradna Cesty domů poskytuje komplexní odborné osobní, telefonické a internetové poradenství umírajícím, pečujícím o terminálně nemocné, pozůstalým
a dalším zájemcům. Pracovníci poradny
jim pomáhají zorientovat se v nové situaci, vybrat odpovídající službu nebo zařízení a předat potřebné kontakty, poradí se základními ošetřovatelskými
postupy v péči o těžce nemocného pacienta. Vysvětlují principy služby domácího hospice a zprostředkují první kontakt pro zahájení péče hospice. Vykonávají též jednorázovou poradenskou návštěvu tehdy, pokud taková návštěva
v dané situaci rodině pomůže.
Poradna osobní a telefonická nabízí
okamžitou podporu a pomoc při péči

Zdravotní bratr a dobrovolnice u pacientky

o těžce nemocného člena rodiny. V poradně pracovalo 6 konzultantek, uskutečnily 1810 kontaktů, kterým věnovaly přes 1 300 hodin.
Poradna internetová poskytuje lékařské, sociální a psychologické poradenství pro pacienty, pozůstalé, rodinné
pečovatele a další zájemce včetně lékařů a dalších zdravotně-sociálních pracovníků po celé ČR. V internetové poradně pracovalo 7 odborníků, zodpověděli 620 dotazů, téměř dvakrát více než
v roce 2006. Poradna byla v roce 2007
nejnavštěvovanější stránkou webového
portálu www.umirani.cz . Poradenské
stránky byly celkově v roce 2007 zobrazeny 190 954krát.
Věříme, že jsme poradenskými službami přispěli k lepší informovanosti občanů ČR o možnostech péče o umírající
a pozůstalé i k jejich lepšímu zvládání
konkrétní péče. V mnoha případech totiž poradenský pracovník pomůže zásadně zlepšit kvalitu péče tím, že rodinu v krizi vyslechne, zklidní, podpoří
v tom, co koná dobře, a dodá potřebné
informace a kontakty. Podle vzrůstající
návštěvnosti stránek poradny a podle
zpětných vazeb od klientů sledujeme,
že využití poradenských služeb roste
každým měsícem. Využívají je i lidé
v malých městech a na vesnicích, kde je
lůžkový hospic daleko, terénní hospic
neexistuje a dobré informace odborníků
není snadné získat. Rodina tak může
zvládnout i velmi náročnou situaci v přirozeném prostředí klienta.
Informační a poradenský
portál Umírání.cz
Portál umožňuje získat potřebné informace, navázat kontakt a zprostředkovat poradenskou pomoc v problematice
související s koncem života, umíráním,
smrtí, s péčí o nevyléčitelně nemocné,
umírající a pozůstalé. Při naší práci se
opakovaně setkáváme s neinformovaností a osamělostí jak nemocných, tak
pečujících a pozůstalých. Pokusili jsme
se tyto zkušenosti vyhodnotit a nabídnout odborné i laické veřejnosti možnost získat a vyměňovat si potřebné informace.

Výrobky Klubu Podvečer

Portál má za úkol usnadnit občanům
vyhledávání specifických informací
z oblasti paliativní péče pomocí internetu. Informace jsou fundované a přehledně utříděné. Součástí portálu je také
internetová poradna a diskuse. Třetím
rokem rozesíláme pravidelný měsíční internetový Zpravodaj na více než 600 adres. Návštěvnost portálu neustále roste.
Portál zajišťovaly 3 redaktorky, rozeslaly 12 čísel zpravodaje, přidaly
stovky příspěvků. Průměrná denní návštěvnost činila na konci roku 700 jedinečných návštěv.
Odlehčovací služby
Odlehčovací služby Cesty domů jsou
úzce provázány jak se službami odborného sociálního poradenství, tak se
službami zdravotními.
Při poskytování odlehčovacích služeb se musela Cesta domů vyrovnávat
s mnoha drobnými úskalími, která souvisela s podmínkami realizace služby
dle nového zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Hospicové služby
jsou specifické, hledali jsme tedy optimální cesty nejen v konkrétních způsobech poskytování služby, ale snažili
jsme se pracovat i na věcech koncepčních, a kde bylo třeba, přispěli jsme konstruktivními připomínkami k zákonu.
Dle potřebnosti a přání klientů a rodin
jsme poskytli odlehčovací služby nejen
pacientům, ale i rodinným příslušníkům.
Klub Podvečer
Klub Podvečer navazuje přímo na služby
domácího hospice a nabízí čas a prostor pro pozůstalé, kteří se vyrovnávají
se ztrátou blízkého člověka. Program
klubu odráží potřebu poskytovat komplexní paliativní péči o klienty a snaží se
pružně na tyto potřeby reagovat. Pozůstalí se mohou setkat s lidmi s obdobnými
problémy ve svépomocné skupině, při
besedách se zajímavými osobnostmi.
Jako vydařený nápad se ukázaly ergoterapeutické dílny, „přástky“. Výrobky,
které pozůstalí vytvořili, se s úspěchem
prodávaly v obchůdku Cesty domů. Na
těchto setkáních se měli pozůstalí možnost setkat také s dobrovolníky a zaměstnanci Cesty domů, se kterými byli

při péči o své blízké v častém kontaktu.
Mohli tak dát s odstupem času zaměstnancům dobrou zpětnou vazbu o předchozí péči. Tuto možnost setkání pozůstalí i zaměstnanci velmi uvítali a ocenili. V průběhu roku jsme uspořádali
také dvě společenská vzpomínková setkání pozůstalých z minulých let se zaměstnanci Cesty domů.
Knihovna
Knihovna Cesty domů je jedinou specializovanou veřejnou paliativní knihovnou v ČR. Disponuje jedinečným knižním fondem zaměřeným na péči o umírající a další související problematiku,
který mimo jiné obsahuje mnohé zahraniční odborné publikace, v České republice jinak nedostupné. Knihovna pomáhá
odborné i široké veřejnosti a studentům různých oborů orientovat se v paliativní problematice, formou anotací poskytuje přehled o jednotlivých knihách.
Knihovna nabízí i využívá meziknihovní
výpůjční služby MVS, a tak slouží čtenářům z celé republiky. V roce 2007 se
jednalo o 59 knih v rámci služby MVS.
Po třech letech od založení měla
knihovna téměř 1900 titulů a 610 registrovaných čtenářů. V roce 2007 realizovala přes 2000 absenčních výpůjček a její internetový on-line katalog navštívilo 82 900 návštěvníků. Průměrný
počet jednotlivých zobrazení v on-line
katalogu byl 1500 denně. Knihovna
disponuje studovenským místem vybaveným čtenářským notebookem a připojením k internetu.
Knihovna pořádala vzdělávací akce
a úspěšnou celostátní výtvarnou soutěž
pro děti – Malujeme babičku a dědečka.
Knihovna navázala spolupráci se
Souborným katalogem České republiky,
do něhož přispívá záznamy svých monografií a seriálů.
Knihovna spolupracovala s Městskou
knihovnou Praha, která Cestě domů poskytuje pravidelně výpůjčky velkých
výměnných knižních souborů. V roce
2007 to bylo 150 knih.
Ediční činnost
Vydali jsme další důležité informační
materiály, které vycházejí z našich i za-

hraničních zkušeností, ale také z konkrétních potřeb klientů, pozůstalých
a těch, kteří jim poskytují péči. Materiály používají také některé další hospicové iniciativy v České republice. Publikace jsou velkým pomocníkem v medializaci paliativní péče v ČR.
Kromě menších tisků a nových vydání rozebraných letáků vydala Cesta
domů následující publikace:
Poslední chvíle. Leták o zacházení se
zemřelým, s jeho tělem, rady pro chvíle
po smrti blízkého člověka, kdy často
nevíme, co a jak můžeme a máme udělat.
Můžeme Vám poradit? Původní leták
byl změněn, výrazně rozšířen a aktualizován dle nových zákonů, obsahuje
nově i informace o závěti a dědictví. Je
to průvodce četnými úředními a legislativními úskalími pro pozůstalé.
Na cestách 2008. Nástěnný kalendář
pro příznivce a širokou veřejnost, fotografie s malými zamyšleními.
Edukační činnost
Zaměstnanci Cesty domů přednesli
přes 50 odborných i osvětových přednášek na seminářích, konferencích
a školeních na středních i vysokých školách a dalších institucích.
V Cestě domů v roce 2007 proběhly
různé zajímavé přednášky a besedy, tentokrát orientované na zaměstnance a dobrovolníky, nikoli na širokou veřejnost.
Kampaň Nezavírejte oči!
Zásadní zlepšení péče o umírající nikde
na světě nebylo a není záležitostí úzké
skupiny odborníků. Vyžaduje podporu
a pochopení celé veřejnosti. Čím více
lidem nebude jedno, jak umírají, tím
dříve se podaří současnou smutnou situaci napravit. V rámci kampaně pořádá
Cesta domů různé akce na podporu paliativní péče. V říjnu 2007 proběhly
oslavy Světového dne hospiců, během
něhož Cesta domů uspořádala ve spolupráci s Magistrátem hlavního města
Prahy a s Městskou knihovnou v Praze
pod záštitou primátora MUDr. Pavla
Béma benefiční koncert kapely Hradišťan, který se setkal s velkým ohlasem
a udělal radost. V průběhu koncertu byli
vyhlášeni a odměněni vítězové dětské
soutěže „Malujeme dědečka a babičku“.
Děti se svými rodiči přijely z celé republiky. Porota neměla lehkou práci, kvalitních obrázků v soutěži bylo přes 300.
Na Den hospiců jezdila Prahou historická tramvaj, v níž bylo možno nejen
se zdarma svézt, ale i získat informace
o paliativní péči a popovídat si s pracovníky Cesty domů. Cesta domů oslovo-

vala veřejnost také prostřednictvím desítek článků v novinách a časopisech
a v rozhlasových a televizních pořadech.
Součástí kampaně je veřejná sbírka,
jejíž hrubý výnos byl v tomto roce
1.668 000 Kč. Z výnosu sbírky je hrazen provoz domácího hospice.

Projekty
Výše popsané činnosti jsou realizovány
mimo jiné díky těmto projektům:
Domácí hospic Cesta domů (zdravotní
část péče),
Regionální odborné poradenství
(osobní poradna, půjčovna, klub
a knihovna),
Nadregionální odborné poradenství
(internetová poradna a portál),
Odlehčovací služby,
Globální grant (zaměřen na zlepšení řízení organizace),
Equal (zaměřen na šíření a legislativní
zakotvení mobilní specializované paliativní péče).

Dobrovolníci
Práce dobrovolníků je pro všechny činnosti Cesty domů nesmírně důležitá.
Dobrovolníci pomáhají v rodinách klientů nebo při doprovázení pozůstalých, dále v klubu Podvečer, při organizaci kulturních, vzdělávacích a benefičních akcí, s administrativou či s redakčními pracemi, transportují pomůcky
do rodin klientů a vykonávají další užitečné práce. Dobrovolníci se pravidelně
účastní supervizí, kde pod odborným
vedením reflektují svoji činnost.
Počet spolupracujících dobrovolníků v roce 2007 opět vzrostl. Během
roku bylo certifikováno 14 dobrovolníků 4. cyklu a začal 5. cyklus školení
dobrovolníků, do něhož se přihlásilo
třicet zájemců o dobrovolnictví. Každý
den v roce 2007 pracoval v průměru
více než jeden dobrovolník, podíleli se
na 259 akcích a věnovali ze svého času
bezmála 2000 hodin.
V únoru 2007 převzali manželé Eva
a Otto Adamcovi, rodiče tří dětí, z rukou primátora Pavla Béma ocenění Křesadlo – dobrovolník roku. Velmi si vážíme toho, že toto uznání prestižnosti
dobrovolnické práce již druhý rok za sebou putovalo k dobrovolníkovi Cesty
domů. Chápeme to jako vyjádření úcty
k práci všech našich dobrovolníků.

Děkujeme za uplynulý rok, děkujeme všem, kteří jsou s námi na cestě.
Vydalo Hospicové občanské sdružení Cesta domů v roce 2008.
Foto: archiv Cesty domů — Design: Designiq (www.designiq.cz) — Tisk: Tiskárna Flóra (www.tiskarnaflora.cz) — © Cesta domů 2008

2007
Únor

❧ Křesadlo – předání ceny Dobrovol-

ník roku
Březen
❧ Měsíc knihy a internetu – proběhla
dětská soutěž Malujeme dědečka
a babičku
Duben
❧ Vzpomínkový večer pro pozůstalé
z minulých let
Červen
❧ Zahájení výstavy fotografií Š. Špinky
o Cestě domů v prostorách čekárny
a ordinace praktických lékařů
MUDr. Seiferta a MUDr. Youngové
❧ Certifikace dobrovolníků 4. cyklu
❧ Valná hromada a volba nové Rady
sdružení
❧ Paliativní kongres v Budapešti
Říjen
❧ Den hospiců – koncert Hradišťanu,
vyhlášení vítězů dětské soutěže
a jízda historickou tramvají
Listopad
❧ Setkání pozůstalých
❧ Benefiční koncert sboru Cantoria
Praha v Břevnovském klášteře
Prosinec
❧ Benefiční koncert darovaný Scholou
od Nejsv. Salvátora

Hospodaření v roce 2007
VÝNOSY
Prodej služeb

83 000 Kč

Prodané zboží

220 000 Kč

Bankovní úroky

75000 Kč

Dary

3 957 000 Kč

Dotace

6 235 000 Kč

Ostatní výnosy
Celkem

2 088 000 Kč
10 587 000 Kč

NÁKLADY
Materiál

1 170 000 Kč

Energie

32 000 Kč

Opravy a údržba

63 000 Kč

Cestovné

83 000 Kč

Ostatní služby

1 848 000 Kč

Mzdové náklady

7 299 000 Kč

Ostatní náklady
Celkem

111 000 Kč
10 606 000 Kč

Podrobná závěrka roku 2007 a výrok
auditora (bez výhrad) jsou k dispozici
na www.cestadomu.cz, případně jsou
přílohou výroční zprávy. Audit roku
2007 i projektové audity zpracovával
Auditservis, Ing. Květoslava Vyleťalová.

Ministerstvo financí ČR

Schváleno MF ČR č.j.
schváleno MF ČR
281/71
701/1995
č.j. 283/77
225/2001

Úč NO 1 - 01

ROZVAHA

Název a sídlo a právní forma
účetní jednotky

k 31. prosinci 2007

s účinností pro účetní jednotky
účtující podle účtové ostnovy
pro nevýdělečné organizace

(v celých tisících Kč)

hospicové občanské sdružení

CESTA DOMŮ
Bubenská 3
170 00 Praha 7

IČO
26528843

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému fin.orgánu

Číslo
řádku

AKTIVA
a

1. Dlouhodobý
nehmotný majetek

A.

Stálá aktiva

(ř.9+15+26+33+41)

2. Oprávky k
3. Dlouhodobý hmotný majetek
4. Oprávky k

1

2

367

349

0

0

012

02

013

03

Ocenitelná práva

014

04

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

018

05

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

019

06

Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

041

07

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

051

08

nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

072

10

softwaru

073

11

ocenitelným právům

074

12

09

drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

078

13

ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

079

14
15

Pozemky

031

16

Umělecká díla a předměty

032

17

Stavby

021

18

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

022

19

Pěstitelské celky trvalých porostů

025

20

Základní stádo a tažná zvířata

026

21

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028

22

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

029

23

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

042

24

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

052

Součet ř. 16 až 25
stavbám

081

samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí

082

28

pěstitelským celkům trvalých porostů

085

29

0
144

755

755

486

417

1241

1316

-388

-550

-486

-417

-874

-967

0

0

27

základnímu stádu a tažným zvířatům

086

30

drobmému dlouhodobému hmotnému majetku

088

31

ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

089

32
33

Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem

061

34

Majetkové účasti v podnicích s podstatným vlivem

062

35

Dlužné cenné papíry držené do splatnosti

063

36

Půjčky podnikům ve skupině

066

37

Ostatní dlouhodobé půjčky

067

38

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

069

39

Pořízení dlouhodobého finanční ho majetku

043

40

Součet ř. 34 až 40

0

25
26

Součet ř. 27 až 32

5. Dlouhodobý
finanční majetek

b

Software

Součet ř. 10 až 14

Stav k poslednímu dni
účetnícho období

01

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Součet ř. 2 až 8

Stav k prvnímu dni
účetnícho období

41

Číslo
řádku
a

1. Zásoby

B.

Oběžná aktiva

(ř.52+71+80+85)

672

768

52

672

768

11

115

56

142

56

119

44

Nedokončená výroba

121

45

Polotovary vlastní výroby

122

46

Výrobky

123

47

Zvířata

124

48

Zboží na skladě

132

49

139

50

z účtu 314

51

Odběratelé

311

53

Směnky k inkasu

312

54

Poskytnuté provozní zálohy

2. Pohledávky

2

7772

Materiál na cestě

Pohledávky za eskontované cenné papíky

313
314 mimo ř. 51

55

Ostatní pohledávky

315

57

2

9

Pohledávky za zaměstananci

335

58

0

265

Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a zdrav. pojiš.

336

59

Daň z příjmu

341

60

Ostatní přímé daně

342

61

Daň z přidané hodnoty

343

62

110

0

Ostatní daně a poplatky

345

63

Nárok na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

346

64

Nároky na dot.a ost.zúčt.s rozp.orgánů územ.samos.celků

348

65

Pohledávky za účastníky sdružení

358

66

Pohledávky z pevných termínových operací

373

67

Pohledávky z emitovaných dluhopisů

375

68

Jiné pohledávky

378

69

Opravná položka k pohledávkám

391

70

Součet ř. 53 až 69 minus 70
3. Krátkodobý finanční
majetek

1

7435

43

Součet ř. 43 až 51

71

265

445

Pokladna

211

72

19

32

Ceniny

213

73

Bankovní účty

221

74

6428

6235

Majetkové cenné papíry k obchodování

251

75

Dlužné cenné papíry k obchovování

253

76

Ostatní cenné papíry

256

77

259

78

+/-261

79

Pořízení krátkodobého finančního majetku
Peníze na cestě
Součet ř. 72 až 79

4.
Přechodné
účty aktivní

b

112

Poskytnuté zálohy na zásoby

Stav k poslednímu dni
účetnícho období

42

Materiál na skladě

Zboží na cestě

Stav k prvnímu dni
účetnícho období

32

80

6447

6299

Náklady na příští období

381

81

18

21

Příjmy příštích období

385

82

33

239

Kurzové rozdíly aktivní

386

83

Dohadné účty aktivní

388
Součet ř. 81 až 84

Úhrn AKTIV

84

0

0

85

51

260

86

7802

8121

PASIVA

Stav k prvnímu dni
účetnícho období

Stav k poslednímu dni
účetnícho období

b

3

4

6712

A.

Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv

87

6327

1. Jmění

a

Číslo
řádku

samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí

901

88

367

205

fondy

911

89

82

648

449

853
-19

ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

(ř.91+95)

+/-921

2.
Hospod.
výsledek

Součet ř. 88 až 90
Účet hospodářského výsledku

+/-963

92

463

Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení

+/-931

93

1837

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

+/-932

Součet ř. 92 až 94
2. Dlouhodobé
1.
závazky

B.

Cizí zdroje

(ř.97+103+121+128+133)

3. Krátkodobé závazky

3578

5878

5878

5859

96

1475

1409

103

0

0

346

37

97

Emitované dluhopisy

953

98

Závazky z pronájmu

954

99

Dlouhodobé přijaté zálohy

955

100

Dlouhodobé směnky k úhradě

958

101

959

102

Ostatní dlouhodobé závazky
Dodavatelé

321

104

Směnky k úhradě

322

105

Přijaté zálohy

324

106

11

15

Ostatní závazky

325

107

2

30

Zaměstnanci

331

108

220

0

Ostatní závazky vůči zaměstanancům

333

109

30

431

127

236

102

42

Závazky k institucím social.zabezp. a zdrav.pojištění

336

110

Daň z příjmu

341

111

Ostatní přímé daně

342

112

Daň z přidané hodnoty

343

113

Ostatní daně a poplatky

345

114

Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu

346

115

Závazky ze vztahu k rozpočtu územních samospráv.celků

348

116

Závazky z upsaných nesplac.cenných papírů a vkladů

367

117

Závazky k účastníkům sdružení

368

118

Závazky z pevných termínových operací

373

119

Jiné závazky

379

120

0

17

121

838

808

Dlouhodobé bankovní úvěry

951

122

Krátkodobé bankovní úvěry

231

123

Eskontní úvěry

232

124

0

0

Součet ř. 104 až 120
4. Bankovní
výpomoci a půjčky

94
95

941

Součet ř. 98 až 102

Emitované krátkodobé dluhopisy

241

125

Vlastní dluhopisy

255

126

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

249

Součet ř. 122 až 127
4.
Přechodné
účty pasivní

90
91

127
128

Výdaje příštích období

383

129

56

39

Výnosy příštích období

384

130

581

541

Kursové rozdíly pasivní

387

131

Dohadné účty pasivní

389

132

0

21

Součet ř. 129 až 196

133

637

601

8140

134

7802

8121

Úhrn PASIV
Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Martina Špinková

Tomáš Matocha

30.IV.08
Telefon:

776 065 696

Telefon:

775 055 208

Ministerstvo financí ČR
schváleno MF
č.j. 283/76 102/2000

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

Úč NO 2 - 01

k 31. prosinci 2007

Název a sídlo a právní forma úč.jedn.

(v celých tisících Kč)

hospicové občanské sdružení
CESTA DOMŮ
Bubenská 3
170 00 Praha 7

IČO
26528843
Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému fin.orgánu

číslo
účtu

Činnosti
Název ukazatele

číslo řádku
hlavní

hospodářská

5

6

Celkem
7

8

501 Spotřeba materiálu

1

910

0

910

502 Spotřeba energie

2

32

0

32

503 Spotřeba ostatních neskladných dodávek

3

0

0

0

504 Prodané zboží

4

260

0

260

511 Opravy a údržování

5

63

0

63

512 Cestovné

6

83

0

83

513 Náklady na reprezentaci

7

0

0

0

518 Ostaní služby

8

1848

0

1848

521 Mzdové náklady

9

5281

0

5281

524 Zákonné sociální pojištění

10

1792

0

1792

525 Ostatní sociální pojištění

11

23

0

23

527 Zákonné sociální náklady

12

0

0

0

528 Ostatní sociální náklady

13

203

0

203

531 Daň silniční

14

0

0

0

532 Daň z nemovitosti

15

3

0

3

538 Ostatní daně a poplatky

16

0

0

0

541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení

17

0

0

0

542 Ostatní pokuty a penále

18

20

0

20

543 Odpis nedobytné pohledávky

19

1

0

1

544 Úroky

20

0

0

0

545 Kurzové ztráty

21

2

0

2

546 Dary

22

0

0

0

548 Manka a škody

23

0

0

0

549 Jiné ostatní náklady

24

57

0

57

551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

25

0

0

0

552 Zůstatková cena prodaného dlouhod.nehmot.a hmot.maj.

26

18

0

18

553 Prodané cenné papíry a vklady

27

0

0

0

554 Prodaný material

28

0

0

0

556 Tvorba zákonných rezerv

29

0

0

0

559 Tvorba zákonných opravných položek

30

0

0

0

581 Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organiz.složkami

31

0

0

0

582 Poskytnuté příspěvky

32

10

0

10

33

10606

0

Účtová třída 5 celkem (řádek 1 až 32)

0

10606

Činnosti

číslo
účtu

Název ukazatele

číslo řádku
hlavní

hospodářská

5

6

Celkem
7

8

601 Tržby za vlastní výrobky

34

0

0

0

602 Tržby z prodeje služeb

35

72

11

83

604 Tržby za prodané zboží

36

220

0

220

611 Změna stavu zásob nedokončené výroby

37

0

0

0

612 Změna stavu zásob polotovarů

38

0

0

0

613 Změna stavu zásob výrobků

39

0

0

0

614 Změna stavu zvířat

40

0

0

0

621 Aktivace materiálu a zboží

41

0

0

0

622 Aktivace vnitroorganizačních služeb

42

0

0

0

623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

43

0

0

0

624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

44

0

0

0

641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení

45

0

0

0

642 Ostatní pokuty a penále

46

0

0

0

643 Platby za odepsané pohledávky

47

0

0

0

644 Úroky

48

74

1

75

645 Kursové zisky

49

0

0

0

648 Zúčtování fondů

50

0

0

0

649 Jiné ostatní výnosy

51

17

0

17

652 Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot.a hmot.majetku

52

0

0

0

653 Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů

53

0

0

0

654 Tržby z prodejej materiálu

54

0

0

0

655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku

55

0

0

0

656 Zúčtování zákonných rezerv

56

0

0

0

657 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

57

0

0

0

659 Zúčtování zákonných opravných položek

58

0

0

0

681 Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizač.složkami

59

0

0

0

682 Přijaté příspěvky

60

3957

0

3957

684 Přijaté členské příspěvky

61

0

0

0

691 Provozní dotace

62

6235

0

6235

Účtová třída 6 celkem (řádek 34 až 62)

63

10575

12

0

10587

Hospodářský výsledkem před zdaněním (ř. 63-33)

64

-31

12

0

-19

-31

12

0

-19

591

65

595

66

Hospodářský výsledkem po zdanění (ř. 64-65-66) (+/-)

Odesláno dne:

Razítko:

67

Popdpis odpovědné osoby

Podpis osoby odpovědné za sestavení

Martina Špinková

Tomáš Matocha

30.IV.08
Telefon:

776 065 696

Telefon:

777 285 950

Ministerstvo financí ČR

Schváleno MF ČR č.j.
schváleno MF
281/71
701/1995
č.j. 283/76
102/2000

Úč NO 3 - 01

PŘÍLOHA k účetní závěrce

Název a sídlo a právní forma účetní
jednotky

k 31. prosinci 2007
(v celých tisících Kč)

hospicové občanské sdružení

CESTA DOMŮ
Bubenská 3
170 00 Praha 7

IČO
26528843

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému fin.orgánu

Účetní jednotka uvede v dodatku k této příloze údaje, které vyplývají z ustanovení části třetí zákona
Doplňující údaje
Název údaje
Dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu (celkem)
z toho:
systémové dotace na dlouhodobý majetek
z toho na:
vědu a výzkum
vzdělávání pracovníků
informatiku
individuální dotace na jmenovité akce
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek (celkem)
Dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků
Dotace na provoz celkem ze státního rozpočtu
z toho na:
vědu a výzkum
vzdělávání pracovníků
informatiku
Dotace na provoz celkem z rozpočtu územních samosprávných celků
Přijaté prostředky ze zahraničí na provoz
Pohledávky celkem (účt. sk. 31,34,35 a účet 378)
Závazky celkem (účt. sk. 32,34,36,95 a účet 379)

Číslo
řádku

Přijato

Skutečnost

1

2

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

0
0
0
0
0
0
0
0
2637
0
0
0
1627
2052
X
X

0
0
0
0
0
0
0
0
2637
0
0
0
1627
2052
180
141

Účetní jednotka uvede další údaje, které nejsou obsaženy v bodu 1 a 2, jejichž znalost je podstatná pro posouzení
majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospodaření účetní jednotky nebo které stanoví prováděcí právní
předpis nebo zřizovatel.
Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Martina Špinková

Tomáš Matocha

30.IV.08
Telefon:

776065696

Telefon:

775 055 208
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Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 504/2002 Sb., kterou je stanoven obsah účetní závěrky.
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. 2007 a končící dnem 31. 12. 2007.

Obecné údaje
Popis účetní jednotky
Obchodní firma :

Hospicové občanské sdružení Cesta domů

Sídlo:

Bubenská 3, 170 00 Praha 7

Právní forma:

občanské sdružení

IČO: 265 28 843

Rozhodující předmět činnosti - Provoz Domácího hospice a realizace projektů spojených s
podporou paliativní péče.
Hlavní cíle sdružení:
 poskytování paliativní péče na území hlavního města Prahy
 poskytování poradenských služeb
 prosazování strukturálních společenských a legislativních změn, které by umožnily rozšíření
kvalitní péče o umírající v celé České republice
Hlavní aktivity 2007:
 poskytování služeb Domácího hospice
 poskytování navazujících služeb pro klienty a jejich rodiny
 odborné poradenství
 provoz knihovny paliativní péče
 rozvoj poradenského, informačního a diskusního portálu Umírání.cz
 kampaň “Nezavírejte oči” na podporu paliativní péče
 ediční a přednášková činnost
5. 4. 2001 v Praze.
Členy sdružení jsou odborníci v oblasti paliativní medicíny, reprezentanti dalších profesí a významné
osoby veřejného života usilující o rozšíření a zkvalitnění péče o umírající v České republice. Ke konci
roku 2007 mělo sdružení 76 členů.
Vznik účetní jednotky:






registrace ministerstvo vnitra pod č.j. VJ/1-1/46 689/01-R,
žádné organizační složky s vlastní právní subjektivitou nebyly zřizovány,
účetní jednotka nemá podíl na jmění jiné účetní jednotky,
vlastní jmění (901, 911) tvoří prostředky ve výši 853 tis. Kč

Nebyly provedeny žádné změny a dodatky v účetním období v rejstříku MV ČR ani ve stanovách.
Poslední změna byla z 5.10.2004:
Druh změny (dodatku)
- změna sídla sdružení (zůstává Praha 7)

Orgány sdružení k rozvahovému dni:

Datum změny (dodatku)
20.10.2004
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ORGÁNY SDRUŽENÍ

SÍDLO A KONTAKTY

Rada sdružení

Hospicové občanské sdružení Cesta
domů
Bubenská 3, 170 00 Praha 7
Tel.: 283 850 949
Fax: 220 876 638

PhDr. Petr Goldmann - předseda sdružení
MUDr. Štěpán Špinka, PhD.- místopředseda
sdružení
Prof. RNDr. Milan Kodíček - místopředseda
Mgr. Václava Bratinková místopředsedkyně
RNDR. Josef Basík,
Mgr. Tomáš Holub, ThD.,
Ing. Richard Kaucký,
Ing. Karel Sedláček,
JUDr. Rostislav Silný – členové sdružení

cestadomu@cestadomu.cz
www.cestadomu.cz
IČ: 265 28 843
Bankovní spojení:
číslo účtu: 116936353/0300
ČSOB Praha 7, Kamenická 26

Revizní komise sdružení:
RNDr. Jiří Černý
Ing. Martin Bělohradský, CSc.
PhDr. Filip Karfík




Členové orgánů sdružení nepobírají za tuto práci žádnou odměnu, pracují dobrovolně.
Ve sledovaném období došlo k personálním změnám ve složení orgánů sdružení.
Účetní záznamy jsou archivovány a uschovány v sídle sdružení Bubenská 3, Praha 7.

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování
Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a
na základě opatření Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky.

1. Hlavní a hospodářská činnost
Všechny aktivit sdružení jsou nedílnou součástí hlavní činnosti sdružení. Do hospodářské činnosti vstupují
jen tržby z pronájmu pozemku a příjmy z poskytnutých reklam, dohromady ve výši 12 tis.Kč.

2 .Způsob ocenění majetku
2.1. Zásoby
Účtování zásob
- při pořízení přímo do spotřeby (tj. způsob B) o skladových zásobách je vedena skladová evidence, její
součástí jsou informace o způsobu ocenění evidované skladové položky (pořizovací cena).
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).

3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování
Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám.

4. Opravné položky k majetku
Ve sledovaném účetním období nebyly vytvořeny opravné položky k majetku.
2
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5. Odpisování
Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku účetní jednotka sestavila tak, že za
základ vzala metody používané při vyčíslování daňových odpisů, účetní a daňové odpisy se rovnají.
Odpisy nejsou daňově uznatelné vzhledem k tomu, že ani zdroj krytí odpisů není daňový.
Daňové odpisy - použita metoda:

- lineární

Systém odpisování drobného dlouhodobého majetku
Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40.000 Kč je účtován přímo na nákladové účty 501 – spotřeba
materiálu. Zároveň je evidován v operativní evidenci. Hranice pro evidenci je 1.000 Kč.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 60.000 Kč je účtován přímo na nákladové účty 518 - Ostatní
služby. Zároveň je evidován v operativní evidenci. Hranice pro evidenci je 1.000 Kč.

6. Přepočet cizích měn na českou měnu
• Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost:
- kurz vyhlášený ČNB platný k datu uskutečnění účetního případu
• K 31.12.2007 byl veškerý majetek a závazky vykazované v cizí měně přepočítány směnným kursem ČNB
platným ke dni 31.12.2007.

7. Následné události
Předmětem auditu auditora společnosti E.C.A. PARTNER – TREUHAND spol. s r. o. za účetní období
1.1.2006 až 31.12.2006 byla účetní závěrka sestavená dne 31.3.2007.
V rámci projektu Globální grant rozhodla účetní jednotka o doúčtování chybějících účetních případů do
účetního období 1.1.2006 až 31.12.2006 a sestavila novou účetní závěrku k datu 31.12.2006 s datem
sestavení 20. 12. 2007 a tuto prezentuje jako svoji řádnou účetní závěrku.
Stav za období 1.1.2006 až 31.12.2006 s datem sestavení:
dne 31.3.2007 dne 20.12.2007
rozdíl
účet 384008 – výnosy příštích období – TFC
264.591,63 D
327.091,63 D
62.500,účet 384020 – výnosy příštích období – ADRA
0
35.000,-- D
35.000,účet 385009 – příjmy příštích období – vratka MČ
0
23.760,-- MD
-23.760,celkem
264.591,63 D
338.331,63 D
73.740,Hospodářský výsledek – zisk
536.078,42
462.338,42
-73.740,Po rozvahovém dni a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným jiným událostem, na které by
se vztahovala povinnost zaúčtování, resp. jiné zohlednění v sestavované účetní závěrce.

8. Závazky a pohledávky
a) Závazky evidované na účtu 321 .
datum
vystavení
Dodavatel
závazku
31.12.2007 CCS

číslo
dokladu
pf2750275

částečná úhrada
zbývá uhradit
20.12.2007 Maříž
19.12.2007 Sit a Khaso
25.12.2007 Vodafone

Částka

5.087,54 Kč
- 2.627,60 Kč

pf2750273
pf2750271
pf2750274
suma
3

2.459,94 Kč
3.585,50 Kč
11.900,00 Kč
19.216,00 Kč
37.161,44 Kč

datum
úhrady

19.12.2007
4.1.2008
2.1.2008
8.1.2008
4.1.2008

b12
b1
b1
b1
b1
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b) Závazky evidované na účtu 324 činí složené zálohy na zdravotní pomůcky zapůjčené klientům v celkové
hodnotě 15.200,- Kč.
c) Závazky evidované na účtu 325
číslo
datum
text účetního případu
dokladu
zaúčtování
vf26040009
bp2

10.8.2006 Prodej publikací-Hospic Gabriela
16.2.2007 DPH-MPSV
suma

částka

datum úhrady

1 900,00 Kč
27 880,59 Kč
29 780,59 Kč

15.8.2006, 15.8.2006
16.2.2007

d) Závazky vůči pracovníkům evidované na účtu 333.
číslo
datum
text účetního
částka
dokladu zaúčtování případu
doplatek mzdy za
zl2760256 31.12.2007 12/2007
391.924,00 Kč
stravenky za
in2770042 31.12.2007 12/2007
28.170,00 Kč
jízdenky MHD za
in2770043 31.12.2007 rok 2007
12.109,50 Kč
přeplatek mzdy r.2007

suma

datum úhrady
15.1.2008
15.1.2008
15.1.2008

720,00 Kč Zúčtován v úhradě mzdy za 12/07 15.1.2008
431.483,50 Kč

e) Závazky evidované na účtu 336
datum vystavení
336 DAL částka
text položky
úhrada
závazku
v účetnictví
31.12.2007
předpis pojištění 12/07
243.723,00 Kč 15,17.1.2008
přeplatky z r.2006
-7.419,00 Kč
suma 236.304,00 Kč
f) Závazky evidované na účtu 342 :
text položky
předpis zálohy na daň 12/07
neuplatněná pohledávka
z ročního vyúčtování daní za
rok 2006
předpis daň srážková 12/07
Suma

částka
58.433,00 Kč

datum úhrady
15.,17.1.2008

- 19.009,00 Kč
2.216,00 Kč
41.640,00 Kč

15.1.2008

g) Pohledávky evidované na účtě 311
datum
vystavení
Dodavatel
pohledávky
20.11.2007
19.12.2007
20.12.2007
20.12.2007
20.12.2007
20.12.2007
31.12.2007
20.12.2007
20.12.2007

3½
Albi
Belmond
Euroffice Praha -Brusel a.s.
Lekin s.r.o
Maříž
Prohlas s.r.o.
Radio prohlas
Telepace s.r.o.

číslo dokladu

částka

vf27040074
5.000,00 Kč
vf27040098
2.980,00 Kč
vf27040102
6.000,00 Kč
vf27040099
15.000,00 Kč
vf27040101
26.000,00 Kč
vf27040100
12.500,00 Kč
vf27040106
3.800,00 Kč
vf27040104
24.700,00 Kč
vf27040103
19.000,00 Kč
suma 114.980,00 Kč
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datum
splatnosti

datum
úhrady

30.11.2007
31.12.2007
9.1.2008
9.1.2008
3.1.2008
3.1.2008
23.1.2008
23.1.2008
9.1.2008

16.1.2008
9.1.2008
22.1.2008
14.1.2008
4.1.2008
1.2.2008
1.2.2008
10.1.2008
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h) Pohledávky evidované na účtu 314
datum

Věc

1.1.2004
12.7.2004
3.11.2004
27.9.2006
8.11.2005
za rok
2007

jistina prostor kancel Bubenská
jistina prostor sklad Bubenská
záruka - záloha Eurotel
záloha ccs
záloha na kurz
zálohy na služby spojené
s nájmem za rok 2007

číslo
dokladu
b/23207
b/24207
b/24211
b/972
b/11

dodavatel
MÚ Pha7
MÚ Pha7
Eurotel
IPVZ
suma

částka
5.139,00 Kč
3.375,00 Kč
899,00 Kč
20.000,00 Kč
800,00 Kč

poznámky

vratka 03/08

25.824,00 Kč
56.037,00 Kč

i) Pohledávky evidované na účtu 315.
datum

Věc

číslo
dokladu

dodavatel

Částka

poznámky

31.12.2007 pohledávka Equal.partneři

in/2770041 PWC

8259,48 Kč

12.7.2007 chybná platba

b/7

949,00 Kč

A Techwood

vratka 02/08

suma 9.208,48
j) Pohledávky evidované na účtu 335 v celkové výši 265.274,70 Kč činí půjčka poskytnutá zaměstnanci a
úroky z půjčky, splatnost půjčky je 15.12.2008.
k) Sdružení neposkytlo, kromě zaměstnaneckých, žádné další půjčky.

9. Mzdy
a) Stav pracovníků
Průměrný přepočtený stav pracovníků za rok 2007 = 18,5 zaměstnanců
b) Náklady na mzdy se držely tarifních limitů stanovených pro státní správu.
c) Osobní náklady celkem
z toho:

7.299 tis. Kč
5.281 tis.Kč
1.792 tis.Kč
23 tis. Kč
203 tis. Kč

521
524
525
528

mzdové náklady
sociální a zdravotní pojištění
zákonné pojištění odpovědnosti
zákonné sociální náklady

10. Časové rozlišení
Příjmy příštích období účet 385
číslo
datum
text účetního případu
dokladu zaúčtování
in2770175 31.12.2007 časové rozlišení dotace Equal

Firma

částka

PWC

239.334,84 Kč
239.334,84 Kč

suma
Výnosy příštích období účet 384
číslo
datum
text účetního případu
dokladu
zaúčtování
vf27040093 18.12.2007 umístění na web.stránky
poč.stav
01.01.2007 čas.rozlišení grantů
in2770162 31.12.2007 čas.rozlišení grantů

Firma
Polášek Jaroslav
OSF
OSF r.2007
5

částka
25.000 Kč
67.272,06 Kč
81.072,50 Kč

doklad r.2008

doklad r.2008
in28550007
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in2770161
in2770179
in2770180

31.12.2007 čas.rozlišení grantů
31.12.2007 čas.rozlišení grantů
31.12.2007 čas.rozlišení grantů

Vize 97 r.2007
Global
Liga proti rakovině
suma

Výdaje příštích odbobí účet 383
číslo
datum
text účetního případu
dokladu zaúčtování
vyúčtování služeb spojených
in2770xxx 31.12.2007 s nájmem za rok 2007
in2770039 31.12.2007 telefonní poplatky 1.12-31.12.07
in2770069 31.12.2007 zpracování mezd 12/2007
in2770052 31.12.2007 Tel.poplatky 25.-31.12.2007

Náklady příštích období účet 381
číslo
datum
text účetního případu
dokladu zaúčtování
pf2750033 28.2.2007 povinné ručení 2007-08
pf2750251 26.11.2007 předplat.Národní pojištění 2008
pf2750044
5.3.2007 pojištění
pf2750265 13.12.2007 předplat.Florence r.2008
pf2750276 31.12.2007 časopis Grantis r.2008
pf2750069 12.4.2007 časopis Postgraduání medicína
pf2750224 1.11.2007 předplatné 2008
pf2750043
9.3.2007 předplat.Práce a soc.politika
pf2750170 14.9.2007 předplat.Diagnoza v ošetřovat.
pf2750184 29.9.2007 předplat.Psychologie dnes
pf2750164 14.8.2007 profesní pojištění služeb
pf2750163 17.8.2007 pojištění odpovědnosti
Pf2750203 1.10.2007 pojištění odpovědnosti
pf2750185 26.9.2007 antivir.program 2008
pf2750185 26.9.2007 antivir.program 2009

Firma

částka

Centra a.s.
Telefonika O2
Dvořáková Jiřina
Vodafone
suma

Firma
Allianz
BMSS
Defend.Finance
Galén-Kosmas
ICN
Mladá Fronta
Mladá Fronta
Press Publishing
Promedition
Send
Allianz
Allianz
Allianz
Grisoft
Grisoft

100.000,00 Kč
213.736,22 Kč
53.890,00 Kč
540.970,78 Kč

22.588,00 Kč
4.101,50 Kč
7.140,00 Kč
5.455,80 Kč
39.285,30 Kč

částka
4.224,50 Kč
696,00 Kč
100,00 Kč
500,00 Kč
550,00 Kč
290,25 Kč
1.761,00 Kč
20,00 Kč
243,00 Kč
365,60 Kč
4.422,60 Kč
2.136,00 Kč
2476,32 Kč
1.785,00 Kč
1.696,97 Kč
21.267,24 Kč

doklad r.2008
in28550xxx
pf28050003
pf28050008
pf28050013

dokladnáklad 2008
in28550003
in28550014
in28550015
in28550021
in28550022
in28550019
in28550020
in28550016
in28550017
in28/550018
in28550012
in28550011
in28550040
in28550013

11. Dlouhodobý majetek pořízený z dotací a darů
V minulých letech byl sdružení darován, nebo byl pořízen z finančních darů a dotací dlouhodobý hmotný
majetek v celkové hodnotě 755.008,18 Kč. Zůstatková hodnota tohoto majetku k 31.12.2007 činí 205.180,80
Kč (viz účet 901).
V roce 2007 byly zařazeny do majetku pozemky v hodnotě 162.677,50 Kč (k.ú. Mutějovice a k.ú. Nesuchyně)
získané z dědictví, z toho pozemky v hodnotě 18.241,50 Kč byly odprodány (k.ú. Nesuchyně); dále byl
vyřazen drobný hmotný majetek v hodnotě 68.827,55 Kč (majetek zdravotnické povahy).
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Dlouhodobý hmotný pořizovací hodnota k
majetek
1.1.2007
Koncentrátor kyslíku
59 525
Notebook ACER
41 541
Dataprojektor Benq DLP
53 066
Auto Ford Tourneo
391 241
Lineární dávkovač léků
209 635
Samostatné movité
věci celkem
755 008
Drobný dlouhodobý
majetek
485 831
Pozemky
0
Celkem DHM
1 240 839

přírůstky za rok
2007
0
0
0
0
0

úbytky za rok
2007
0
0
0
0
0

pořizovací hodnota
k 31.12.2007
59 525
41 541
53 066
391 241
209 635

0

0

755 008

0
162 677
162 677

68 827
18 241
87 068

417 004
144 436
1 316 448

odpisy 2007
0
0
3 076
111 895
46 644

zůstatková hodnota
k 31.12.2007
0
0
0
111 894
93 287

161 615

205 181

0
161 615

0
144 436
349 617

Dlouhodobý hmotný pořizovací hodnota k
zůstatková
majetek
31.12.2007
hodnota k 1.1.2007
Koncentrátor kyslíku
59 525
0
Notebook ACER
41 541
0
Dataprojektor Benq DLP
53 066
3 076
Auto Ford Tourneo
391 241
223 789
Lineární dávkovač léků
209 635
139 931
Samostatné movité
věci celkem
755 008
366 796
Drobný dlouhodobý
majetek
485 831
0
Pozemky
144 436
0
Celkem DHM
1 385 275
366 796

12. Přijaté dotace
691 001
691 004
691 005
691 013
691 016
691 017
691 020
691 021
691 030

Provozní dotace – Hlavní město Praha
Provozní dotace - Open Society Fund
Provozní dotace - Ministerstvo zdravotnictví
Provozní dotace – NROS (TFC)
Provozní dotace – Ministerstvo kultury
Provozní dotace – MPSV Equal
Grant – IA NROA – GG
Grant ADRA
Provozní dotace – MPSV
suma

1.627 tis. Kč
150 tis. Kč
490 tis. Kč
573 tis. Kč
43 tis. Kč
933 tis. Kč
280 tis. Kč
35 tis. Kč
2.104 tis Kč
6 235 tis. Kč

13. Veřejná sbírka
Veřejná sbírka probíhá na základě rozhodnutí MHMP ze dne 12.12.2005 o zahájení veřejné sbírky za účelem
získání finančních prostředků na provoz Domácího hospice Cesta domů, na podporu odborného růstu
pracovníků v oblasti paliativní medicíny a ke zkvalitnění paliativní péče a poskytovaných ošetřovatelských
služeb terminálně nemocným klientům, k nákupu zařízení a pomůcek potřebných k poskytování těchto
služeb, a dále ke zvýšení informovanosti občanské veřejnosti o možnostech hospicové péče. Veřejná sbírka
bude ukončena dnem 6. prosince 2008.
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Příloha k účetní závěrce
Hospicové občanské sdružení CESTA DOMŮ
k 31.12. 2007

Stav veřejné sbírky k 1.1.2007
Přírůstek za rok 2007 celkem
z toho: Příjem příspěvků na sbírkový účet
Úroky připsané na sbírkový účet
Sbírková pokladnička
60 % tržeb z prodeje zboží
60 % tržeb z prodeje vstupenek
Přijaté DMS - fórum dárců
Administrativní náklady za rok 2007 - 15,7%
Použití výtěžku sbírky
Stav veřejné sbírky k 31.12.2007

43 088,39
1 668 198,67
1 226 912,00
2 758,67
48 100,50
267 538,50
67 620,00
55 269,00
-261 866,17
-801 311,33
648 109,56

14. Hospodářský výsledek
Výsledek hospodaření občanského sdružení za rok 2007 je účetní ztráta ve výši -18.506,50 Kč před
zdaněním.
Ve výkazu zisků a ztrát jsou mimo jiné uvedeny výnosy a náklady na:
- realizaci činností, které jsou v souladu s posláním společnosti - ve sloupci hlavní činnost,
- realizaci doplňkové činnosti - ve sloupci hospodářská činnost.
Daňová povinnost za zdaňovací období roku 2007 na dani z příjmů právnických osob nevznikla. Společnost
využila možnosti osvobození dle § 20 odst. 7 zákona o daních z příjmů č. 586/1992 sb.
Výpočet daně:
Výnosy celkem
Náklady celkem (mimo 591)
Výsledek hospodaření před zdaněním

10.588.308,86
10.606.815,36
-18.506,50

Hlavní činnost
Výnosy ziskových hlavních činností
Náklady ziskových hlavních činností
Hospodářský výsledek ziskových hlavních
činností

10.576.595,84
10.606.815,36
-30.219.52

Doplňková činnost
Výnosy
Náklady
Hospodářský výsledek

11.713,02
0,00
+11.713,02

Základ daně před úpravami
Snížení základu daně u poplatníků, kteří nejsou
založeni za účelem podnikání

11.713,00
-11.713,00

Základ daně

0,00

Sestaveno dne:

Sestavil:

Podpis statutárního zástupce:

30.4.2008

Tomáš Matocha

Martina Špinková
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