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Zdá se nám to jako včera, kdy jsme začátkem září 2013 na společném setkání lidí, 
kteří chtěli nějakým způsobem sloužit v domácí hospicové péči, vyslovili větu „Když to nejde 
jinak, tak to zkusíme sami.“ A bylo to. Hospic byl založen 18. září 2013. Nic složitého…. Ale 
co všechno se potom událo za celých pět let, to nás dodnes nechává stát v údivu. 

Ohlédneme-li se nazpět, vidíme, že jsme vždycky dostali, co bylo potřeba, abychom mohli 
sloužit potřebným. 
Hospicový tým se postupně rozrůstal, naši přátelé vždy přišli v pravou chvíli s dobrou radou 
nebo nápadem, dárci nám finančně pomohli, abychom mohli začít a potom dále pokračovat, 
a vytrvale nás povzbuzovali lidé z domácích hospiců, kteří už před námi prošli složitými 
prvními kroky. Celou tu pětiletou cestu jsme mohli jít doprovázeni a podpíráni modlitbami 
dobrých lidí. 

Za všechno jsme vděčni a uvědomujeme si, že tato služba nás dalece přesahuje. 
Každý den se můžeme v rodinách našich pacientů učit trpělivosti, laskavosti, soucitu 
a pokoře a děkovat za možnost být s nimi v těch nejtěžších chvílích. Vidíme, jak v bolesti 
a utrpení roste něha, soucit a láska, která jediná tady zůstává i po smrti a dává životu smysl. 

Přejeme si být stále nositeli této naděje… 

A jaký tedy byl rok 2018? 

Byl jiný než ty předešlé, ale stejně překvapivý. 

Byl požehnaný a plný nových krásných setkání. 

Byl zajímavý při zkoušení nových služeb hospice. 

Byl bohatý i na nákupy nového materiálního vybavení. 

Byl plný očekávání při jednání se zdravotními pojišťovnami. 

Byl úžasný při spolupráci na nových nápadech s našimi přáteli a dárci. 

Děkujeme za vše! 

Mgr. Andrea Kolaříková 
ředitelka Domácího hospice Setkání, o.p.s 

Slovo na úvod 
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Základní údaje o společnosti 

Název: Domácí hospic Setkání, o.p.s. 

Sídlo: Hrdinů odboje 1017 
516 01 Rychnov nad Kněžnou 

Provozovna: Javornická 1501 
516 01 Rychnov nad Kněžnou 

IČ: 02305291 
Č. účtu: 107-5655350207/0100

Web: www.hospicrychnov.cz 
e-mail: hospic.setkani@seznam.cz 

ORGÁNY SPOLEČNOSTI: 

Zakladatelky: 
Bc. Martina Ehlová - Vrbová 
Mgr. Andrea Kolaříková 

Statutární orgán: 
Mgr. Andrea Kolaříková - ředitelka 

Správní rada: 
MUDr. Pavel Rous – předseda 
MUDr. Milič Světlík 
MUDr. Eva Bartošová 

Dozorčí rada: 
Ing. Ivana Rousová - předseda 
Mgr. Ludmila Popová 
Bc. Jiří Vrba 

Informace o změnách zakládací listiny a změnách ve složení řídících orgánů 
Správní rada na svém zasedání shledala znění zakládací listiny za dostačující a vyvážené 
a není důvod ji jakkoli měnit. 

http://www.hospicrychnov.cz/
mailto:hospic.setkani@seznam.cz


3 

POSLÁNÍ 

Domácí hospic Setkání je obecně prospěšná společnost, která poskytuje zdravotní i lidskou 
podporu terminálně nemocným pacientům a jejich rodinám v jejich domácím prostředí. 
Naším posláním je umožnit pacientům s vážným onemocněním, u kterých již není nutná 
nemocniční   péče,  prožít  poslední  etapu  svého  života  důstojně  a  v kruhu  své  rodiny     

  a blízkých. 

DRUH OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB 

Hlavní činnost: 
Pomoc nevyléčitelně nemocným lidem v konečné fázi života 
a pomoc jejich příbuzným a blízkým, kteří o ně doma pečují. 

Doplňková činnost: 
• Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
• Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
• Pronájem a půjčování věcí movitých
• Vydávání letáků, propagačních materiálů, brožur a publikací
• Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti
• Provozování kulturních akcí, kulturně - vzdělávacích akcí a odborných akcí

Z HISTORIE 

• Září 2013 - založen Domácí hospic Setkání, o.p.s.
• Prosinec 2013 -- u Krajského soudu Hradec Králové je zaregistrována jako obecně

prospěšná společnost
• Březen 2014 - hospic registrován u Krajského úřadu Královéhradeckého kraje jako

poskytovatel zdravotnických služeb
• Květen  2015  - registrována u Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Sociální

poradna Domácího hospice Setkání
• Duben 2017 – hospic se stal členem Asociace poskytovatelů hospicové a paliativní péče
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SLOŽENÍ TÝMU DOMÁCÍHO HOSPICE SETKÁNÍ V ROCE 2018 

Ředitelka 
Mgr. Andrea Kolaříková 

Přímá péče: 
Zdravotní sestry: 
Zdeňka Králová, Dis. - odborný garant zdravotní péče 
Kamila Vodehnalová, Dis. - vedoucí zdravotní sestra 
Lenka Chudá – zdravotní sestra 
Světlana Hejzlarová – zdravotní sestra 
Markéta Michaličková – zdravotní sestra 
Eva Chejnová – zdravotní sestra 

Lékaři: 
MUDr. Pavel Rous 
MUDr. Milič Světlík 
MUDr. Jan Ledeč 
MUDr. Eva Bartošová – konzultantka zdravotních sester 
Během péče o pacienta hospicoví lékaři spolupracují s praktickými lékaři nemocného. 

Sociální poradenství: 
Mgr. Ludmila Popová – odborný garant – sociální pracovnice 
Martina Vrbová – pracovník v sociálních službách 

Psychologické poradenství: 
PhDr. Jiří Pilz – odborný garant psycholog 
Mgr. Juraj Benedikt Križan - psychoterapeut 
Ing. Hana Tylšová – terapeutické rozhovory 

Duchovní péče: 
Duchovní dle denominace a místa bydliště klienta 

Správa a finanční zajištění: 
Hospodaření a fundraising: 
Mgr. Andrea Kolaříková 

Administrativa: 
Ing. Hana Tylšová 
Lenka Dušková 

Účetnictví: 
Bc. Jana Šklíbová 
Zdena Beková 
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ZDRAVOTNÍ PÉČE 
 
 

Domácí hospic Setkání poskytuje 
zdravotní služby v oborech domácí 
paliativní a domácí ošetřovatelská 
péče.  Služba je   zajišťována 
registrovanými  zdravotními 
sestrami a je k dispozici 24 hodin 
denně, 365 dní v roce, na území 
Rychnova n. Kn, kde společnost 
sídlí, a  na území  do 30km 
od Rychnova n. Kn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V roce 2018 jsme zakoupili i nákladnější zdravotnické přístroje. 
Na obrázku je infuzní pumpa a lineární dávkovač. 

 
V roce 2018  jsme  zajišťovali  hospicovou  péči  u  38  pacientů  s průměrnou  dobou  péče      
o jednoho pacienta 31 dnů. Jezdili jsme do patnácti měst a obcí (Rychnov nad Kněžnou, 
Opočno, Týniště nad Orlicí, Dobruška, Rokytnice v Orl. horách, Osečnice, Sedloňov, Voděrady, 
Solnice, Vrbice, Záměl, Polom, Lično, Kostelecké Horky, Kostelec nad Orlicí, Křivice, Kvasiny). 
K tomu jsme od října využívali nový terénní vůz Dacia Duster, který jsme zakoupili díky 
příspěvkům našich dárců. Jsme velmi rádi, že se nyní bezpečněji dostaneme do vzdálenějších 
míst Orlických hor i za ztížených jízdních podmínek v zimě. 
V rámci celé hospicové péče jsme v roce 2018 najezdili celkem 15 639 km. 

 
Díky darům sponzorů, nadací a dotacím se nám podařilo zakoupit také nákladnější 
zdravotnické přístroje, které již dobře slouží při zvládání velmi bolestivých stavů pacientů. 

Zdravotní služby v číslech 
 

Počet 
pacientů 

2018 

Průměrný počet 
dnů péče 
o jednoho 
pacienta 

Počet 
dnů 

v péči 

Počet 
návštěv 
sester 

Počet 
návštěv 
lékařů 

Zapůjčení 
kompenzačních 

pomůcek 

38 31 1167 382 116 235 
 
 
 

 

Zajištění přímé péče 
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SOCIÁLNÍ PORADNA DOMÁCÍHO HOSPICE SETKÁNÍ 

Také v roce 2018 jsme poskytovali odborné sociální poradenství ambulantně v prostorách 
hospice nebo přímo u klientů v jejich domácím prostředí. Sociální pracovnice poskytovaly 
informace o možnostech pomoci při doprovázení umírajícího blízkého v domácím prostředí 
až do smrti a pomoc při zajištění podmínek k péči v domácím prostředí (např. příspěvek            
na péči, kompenzační pomůcky, zprostředkování duchovní nebo psychologické péče, pomoc 
se zajištěním lůžkového hospice, komunikace s úřady apod.). Rovněž byly k dispozici lidem, 
kteří se dostali do těžké situace a to přímo osobně, telefonicky nebo elektronicky e – mailem. 
V listopadu proběhlo, stejně jako v minulých  letech,  setkání  s pozůstalými,  kterým  jsme    
za  uplynulý  rok   pomáhali   doprovázet   blízkého   člena   rodiny,   doplněné   mší   svatou    
a společným posezením. 

 
NOVÉ SLUŽBY PACIENTŮM I PEČUJÍCÍM 
V roce 2018 využívali pacienti i pečující možnosti terapeutických rozhovorů, které nově 
nabídla naše terapeutka Ing. Hana Tylšová. Někteří využili této nabídky opakovaně, jiní využili 
také její další služby – jemných masáží těla k uvolnění napětí. Terapeutické rozhovory byly 
poskytovány pečujícím také jako podpora při zvládání prvních dnů po úmrtí blízkého. 

 
Do sociální poradny byly v roce 2018 zakoupeny a poté nabízeny k zapůjčení nebo zakoupení 
nové brožury vhodné při doprovázení umírajícího člověka a jako podpora při zvládání 
zármutku po úmrtí blízkého člověka. 

 

Služby sociální poradny, terapeuta a duchovních v číslech 
 

Počet uživatelů 
služeb sociální 

poradny 

Počet 
konzultací 

soc. poradny 

Služby 
terapeuta 

Služby 
duchovních 

Poskytnutí 
literatury 

111 1 559 22 7 78 
 
 

 
Terapeutka Ing.Hana Tylšová poskytuje možnost terapeutického rozhovoru 
a nabízí také jemné masáže k uvolnění napětí, které pacienty často sužuje. 
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Všichni pracovníci přímé péče se účastnili v roce 2018 několika odborných seminářů 
a konferencí, aby si rozšířili vědomosti a dovednosti v péči o pacienta a komunikaci s pečujícími, 
duchovní péči, ale také v péči o sebe jako prevence syndromu vyhoření. 

Někteří z nás se stali členy nově založené České společnosti hospicové péče ČLS JEP. 
Tato společnost pořádala odborný seminář pro vedoucí lékaře v hospicích, který naši lékaři 
také absolvovali. 

Velmi rádi jsme sdíleli zkušenosti při setkání domácích hospiců na půdě Diecézního centra 
mládeže Vesmír v Deštném v Orlických horách. Setkání uspořádal Domácí hospic Duha Hořice 
a jedním z nosných témat bylo doprovázení dětského pacientů, které nás velmi zaujalo, 
vzhledem k tomu, že jsme již také byli k této službě osloveni. 

Setkání pracovníků domácích hospiců v Diecézním centru mládeže Vesmír (Deštné v Orlických horách) 

Vzdělávání hospicového týmu 
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18. září uběhlo již 5 let od založení Domácího hospice Setkání. Nebyly to jednoduché roky
a jsme rádi, že se podařilo hospic stabilizovat a domácí hospicová péče našla své místo
v regionu.

Na poděkování za uplynulých 5 let jsme pozvali Divadlo Víti Marčíka s nejnovějším 
představením „O holčičce, která se ještě nenarodila“. Představení se k naší službě tematicky 
dobře hodilo  a  Víťa  Marčík  potom  poskytl  možnost  neformální  besedy  s  návštěvníky. 
O dobrou náladu, občerstvení i lahodné víno se postarali naši přátelé a dobrovolníci. 

Víťa  Marčík  jel  s námi  druhý   den   navštívit  naši   pacientku,  která   nám  sama   chtěla 
na divadlo přispět, ale její zdravotní stav jí už nedovolil představení shlédnout. 
Byla to dojemná návštěva plná laskavých slov. My jsme tak poznali nejen opravdovost 
Víti Marčíka, který hraje to, co žije, ale také další nečekaný a krásný rozměr naší služby, 
a za ten jsme moc vděční. 

S Víťou Marčíkem v rodině naší pacientky 

Oslavili jsme 5. výročí od založení 
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Během celého roku 2018 se u nás pravidelně setkávali 
lidé, kteří na nás myslí a modlí se za naše pacienty, za nás 
i za celou službu hospice. Pomáhají nám tímto způsobem 
při náročných doprovázeních pacientů, při komunikaci  
s pečujícími, ale také s nimi prožíváme radostné chvíle 
při společných setkáních. Na každé setkání připravují 
pracovnice hospice krátký program, od kterého se odvíjí 
téma schůzky. 

Společně s členy modlitební skupiny a přáteli hospice 
jsme vyrazili v červnu na pouť za Setkání na krásné 
poutní místo zvané Homole, kde byla za hospic sloužena 
mše svatá. 
Na podzim proběhlo v prostorách hospice další setkání, 
tentokrát s duchovními z celého regionu, kteří s námi 
spolupracují při doprovázení pacientů. 
Pozvání přijalo  15  duchovních  z různých  denominací      
a my jsme jim mohli sdělit, čím jsme za pět let existence 
prošli a jak se naše služba vyvíjí. Nechybělo ani vzájemné 
sdílení, občerstvení, povídání a zpěv. Jsme velmi rádi,
že se na „naší půdě“ mohou společně setkávat lidé z různých církví, kteří se starají o duchovní 
rozměr života lidí. Také jejich ujištění o další spolupráci s hospicem je pro nás velmi důležité. 

Děkujeme Vám všem za Vaši podporu, pomoc, účast a soucit, které nás nesou všedními dny, 
a věříme, že i Vám je naše služba přínosem do života. 

Předvánoční setkání modlitební skupiny 

Duchovní podpora hospice 

Pouť za hospic na Homoli
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Domácí hospic Setkání je stále  z velké  části  finančně  závislý  na  darech,  a  to  i  přes  to, 
že se v roce 2018 stal součástí sítě hospicové péče Královéhradeckého kraje a dostal finanční 
podporu z kraje na sociální a částečně také na zdravotní služby. Dotace z Královéhradeckého 
kraje, MPSV, měst a obcí v regionu v roce 2018 pokryly 46% nákladů na provoz hospice. 

Platby za péči jsou velmi nízké, aby služby zůstaly přístupné všem sociálním skupinám. 
V roce 2018, stejně jako v předešlých letech, stačily pokrýt 2% nákladů. 

Po pěti letech vyjednávání s námi v loňském roce navázaly smluvní vztah na zdravotní 
sesterskou péči  dvě  menší zdravotní pojišťovny  -  Česká průmyslová zdravotní pojišťovna  
a Zdravotní zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Je to drobný krůček v podpoře hospicové péče, 
i když pro nás nyní finančně téměř nevýznamný. Příspěvky těchto pojišťoven pokryly necelé 
0,1% našich nákladů. Důvodem je, že 90% 
pacientů je registrováno u VZP. Služba 
našich lékařů ze zdravotních pojišťoven 
placena není. Lékaři stále pracují pro hospic 
zcela dobrovolně, bez nároku na odměny 
za svou práci. Hospic zajišťuje lékařům 
pouze příspěvky na provozní náklady 
spojené se zabezpečením služby         
a dopravou. 

Proto, abychom mohli služby  poskytovat, je 
pro nás nezbytně nutné mít i jiné možnosti 
financování. Těmi jsou finanční dary, 
které hospic dostává přímo od dárců 
(jednotlivci, firmy, církve, benefiční akce) 
nebo prostřednictvím nadací. V roce 2018
pokryly příspěvky dárců včetně nadací více než 50% nákladů na provoz hospice. 

Rádi tímto děkujeme všem, kteří se podíleli na finančním zajištění hospice. Jejich dlouhý 
seznam je součástí výroční zprávy. Bez vás bychom službu nemohli dělat. Věříme, že Vás 
hospicová péče bude stále oslovovat, protože situace v následujících letech se zřejmě nezmění 
a my budeme finanční oporu stále potřebovat k tomu, abychom mohli v hospicové péči 
pokračovat. 

Finanční zajištění a hospodaření 

NADACE 
10% POJIŠŤOVNY 

PLATBY ZA 0,% 
SLUŽBY 

2% 
DARY

DOTACE 
46% 

ČERPÁNÍ FINANČNÍCH ZDROJŮ 
2018 

Graf čerpání finančních zdrojů v roce 2018 
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DARY 

Jednotliví dárci 

DOTACE 
Státní dotace 
MPSV (prostřednictvím Královéhradeckého kraje) 
Královéhradecký kraj 
Ministerstvo zdravotnictví ČR - dotace na kompenzační pomůcky 

Dotace a dary měst, městysů a obcí 
Rychnov nad Kněžnou, Javornice, Liberk, Deštné v Orlických horách, Týniště nad Orlicí, 
Vamberk, Podbřezí, Pohoří, Přepychy, Potštejn, Mokré, Rokytnice v Orlických horách, 
Albrechtice nad Orlicí, Bílý Újezd, Opočno, Očelice, Solnice, Kostelec nad Orlicí, Doudleby 
nad Orlicí, Kvasiny, Černíkovice, Trnov, Slatina nad Zdobnicí, Čestice 

Ing. Vladimír Vach, Mgr. Petra Sedláčková, Věra Hejzlarová, Eva Erbenová, Adriana Rešlová, 
Miluše Marková, Markéta Holíková, Marie Steinerová, Jan Steiner, David Jedlička, 
Jana Benešová, Stanislav Vilímek, Jindřiška Vanžurová, Ondřej Hojný, Ondřej Urban, 
Ing. Pavel Javornický, Ing. Jiří a Mgr. Tereza Vinterovi, MUDr. Jana Skalická, 
Ludmila Valášková,       MUDr. Filip a Petra Světlíkovi, Mgr. Renáta Černá, Jitka Balcarová, 
Petr Bischof, Romana Hartmannová, Ing. Tomáš Milský, Petr Hlobil, Mgr. Alena Kacálková-
Chvojková, Evženie Hanušová, Renáta Limmlová, Jiří Vondra, Jana a Jarda Hejzlarovi,        
Zdeněk Jílek, Oldřich Tomek, Ing. Věra a Ing. Jan Horníčkovi, Pavel Hanuš, 
MVDr. František Bartoš, Mgr. Anita Remešová, Jiří Javůrek, Miluška a Liboslav Paldusovi, 
Josef a Zdislava Cvejnovi, Kateřina Čižinská, Monika Pavlištová, Jana Urbanová, 
Pavlína Skalická, Ing. Jiří Rozínek, Martina Pohlová, Marek Czudek, Jana Knopová, Jana Pírová, 
Jaroslav Stehlík, Dagmar Říčařová, Jiří Hospodský, MVDr. Jaroslav Šedivý, Magda Martincová, 
Věra Lanková, Miloslava Krámová, Miroslav Berger, Hedvika Prchalová, František Pátek, 
František Talavašek, Růžena Řezníčková, Alena Šromová, Pavlína Chudá, Ondřej Lejsal, 
Ivana Chaloupková, Alena Esperáková, Martina Plocková, Martin Sehnal, Václav Hrnčíř, 
Vladimír Mocek, Eva Fletcherová, Jiří Fibigr, Josef Blaško, MUDr. Hana Rathouská, 
Marie Maderová, MUDr. Miloš Baše, Zdeňka Králová, Jiřina Škopová, Radek Dvořák, 
Tomáš Gajda, Mgr. Hana Dušáková, Marcela Tomášová, Monika Šťastná, Ing. Daniel Fajfr, 
M.Th., Daniel Šťastný, Hana Hájková, manželé Kotyzovi, Naďa Mocková, Martina Čermáková,
manželé Lavrenčíkovi, Jana Ribárová, Josef Michálek, Jiří a Jaroslava Vackovi,
Pavlína Prostředníková, Lenka Kovářová, Lenka Hejhalová, Ladislav Novotný, paní Hlávková,
Marie Svobodová, MUDr. Zdeněk Abel, Alice Freudlová, Michaela Cvejnová, Veronika Pavlová,
Gabriela Maidlová, Magdaléna Tulachová, manželé Jirčíkovi, sourozenci Vondrovi,
Marie Souradová, Otto Šlemín, Vlastimil Chráska, manželé Koubovi, Ing. Martin Šrom,
MUDr. Eva Čtvrtečková, Jindřiška Kynclová, Martin Vaňous, anonymní dárci

Děkujeme za podporu 
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Církve 

Firmy 

Nadace 

Spolupráce a podpora při beneficích 

Děkujeme za pravidelné příspěvky, sbírky a výtěžky z benefičních akcí 

Církev bratrská Bystré v Orlických horách, Církev bratrská Dobruška, Jednota bratrská Choceň, 
Římskokatolická farnost Kostelec nad Orlicí, Římskokatolické farnosti v Bystrém, Ohnišově, 
Sedloňově, Olešnici a Dobřanech, Křesťanská skupinka Ústí nad Labem, Církev bratrská 
Náchod, Římskokatolická farnost Rychnov nad Kněžnou, Církev bratrská Česká Skalice, 
Animátoři senioři královéhradecké diecéze 

Isolit- Bravo, spol.s.r.o., Pink Reality, s.r.o., Reality Vašatová s.r.o., Škoda Auto a.s., Oblastní 
spolek ČČK Mladá Boleslav, Odehnal - Obchod módou Doudleby n. O., Jast s.r.o., NovoPLAST 
PP, s.r.o., SVITR a.s. Rokytnice v Orlických horách, Sporotrend, 2G geolog – geologická 
kancelář s.r.o., Pediatrie Abel Doudleby nad Orlicí, Rehagama s.r.o., Klenotnictví Kováříčková, 
SVAROG & Partners s.r.o., East Mop s.r.o., AGRICO, s.r.o., MOSA Solution s.r.o., Klima Energy, 
s.r.o.

Nadace J&T – příspěvek na mzdu zdravotní sestry 

Duchovní z různých denominací a míst a modlitební skupina Setkání – za podporu hospice, 
Ing. Věra Horníčková – za pomoc s databází, Jan Kalenský – za video klip na nové auto, 
Petr Wagenknecht - za poskytnutí fotografií pro kalendář 2019, Bohumil Jedlička – za tisk 
a grafické zpracování materiálů, Autoservis Jiří Rubeš - za pomoc s auty, Kulturní komise 
Kvasiny a Sbor dobrovolných hasičů obce Kvasiny - za sbírky na akcích, P. Petr Stejskal –      
za modlitební podporu a technickou pomoc, Víťa Marčík – za divadelní představení, Obchod 
módou Odehnal Doudleby n. O. a Bio farma na řece Orlici– za pomoc s občerstvením při akci, 
ZŠ Doudleby nad Orlicí (třída p. uč. Brodinové) – za ztvárnění šeku, Gestra cz. s.r.o. – za tisk 

… a další přátelé a dobrovolníci, kteří se podíleli na tom, abychom mohli fungovat. 

Děkujeme našim rodinám, které nám umožňují tuto službu dělat. 
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Nové terénní auto zakoupené z darů zvládne i nepříznivé zimní podmínky, 
které nás někdy překvapí na území Orlických hor. 
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Naši práci stále provází humor a dobrá nálada. 
Pomáhají nám zvládnout běžný každodenní život, ale také náročné chvíle při doprovázení. 
Bez humoru by Setkání už dávno nebylo a my věříme, že nás neopustí ani v dalším roce… 

Strategické plánování vážně, nevážně? 

Vánoční posezení týmu hospice 
s vlastním doprovodným programem 

Koucour Maxík nám zpestřil běžný den... 

Závěr 
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Hospodaření za rok 2018 

hlavní činnost 
čerpání fondů - dary 
fyzické osoby 505 755,38 
města a obce 26 000,00 
neziskové organizace 500 000,00 
právnické osoby 438 694,71 
nadace 364 541,62 
sbírka VIA 1 704,96 
fond tvoření ze zisku min.let 44 931,00 
fond odpisy majetku 80 400,00 

 účelové dary - sbírka 118 172,00 
celkem 2 080 199,67 
z toho na nákup auta 400 700,00 
celkem na pokrytí nákladů 1 679 499,67 

dotace 1 632 216,00 
města a obce 243 000,00 
dotace MPSV SP 960 000,00 
dotace KU KHK 318 216,00 
dotace MZ ČR 111 000,00 

dary nepeněžní 500,00 

vlastní hlavní činnost 
fakturace péče 94 906,57 

 zapůjčení zdravotnických pom. 9 225,00 
celkem 3 416 347,24 

náklady 3 416 347,24 
hlavní činnost 3 416 347,24 
dary nepeněžní 500,00 

HV hlavní činnost 0,00 

vedlejší činnost 
výnosy 35 850,00 

vzdělávací akce 0,00 
kulturní akce 35 850,00 
náklady 20 621,00 
zisk vedlejší činnost 15 229,00 
zisk - celkem 15 229,00 
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Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné činnosti 
  Počáteční stav  Změna stavu  Konečný stav 

   Fond - 
rezervní 

 3 230 -682  2 548 

Stav a pohyb majetku a závazků obecně prospěšné společnosti 
Název Počáteční stav Změna stavu Konečný stav 

Aktiva 
Dlouhodobý majetek 
(netto)  125  331  456 

Zásoby 
Peníze a jejich 
ekvivalenty    3 55  58 

Účty v bankách  3 304 -547  2 757 
Pohledávky obchodní  16 31  47 
Pohledávky za 
zaměstnanci 
Dotace – pohledávka 

Daně  - pohledávka 
Ostatní pohledávky 
Přechodné účty aktivní  0  10  10 
Opravné položky 

   Celkem  3 448  3 328 
Pasiva 

Závazky  4  22  26 
Zúčtování se zaměstnanci 
a institucemi  192  21  213 

Dotace - závazky 
Daně  - závazky 
Jiné závazky 21 -21  0 
Výdaje příštích období 
Výnosy příštích období 
Přechodné účty pasivní  0  24  24 
Vlastní jmění  1  501  502 
Rezervní fond  3 230 - 682  2 548 
HV ve schvalovacím řízení 0 15  15 
Rezervy 
Dlouhodobé zálohy – 
nevyúčtovaná dotace 
Výsledek hospodaření 
minulého roku          
Výsledek hospodaření 
běžného období 

Celkem  3 448  3 328 
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Účetní závěrka za rok 2018 
Účetní závěrka (Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha v účetní závěrce) je samostatnou 
přílohou výroční zprávy. 
Originál účetní závěrky je k nahlédnutí v provozovně Domácího hospice Setkání, o.p.s. 

Zpráva auditora 
Audit provedla společnost ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o., oprávnění KaČR 1991. 
Odpovědná auditorka Ing. Daniela Burianová LL.M. 
Součástí výroční zprávy je kopie výroku auditora, celá zpráva nezávislého auditora je 
samostatnou přílohou výroční zprávy. Originál zprávy nezávislého auditora je k nahlédnutí 
v provozovně Domácího hospice Setkání, o.p.s. 
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Výroční zprávu 2018 vydal Domácí hospic Setkání, o.p.s. dne 12. 6. 2018 
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