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Vážení přátelé Zdravotního klauna,

zveme vás na cestu naším rokem 2019. Na cestu, při které jsme rozdávali smích malým 
pacientům i jejich rodičům. Prosvětlovali smíchem dny klientů v léčebnách, domovech pro 
seniory a hospicích. A přinášeli odlehčení do práce zdravotnického personálu. Prostě jsme byli 
všude tam, kde nemoc, osamělost nebo námaha zahání radost ze života.

Co nového jsme v minulém roce do nemocnic přinesli? Na žádost nemocnice jsme začali úspěšně klau-
novat na dětské pohotovosti ve FN Brno. V několika menších nemocnicích jsme zavedli takzvané sólo 
klauniády a také rozšířili počet návštěv. A na podzim jsme zahájili unikátní program na oddělení Následné 
a intenzivní péče Nemocnice Hořovice. Všechny novinky spojuje prohlubování naší klaunské práce i vztahu 
mezi klaunem a zdravotnickým personálem. O všech třech se dočtete víc na dalších stranách.

Potvrzení kvality naší práce k nám přišlo ze dvou různých světů. Úspěšně jsme prošli auditem kvality od 
European Federation of Health Care Clowning, který potvrzuje dodržování vysokých standardů vedení 
organizace a kvality klaunské práce. A na konci roku jsme získali cenu Effie 2019 za kampaň Pomáhejte smí-
chuplně. Tu ocenila porota stříbrnou příčkou v kategorii Sociální, ekologický, kulturní marketing. Věříme, že 
i vám se naše kampaň líbí.

Každá návštěva Zdravotního klauna vychází z přítomného okamžiku. Okamžiku, ve kterém jsou si všichni 
rovni a potkají se v něm ti, kteří se otevřou hře. A tehdy se rodí malé zázraky… V minulém roce bylo těchto 
magických chvil nepočítaně. Co jsme však spočítali přesně, jsou naše návštěvy i akce – celkem 4 011! Zase 
o kus více než v roce předchozím. A to je možné jen díky vám, našim dárcům a podporovatelům.

Z celého srdce děkujeme, že nás podporujete a rozdáváte s námi radost a dobrou náladu. A věříme, že 
zůstanete po našem boku i nadále.

Srdečně

Kateřina Slámová Kubešová, ředitelka

Slovo úvodem
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3 172 návštěv dětí v 62 nemocnicích po celé české republice

„ Činnost Zdravotních klaunů 
na našem dětském oddělení vnímá-
me velmi pozitivně. Přinášejí nemálo 
radosti nejen nemocným dětem, 
ale kolikrát i nám, ošetřujícímu 
personálu. Držíme klaunům pěstičky 
a přejeme stále neutuchající elán 
do příštích let. “

MUDr. Petra Kracíková,  
primářka dětského oddělení, 

oblastní nemocnice Jičín

zdravotní klauniády pro děti

představte si nemocniční pokoj, kde leží děti, které by 
z principu života měly být zdravé, hrát si, učit se nebo 
běhat venku – a ne ležet v nemocnici. V tomto pokoji to 
tak ale není a odpovídá tomu i jeho atmosféra. Dětem 
není dobře a rodiče se o ně bojí. 
Když do oblaku těchto chmur vstoupí nečekaná dvoji-
ce podivně ustrojených lékařů či sestřiček s červeným 
klaunským nosem, vše se náhle mění. Každá klauniáda 
vypadá jinak – může to být smršť vtipů, akrobatických 
kousků a různých gagů, jestliže klauni vycítí, že to bude 
pro pacienty to pravé. ale může být také jemná a hravá, 
případně úplně tichá s pouštěním bublin; to v případě 
malých nebo hodně vyděšených dětí.

Klauniádu provází veselí a věřte, že smích, linoucí se 
z dveří nemocničních pokojů, má zázračnou moc. Moc 
proměnit atmosféru a svět kolem sebe. a ta změna 
v pokojích přetrvává, i když jsou klauni už dávno pryč. 
zůstávají totiž v srdcích těch, kteří to zažili. a tohle je 
podstata klauniády – spláchnutí vrstev obav, aby na je-
jich místo mohla nastoupit nová naděje a radost.
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V několika menších nemocnicích jsme rozšířili 
počet klauniád a zavedli takzvané sólo klauni-
ády. Místo klaunské dvojice přichází za dětmi 
pouze jeden klaun, takže klauniády mají trochu 
jiný ráz, ale konají se častěji, a radost z nich 
tedy může mít více dětí. Dalším přínosem je 
i prohloubení vztahu mezi klaunem a přítom-
ným ošetřujícím personálem.
V nemocnici v pelhřimově doprovázejí zdra-
votní klauni děti na různá vyšetření a odběry. 
a je-li nutné popovézt pacienta sanitkou? pro 
klauny žádný problém – pomůžou pacienta 
naložit a celou dobu ho doprovázejí, takže 
sanitku místo očekávaného strachu vyplňují 
smích a radost.

novinka – Sólo klauniády

„ Moc vám děkuji za váš úžasný 
nápad. Setkáváme se se Zdravotními 
klauny na onkologii Fakultní nemoc-
nice v Brně, kde se léčí můj desetiletý 
syn. Do FN se těšíme hlavně na ně. 
Synovu vážnou nemoc se snažíme léčit 
dobrou náladou, smíchem a vtipem. 
Takže i vaši klauni jsou pro nás medika-
mentem. Nejenže baví naše děti, baví 
i nás – mamky, pro které je nemocnice 
druhým domovem. Přeji vám spoustu 
rozzářených dětských tváří. Ani se nedá 
popsat, jakou úctu k vám cítím. “

maminka Judita B.
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program noS! probíhá na chirurgických odděleních, 
kde se děti chystají podstoupit operační zákrok. Už jen 
slovo „operace“ vyvolává obavy, a co teprve realita: ranní 
příchod do nemocnice, předoperační příprava, nejisto-
ta, co člověka čeká… často se to táhne celé dopoledne 
a nervozita narůstá. 
zdravotní klaun přichází na oddělení už ráno, aby byl 
tím prvním, s kým se děti a jejich rodiče po příchodu 
do nemocnice setkají. To je přeci něco úžasného! Jedu 
do nemocnice, netěším se, bojím se, co mě tam čeká, 
a ejhle – u vchodu mě vítá klaun! Malého pacienta se 
hned ujme a vesele ho vede do postýlky. Cestou se mu 
stane milion legračních nehod, dítě se směje a směje 

237 návštěv / doprovodů na operační sál v 6 nemocnicích

a strach mizí. překvapený rodič je šťastný, že došlo k ta-
kové proměně.
Během dlouhého čekání se strach ještě několikrát vrátí. 
Klaun ho ale vždycky zažene další dávkou pozitivní ener-
gie a nakonec dítě doprovodí dlouhou chodbou až k ope-
račnímu sálu. Takhle funguje noS! – na sál neodjíždí 
vyděšené a uplakané dítě s totálně vystresovaným 
rodičem, ale usměvavé dítě, které se nebojí, protože celé 
dopoledne nemělo na strach prakticky čas.

noS! (na operační sál!)

„ Přítomnost Zdravotních 
klaunů skutečně vítáme – 
umějí nastolit pohodovou 
atmosféru, rozptýlit děti 
i jejich rodiče. Nejkrásnější je 
usmívající se dítě, které jede 
na operační sál a po probu-
zení z narkózy se hned ptá 
na klauna. Všichni Zdravotní 
klauni, kteří nás navštěvují, 
jsou velcí profesionálové, kteří 
své práci rozumějí. “

Bc. Karmen Cieslarová, 
vrchní sestra dětského 

oddělení, nemocnice Třinec

„ Letos jsem byla s dcerou v Motole na ope-
raci a to, co předvedl Zdravotní klaun Eduard 
Zahradníček, mě opravdu uchvátilo. S každým 
dítětem i rodiči vtipně diskutoval a díky tomu 
se všichni cítili mnohem lépe. Měl úžasný vztah 
i s lékaři, kteří jej zcela respektovali. Moji dceru 
dokonce doprovodil až téměř před operační sál. 
Asi nemusím říkat, jaké to bylo za naší genera-
ce, toto bylo jako splněný sen všech dětí... “.

maminka Silvie K.
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program zdravotních klaunů nazvaný Dítě je poměr-
ně nový – probíhá v nemocnici v praze-Motole teprve 
druhým rokem. Jeho smyslem je být malému pacientovi 
trvalou oporou během celé hospitalizace – například 
při častých dialýzách spojených s čekáním na transplan-
taci ledvin. 
aby mohl vzniknout co nejužší kontakt zdravotního 
klauna s pacientem, chodí na návštěvy pouze dva klauni 
zhruba dvakrát týdně. V návštěvách se střídají. Klaun je 
dítěti k dispozici i při vyšetřeních, zákrocích či přípravě 
na operaci. pomáhá mu nacházet na pobytu v nemocnici 
i světlé stránky a přináší mu pocity radosti a přátelství.

145 individuálních návštěv  
vážně nemocných dětí ve Fn Motol

Dítě

„ Devítiletý Kristián s ná-
dorem na mozku propadal 
v nemocnici hysterickým záchva-
tům. Rodiče ho tedy na ozařování 
denně vozili. Dvakrát týdně jsem ho 
doprovázela já, Kiki Kyslíková, jako 
jeho osobní klaun. Ráno jsem na 
něj čekala u vchodu a celou dobu 
byla s ním. Chlapec se zklidnil a už 
nevyváděl. I zdravotnický personál 
byl vděčný, protože je-li pacient 
klidný a spolupracuje, má to pozi-
tivní dopad na mnoho oblastí. “

Tereza Vilišová alias Kiki 
Kyslíková,  

zdravotní klaunka

„ Jednou z nejdůležitějších potřeb dětí je potřeba 
být šťastný, mít možnost hrát si a smát se. Zdravotní 
klauni dokážou odvést pozornost malých pacientů 
od bolesti, náročných procedur, nudy i strachu a jsou 
v této oblasti nenahraditelní. Na základě vynikající 
spolupráce Zdravotních klaunů s Týmem podpůrné 
a paliativní péče FN Motol lze u konkrétních dětí říci, 
že díky vysoce profesionálním a současně laskavým 
klauniádám je život našich pacientů a jejich blízkých 
o něco hezčí. “

PhDr. Gražina Kokešová Kleinová, 
dětská klinická psycholožka a psychoterapeutka,  

psycholožka Týmu podpůrné a paliativní péče, Fn Motol
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V květnu 2019 začali zdravotní klauni navštěvovat těžce 
nemocné děti na oddělení následné a intenzivní péče 
(nIp) nemocnice Hořovice. Tyto děti přežívají pouze 
díky přístrojům a nemocniční lůžko je celým jejich život-
ním prostorem. ale přestože je jejich schopnost reago-
vat na vnější podněty velmi omezená, zdravotní klauni 
i ošetřující personál jsou přesvědčeni, že i děti v tomto 
stavu vnímají humor, a obzvláště hudbu. Hudba je tedy 
důležitým stavebním kamenem těchto klauniád. 
a jak může taková návštěva vypadat? Klauni vstoupí 
do pokoje a v ruce malého pacienta uvidí plyšovou cho-

16 návštěv u dětí na nIp v nemocnici Hořovice

botnici. V tu chvíli se celý pokoj ocitá na břehu moře – 
šamanský buben rozezní mořský příboj a tajemné tóny 
fujary připomínají poryvy větru. zavřete oči a slyšíte 
šplouchání vody a křik racků, na čelo vám dopadají kapky 
vody a vlasy vlají ve větru. To vše zdravotní klauni doká-
žou pomocí jednoduchých rekvizit, několika hudebních 
nástrojů a svého umu. a v tom spočívá kouzlo klauniád 
na nIp – dítě, které nikdy neopustí ani své lůžko, může 
putovat po dalekých světech.

Klauniády na oddělení 
následné intenzivní péče

„ Je to opravdu 
výjimečný projekt. 
Když jsem k němu byla při-
zvána, netušila jsem, do jaké 
hloubky se budeme pokoušet 
dostat. Pro ty děti je toto 
prostředí celý svět. Jsme pro 
ně, myslím, velmi důležití. 
Velmi nutně potřebujeme 
různé ‚ezoterické‘ nástroje, 
které úplně magicky otevírají 
cestu k těm dětem. Funguje 
to neskutečně. I zdánlivě to-
tálně apatické dítě v kómatu 
najednou začne reagovat… “Jitka Rosenová alias 

sestra Alžběta Říháčková, 
zdravotní klaunka
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zdravotní klauni navštěvují děti na rozličných specializova-
ných odděleních, mezi něž od léta patří i lékařská pohotovost 
v brněnské nemocnici. program vznikl v rámci prohlubování 
vzájemné spolupráce, a to na žádost nemocnice, což nás 
velmi těší. Klaunská návštěva je určena akutně nemocným 
dětem, které přijíždějí spolu se svými vystresovanými rodiči 
do nemocnice až navečer, protože do rána už nemůžou vydr-
žet. a tam je obvykle čeká kolečko vyšetření, které se mnohdy 
táhne dlouho, předlouho… ale když je u toho zdravotní klaun, 
čas běží jinak a taky nálada je úplně jiná. a strach – nejen ten 
dětský, nýbrž i rodičovský – brzy nemá šanci!
na lékařské pohotovosti rozesmává dětské pacienty čtyř-
členný, speciálně vyškolený klaunský tým, jehož členové se 
v návštěvách střídají.

22 návštěv na dětské pohotovosti Fn Brno

Klaunská pohotovost

„ Na pohotovosti se pohybujeme 
v čekárně, mezi vyšetřovnami, 
ve frontě u centrální evidence, 
prostě všude pouštíme čerstvý vítr 
do atmosféry zhutněné strachem a bolestí. 
Doprovodíme pacienta na vyšetření, a než 
se z něj vrátí, věnujeme se dalším – nově 
příchozím či dlouho čekajícím dětem. “Jana Geierová  

alias sestra Oldřiška Vykydalová,  
zdravotní klaunka

„ Byla jsem svědkem mnoha situací, kdy jsem 
nechápala, s jakou lehkostí dokážou zaujmout 
i dítě s bolestmi, vysokými teplotami, zlomenou 
končetinou nebo bolestivým ouškem – odlehčit 
situaci a zkrátit čas v čekárnách. Vše v jedné 
osobě, v plném nasazení celé odpoledne. “Milada Jakl Jamborová, vrchní sestra  

poliklinické ambulantní části, Fn Brno
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8 týdenních programů v nemocnicích a léčebnách 

Cirkus paciento je unikátní program zdravotních klaunů 
pro děti, které tráví v nemocnicích nebo léčebnách 
dlouhou dobu, takže by snadno mohly propadnout malo-
myslnosti. To se ale s Cirkusem paciento nestane! Klauni 
přijíždějí za dětmi každý den po dobu jednoho týdne 
a učí je různým dovednostem – kouzelnickým, akroba-
tickým, hudebním… Je až neuvěřitelné, co se za tu dobu 
stane – z malých pacientů je náhle parta umělců, která 
dokáže secvičit úžasné představení a vystoupit s ním 
před velkým publikem. zasloužený potlesk pozdvihne 
mnohá nízká sebevědomí a nedovolí propadat chmurám. 
a proto je tu Cirkus paciento.

Cirkus paciento

„ Navštívili nás Zdravotní klauni a čtyři dny nás 
učili kouzlit a žonglovat. Každý den jsme chodili 
ve skupinkách nacvičovat program. Někteří z nás 
měli obavu, že se číslo nenaučí a že to bude trapas. 
Nakonec se vše podařilo a naše úsilí bylo završeno 
v pátek při závěrečném cirkusovém představení 
pro celou nemocnici. Všem se nám to velmi líbilo. 
Tancovali jsme, zpívali a výborně se bavili. Vždyť 
smích léčí! Klauni, děkujeme!!! “

pacient Zdeněk

„ Naše dětská psychiatrie mnohokrát děkuje za již třetí 
úspěšný Cirkus Paciento. Vaši Zdravotní klauni dokázali 
s dětmi za necelý týden nacvičit divadelní představení, 
které diváky upoutalo fantastickými dětskými výkony. Pa-
cienti vše předvedli s velkým nadšením, zaujetím a snahou 
podat nejlepší výkony, což přítomní rodiče velmi ocenili. 
Naši pacienti jsou většinou neklidní, impulsivní, často 
s nezájmem o řízené aktivity. Obtížně je zapojujeme 
do jakýchkoli činností. Zdravotní klauni to ale zvládli 
bez větších problémů. Jsou velkými pomocníky na našem 
oddělení a pozitivně ovlivňují psychiku pacientů. “

MUDr. Jana Šplíchalová, primářka,  
a Milena Nováková, vrchní sestra,  

Thomayerova nemocnice, praha-Krč
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10 návštěv v domácnostech

přezůvky máme! je velmi intimní program zdravotních 
klaunů, který probíhá v domácím prostředí. Buď u dětí 
v paliativní péči, tedy opravdu těžce nemocných, 
pro něž je klaunská návštěva často jednou z posledních 
radostí, kterou na světě mají. nebo s přezůvkami cho-
díme k dětem, které mají léčení v danou chvíli úspěšně 
za sebou, ale protože hrozí nebezpečí, že by se nemoc 
mohla vrátit, nebo mají velmi oslabenou imunitu, žijí 
v jakémsi domácím vězení. nemůžou chodit do školy, 
nestýkají se s jinými dětmi, jejich život má zkrátka velká 
omezení. a tak je pro ně návštěva zdravotních klaunů 
svátkem a přívalem radosti.
V druhé půlce roku 2019 jsme program rozšířili o novou 
variantu. zdravotní klauni jdou s přezůvkami do rodiny 

„ Zdravotní klauni přijíždějí do rodin našich 
pacientů, kteří mají děti, aby uvolnili napjatou 
atmosféru nemoci a to, co rodina prožívá. Je úžas-
né, jak klauni dokážou zaujmout všechny věkové 
kategorie a zpříjemnit atmosféru, udělat si legraci, 
a hlavně vykouzlit úsměv a smích i v těžkých chví-
lích. Těšíme se na spolupráci i v dalším roce. “

Jana Šnerchová, poradce pro pozůstalé, 
mobilní hospic Strom života

přezůvky máme!

s malými dětmi, v nichž je těžce nemocný jejich tatínek 
nebo maminka. I tento program má nesmírnou sílu. 
na jedné z návštěv se sešla celá velká rodina, všichni se 
do klauniády zapojovali – včetně maminky, přestože byla 
v konečném stadiu nemoci. Byl to krásný večer. Druhý 
den ráno volal tatínek, že moc děkuje – a že jeho žena 
ráno zemřela. a i proto tu jsou zdravotní klauni – aby po-
slední vzpomínka na toho, kdo odešel, byla spojena 
s radostným zážitkem.
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37 hudebních představení pro děti 
s kombinovaným postižením

Kutálka je představení určené dětem i dospělým 
s mentálním a kombinovaným postižením. Je to jediný 
program zdravotního klauna, který je nazkoušený. Jde 
o představení s přesně danou strukturou, ale zároveň 
s mnoha polohami a příchutěmi – podle aktuálního 
publika. základ tvoří jednoduchý příběh potulných 
muzikantů hledajících svoji kapelu. Stěžejní je hudba: 
podmanivý nápěv, když muzikanti přicházejí a odcházejí, 
improvizovaná melodie, na niž zpívají jméno každého 
účastníka. píseň také doprovází výběr správného klíče 
k velkému kufru a bedně. Kufr ukrývá velký kus modré 
průsvitné látky, která se rozvlní jako moře, jako vítr, jako 

„ Na Kutálce je krásně vidět ohromný kontrast 
mezi překvapením a vnitřní nejistotou dětí při prv-
ním setkání s klauny a uvolněností a nadšením 
ke konci. Schopnost klaunů napojit se a přizpůsobit 
momentální reakci našich ‚ poněkud nestandard-
ních‘ dětí je fascinující. U nikoho jiného jsme nevi-
děli takový ohlas. Vícero dětí si notuje vaši písničku 
‚Který klíč to asi je, který klíč‘ a děti, které mají 
zážitkové deníky s fotografiemi, se rády ‚chlubí ‘ 
fotkou klaunů. 
Děkujeme, děkujeme, děkujeme – byli bychom 
moc rádi, kdyby váš program v průběhu docházky 
do naší školky zažily všechny děti. “Vendula Luxová, MŠ speciální, praha 8

Kutálka

sen… V bedně jsou svazky klíčů – a na ty se dá přeci hrát, 
to jsou přeci nástroje! To zjištění je úlevné, všichni se 
rozzáří a začíná koncert nové kapely, všichni hrají, mnozí 
i tančí.
a když vše ztichne a muzikanti odejdou, vzduch i srdce 
se ještě dlouho chvějí tou krásou a doznívajícími tóny. 
Tak tohle je Kutálka.
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Humor, smích a radost patří k životu a měly by být 
pro všechny. Bohužel ne každý má to štěstí, že může 
stárnout v kruhu svých nejbližších obklopen láskou 
a úctou. Mnozí lidé jsou ke konci života odkázáni 
na péči cizích lidí, když už nejsou schopni se o sebe 
postarat sami. zdravotní klauni vědí, že senioři v do-
movech seniorů často tráví podzim života bez radosti 
a zájmu okolí. proto jim chtějí ponuré dny prosvětlit 
humorem. Snaží se seniory vrátit do doby jejich mládí – 
například hudbou, která se v té době hrála. nejedna 
apatická babička pak vyskočí a dá se do tance, leckterý 
ležící dědeček si po letech zplna hrdla zazpívá! Klauniá-
dy pro seniory jsou krásné, poetické a smysluplné.

265 návštěv a 1 Varieté v 8 zařízeních

„ Klienti, které navštěvujeme, jsou velmi 
různí. Často vzpomínají na mládí a ohlížejí 
se za svým životem. Během klauniád se kromě 
smíchu občas objeví i pláč z dojetí nad tím, že naše 
přítomnost vyvolala vzpomínky na něco, co už 
je nenávratně pryč. Dětské slzy se od slz starého 
člověka liší. Jsem přesvědčená, že by se o tématech 
mládí a stáří mělo mluvit ve společnosti častěji. “

Irena Dubail alias sestra Květa Jistá,  
zdravotní klaunka

Humor pro dříve narozené

„ Každý pátek odpoledne u nás probí-
hají návštěvy Zdravotních klaunů, kte-
ří přicházejí rozptýlit naše pacienty. 
Děkujeme všem Zdravotním klaunům 
za jejich velmi profesionální práci a za 
radost, kterou k nám přinášejí. “Ing. Monika Straková,  

Domov sv. Karla Boromejského,  
praha-Řepy
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na Turné plné smíchu začali zdravotní klauni jezdit 
v roce 2016 v rámci oslav svých 15. narozenin. posláním 
klaunů je nosit radost – jak jinak by tedy měli svoje naro-
zeniny oslavit? od té doby se každé jaro vypraví skupina 
zdravotních klaunů na cesty po českých zemích a na-
vštíví při tom seniory v domovech, do kterých se během 
roku nedostanou. Stejně to proběhlo i letos – některá 
místa navštívili poprvé, jiná se už stala tradicí. 
na Turné jezdí velká skupina zdravotních klaunů 
ze všech regionů. Klienti se tak mohou radovat z veselé 
party, která víří po chodbách, hraje a zpívá, propojuje 
a rozesmává. a o to na Turné plném smíchu jde – lidem 
blížícím se konci života přinášet čerstvý vítr, nové nadě-
je, nové síly.

8 návštěv v 8 zařízeních

Turné plné smíchu

„ Byla to nezapomenutelná chvíle, 
když jste našim seniorům pomohli zapo-
menout na bolestivou přítomnost. Jsme 
velice potěšeni vaší návštěvou. Vystoupe-
ní bylo veselé, hravé a opravdu zábavné. 
Myslím, že na něj budeme vzpomínat 
všichni – jak senioři, tak personál. “

Kateřina Valová, ředitelka,  
Medela – péče o seniory, ostravice

„ Milé rozptýlení a laskavý humor přinesli téměř 
do všech pokojů. Klauni si s pacienty povídali, zají-
mali se, jak se jim daří, pro potěšení zahráli a zazpí-
vali písně na přání. Zdravotní klauni jsou milí lidé, 
dobří herci, skvělí hudebníci, a jak se u nás ukázalo, 
i šarmantní tanečníci. Letošní rok se tančilo snad 
na každém druhém pokoji! Jsme rádi, že Zdravotní 
klauni na nás myslí a v rámci svého turné nás pra-
videlně navštěvují. “

Klára Cingrošová, DiS., ergoterapeut,  
nemocnice Brandýs nad Labem
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Dospělí lidé, kteří se ocitnou ve vážném zdravotním 
stavu v nemocnici, nejsou zvyklí, že by za nimi někdo 
přišel a dal jim dárek – jen tak. ale bylo by to hezké, 
ne? a proto mají zdravotní klauni program Koš plný 
humoru! navštíví onkologické pacienty přímo u lůžka, 
rozvíří pochmurnou atmosféru smíchem, legrací a hud-
bou, a navíc pacienty podarují – knihou, humorným 
cédéčkem a červeným nosem. nečekaný dárek spojený 
s veselou návštěvou přinese lidem, kteří se necítí dob-
ře, laskavý doušek radosti. program Koš plný humoru 
plně souzní s posláním zdravotních klaunů – humorem 
vyvolávat zájem o život.

Hospic je místo, kam lidé přicházejí strávit poslední 
dny svého života, když se o ně nemohou postarat jejich 
nejbližší. někomu může připadat, že humor do tohoto 
období nepatří – ale není to pravda. proč by lidé, kteří 
se rádi smáli celý život, měli být na jeho konci smutní? 
zdravotní klauni chodí do dvou hospiců – Hospice 
Dobrého pastýře v čerčanech a Hospice svatého Luká-
še v ostravě. Svým jemným, na míru šitým humorem 
přinášejí rozptýlení a povzbuzení lidem na konci života 
i těm, kdo o ně obětavě pečují.

200 rozdaných košů na 2 akcích 24 návštěv ve 2 hospicích

„ Milým zážitkem a překvapením pro jednu naši paci-
entku i pro nás bylo, když tak trochu z legrace a ‚neobe-
zřetně‘ klaunům navrhla, že by ji mohli vzít na ‚okružní 
jízdu‘ kolem hospice. Milí klauni neotáleli, s personálem 
hned pro pacientku vyjednali propustku a už se jelo – 
nejen kolem hospice, ale také do nedaleké cukrárny! Pa-
cientka bylo touto, pro ni nezvyklou, pozorností velmi 
dojatá. Na zážitek vzpomíná dodnes, kdy jí již mnoho 
sil ubylo a už by takový výlet nemohla podniknout. “Mgr. Marie Šimpachová, sociální pracovnice,  

Hospic sv. Lukáše, ostrava

Koš plný humoru návštěvy v hospicích
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pokračujeme v aktivní osvětě pro lékaře a sestry. Formou 
seminářů a prezentací jim přibližujeme poslání a význam 
naší práce a organizace a seznamujeme je s principy 
hravého a radostného přístupu ke komunikaci obecně.
navštěvujeme lékařské a sesterské konference a sym-
pozia, kde na přednáškách mluvíme o naší práci a spo-
lupráci se zdravotnickými odborníky. přednášíme také 
na středních, vyšších odborných a vysokých zdravot-
nických školách. nejintenzivněji a opakovaně spolupra-
cujeme s 2. a 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy. 
na 2. LF UK pořádáme semináře pro mediky vyšších 
ročníků, na 3. LF UK proběhl už třetí cyklus praktických 
seminářů/dílen pro budoucí lékaře a zdravotní sestry 
nazvaný radost a hra jako nástroj účinné komunikace.
nově jsme v roce 2019 začali rozvíjet spolupráci v oblasti 
muzikoterapie s Univerzitou palackého v olomouci.

„ S organizací Zdravotní klaun, o.p.s., spolupracu-
jeme již čtvrtý rok. Kolegové klauni vnášejí do vý-
uky budoucích lékařů a sester nejen radost a hru, 
ale i příležitost poznat nové způsoby komunikace, 
dozvědět se něco o sobě a učit se ‚být s pacientem‘ 
i v emocionálně náročné situaci. Studenti jsou rádi, 
že ať studují medicínu, nebo ošetřovatelství, tvoří 
tým, kterému jde o stejnou věc – spokojeného a po-
zitivně myslícího pacienta. “

Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.,  
3. LF UK, Ústav pro lékařskou etiku  

a ošetřovatelství

odborné semináře a konference
25 seminářů a konferencí
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zdravotníci jsou naši nejbližší spolupracovníci. pra-
videlně s nimi seriózně konzultujeme na sesternách, 
dochází k hravým setkáním na nemocničních chodbách 
a pokojích a také jsme s nimi v pravidelném kontaktu 
prostřednictvím našich klaunských specialistů. 
Ve spolupráci se studentkou bakalářského oboru 
všeobecná sestra na 3. LF UK jsme v roce 2019 vytvořili 
leták „návod k použití zdravotního klauna“. Jeho cílem 
je stručně a jasně informovat o možnostech co nejužší 
spolupráce sester a lékařů s klauny. 
S lékaři a sestrami – stávajícími i budoucími – také 
intenzivně komunikujeme v rámci našeho vzdělávacího 
programu (více v kapitolách Odborné semináře a konfe-
rence a Profesionalita a rozvoj). 
pro personál pořádáme i speciální klauniády, abychom 
vnesli trochu světla i do jejich náročné práce. Konec 
školního roku, MDŽ nebo Vánoce bývají skvělou příleži-
tostí k veselému setkání a podarování květinami.

Spolupráce s nemocničním personálem
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zdravotní klauni jsou profesionální umělci. zodpovědný 
přístup k práci v nemocničním prostředí přitom předpo-
kládá nejen potřebnou základní odbornost, kterou ověřu-
jeme při konkurzech a pravidelném koučování, ale také 
průběžné následné vzdělávání.
Celá šíře zdravotněklaunského vzdělávání je popsána 
v osnovách naší certifikace, kterou sdílíme i s dalšími 
partnerskými organizacemi sítě red noses International. 
Je též k dispozici na našich webových stránkách. Kromě 
uměleckých a dovednostních dílen zahrnuje také základ-
ní medicínskou, psychologickou, komunikační a sociolo-
gickou průpravu. 
našeho vzdělávání se ujali především skvělí zahraniční 
klaunští lektoři z Belgie, Maďarska a Francie. několik dílen 
jsme tradičně zaměřili na rozvoj jednotlivých programů – 
konkrétně Cirkus paciento a noS!. Teoretické přednášky 
a semináře pro nás uspořádali např. MUDr. Eva Kynclová 
na téma bolesti, petr Fischer, který s námi diskutoval o in-
terkulturalitě a nemocničním prostředí, nebo naše interní 
specialistka na dětské psychiatrie Jitka rosenová. 

V závěru roku jsme v olomouci uspořádali celodenní 
seminář na téma nemocniční prostředí, komunikace 
a sociologie. naši klauni si doplňují vzdělání také na se-
minářích pořádaných oddělením klinické psychologie 
Fn praha-Motol, Domovem pro seniory na Mikuláškově 
náměstí v Brně a dalšími institucemi.
Do roku 2020 jsme vstoupili s upraveným systémem 
koučování a rozšířeným týmem koučů, kteří doprovázejí 
své kolegy přímo v nemocnicích a poskytují jim okamži-
tou zpětnou vazbu. 

profesionalita a rozvoj zdravotních klaunů

Setkání všech členů organizace zdravotní klaun
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zdravotní klaun, o.p.s., je nadále pevně zakotven v za-
střešující mezinárodní organizaci red noses Internati-
onal (rnI). Máme aktivní zástupce ve všech relevant-
ních pracovních skupinách rnI. Umělecký ředitel petr 
Jarčevský vyučuje české i zahraniční zdravotní klauny 
na International School of Humour ve Vídni.
rnI je garantem mezinárodního klaunského vzdělávání. 
Klauni, kteří absolvují všechny požadované přednášky 
a dílny, se stávají certifikovanými zdravotními klau-
ny – většina českých zdravotních klaunů je nositelem 
tohoto certifikátu, další průběžně přibývají. naši klauni 
se také pravidelně účastní zahraničních misí v rámci 
programu rnI Emergency Smile, určeného dětem po-
stiženým živelnými, válečnými či jinými humanitárními 
katastrofami.
Už řadu let si vyměňujeme zkušenosti také se zdra-
votněklaunskými organizacemi ze zemí z evropské 
federace EFHCo – portugalska, nizozemska, Finska, 
Dánska, Francie a dalších. V roce 2019 jsme úspěšně 
prošli auditem Quality Label této federace.

nejužší spolupráce nás tradičně pojí se slovenskou 
partnerskou organizací červený nos, s níž díky jazyko-
vé příbuznosti můžeme sdílet také některé vzdělávací 
příležitosti.

Mezinárodní projekty a spolupráce
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programy zdravotních 
Slezská nemocnice v opavě 52

nemocnice s poliklinikou Karviná-ráj 52
nemocnice Třinec 26
nemocnice s poliklinikou Havířov 52

Olomoucký kraj Počet návštěv

Fn olomouc 49
nemocnice přerov 26
nemocnice prostějov 27
nemocnice Šumperk 13
nemocnice Šternberk 25

Pardubický kraj Počet návštěv

pardubická nemocnice 53
orlickoústecká nemocnice 52
Svitavská nemocnice 12

Plzeňský kraj Počet návštěv

Fn plzeň 102
Klatovská nemocnice 12
Domažlická nemocnice 12
rokycanská nemocnice 11

Praha Počet návštěv

Fn v Motole 411
Všeobecná fakultní nemocnice 75
Thomayerova nemocnice 104
Fn na Bulovce 48

Středočeský kraj Počet návštěv

oblastní nemocnice Mladá Boleslav 52
Dětský domov Mladá Boleslav 52
oblastní nemocnice příbram 42
oblastní nemocnice Kolín 52

praVIDELnÉ KLaUnIáDY pro DĚTI

Jihočeský kraj Počet návštěv

nemocnice české Budějovice 92

nemocnice Tábor 12
Dětská psychiatrická nemocnice opařany 12

Jihomoravský kraj Počet návštěv

Fn Brno, černopolní 354
Fn Brno-Bohunice 26
nemocnice Břeclav 51
nemocnice Kyjov 27
nemocnice TGM Hodonín 26

Karlovarský kraj Počet návštěv

Karlovarská krajská nemocnice 24
nemocnice Sokolov 12
nemocnice v Chebu 12

Královéhradecký kraj Počet návštěv

Fn Hradec Králové 103
Dětský denní rehabilitační stacionář 
Hradec Králové 12

oblastní nemocnice Trutnov 12
oblastní nemocnice náchod 51
oblastní nemocnice Jičín 23

Liberecký kraj Počet návštěv

nemocnice s poliklinikou česká Lípa 52
Krajská nemocnice Liberec 75
Jedličkův ústav, Liberec 26
nemocnice Jablonec nad nisou 52

Moravskoslezský kraj Počet návštěv

Fn ostrava-poruba 154

Městská nemocnice ostrava-Fifejdy 26

Vítkovická nemocnice 26
nemocnice ve Frýdku-Místku 52
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programy zdravotních klaunů v roce 2019
Ústecký kraj Počet návštěv

nemocnice Chomutov 48 
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem 51
nemocnice Most 50
nemocnice Děčín 26
Dětská psychiatrická léčebna Louny 25

Kraj Vysočina Počet návštěv

nemocnice Havlíčkův Brod 12 
nemocnice Třebíč 12 
nemocnice Jihlava 52
nemocnice pelhřimov 19 

Zlínský kraj Počet návštěv

Krajská nemocnice T. Bati, zlín 52
Uherskohradišťská nemocnice 51
nemocnice Valašské Meziříčí 12
Kroměřížská nemocnice 26
Vsetínská nemocnice 12

NOS! (Na operační sál!) Počet návštěv

Fn v Motole 95

Fn plzeň 32

Fn Hradec Králové 47

Fn olomouc 14

Fn ostrava-poruba 25

nemocnice Třinec 24

PRAVIDeLNé KLAUNIáDy PRO DěTI CeLKeM 3 172

NOS! (NA OPeRAčNí SáL!) CeLKeM    237

Celkový počet návštěv v roce 2019 ...................4 011

KLaUnIáDY pro DŘíVE narozEnÉ

Jihomoravský kraj Počet návštěv
Domov pro seniory Mikuláškovo n., Brno 52
Domov pokojného stáří Kamenná, Brno 52
Moravskoslezský kraj Počet návštěv
Charitní dům sv. Václava, ostrava 24
Domov Slunovrat, ostrava 12
Pardubický kraj Počet návštěv
Domov pro seniory Sloupnice 25
Praha Počet návštěv
Domov pro seniory Kobylisy (do 08/2019) 32
Domov sv. Karla Boromejského 51
Domov pro seniory Elišky purkyňové 17
KLAUNIáDy PRO SeNIORy CeLKeM 265

SpECIáLní proGraMY a aKCE

Dítě 145

Klauniády na oddělení následné intenzivní péče 16

Klaunská pohotovost 22

Cirkus paciento 8

přezůvky máme! 10

Kutálka 37

Varieté 1

Turné plné smíchu 8

Koš plný humoru 2

návštěvy v hospicích 24

odborné konference a semináře 25

Speciální klauniády 39

SPeCIáLNí PROGRAMy A AKCe CeLKeM 337
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zdravotní klauni v číslech

Struktura financování 2019

 77,91 % Individuální dárci
 14,60 % Firemní dárci
 6,62 % Veřejná sbírka
 0,87 % nadační příspěvky a dotace

48

137

205

200
95

117

201

198

638

116

140

153

484

440

rozložení dětských klauniád v krajích

77,91 %

14,60 %

6,62 %

0,87 %

 116 Jihočeský
 484 Jihomoravský
 48 Karlovarský
 201 Královéhradecký
 205 Liberecký
 440 Moravskoslezský
 140 olomoucký
 117 pardubický
 137 plzeňský
 638 praha
 198 Středočeský
 200 Ústecký
 95 Vysočina
 153 zlínský
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Proč nás podporují

Děkujeme za podporu tisícům individuálním dárcům. 
Vaše dary jsou pro práci Zdravotního klauna naprosto klíčové. Velice si toho vážíme!

Někteří dárci se po létech podpory se Zdravotními klauny náhodou setkali a jejich radost byla veliká:

Podporují nás i lidé, kteří si to vlastně „nemohou dovolit“, ale jejich dobré srdce je silnější:

Organizaci Zdravotní klaun přispíváme již několik let. Letos v únoru byl náš vnouček hospitalizován ve FN Krč. Byl čtvrtý 
den po operaci, když přišli nemocné děti navštívit ZDRAVOTNÍ KLAUNI! O jejich veselé návštěvě vnuk vyprávěl pořád 
dokola, ukazoval fotografii, kterou mu darovali, a stále vyhlížel, zda ještě chodí na pokoje. Jsem velice ráda, že se nemoc-
ným dětem tak mile věnujete, a i nadále budeme vašemu sdružení přispívat.

Jana K., babička a dárkyně

Milí Zdravotní klauni, moc vám děkuji za vaši činnost – každé štěstí mi vždycky vžene slzy do očí. Jsme s manželkou na 
penzi, dohromady máme 20 tisíc. Ale každý měsíc posíláme peníze různým potřebným, také vám na vaše složenky. Jsme 
skromní. Moc děkuji za každou zprávu o dětech i jejich rodičích, jimž přinášíte naději se srdcem a smíchem. Bůh vám 
všem požehnej. 

Vaši dárci J. a H.

Dagmar Mačugová
David Hořický
Jan Patřičný
Jiří Lízálek
Jiří Suchánek

Jiří Tošek
Marcela Hrdá
Martin Pilný
Michal Havrda
Miroslav  Otépka

Miroslav Svoboda
MUDr. Jiří Běhounek
Pavel Preus
Vladimír Nováček

Speciální poděkování za štědrou podporu patří:
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Podpora v hodnotě 80 tisíc korun a více

Podpora v hodnotě 40 tisíc korun a více

AIR CONSULTING s.r.o.
ait-česko s.r.o.
BOMAR, spol. s r.o.
ČECH VZDUCHOTECHNIKA, s.r.o.
Česká mailingová společnost, s.r.o.
DLOUHY TECHNOLOGY s.r.o.
dm drogerie markt s.r.o.
Fresenius Kabi s.r.o.
I3 CZ s.r.o.
Import Car Group s.r.o.

Ingredi Europa s.r.o.
INVESCO Real Estate, s.r.o.
KNOWLIMITS Group a.s.
LINDAB s.r.o.
Livesport s.r.o.
LK Trans s.r.o.
MITON CZ, s.r.o.
Nadační fond Seeding Knowledge
Pharmacorp CZ s.r.o.
Pharmonia s.r.o.

Podnikatelský poradenský servis s.r.o.
PRO-DOMA, SE
ROJAPLAST s.r.o.
S & D Pharma CZ, spol. s.r.o.
Tessuti Sport s.r.o.
UPC DTH S.a.r.l
ZLINER s.r.o.

Děkujeme našim firemním dárcům a nadacím

Spolupracující firmy a organizace

4 P & P, spol. s r.o. 
Bisnode Česká republika, a.s.
CRM pro neziskovky, o.s
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.
ESET software spol. s r.o.

Fórum dárců z.s.
Garp Integrated s.r.o
Hájek a Boušová, spol. s r.o.
Identifikační systémy, s.r.o.
KANCL s.r.o.

Lemniskáta, o.p.s.
Monitora Media s.r.o.
Tessuti Sport s.r.o.
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Zvláštní poděkování za podporu patří

Partnerské organizace

Mediální partneři

Helena Bálková
Jaroslav Bouzek 
Regína Broková
Lenka Deverová
Zdeněk Fišer
Jozef Haládik
František Havlík

Eva Heroldová
Jana Heřmanová
Sylvie Hodová 
Monika Houdková
Martin Humpolec
Dana Kňourková 
Zuzana Kocábová

Miroslav Kočovský
Eva Kynclová
Jan Lébl
Karolína Mahlerová
Gabriela Markova
Martin Menšík 
Lenka Ortová

Jan Pirgl
Lenka Rubešová 
Ivo Starzewski 
Kyriakos Tselidis
Jiří Tvrdý 
Tomáš Volšický
Jakub Zieg

2. a 3. Lékařská Fakulta Univerzity Karlovy Praha
Andělé Stromu života p. s.
CIRQUEON (ZAHRADA, o.p.s.)
Divadlo Bolka Polívky

Divadlo improvizace ODVAZ, z.s.
Ledovec, z.s.
Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.
Nadační fond dětské onkologie KRTEK

Děkujeme mediálním partnerům, partnerským organizacím 

a dobrým duším za podporu a spolupráci v roce 2019.

25



Chtěla bych ocenit práci Zdravotních klaunů, kterou odvádějí na Dětské klinice v Hradci Králové. Kromě svého úžasného 
základního poslání rozveselit malé pacienty, dokáží potěšit a pobavit i sestřičky. Procházejí chodbou ambulance, prohodí 
pár slov, sehrají něco nebo zazpívají písničku a i my se hned cítíme lépe. Vzhledem k velkému psychickému zatížení, které 
naše práce obnáší, je to něco, na co se těšíme a co sestřičkám pomáhá v jejich nelehké práci. Takže velké díky Drahušce 
Drobné, setře Blaženě, doktorům Broučkovi, Parníkovi a Houskovi.

Jitka Studentová, staniční sestra ambulance, Dětská klinika FN Hradec Králové

nemocniční personál

pacienti a jejich rodiče

 Leželi jsem se synem v nemocnici v Ústí nad Orlicí. Měli jsme tu čest setkat se se Zdravotními klauny 
- doktorem Houskou a doktorem Parníkem. Jejich vystoupení bylo naprosto úžasné. 

Pacienti i jejich příbuzných jsou v době hospitalizace ve velké psychické nepohodě. Ale po vystoupení 
vašich klaunů se to úplně změnilo. Syn se smál, ještě dlouho o nich mluvil a znovu a znovu si připomí-
nal, jaký byl ten jeden popleta. A nejúžasnější na tom všem je, že když se ho někdo zeptá, jak se měl 
v nemocnici, tak zatímco já mám husí kůži při vzpomínce, kolik nervů, bezesných nocí, strachu a obav 
nás to všechny stálo, on se usměje a začne vesele vyprávět o skvělých klaunech, kteří tam za ním byli.

To co pro nemocné děti děláte, je slovy nedocenitelné.
Zuzana Š., maminka

Můj dvouletý syn Vilém šel do nemocnice na plánovanou operaci. Pro nás oba to bylo náročné, 
protože první týden po operaci musel být Vilík v postýlce a měl přivázané ručičky a nohy, aby 
si nevytáhl hadičky. Zvládal vše moc dobře a celou dobu zůstával velmi pozitivní a to i záslu-
hou Zdravotních klaunů. Po dobu naší hospitalizace k nám klaun přišel asi čtyřikrát, Vilík se 
vždy úplně rozzářil a rozchechtal. Oba nás to nabilo pozitivní energií. Ráda bych za oba moc 
poděkovala všem zdravotním klaunům, kteří rozdávají dětem v nemocnici radost a dávají jim 
zapomenout na jejich trápení.

Kateřina H., maminka

Návštěvy Zdravotních klaunů vítají:
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Těší nás, že společně sdílíme přesvědčení, že smích a radost jsou na cestě k uzdravení velmi důležité. A děkujeme, že svým 
pacientům a klientům umožňujete pravidelné dávky humoru od profesionálních Zdravotních klaunů.

• Autistická škola, Brno
• Centrum Hájek, z.ú., Šťáhlavy
• Dětská psychiatrická nemocnice Louny
• Dětská psychiatrická nemocnice Opařany
• Dětský Denní Rehabilitační Stacionář 

Hradec Králové
• Dětský domov Mladá Boleslav
• Domažlická nemocnice, a.s.
• Domov pokojného stáří Kamenná, Brno
• Domov pro osoby se zdravotním 

postižením Nováček, Plzeň
• Domov pro seniory Elišky Purkyňové
• Domov pro seniory Kobylisy
• Domov pro seniory Nová Slunečnice, 

Praha
• Domov pro seniory Sloupnice
• Domov Slunce, Brno
• Domov Slunovrat
• Domov sociálních služeb Chotělice, 

Smidary
• Domov Sv. Karla Boromejského, Praha
• DPS Mikuláškovo nám. Brno, p.o.
• Dům důstojného stáří, Brno
• FN Brno-Bohunice
• FN Brno, Černopolní
• FN Hradec Králové 
• FN Na Bulovce, Praha
• FN Olomouc
• FN Ostrava-Poruba
• FN Plzeň
• FN v Motole, Praha
• Hospic Dobrého Pastýře, Čerčany
• Hospic svatého Lukáše, Ostrava
• Charitní dům sv. Václava, Ostrava-

Heřmanice

• Integrované centrum pro osoby se 
zdravotním postižením Horní Poustevna

• Jedličkův ústav, p.o., Liberec
• Karlovarská krajská nemocnice, a.s.
• Klatovská nemocnice, a.s.
• Krajská nemocnice Liberec, a.s.
• Krajská nemocnice T. Bati a.s., Zlín
• Kroměřížská nemocnice a.s.
• Léčebna Košumberk
• Léčebna Křetín
• Masarykova nemocnice v Ústí nad 

Labem
• Medela-péče o seniory o.p.s., Ostravice
• Městská nemocnice Ostrava-Fifejdy, p.o
• MŠ a ZŠ Brno, Kociánka, příspěvková 

organizace
• MŠ speciální ZŠ speciální a Praktická 

škola Elpis, Brno
• Nemocnice Brandýs nad Labem
• Nemocnice Břeclav, p.o.
• Nemocnice České Budějovice, a.s.
• Nemocnice Děčín, o.z.
• Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
• Nemocnice Hořovice
• Nemocnice Chomutov, o.z.
• Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.
• Nemocnice Jihlava, p.o.
• Nemocnice Kyjov, p.o.
• Nemocnice Most, o.z.
• Nemocnice Pelhřimov, p.o.
• Nemocnice Prostějov
• Nemocnice Přerov
• Nemocnice Šternberk
• Nemocnice s poliklinikou Č. Lípa, a.s.
• Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.

• Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj p.o.
• Nemocnice Tábor, a.s.
• Nemocnice TGM Hodonín, p. o.
• Nemocnice Třebíč, p.o.
• Nemocnice Třinec, p.o.
• Nemocnice Valašské Meziříčí, a.s.
• Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
• Nemocnice v Chebu
• NEMOS Sokolov s.r.o.
• Oblastní nemocnice Jičín a.s.
• Oblastní nemocnice Kolín, a.s.
• Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.
• Oblastní nemocnice Náchod a.s.
• Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
• Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
• Orlickoústecká nemocnice, a.s.
• Pardubická krajská nemocnice, a.s.
• Rokycanská nemocnice, a.s.
• SENIOR Otrokovice, p.o.
• Slezská nemocnice v Opavě, p.o.
• Speciální mateřská škola Štíbrova, Praha
• Stacionář Úsměv Třebíč
• Svitavská nemocnice, a.s.
• Šumperská nemocnice a.s.
• Thomayerova nemocnice Praha
• Uherskohradišťská nemocnice a.s.
• Úsměvy – spolek pro pomoc lidem 

s Downovým syndromem a jejich 
rodinám, Brno

• Vítkovická nemocnice, a.s.
• Vsetínská nemocnice a.s.
• Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
• ZŠ speciální Český Těšín

Děkujeme všem našim spolupracujícím zařízením,  
která Zdravotní klauni v roce 2019 navštívili.



Přerov

Karlovy  Vary

Sokolov
Cheb

Ústí nad Labem

Děčín

Chomutov
Most

Plzeň
Rokycany

Hořovice

Příbram

Klatovy

TáborOpařany

Havlíčkův Brod

Jihlava
Pelhřimov

Třebíč

České Budějovice
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Kde všude nás potkáte

8 zařízení pro seniory

2 hospice

63 dětských nemocnic

Pravidelně navštěvujeme 73 zařízení
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Z P R Á V A   N E Z Á V I S L É H O   A U D I T O R A
 

o ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2019

v organizaci

Zdravotní klaun, o.p.s.

Praha, 18. června 2020
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Zpráva auditora



ÚVODNÍ ÚDAJE

Subjekt, u něhož bylo provedeno ověření

Organizace: Zdravotní klaun, o.p.s.
Adresa: Paříkova 355/7, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČ: 265 47 953
Předmět činnosti: 

 zlepšit prostředí a psychický stav dětí a seniorů v nemocničním zařízení formou humoru,
smíchu a radosti

Příjemce zprávy

zakladatel organizace po projednání ve správní radě

Předmět ověřování

účetní závěrka sestavená k 31.12.2019 za účetní období 1.1.2019 – 31.12.2019

Termín provedení auditu

20.5.2020 – 18.6.2020

Ověření provedl a zprávu auditora zpracoval

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

odpovědný auditor: Ing. Jan Černý, oprávnění KAČR č. 2455
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
určena zakladateli organizace Zdravotní klaun, o.p.s.

Zpráva o ověření účetní závěrky

Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Zdravotní klaun, o.p.s. (dále také
„Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy
k 31.12.2019, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2019 a přílohy této účetní závěrky, která
obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje
o Organizaci jsou uvedeny v bodě 1. přílohy této účetní závěrky.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace
Zdravotní klaun, o.p.s. k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok
končící 31.12.2019 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 537/2014 a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní
standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše
odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za
audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou
auditorů České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti
vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili,
poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve
výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá ředitel
Organizace.
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich
povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámit se s ostatními informacemi a posoudit,
zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi
znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto
informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace
byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními
předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů
na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti
(materiality), tedy zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek
činěný na základě ostatních informací.
Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

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

 ostatní informace byly vypracovány v souladu s  právními předpisy.
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Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Organizaci, k nimž jsme dospěli při
provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci
uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální)
věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost ředitele a dozorčí rady Organizace za účetní závěrku
Ředitel Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu
s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro
sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené
podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky je ředitel Organizace povinen posoudit, zda je Organizace schopna
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího
nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky,
s výjimkou případů, kdy správní rada a ředitel plánují zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti,
respektive kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.
Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Organizaci odpovídá dozorčí rada. 

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš
výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený
v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující
významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a
považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu
mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

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

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

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

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

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

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

22HLAV s.r.o.
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem 
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem                                                                Ing. Jan Černý
oprávnění KAČR č. 277                                                                                    oprávnění KAČR č. 2455
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Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy:
 Rozvaha k 31.12.2019
 Výkaz zisku a ztráty za období 1.1.2019 – 31.12.2019
 Příloha k účetní závěrce za období 1.1.2019 – 31.12.2019
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označ. AKTIVA
řád. 

č.

Stav k prv-
nímu dni 
účetního 

období

Stav k po-
sled. dni 

účetního 
období

A. Dlouhodobý majetek celkem                                                                      Součet A.I. až A.IV. 1

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem                                          Součet A.I.1. až A.I.7. 9 277 277

A. I. 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2

A. I. 2. Software (013) 3 277 277

A. I. 3. Ocenitelná práva (014) 4

A. I. 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5

A. I. 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6

A. I. 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7

A. I. 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem                                         Součet A.II.1. až A.II.10. 20 213 213

A. II. 1. Pozemky (031) 10

A. II. 2. Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 11

A. II. 3. Stavby (021) 12

A. II. 4. Hmotné movité věci a jejich soubory (022) 13 213 213

A. II. 5. Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 14

A. II. 6. Dospělá zvířata a jejich skupiny (026) 15

A. II. 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16

A. II. 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 17

A. II. 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 18

A. II. 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 19

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem                                       Součet A.III.1. až A.III.6. 28

A. III. 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba (061) 21

A. III. 2. Podíly - podstatný vliv (062) 22

A. III. 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 23

Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2019 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA 

AKTIVA
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A. III. 4. Zápůjčky organizačním složkám (066) 24

A. III. 5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067) 25

A. III. 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 26

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem                           Součet A.IV.1. až A.IV.11. 40 -490 -490

A. IV. 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 29

A. IV. 2. Oprávky k softwaru (073) 30 -277 -277

A. IV. 3. Oprávky k ocenitelným právům (074) 31

A. IV. 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 32

A. IV. 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 33

A. IV. 6. Oprávky ke stavbám (081) 34

A. IV. 7.
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům 
hmotných movitých věcí

(082) 35 -213 -213

A. IV. 8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 36

A. IV. 9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 37

A. IV. 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38

A. IV. 11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39

B. Krátkodobý majetek celkem                                                                           Součet B.I. až B.IV. 41 33 939 45 474

B. I. Zásoby celkem                                                                                                    Součet B.I.1. až B.I.9. 51

B. I. 1. Materiál na skladě (112) 42

B. I. 2. Materiál na cestě (119) 43

B. I. 3. Nedokončená výroba (121) 44

B. I. 4. Polotovary vlastní výroby (122) 45

B. I. 5. Výrobky (123) 46

B. I. 6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny (124) 47

B. I. 7. Zboží na skladě a v prodejnách (132) 48

B. I. 8. Zboží na cestě (139) 49

B. I. 9. Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50

B. II. Pohledávky celkem                                                                                     Součet B.II.1. až B.II.19. 71 588 689

B. II. 1. Odběratelé (311) 52 17 17
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B. II. 2. Směnky k inkasu (312) 53

B. II. 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54

B. II. 4. Poskytnuté provozní zálohy (314) 55 53 19

B. II. 5. Ostatní pohledávky (315) 56 512 643

B. II. 6. Pohledávky za zaměstnanci (335) 57 4 9

B. II. 7. Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 58

B. II. 8. Daň z příjmů (341) 59

B. II. 9. Ostatní přímé daně (342) 60

B. II. 10. Daň z přidané hodnoty (343) 61

B. II. 11. Ostatní daně a poplatky (345) 62

B. II. 12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 63

B. II. 13. Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků (348) 64

B. II. 14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti (358) 65

B. II. 15. Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 66

B. II. 16. Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 67

B. II. 17. Jiné pohledávky (378) 68 2 1

B. II. 18. Dohadné účty aktivní (388) 69

B. II. 19. Opravná položka k pohledávkám (391) 70

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem                           Součet B.III.1. až B.III.7. 80 32 487 44 342

B. III. 1. Peněžní prostředky v pokladně (211) 72 26 17

B. III. 2. Ceniny (213) 73 74 33

B. III. 3. Peněžní prostředky na účtech (221) 74 32 387 44 292

B. III. 4. Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75

B. III. 5. Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76

B. III. 6. Ostatní cenné papíry (256) 77

B. III. 7. Peníze na cestě (261) 79

B. IV. Jiná aktiva celkem                                                                     Součet B.IV.1. až B.IV.2. 84 864 443

B. IV. 1. Náklady příštích období (381) 81 63 35

B. IV. 2. Příjmy příštích období (385) 82 801 408

Aktiva celkem                                                                                                 Součet A. až B. 85 33 939 45 474
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označ. PASIVA
řád. 

č.

Stav k prv-
nímu dni 
účetního 

období

Stav k po-
sled. dni 

účetního 
období

A. Vlastní zdroje celkem                                                                                       Součet A.I. až A.II. 86 30 503 34 895

A. I. Jmění celkem                                                                                                    Součet A.I.1. až A.I.3. 90 18 881 23 360

A. I. 1. Vlastní jmění (901) 87 163 163

A. I. 2. Fondy (911) 88 18 718 23 197

A. I. 3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921) 89

A. II. Výsledek hospodaření celkem                                           Součet A.II.1 až A.II.3. 94 11 622 11 535

A. II. 1. Účet výsledku hospodaření (963) 91 -78

A. II. 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 92 9

A. II. 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93 11 613 11 613

B. Cizí zdroje celkem                                                                                              Součet B.I. až B.IV. 95 3 436 10 579

B. I. Rezervy celkem                                                                                                             Hodnota B.I.1. 97

B. I. 1. Rezervy (941) 96

B. II. Dlouhodobé závazky celkem                                                                Součet B.II.1. až B.II.7. 105

B. II. 1. Dlouhodobé úvěry (951) 98

B. II. 2. Vydané dluhopisy (953) 99

B. II. 3. Závazky z pronájmu (954) 100

B. II. 4. Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 101

B. II. 5. Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 102

B. II. 6. Dohadné účty pasivní (389) 103

B. II. 7. Ostatní dlouhodobé závazky (959) 104

B. III. Krátkodobé závazky celkem                                                           Součet B.III.1. až B.III.23. 129 3 252 10 385

B. III. 1. Dodavatelé (321) 106 2 663 2 713

B. III. 2. Směnky k úhradě (322) 107

B. III. 3. Přijaté zálohy (324) 108

B. III. 4. Ostatní závazky (325) 109 10 7 086

B. III. 5. Zaměstnanci (331) 110 255 326

B. III. 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 111 4
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B. III. 7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 112 159 198

B. III. 8. Daň z příjmů (341) 113

B. III. 9. Ostatní přímé daně (342) 114 50 57

B. III. 10. Daň z přidané hodnoty (343) 115

B. III. 11. Ostatní daně a poplatky (345) 116

B. III. 12. Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346) 117

B. III. 13. Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků (348) 118

B. III. 14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367) 119

B. III. 15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti (368) 120

B. III. 16. Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 121

B. III. 17. Jiné závazky (379) 122 5

B. III. 18. Krátkodobé úvěry (231) 123

B. III. 19. Eskontní úvěry (232) 124

B. III. 20. Vydané krátkodobé dluhopisy (241) 125

B. III. 21. Vlastní dluhopisy (255) 126

B. III. 22. Dohadné účty pasivní (389) 127 111

B. III. 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249) 128

B. IV. Jiná pasiva celkem                                                                                    Součet B.IV.1. až B.IV.2. 133 184 194

B. IV. 1. Výdaje příštích období (383) 130 177 194

B. IV. 2. Výnosy příštích období (384) 131 7

Pasiva celkem                                                                                                               Součet A. až B. 134 33 939 45 474
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Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019 (v celých tisících Kč)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Číslo 
řádku

Činnosti

Označení Hlavní Celkem

A. Náklady 1

A. I. Spotřebované nákupy a nakupované služby                                Součet A.I.1. až A.I.6. 2 41 133 41 133

A. I. 1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 3 405 405

A. I. 2. Prodané zboží 4

A. I. 3. Opravy a udržování 5 28 28

A. I. 4. Náklady na cestovné 6 103 103

A. I. 5. Náklady na reprezentaci 7 152 152

A. I. 6. Ostatní služby 8 40 445 40 445

A. II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace                       Součet A.II.7. až A.II.9. 9

A. II. 7. Změna stavu zásob vlastní činnosti 10

A. II. 8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb 11

A. II. 9. Aktivace dlouhodobého majetku 12

A. III. Osobní náklady                                                                                 Součet A.III.10. až A.III.14. 13 6 641 6 641

A. III. 10. Mzdové náklady 14 4 791 4 791

A. III. 11. Zákonné sociální pojištění 15 1 561 1 561

A. III. 12. Ostatní sociální pojištění 16

A. III. 13. Zákonné sociální náklady 17 289 289

A. III. 14. Ostatní sociální náklady 18

A. IV. Daně a poplatky                                                                                                   Hodnota A.IV.15.   19 6 6

A. IV. 15. Daně a poplatky 20 6 6

A. V. Ostatní náklady                                                                                    Součet A.V.16. až A.V.22. 21 213 213

A. V. 16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 22 13 13

A. V. 17. Odpis nedobytné pohledávky 23

A. V. 18. Nákladové úroky 24
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A. V. 19. Kursové ztráty 25 117 117

A. V. 20. Dary 26

A. V. 21. Manka a škody 27

A. V. 22. Jiné ostatní náklady 28 83 83

A. VI.
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv  
a opravných položek                                                                      Součet A.VI.23. až A.VI.27.

29

A. VI. 23. Odpisy dlouhodobého majetku 30

A. VI. 24. Prodaný dlouhodobý majetek 31

A. VI. 25. Prodané cenné papíry a podíly 32

A. VI. 26. Prodaný materiál 33

A. VI. 27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek 34

A. VII. Poskytnuté příspěvky                                                                                     Hodnota A.VII.28. 35 88 88

A. VII. 28.
Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními 
složkami

36 88 88

A. VIII. Daň z příjmů                                                                                                        Hodnota A.VIII.29. 37

A. VIII. 29. Daň z příjmů 38

Náklady celkem                                                                                            Součet A.I. až A.VIII. 39 48 081 48 081

B. Výnosy 40

B. I. Provozní dotace                                                                                                           Hodnota B.I.1. 41

B. I. 1. Provozní dotace 42

B. II. Přijaté příspěvky                                                                                      Součet B.II.2. až B.II.4. 43 41 41

B. II. 2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 44

B. II. 3. Přijaté příspěvky (dary) 45 41 41

B. II. 4. Přijaté členské příspěvky 46

B. III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 47

B. IV. Ostatní výnosy                                                                                      Součet B.IV.5. až B.IV.10. 48 47 962 47 962

B. IV. 5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 49

B. IV. 6. Platby za odepsané pohledávky 50

B. IV. 7. Výnosové úroky 51 29 29
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B. IV. 8. Kursové zisky 52 2 2

B. IV. 9. Zúčtování fondů 53 47 931 47 931

B. IV. 10. Jiné ostatní výnosy 54

B. V. Tržby z prodeje majetku                                                                     Součet B.V.11. až B.V.15. 55

B. V. 11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 56

B. V. 12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 57

B. V. 13. Tržby z prodeje materiálu 58

B. V. 14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 59

B. V. 15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 60

Výnosy celkem                                                                                                     Součet B.I. až B.V. 61 48 003 48 003

C. Výsledek hospodaření před zdaněním                                                      ř. 61 - (ř. 39 - ř.37) 62 -78 -78

D. Výsledek hospodaření po zdanění                                                                             ř. 62 - ř. 37 63 -78 -78
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Rok končící 31. 12. 2019

1. Charakteristika a hlavní aktivity Zdravotního klauna, o.p.s.

Vznik a charakteristika o.p.s.

Zdravotní klaun, o.p.s., byla zapsána v rejstříku obecně prospěšných společnostech vedeným Městským soudem 
v  Praze, oddíl O  1175 dne 16. 8. 2013 a  vzniklo přeměnou Zdravotního klauna, o.s., na Zdravotního klauna, o.p.s. 
Občanské sdružení Zdravotní klaun vzniklo registrací u MV, č. j. VS/1-1/48676/01-R, datum registrace 28. 11. 2001.  
O.p.s. je mikro účetní jednotkou.

Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb

Zdravotní klaun, o.p.s., je nezisková organizace s celostátní i mezinárodní působností, která přináší humor a radost 
hospitalizovaným dětem, geriatrickým pacientům a  dalším potřebným v  oblasti zdravotnictví, čímž přispívá 
ke zlepšení jejich psychického, a  tím i celkového zdravotního stavu, a  to prostřednictvím speciálně vyškolených 
zdravotních klaunů a souvisejících projektů.

V souladu se svým posláním společnost poskytuje tyto obecně prospěšné služby: 

• zajišťování návštěv zdravotních klaunů převážně v nemocnicích, hospicích, léčebnách, rehabilitačních centrech, 
domácnostech v souladu s posláním společnosti, 

• zajišťování vystoupení zdravotních klaunů s cílem, aby jejich návštěvy vhodně doplňovaly léčebné procedury,

• vzdělávání v oblasti inovativních metod a přístupů, využitelných v prostředí se zvýšeným stresovým faktorem, 

• šíření myšlenky zdravotních klaunů jako psychosociálního programu, který je důležitou součástí komplexní 
léčebné péče, 

• zajišťování aktivit s cílem napomáhat psychické pohodě všech osob přítomných klauniádě a osob napomáhajících 
jejímu zajištění a průběhu (zdravotnický personál, rodinní příslušníci, přátelé, dobrovolníci, apod.),

• zajišťování aktivit s cílem působit na sociální cítění dětí a mladých lidí, podpořit je ve snaze pomáhat druhým,

• poskytování podpory (mimo jiné přiměřené finanční podpory), know-how a  výměna informací s  jakýmikoli 
dalšími organizacemi, které mají stejné nebo podobné cíle a/nebo poslání, ať už na národní nebo mezinárodní 
úrovni, zejména s Red Noses Clowndoctors International a jejích spolupracujících partnerů.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
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Sídlo obecně prospěšné společnosti

Paříkova 355/7, 190 00 Praha 9

IČ 265 47 953

Orgány obecně prospěšné společnosti

Statutární orgán - ředitel:

    Mgr. Kateřina Slámová Kubešová

Správní rada - členové:

    Gary Alven Edwards

    Jitka Volková

    Monika Culen

Dozorčí rada - členové:

    Eric Pflanzer 

    Giora Nathan Seeliger (do 29. 11. 2019)

    Jana Gylden

    Kateřina Kulhánková (od 29. 11. 2019)

Nové jmenování členů bylo uskutečněno zakladatelem organizace 29. 11. 2019, změny tohoto jmenování byly podány 
na rejstříkový soud v roce 2020. V době vyhotovení výroční zprávy nebyly změny do rejstříku zapsány.

Součástí obecně prospěšné společnosti je Klub přátel Zdravotních klaunů.

Zdravotní klaun, o.p.s., je členem mezinárodní sítě Red Noses International a  asociace European Federation of 
Hospital Clowning Organisations.

Zakladatel obecně prospěšné společnosti:

ROTE NASEN Clowndoctors International - gemeinnützige Privatstiftung

Se sídlem: Vídeň, Wattgasse 48, Rakouská republika 

ROTE NASEN Clowndoctors International je nadací, která již od roku 2003 významně podporuje profesionální 
činnost Zdravotních klaunů u nemocných a trpících osob v deseti zemích světa. 
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2. Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka, rozvahový den

Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2019. Rozvahovým dnem dle § 19 odst. 1) Zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví je 31. 12. 2019.

3. Použité účetní metody

Účetní jednotka účtuje dle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není 
podnikání, a České účetní standardy číslo 401–414.

4. Obecné účetní zásady

4.1. Dlouhodobý majetek

O dlouhodobém majetku účtuje Zdravotní klaun, o.p.s. na účtech dlouhodobého majetku a vykazuje ho v rozvaze.

Zdravotní klaun, o.p.s. eviduje v dlouhodobém hmotném majetku hmotný majetek s dobou použitelnosti vyšší než 
1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 40.000 Kč. V roce 2019 nebyl pořízen žádný dlouhodobý hmotný majetek.

Hmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 40.000 Kč účtuje Zdravotní klaun, o.p.s. do nákladů. Hmotný majetek 
v pořizovací ceně vyšší než 10.000 Kč, ale nižší než 40.000 Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok eviduje organizace 
v operativní evidenci.  

Organizace eviduje v dlouhodobém nehmotném majetku nehmotný majetek s dobou použitelnosti vyšší než 1 rok 
a s pořizovací cenou vyšší než 60.000 Kč. V roce 2019 nebyl pořízen žádný dlouhodobý nehmotný majetek.  

Nehmotný majetek v  pořizovací ceně nižší než 60 tis. Kč účtuje organizace do nákladů. Nehmotný majetek 
v pořizovací ceně vyšší než 10.000 Kč, ale nižší než 60.000 Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok eviduje organizace 
v operativní evidenci. 

Úroky nejsou součástí pořizovací ceny dlouhodobého majetku.
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4.2. Pohledávky

Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Zdravotní klaun, o.p.s. běžně netvoří opravné položky. 
O případně tvorbě opravné položky může rozhodnout ředitelka společnosti. 

4.3. Cizoměnové transakce

Majetek a  závazky pořízené v  cizí měně se oceňují v  českých korunách v  kurzu platném ke dni jejich vzniku 
(vyhlášeným ČNB k předchozímu pracovnímu dni). 

4.4. Časové rozlišení

Zdravotní klaun, o.p.s. účtuje o nákladech příštích období. Prostřednictvím nákladů příštích období časově rozlišuje 
náklady, které souvisí s dalšími obdobími. V roce 2019 činí konečný zůstatek tohoto účtu 35 tis. Kč.

Zdravotní klaun, o.p.s. dále účtuje o výdajích příštích období, a to i v případě, že zná přesnou částku nákladů, které 
patří do běžného období, úhrada však proběhne až v období příštím. V roce 2019 činí konečný zůstatek tohoto účtu 
194 tis. Kč.

Organizace účtuje o  příjmech příštích období v  případě vyúčtovaných dotací, u  nichž výnosy vznikly v  běžném 
období, ale finanční prostředky organizace obdrží až v dalším roce. Organizace eviduje příjem příštího období ve 
výši 408 tis. Kč, které obdrží v roce 2020. Jedná se o mezinárodní nadační příspěvek od C&A Foundation, který získal 
zakladatel Rote Nasen International a přerozdělí je mezi své partnerské organizace na realizaci jejich programů.

K 31. 12. 2019 neúčtuje organizace o výnosech příštích období.

4.5. Bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek, investiční dotace a dary

Ve vlastním jmění na účtu skupiny 901 – Vlastní jmění organizace účtuje o zdrojích pořízení bezúplatně nabytého 
dlouhodobého majetku stejně tak jako o investičních dotacích nebo účelových investičních darech. Tato částka je 
pak rozpouštěna na účet skupiny 648 – Zúčtování fondů současně s účtováním odpisů. 

4.6 Dary

Obecně prospěšná společnost získává pro svou činnost finanční i nefinanční dary od fyzických a právnických osob. 
V roce 2019 obecně prospěšná společnost obdržela finanční dary v celkové výši 48 448 tis. Kč, z toho 40 763 tis. Kč 
(v roce 2018  40 698 tis. Kč) jsou dary od fyzických individuálních dárců a 7 685 tis. Kč (v roce 2018  5 140 tis. Kč) jsou 
dary od firemních dárců.  V roce 2019 činí hodnota nefinančních darů 0 tis. Kč (v roce 2018 533 tis. Kč). Přijaté dary 
jsou účtovány ve prospěch fondů a odtud jsou rozpouštěny v souladu s uskutečňovanými náklady pomocí účtu 648 
– Zúčtování fondů, zůstatek fondů je kryt finančními prostředky na bankovních účtech.
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Přehled firemních dárců s finančními dary nad 40 tis. Kč. 

Dary pod 40 tis. Kč nejsou uvedeny z důvodu jejich velkého množství a jsou evidovány v organizaci v databázi dárců.

 

ŠKODA AUTO a.s. Celkem ............................................................................................................................................. 500 000 Kč
doubleshot s.r.o. Celkem ................................................................................................................................................446 000 Kč
Digiteq Automotive s.r.o. Celkem ................................................................................................................................. 150 000 Kč
FINIDR, s.r.o. Celkem ........................................................................................................................................................ 88 000 Kč
Allen & Overy LLP, organizační složka Celkem ............................................................................................................84 300 Kč
Jirous, spol. s r.o. Celkem .................................................................................................................................................. 80 000 Kč
INVESCO Real Estate, s.r.o. Celkem .................................................................................................................................77 557 Kč
LINDAB s.r.o. Celkem ..........................................................................................................................................................77 500 Kč
ait-česko s.r.o. Celkem ....................................................................................................................................................... 73 000 Kč
Pharmacorp CZ s.r.o. Celkem ........................................................................................................................................... 55 000 Kč
UPC DTH sarl Celkem ..........................................................................................................................................................51 360 Kč
ait-česko s.r.o. Celkem .........................................................................................................................................................51 100 Kč
dm drogerie markt s.r.o. Celkem .....................................................................................................................................50 000 Kč
Fresenius Kabi s.r.o. Celkem .............................................................................................................................................50 000 Kč
I3 CZ s.r.o. Celkem ..............................................................................................................................................................50 000 Kč
Pharmonia s.r.o. Celkem ....................................................................................................................................................50 000 Kč
S & D Pharma CZ, spol. s.r.o. Celkem .............................................................................................................................50 000 Kč
DLOUHY TECHNOLOGY s.r.o. Celkem .........................................................................................................................50 000 Kč
Ingredi Europa s.r.o. Celkem .............................................................................................................................................50 000 Kč
LK Trans s.r.o. Celkem ........................................................................................................................................................50 000 Kč
Česká mailingová společnost, s.r.o. Celkem ................................................................................................................ 48 000 Kč
AIR CONSULTING s.r.o. Celkem ...................................................................................................................................... 45 500 Kč
KNOWLIMITS Group a.s. Celkem ................................................................................................................................... 45 500 Kč
LIVESPORT S.R.O. Celkem ................................................................................................................................................ 45 500 Kč
ROJAPLAST s.r.o. Celkem .................................................................................................................................................. 45 500 Kč
ZLINER s.r.o. Celkem ..........................................................................................................................................................45 000 Kč
BOMAR, spol. s r.o. Celkem .............................................................................................................................................. 41 000 Kč
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Přehled individuálních dárců s finančními dary nad 40 tis. Kč. 

Dary pod 40 tis. Kč nejsou uvedeny z důvodu jejich velkého množství a jsou evidovány v organizaci v databázi dárců.

       

Pavel Preus .................................................................................................................................................................120 000,00 Kč

Vladimír Nováček ...................................................................................................................................................... 96 000,00 Kč

Michal Jirák ................................................................................................................................................................... 75 000,00 Kč

Marcela Hrdá .............................................................................................................................................................. 60 000,00 Kč

Petr Formánek .............................................................................................................................................................50 000,00 Kč

Jiří Běhounek ................................................................................................................................................................50 000,00 Kč

Jiří Lízálek ......................................................................................................................................................................50 000,00 Kč

Dagmar Mačugová .....................................................................................................................................................50 000,00 Kč

Pavel Klein ....................................................................................................................................................................50 000,00 Kč

Karel Kuropata ............................................................................................................................................................40 000,00 Kč

Martin Pilný .................................................................................................................................................................40 000,00 Kč

Jaroslav Šalamoun .....................................................................................................................................................40 000,00 Kč

   

4.7 Veřejná sbírka

Veřejná sbírka je povolena Magistrátem hlavního města Prahy, lze ji konat na území České republiky a trvá od 25. 
září 2014 na dobu neurčitou. Počáteční stav sbírkového účtu byl k 1.1.2019 391 tis. Kč. V rámci této sbírky v roce 2019 
byly přijaty na účet veřejné sbírky dary v hodnotě 3 481 tis. Kč (v roce 2018 3 380 tis. Kč). Účelem sbírky je financování 
projektu Zdravotní klauniáda. V roce 2019 bylo ze sbírky využito 2 739 tis. Kč, k dalšímu použití je ve sbírce 1 133 tis. 
Kč. Částka k dalšímu použití je uložena na sbírkovém účtu a evidována ve zvláštním fondu ve vlastních zdrojích 
organizace. Veřejná sbírka je pravidelně kontrolována Magistrátem hl. m. Prahy. V předloženém vyúčtování nebyly 
shledány žádné nedostatky.

O zdrojích získaných z veřejné sbírky účtuje organizace na fondech. Průběžně organizace účtuje o použití výtěžku 
veřejné sbírky podvojným zápisem na vrub fondu veřejné sbírky a  ve prospěch účtu 648 –  Zúčtování fondů. 
Vykazovaný stav fondu veřejné sbírky odpovídá neutracené částce z veřejné sbírky určené pro další použití, tj. stavu 
sbírkového bankovního účtu.
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Přehled dárců přispívajících na veřejnou sbírku s finančními dary nad 40 tis. Kč. 

Dary pod 40 tis. Kč nejsou uvedeny z důvodu jejich velkého množství a jsou evidovány v organizaci v databázi dárců.

Kika Nábytek s.r.o. .......................................................................................................................................................115 048,78 Kč

ALLTOYS, spol. s r.o. .................................................................................................................................................. 128 934,00 Kč

Spolek DUCH (Dobrovolná a Účelná Charita) ..................................................................................................... 81 000,00 Kč

David Hořický ............................................................................................................................................................. 80 000,00 Kč

4.8 Dotace a nadační příspěvky

V roce 2019 společnost obdržela nadační příspěvky ve výši 457 tis. Kč (v roce 2018 540 tis. Kč). 

Přijaté dotace jsou prostředky poskytnuté z veřejných zdrojů, tedy zejména ze zdrojů státního rozpočtu, z rozpočtů 
územně samosprávných celků, ze zdrojů státních rozpočtů cizích států apod. V  roce 2019 neobdržela Zdravotní 
klaun, o.p.s. žádnou dotaci (v roce 2018 neobdržel Zdravotní klaun, o.p.s. žádnou dotaci). 

O těchto prostředcích účtuje organizace při přijetí na fondech, v případě čerpání potom fond rozpouští na účet 
691 – Dotace. V případě, že není celá přijatá částka dotace do konce roku utracena, je zbylá částka vykázána jako 
závazek na účtu skupiny 34 nebo jako výnos příštích období na účtech skupiny 38. V případě, že je utraceno v rámci 
dotovaného projektu více, než bylo zatím v rámci dotace přijato, účtuje organizace na vrub účtu skupiny 385 – příjmy 
příštích období ve prospěch účtu 691 – Dotace, tak aby výsledek hospodaření z dotace byl vždy nulový.

Přehled přijatých nadačních příspěvků v roce 2019
Nadační fond TESCO .............................................................................................................................................406 000,00  Kč

Nadační fond Seeding Knowledge ...........................................................................................................................51 000,00 Kč

4.9 Projekty obecně prospěšné společnosti

V roce 2019 obecně prospěšná společnost uskutečnila celkem 4 011 návštěv a akcí.

Pravidelné zdravotní klauniády pro děti tvoří hlavní program obecně prospěšné společnosti Zdravotní klaun. 
V současné době 86 profesionálních Zdravotních klaunů pravidelně navštěvuje 63 nemocnic, 8 zařízení pro seniory 
a 2 hospice po celé České republice.

3 172 klauniád proběhlo u malých pacientů v rámci pravidelných návštěv nemocnic napříč republikou.

V rámci svých návštěv se Zdravotními klauny pravidelně setkávají i s dětmi čekajícími na operaci v rámci programu 
NOS! Při něm speciálně vyškolení Zdravotní klauni doprovázejí pacienty a jejich rodiče procesem příprav na zákrok 
a cestou na operační sál. V roce 2019 doprovodili Zdravotní klauni malé pacienty na operační sál celkem 237krát. 

Sólo klauniády –  alternativa pravidelných klaunských návštěv v  několika menších nemocnicích, při které klaun 
přichází do nemocnice častěji a může doprovázet děti i na různá vyšetření.
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Dítě – je program určený velmi vážně nemocným dětem. Během návštěvy provází konkrétní Zdravotní klaun malého 
pacienta nemocnicí po dobu jeho hospitalizace, například v době, kdy probíhá dialýza. V roce 2019 proběhlo 145 
individuálních návštěva ve FN Motol.

16 návštěv se uskutečnilo u dětí na oddělení následné péče v Nemocnici Hořovice. Tyto děti přežívají pouze díky 
přístrojům a nemocniční lůžko je celým jejich životním prostorem.

Speciálně vyškolený tým přináší radost na lékařskou pohotovost v  rámci programu Klaunská pohotovost ve FN 
Brno. V roce 2019 se uskutečnilo 22 návštěv.

V roce 2019 se uskutečnilo 265 pravidelných klauniád v 8 zařízeních pro seniory.

Dalším programem společnosti je týdenní program Cirkus Paciento určený především pro dlouhodobě nemocné 
děti. Zdravotní klauni je navštěvují v průběhu celého týdne a během návštěv se s nimi podělí o dovednosti z oblasti 
kouzlení, žonglování a dalších cirkusových kousků. Čtyřdenní příprava vrcholí slavnostním vystoupením pro ostatní 
děti, rodiče, personál. Za rok 2019 se uskutečnilo 8týdenních programů Cirkusů Paciento.

Pro handicapované děti nabízí obecně prospěšná společnost jedinečný interaktivní hudební program Kutálka. 
V roce 2019 se uskutečnilo 37 vystoupení.

Program Přezůvky máme! je klauniáda pro velmi váženě nemocné děti v domácí péči. Cílem návštěvy je poskytnout 
duševní podporu nemocnému dítěti i jeho rodině, a vnést do jejich domova závan radosti. V roce 2019 Zdravotní 
klauni navštívili 10 dětí v domácí péči.

V  roce 2019 proběhlo Turné plné smíchu, během kterého navštívili Zdravotní klauni zařízení, která o spolupráci 
žádají, ale z důvodu kapacity zde nemůže být realizován pravidelný projekt. Tato mimořádná akce přinesla radost do 
8 zařízení pro děti i seniory napříč republikou.

Dalšími speciálními projekty jsou Koš plný humoru, klauniády v hospici, odborné prezentace a speciální klauniády. 
Speciálních klauniád a akcí se v roce 2019 uskutečnilo celkem 337.

V roce 2019 se uskutečnilo 25 odborných seminářů a konferencí pro odbornou veřejnost a studenty medicíny 2. a 3. 
lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

4.10 Daň z příjmů

Organizace je veřejně prospěšným poplatníkem v souladu s §17a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen ZDP). Organizace uplatňuje osvobození darů podle §19b odst. 2 b) ZDP vždy, když je 
to možné.

V případě, že organizace sníží základ daně v souladu s § 20 odst. 7 ZDP použije ušetřené prostředky získané touto 
úsporou na dani ke krytí nákladů související s činností organizace.

Příjmy, které jsou získávány formou darů, nepodléhají dani z příjmů podle § 18a zákona o dani z příjmů 586/1992 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů, a dani podléhají pouze příjmy, které nejsou od daně osvobozeny.
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5. Komentář k významným položkám rozvahy a výkazu zisku a ztráty

5.1 Dlouhodobý majetek

 
 Pořizovací 

cena 
 Oprávky

 k 1.1.2019 
 Oprávky

 k 31.12.2019 
 Zůstatková 

cena 

 Dlouhodobý nehmotný majetek 276 576,00 -276 576,00 -276 576,00 0,00

 Dlouhodobý hmotný majetek 212 693,00 -212 693,00 -212 693,00 0,00

 Dlouhodobý majetek celkem 489 269,00 -489 269,00 -489 269,00 0,00

5.2 Zaměstnanci 

Průměrný počet zaměstnanců a přehled osobních nákladů (v celých tis. Kč) za rok 2019 a 2018:

2019 2018

Počet zaměstnanců 12 13

Počet zaměstnanců na dohody o provedení práce (DPP) 11 17

Mzdové náklady 4 791 4 243

  Z toho mzdové náklady statutárních zástupců 657 670 

  Z toho mzdové náklady na DPP 147 144

Zákonné sociální pojištění 1 561 1 389

Zákonné a ostatní sociální náklady 289 198

Členům správní rady v roce 2019 nebyly poskytnuty žádné odměny ani funkční požitky, nebyly jim poskytnuty ani 
žádné půjčky, úvěry, záruky či jiná plnění. 
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5.3 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění k 31. 12. 2019 jsou ve výši 193 tis. Kč (v roce 2018 159 tis. Kč), 
z nichž 135 tis. Kč (v roce 2018 111 tis. Kč) představují závazky ze sociálního zabezpečení a 58 tis. Kč (v roce 2018 48 
tis. Kč) závazky ze zdravotního pojištění.

5.4 Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky

Závazky z obchodních vztahů jsou ve výši 2 713 tis. Kč (v roce 2018 2 663tis. Kč). 

Závazky z přímých daní jsou ve výši 57 tis. Kč (v roce 2018 50 tis. Kč).

Konečný stav finančních prostředků k 31. 12. 2019 je ve výši 44 309 tis. Kč (v roce 2018 32 487 tis. Kč), z toho 17 tis. Kč 
v hotovosti a 44 292 tis. Kč na bankovním účtu organizace.

5.5 Náklady a výnosy o.p.s.

Celkové náklady obecně prospěšné společnosti v roce 2019 jsou ve výši 48 081 tis. Kč (v roce 2018 49 876 tis. Kč). 
Rozdělení do jednotlivých skupin, jejich výše je uvedena v tabulce.

V  roce 2019 nevykazuje organizace žádné náklady nebo výnosy, které by byly mimořádné svým původem nebo 
objemem.

2019 2018

Projektové náklady 43 362 41 375

Provozní náklady  4 718  8 518

Celkem 48 081 49 876

5.6 Transakce se spřízněnými stranami

V  souladu se statutem poskytla organizace finanční podporu ve výši 6  966 tis. určenou na rozvoj mezinárodní 
spolupráce, realizaci mezinárodních projektů a vzdělávání v organizacích majících obdobné poslání. Tato činnost 
je realizována prostřednictvím zakladatele Red Noses Clowndoctors International. Tato částka nebyla ke konci 
účetního období uhrazena a je evidována v ostatních závazcích. 

53



5.7 Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření obecně prospěšné společnosti k 31. 12. 2019 činí – 78  tis. Kč (v roce 2018 +9 tis. Kč). Výsledek 
hospodaření je tvořen z  kurzových rozdílů, z  připsaných úroků na běžných a  termínovaných účtech. Od těchto 
výnosů jsou odečteny kurzové ztráty a bankovní poplatky. Výsledek hospodaření je určeny pro další činnost obecně 
prospěšné společnosti. 

Výsledek hospodaření za rok 2018 byl převeden do fondu na rozvoj organizace.

5.8 Závazky nevykázané v rozvaze

Obecně prospěšná společnost neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány v rozvaze. 

5.9 Majetek neuvedený v rozvaze

Kromě drobného majetku v zanedbatelné hodnotě neeviduje organizace žádný majetek neuvedený v rozvaze.

5.10 Informace dle §30 Vyhlášky

Obecně prospěšná společnost v příloze k účetní závěrce neuvádí ty informace dle § 30 Vyhlášky 504/2002 Sb. pokud 
pro tyto oblasti nemá obsah.

5.11 Významná následná událost

K datu sestavení účetní závěrky nejsou obecně prospěšné společnosti známy žádné významné následné události, 
které by ovlivnily účetní závěrku k 31. 12. 2019.

    Datum: 4. 6. 2020 Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby,  
která je účetní jednotkou
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Pomozte, aby se děti v nemocnicích
 zase smály. Má to smysl! Vážně.
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