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každý rok vás zveme, abyste s námi prošli předešlý rok 
a podívali se, kam všude jsme přinesli radost a co nové-
ho jsme vymysleli. Uplynulý rok 2020 byl kvůli epidemii 
covidu-19 velmi složitý a pro některé z vás možná i vel-
mi bolestný, přinesl však také velkou vlnu solidarity, 
pomoci a důvěry. A právě důvěru jsme ve Zdravotním 
klaunovi dostali mnohonásobně.

„Naše“ nemocnice nám daly důvěru hned po uvolnění 
jarní karantény. Jakmile to bylo možné, vrátili jsme se 
do většiny nemocnic i domovů pro seniory. Za dodr-
žování přísných hygienických opatření jsme tak mohli 
naživo znovu přinášet smích nejen pacientům, ale také 
přetíženému personálu. A vážíme si toho, že nás ne-
mocnice vnímají jako svoji nedílnou součást, a my tak 
můžeme stát po boku zdravotníků i nadále.

Velkou důvěru jsme dostali také od vás – našich dár-
ců a podporovatelů! Podpořili jste nás hned na začát-
ku, kdy nikdo nevěděl, jak se bude situace vyvíjet. My 
jsme díky tomu mohli vymýšlet nové způsoby, jak šířit 
radost i na dálku. Vytvořili jsme Virtuální klauniády, 
Klaunskou poštu a zábavný kanál Smích on-line. 

Že v těžké situaci je velkým pomocníkem dobrá nálada, 
už bylo dokázáno. Pomáhá ke zlepšení psychického 
stavu i k uzdravování. Proto doufáme, že i v roce 2021, 
ve kterém oslavíme 20 let existence, ji budou naši Zdra-
votní klauni moct rozdávat všem, kteří ji potřebují.

Děkujeme, že jste s námi! Bez vás bychom to nezvládli.

Srdečně

Kateřina Slámová Kubešová, ředitelka

Slovo úvodem

Vážení přátelé Zdravotního klauna,
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Projděte se s námi rokem 2020.
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Jak jsme zvládli covid-19? 

Rychle jsme se přizpůsobili nové situaci!
Na jaře se po světě začala šířit neznámá nemoc, kte-
rá pak v krátké době ovlivnila životy nás všech. Brány 
nemocnic a zařízení pro seniory se neprostupně uza-
vřely pro veškeré návštěvy. Malí pacienti i staří lidé byli 
najednou osamělejší než kdy dříve. A to je něco, co my 
ve Zdravotním klaunovi neradi vidíme. Okamžitě jsme 
tedy začali jednat.
I přesto, že po vyhlášení státní karantény se Zdravotní 
klauni stejně jako celý národ ocitli v izolaci, začali hned 
natáčet krátká klaunská videa. Videa jsme pravidelně 
zveřejňovali na YouTube na našem vlastním kanálu 
Smích on-line (strana 17). 
Pro nemocné děti, které uvízly doma nebo v nemocnici 
bez možnosti se s kýmkoli vidět, jsme vymysleli Virtuál-
ní klauniády přes telefon či počítač (strana 12).

Snad nejhůře na tom byli senioři, kteří se ocitli za pev-
nou hradbou domovů pro seniory – bez návštěv svých 
blízkých, a dokonce bez vzájemných kontaktů. Zdravotní 
klauni je „navštěvovali“ po Skypu a v rámci programu 
Klaunská pošta jim psali klaunské dopisy (strana 15).
Po ukončení karantény jsme se vrátili do nemocnic a do-
movů pro seniory naživo. Dodržovali jsme přísné hygie-
nické zásady – pod červenými nosy jednorázové roušky, 
dezinfekce rukou a rekvizit, klaunování s odstupem. 
Na podzim jsme roušky vyměnili za bezpečnější respi-
rátory a i díky tomu jsme se během druhé covidové vlny 
udrželi ve většině nemocnic. Ty totiž po jarní klaunské 
pauze trvaly na tom, že už o Zdravotní klauny nechtějí 
přijít – protože Zdravotní klauni jsou přeci nedílnou 
součástí nemocnic.

www.zdravotniklaun.cz/covid
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PROGRAMY PRO DĚTI



2 195 návštěv dětí v 63 nemocnicích 
po celé České republice

návštěv dětí v   nemocnicích 

Klauniády pro děti

Hlavním programem Zdravotních klaunů jsou pravi-
delné klauniády. Děti v 63 nemocnicích po celé České 
republice pravidelně navštěvuje 86 Zdravotních klaunů. 
Na tyto veselé vizity chodí klauni ve dvojicích a navště-
vují děti přímo na pokojích. 
Klauni sehrají u postele každého dítěte jedinečné im-
provizační představení, do něhož dítě co nejvíce zapojí. 
Děti se rády nechají vtáhnout do hry, zapomenou 
na bolest a přetaví ji v radost. Klaunské návštěvy pů-
sobí blahodárně i na vystresované rodiče, kteří jsou 
s dětmi v nemocnici. Také pro zdravotnický personál 
představují ohromnou pomoc a vzpruhu. Jak by taky 
ne – naši Zdravotní klauni jsou profesionálové, kteří 
jsou na tuto práci speciálně vyškolení.

Na jaře byly klauniády na chvíli přerušeny při státní 
karanténě. Klauni se ale do nemocnic vrátili hned, 
jak to bylo povolené. A nadšení bylo veliké – vedení 
nemocnic si plně uvědomilo důležitost klaunských 
návštěv u malých pacientů. Při podzimní vlně covidu 
už zůstala většina nemocnic klaunům přístupná. A tak 
namísto smutku vstoupila do srdcí nemocných dětí 
nová naděje a radost.

„ Na vaše pravidelné 
klauniády se děti i personál 

vždy velmi těší, a to nejen na oddě-
lení pediatrie, ale i v Dětské skupině. Ta 

vznikla pro děti našich zaměstnanců, aby 
se sestřičky a lékaři mohli věnovat pacien-

tům a o jejich ratolesti bylo dobře postaráno. 
Velmi si vážíme těch, kdo nás svou prací 
podporují. Vaše návštěva je pro nás vždy 

velkým povzbuzením. “
Jana Jírů, vrchní sestra pediatrie, 

Nemocnice Jablonec n. N.
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Na chirurgických odděleních velkých nemocnic, ve kte-
rých děti čekají na operaci, probíhá program NOS!. Ten 
má děti i jejich rodiče připravit na odjezd na operační 
sál bez obav a s úsměvem na rtech. 
Operační den je psychicky náročný a nervozita se táhne 
často celým dopolednem. Ale je tu Zdravotní klaun, 
který se pohybuje mezi pokoji a rozehrává s dětmi 
a rodiči různé situace a hry, které je uklidní. Čas vesele 
utíká, dokud nepřijde chvíle odjezdu na sál – a děti se 
ho nebojí, protože na strach neměly čas.
V roce 2020 byl program NOS! pochopitelně kvůli pro-
ticovidovým opatřením omezený, protože se v mnoha 
nemocnicích rušily plánované operace. Ale kdykoli to 
šlo, klauni v respirátorech stáli brzy ráno na odděle-
ní připravení uvítat nové příchozí.

182 návštěv / doprovodů na operační sál v 7 nemocnicích182 návštěv / doprovodů na operační sál v 7 nemocnicích nemocnicích nemocnicích

NOS! (Na operační sál!)

„ Díky Zdravotním 
klaunům jsme se synem prožili 

v nemocnici i hezčí chvilky. Od operací 
uběhly už tři roky, synovi je teď šest. 

A když se ho zeptám, jestli si ještě pamatuje 
na nemocnici, odpoví mi, že by chtěl zase 

vidět klauníky – bolest úplně vytěsnil. 
Byli jste příjemná posila nejen pro děti, 

ale také pro maminky. Jste úžasní 
a v nemocnicích prospěšní. “

maminka Leona
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40 návštěv u dětí na NIP v Nemocnici Hořovice

Program nazvaný Dítě probíhá ve  Fakultní  nemocnici 
Motol v Praze a  je velmi individuální. Jeho smyslem je 
být nablízku konkrétnímu malému pacientovi bě-
hem dlouhodobé nebo opakované hospitalizace  – 
například při častých dialýzách spojených s čekáním 
na transplantaci ledvin.
Cílem je vytvořit s dítětem co nejtěsnější kontakt, a pro-
to malého pacienta navštěvuje stále stejný 
Zdravotní klaun obvykle dvakrát týdně. 
Klaun je dítěti k dispozici i při  růz-
ných vyšetřeních, zákrocích nebo 
přípravě na operaci. Pomáhá 
mu vidět pobyt v nemocnici 
z  té lepší stránky a  přináší 
mu radost a přátelství. Obojí 
přispívá k  psychické poho-
dě nemocného dítěte a  tím 
i k úspěšnosti léčby.

to malého pacienta navštěvuje stále stejný 
Zdravotní klaun obvykle dvakrát týdně. 
Klaun je dítěti k dispozici i při  růz-
ných vyšetřeních, zákrocích nebo 

„ Chtěla 
bych moc podě-

kovat za pravidelné 
návštěvy Zdravotních klaunů 

při dlouhodobém pobytu 
na kardiocentru a na pediatrické 

JIP v Motole. Návštěvy byly 
úžasné a dokázaly rozesmát 

nejen Elišku, ale i mne. “
maminka Soňa

V roce 2020 jsme zdvojnásobili počet návštěv Zdravot-
ních klaunů u těžce nemocných dětí na oddělení násled-
né intenzivní péče (NIP) nemocnice v Hořovicích. Přes-
tože vnímání i schopnost reagovat na vnější podněty 
jsou u těchto dětí velmi omezené, klauni i zdravotnic-
ký personál jsou přesvědčeni, že děti vnímají humor 
a zvláště hudbu. Hudba je tedy důležitým prvkem těch-
to klauniád a klauni při nich hrají na nejrůznější (i exotic-

ké) hudební nástroje. 
Na žádost nemocnice jsme pokračovali v ná-

vštěvách i  v době přísných omezení kvůli 
covidu-19. Tak velký význam pro  děti, 

které nikdy neopouštějí svá lůžka, 
klauniády mají.

72 individuálních návštěv vážně 
nemocných dětí v nemocnici

Dítě Klauniády na oddělení 
následné intenzivní péče

Fotografi e byly pořízeny ještě před propuknutím pandemie.
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Klauni navštěvují lékařskou pohotovost brněnské 
nemocnice již druhým rokem. Program vznikl na žádost 
nemocnice v rámci prohlubování vzájemné spoluprá-
ce. Zdravotní klaun nastupuje do služby po uzavření 
ordinací dětských lékařů. A protože na pohotovost při-
jíždějí děti s akutními problémy, bývá tam vždycky dost 
napjaté ovzduší. Dětem je špatně a rodiče se o ně bojí. 
Na pohotovosti děti obvykle podstupují různá vyšet-
ření. Kvůli tomu tam stráví hodně času, a jelikož jim 
není dobře, je to pro ně hodně nepříjemné. Ale když je 
u toho Zdravotní klaun, čas běží jinak a taky nálada 
je úplně jiná. A strachu pomalu ubývá, až zmizí docela! 
Na lékařské pohotovosti rozesmává dětské pacienty 
čtyřčlenný, speciálně vyškolený klaunský tým, jehož 
členové se v návštěvách střídají. 

48 návštěv na dětské pohotovosti ve FN Brno48 návštěv na dětské pohotovosti ve FN Brno

Klaunská pohotovost

„ Byla jsem s dcerou 
na pohotovosti – zlomila si 

kůstky v noze. Díky přítomnosti 
úžasného Zdravotního klauna, 
který nám po celou dobu dělal 

společnost, se návštěva nemocnice 
nestala traumatickou vzpomínkou, 

ale zážitkem, o kterém dcera 
všude povídá. “

maminka Barbora
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6 týdenních programů v nemocnicích a léčebnách 

V léčebnách, na onkologii i na psychiatrii tráví nemoc-
né děti spoustu času. Není proto divu, že na ně často 
padne strach a beznaděj. A na to je nejlepším lékem 
Cirkus Paciento – unikátní program Zdravotních 
klaunů! Zdravotní klauni přijíždějí za dětmi každý den 
po dobu jednoho týdne a učí je různým dovednostem – 
kouzelnickým, akrobatickým, hudebním. Je až k nevíře, 
jaká parta umělců se z dětí za tu dobu vyklube. Na zá-
věr všichni předvedou své dovednosti velkému publiku 
při slavnostním představení. Na to se děti těší a těšení 
probouzí radost a zájem o život, což je pro vyléčení 
moc důležitá věc.

6 týdenních programů v nemocnicích a léčebnách 

Cirkus Paciento

„ Jménem dětí 
a jejich rodičů 

srdečně děkujeme 
Zdravotním klaunům. 

Jste jedničky. “
Strom Života

V roce 2020 jsme měli 
i jednu úplnou novinku. 
Ve spolupráci s mobilním 
hospicem Strom života se 
Cirkusu Paciento účastnily 
děti, kterým zemřel jeden 
z rodičů. Jejich tělo je zdra-
vé, ale duše utrpěla vážný 
šrám. I na toto zranění je 
Cirkus Paciento hojivou 
náplastí.
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6 návštěv v domácnostech

Program Přezůvky máme! je určen dětem v  domácí 
péči, které jsou těžce nemocné nebo kvůli nemoci izo-
lované od svých vrstevníků a okolního světa. Klaunská 
návštěva tak pro ně bývá velkým svátkem a radostí. 
Nově jsme program rozšířili o  variantu, kdy Zdravotní 
klauni přicházejí do rodin s  malými dětmi, v  nichž je 
těžce nemocný jejich tatínek nebo 
maminka. Tento program má 
nesmírnou sílu – prozáří 
neradostnou atmosfé-
ru. A  v  krajním případě 
jsou díky němu posled-
ní vzpomínky na toho, 
kdo odešel, spojeny 
s radostným zážitkem.

návštěv v domácnostech

Přezůvky máme!

těžce nemocný jejich tatínek nebo 
program má 

nesmírnou sílu – prozáří 
neradostnou atmosfé- „ Zdravotní klauni 

přijíždějí do rodin našich 
pacientů, kde jsou děti. Je úžasné, 

jak Zdravotní klauni dokážou 
zaujmout všechny věkové kategorie 
a uvolnit atmosféru, udělat legraci 
a hlavně vykouzlit úsměv a smích 

i v těžkých chvílích. “
Jana Šnerchová, poradce pro 

pozůstalé, mobilní hospic 
Strom života

7 představení pro děti s kombinovaným postižením

Kutálka je jedinečné představení stvořené pro handi-
capované děti a lidi, kteří s nimi sdílejí jejich neobyčej-
né životy. Prostřednictvím jednoduchého příběhu o hle-
dání a  nacházení jsou diváci vtaženi do  děje, a  tak se 
spolu s třemi klauny-muzikanty stávají aktéry předsta-
vení. Každý podle svých potřeb a možností může vidět, 
cítit, slyšet – prostě prožít příběh plný emocí.

V roce 2020 před vypuknutím epidemie proběhlo 
naživo sedm představení ve třech zařízeních. Pak 

byla zavedena proticovidová opatření, která 
Kutálku dočasně zastavila. S ohledem na po-

stižení dětí totiž nelze program uskutečnit 
virtuálně, protože tyto děti on-line podobu 
nechápou. A respirátorů se, stejně jako růz-
ných masek, bojí.

představení pro děti s kombinovaným postižením

Kutálka
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www.zdravotniklaun.cz/virtualniklauniady

Nesmí-li se do ne-
mocnice naživo, 
spojí se v době 
pravidelné klauniá-
dy klauni s nemocnicí 
virtuálně. Naši parťáci 
(např. herní terapeuti) pak 
s tabletem obcházejí nemoc-
niční pokoje. Větším nemocnicím 
jsme zapůjčili tablety, které jsme dostali darem. 
V olomoucké nemocnici „vysílali“ klauni na své oddělení 
z prosklené místnosti u vstupu. Potěšili tak nejen pacienty 
s tabletem, ale všechny kolemjdoucí. Za poskytnutí míst-
nosti děkujeme neziskové organizaci Šance.
Virtuální klauniádu ale můžete pro své dítě – ať je 
doma, nebo v nemocnici – také sami zdarma objednat. 
Na našem webu najdete klaunské „ordinační hodiny“. 
Stačí si zarezervovat konkrétní čas a dítě si pak s klaunem 
užije na dálku veselou půlhodinu.

140 virtuálních klauniád 140 virtuálních klauniád 

Virtuální klauniády

Virtuální klauniády se zrodily na jaře jako odpověď 
na omezení způsobená nástupem covidu-19 a mají 
dvě základní podoby – pravidelné a na objednávku.

pravidelné klauniá-
dy klauni s nemocnicí 

. Naši parťáci 
(např. herní terapeuti) pak 
s tabletem obcházejí nemoc-
niční pokoje. Větším nemocnicím 

„ Z domova 
jsme odjížděli se 

slzičkami – Ela se moc bála. 
Ale v nemocnici ji čekala virtuální 

návštěva skvělých Zdravotních 
klaunů. Večer před operací sestřička 
Ele vysvětlila, že dostane léky, krásně 
usne a na všechno zapomene. Takže 
Ela má znovu strach – tentokrát ale 
z toho, aby nezapomněla i na svoje 

klauny. “
maminka Vendula

NOVIN
KA
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PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ
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V programu Humor pro dříve narozené se Zdravotní 
klauni pravidelně setkávají se starší generací. Věříme 
totiž, že humor a smích patří k životu a mají nesmírný 
význam pro všechny, nejen pro děti. Lidé v domovech 
pro seniory často tráví podzim života bez radosti 
a zájmu okolí, a proto se Zdravotní klauni snaží jejich 
ponuré dny prosvětlit. 
Opakující se vlny proticovidových opatření zasáhly 
v největší míře právě staré lidi v různých zařízeních, ne-
boť zcela znemožnily jejich sociální kontakty a návštěvy 
blízkých. Zdravotní klauni dělali vše pro to, aby toto 
utrpení zmírnili. Pokud nemohli seniory navštěvo-

134 návštěv v 8 zařízeních pro seniory  zařízeních pro seniory 

Humor pro dříve narozené

vat osobně, setkávali se prostřednictvím internetu. 
Během videohovorů si společně povídali, zpívali a smáli 
se. Senioři na hru přistoupili, a někteří dokonce nevá-
hali zpívat a tančit!

„ Děkujeme 
moc za vaši nezištnou 

klaunskou práci a mnoho 
hodin radosti, které jste nám 

do Domova Slunovrat přinesli. Moc 
si toho vážíme a dovolíme se těšit 

na další spolupráci. “
Vojtěch Curylo, 

ředitel, Domov Slunovrat, 
Ostrava-Přívoz
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529 dopisů

Program Klaunská pošta vznikl na jaře jako 
rychlá reakce na uzavření domovů pro seniory 
pro veškeré návštěvy. Dříve narození si ještě vel-
mi dobře pamatují, že dopisy bývaly často jedinou 
možností, jak být v kontaktu s blízkými, leč fyzic-
ky vzdálenými lidmi. A tak se mohli se Zdravot-
ními klauny vrátit do dob minulých, kdy obálka 
s adresou a známkou skrývala rukou psaný dopis.
Zdravotní klauni si s klienty dopisy vyměňovali, 
některým intenzivní vzájemná korespondence 
vydržela po mnoho týdnů – dokud se zase ne-
setkali tváří v tvář.

dopisů

Klaunská pošta

NOVINKA

„ Děkujeme, 
že se společně s námi 

snažíte naše seniory povzbudit 
a motivovat, aby celé toto období 
zvládli. Vaše dopisy jim dokážou 

vykouzlit úsměv na tvářích a zlepšit 
den. Společně čekáme a těšíme se 
na další dopisy, fotografi e a jiné 

obrázky, které k nim přikládáte. “
Domov pro seniory Elišky 

Purkyňové, Praha
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V květnu přijela před brány Domova sv. Karla Boro-
mejského v Praze vysokozdvižná plošina a vyvezla 
Zdravotní klauny až před nejvyšší patro budovy. 
Klauni v pestrých kostýmech hráli a zpívali seniorům 
do oken jejich oblíbené písně a během následujících 
dvou hodin nevynechali jediný pokoj. Byla to jedineč-
ná akce pro radost!
A pro velký úspěch jsme Vzdušnou klauniádu zopa-
kovali ještě těsně před Vánocemi. Měla už vánoční 
náladu, klauni hráli seniorům do oken koledy, a jak se 
tak vznášeli ve vzduchu, vypadali jako andělé.

„ Když 
nemohou klauni 

k pacientům, nelení vymys-
let i tak netradiční a namáhavou 

cestu, jak se k nim dostat po plošině – 
a udělat radost, kterou senioři po dlouhé 

absenci návštěv svých rodin moc potřebují. 
Děkujeme klaunům, kteří pomohli přinést 

radost do našeho domu. “
S. M. Konsoláta 

Mgr. Miroslava Frýdecká, 
představená Domova sv. Karla 

Boromejského v Praze

Vzdušná klauniáda
pro dříve narozené

NOVIN
KA
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405 videí 405 videí 

Smích on-line

Tímto novým programem zareagovali Zdravotní klauni 
na jaře na vyhlášení celostátní karantény. Je to náš 
zábavný kanál na YouTube a Zdravotní klauni na něm 
dělají to, co umějí nejlíp – pobavit. Protože smát se 
potřebují všichni, je toto on-line videoalbum určeno 
úplně každému. Na co všechno se můžete podívat?

Veselá videa na různá témata
Podívejte se, jak klauni sportují, houbaří, vaří kávu nebo 
hrajou na schovávanou. Klauny vždy v úvodníku před-
staví precizní doktor Štětka. A jako koření tu jsou videa 
vrchní sestry Žofi ny Užvaněné, milovnice folklóru.
Originální klaunské písně
Naši klauni ovládají žánry od romantické písně po punk.
Live stream
Záznamy z přenosů se sestrou Sladěnou a doktorem 
(budoucím podprimářem) Čeňkem Žouželíkem.
Autorské pohádky
Četba pohádek je práce pro tři klauny: spisovatele, 
čtenáře a posluchače, kterému i pouhé poslouchání 
pohádky činí často neuvěřitelně klaunské potíže. 

www.smichonline.cz

NOVINKA
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I nadále pokračujeme v aktivní osvětě pro lékaře a se-
stry, kterým formou seminářů a prezentací přibližu-
jeme poslání a význam naší práce. Zároveň je sezna-
mujeme s principy hravého a radostného přístupu 
ke komunikaci, který mohou využít ve své profesi. 
Letos se uskutečnila jen část z naplánovaných pravidel-

ných seminářů pro 2. a 3. lékařskou fakultu Univerzity 
Karlovy. Na příští rok byl kvůli epidemii přeložen také 
plánovaný týdenní seminář pro mediky, na kterém 
budou naši experti spolupracovat s týmem psycholožek 
z FN Motol v Praze. 
Věříme, že rok 2021 bude příznivější a naši vzdělávací 
činnost nic neomezí.

Zdravotní klaun je nedílná 
součást nemocnic
Dobrá nálada pomáhá ke zlepšení psychického stavu 
i k uzdravování. Proto my, Zdravotní klauni, stojíme po boku 
zdravotnického personálu i v tomto náročném období. 
Dostali jsme důvěru a děláme všechno pro to, abychom ji 
nezklamali!

Proč mají Zdravotní klauni své pevné místo v nemocnicích?
  Dokážou zklidnit atmosféru ve stresovém prostředí.
  Vyvolávají smích, který přispívá ke zdravému fungování organismu (dech, tep, endorfi ny, imunita).
  Probouzejí zdravý nadhled, zmírňují obavy, strach a nejistotu, což vede k hladšímu průběhu léčby.
  Svou přítomností mohou u hospitalizovaných zahánět pocit osamění v době zákazu návštěv.
  Umí pacienta „rozmluvit“ a tím usnadňují výměnu důležitých informací mezi pacientem a zdravotnickým personálem.
  Návštěvy klaunů jsou tématem k další konverzaci, což přispívá k dlouhodobě dobré atmosféře.

5 seminářů a konferencií 

Odborné semináře a konference
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Nemocnice a jejich personál jsou našimi dlouholetými 
a blízkými partnery. Na jaře, v první vlně státní karan-
tény, jsme bohužel nemohli být v nemocnicích přítomni. 
Stále jsme s nimi ale byli v kontaktu, aby lidé, kteří v nich 
pracují, věděli, že stojíme pevně při nich. Naši klauni jim 
vyjadřovali podporu – posílali jim povzbudivé klaun-
ské vzkazy, videa a fotografi e, šili roušky nebo posílali 
dobroty. Zároveň jsme se pilně připravovali na návrat 
do nemocnic za ztížených podmínek, abychom nadále 
mohli zůstat po jejich boku.
Jsme vděční za důvěru, kterou nám nemocnice vyjádřily. 
Díky tomu jsme se za zvýšených hygienických opatře-
ní mohli do většiny z nich vrátit velmi brzy. Jsme rádi, 
že i nemocniční personál cítí důležitost radosti a smíchu, 
v této době snad ještě více než jindy. Dokazuje to nejen 
počet návštěv realizovaných v roce 2020, ale také samot-
né reakce vedení nemocnic a oddělení, které klauny 
vítají se srdcem na dlani.

„ Upřímně 
děkujeme Zdravotním 

klaunům, kteří přicházejí oživit 
a rozjasnit těžké chvíle spojené 

se zdravotními obtížemi i absencí 
sociálního kontaktu malých pacientů. 

I v nelehké době mimořádného nasazení 
zdravotníků a zvýšeného rizika onemocnění 

zákeřným covidem rozdávají Zdravotní klauni 
radost a úsměvy. Je to pro nás všechny 

velkou podporou a povzbuzením, 
že v tom nejsme sami. “

Ing. Antonín Tesařík,
ředitel, Nemocnice TGM 

Hodonín

„ Chceme poděkovat, že vás, 
Zdravotní klauny, epidemiologická 
situace neodradila a že dál jezdíte 

povzbuzovat a rozdávat smích nejen 
nemocným dětem, ale i jejich doprovodům 

a nám, kteří se o ně snažíme co nejlépe 
postarat. Díky, že jste s námi. “

Bc. Eva KOVÁŘOVÁ, 
vrchní sestra dětského oddělení, 

Vsetínská nemocnice

Spolupráce s nemocnicemi
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Zdravotní klauni jsou profesionálové. Aby mohli 
pracovat v nemocnicích, musí být opravdu dobrými 
herci a improvizátory a mít do určité míry i znalosti 
z medicíny, psychologie a komunikace. K potvrzení 
získané odbornosti musí všichni absolvovat certifi kaci 
společnou všem partnerským organizacím sítě Red 
Noses International (RNI). 
K prohloubení zejména klaunských a improvizačních 
dovedností, tak důležitých k výkonu našeho povolání, 
pořádáme množství uměleckých dílen. V roce 2020 
většina z nich proběhla on-line, což zní neuvěřitelně, 
ale podařilo se nám to. Byl to například workshop fran-
couzského lektora Amiho Hattaba, který byl zaměřený 
na virtuální klauniády.
Kromě praktických dílen proběhla i řada on-line semi-
nářů. Konaly se v rámci mezinárodního klaunského 
kempu a Mezinárodní školy humoru RNI. Připravili 
jsme také vlastní semináře – pod vedením Zdravotní 

klaunky Ireny Dubail na téma validace a komunikace 
se seniory, s psycholožkou Adélou Plačkovou na téma 
vývojové psychologie a psychologie seniorského věku.
K neustálému zlepšování klaunské práce máme 
tým uměleckých koučů. Ti běžně doprovázejí kolegy 
na klauniády a poskytují jim okamžitou zpětnou vazbu. 
Nově jsme zavedli i individuální konzultace on-line.
Také tradiční srpnové 
Národní setkání všech 
Zdravotních klaunů se 
konalo v on-line režimu. 
Připravovali jsme zejména 
strategii našeho setrvání 
v nemocničním prostředí 
s důrazem na přísné dodržo-
vání hygienických pravidel.

Profesionalita a rozvoj Zdravotních klaunů
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Zdravotní klaun je dlouholetým partnerem zastřešu-
jící mezinárodní organizace Red Noses Internati-
onal (RNI). Přispěli jsme do živé výměny zkušeností 
(na on-line setkáních) a byli jsme také aktivní ve všech 
pracovních skupinách RNI. Náš umělecký ředitel 
Petr Jarčevský a jeho zástupce Lukáš Houdek připra-
vují se zahraničními kolegy pokračování společného 
klaunského vzdělávání (kurikula). Intenzivně jsme 
se také zapojili do přípravy mezinárodní odborné 
publikace Humor ve zdravotnictví, která vyjde tiskem 
v angličtině a následně v dalších jazykových mutacích. 
Společně se všemi partnerskými organizacemi RNI 
připravujeme pravidla safeguardingu (interní kodex 
ochrany zdraví, bezpečnosti a lidských práv při práci 
s dětmi a bezbrannými klienty).
Zůstáváme také aktivními členy Evropské federace 
zdravotněklaunských organizací (EFHCO), která 
letos mimo jiné přispěla k rychlé výměně zkušeností 

s klaunskými návštěvami při pandemických opatřeních 
a různými variantami a podobami klaunské přítomnosti 
ve zdravotnických institucích. 
RNI společně s EFHCO uskutečnily rychlý průzkum 
na téma rozšíření covidu-19, kterého se zúčastnilo 
čtyřicet zdravotněklaunských organizací z celé Evropy. 
Jeho výsledky odhalily, v jakém směru jsou tyto orga-
nizace pandemií nejvíce zasaženy, jak se to projevuje 
na jejich schopnosti fi nancovat klaunské programy 
a jakým způsobem nejudržitelněji pokračovat v práci 
do budoucna.

Mezinárodní spolupráce
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Nemocnice ve Frýdku-Místku 17

Slezská nemocnice v Opavě 39

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj 43

Nemocnice Třinec 21

Nemocnice s poliklinikou Havířov 10

Olomoucký kraj Počet návštěv

FN Olomouc 41

Nemocnice Přerov 21

Nemocnice Prostějov 19

Nemocnice Šumperk 8

Nemocnice Šternberk 16

Pardubický kraj Počet návštěv

Pardubická nemocnice 42

Orlickoústecká nemocnice 41

Svitavská nemocnice 9

Plzeňský kraj Počet návštěv

FN Plzeň 70

Klatovská nemocnice 13

Domažlická nemocnice 10

Rokycanská nemocnice 7

Praha Počet návštěv

FN Motol 283

Všeobecná fakultní nemocnice 55

Thomayerova nemocnice 21

FN Bulovka 41

Středočeský kraj Počet návštěv

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav 30

Dětský domov Mladá Boleslav 33

Oblastní nemocnice Příbram 35

Oblastní nemocnice Kolín 41

Jihočeský kraj Počet návštěv

Nemocnice České Budějovice 65

Nemocnice Tábor 8

Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 9

Jihomoravský kraj Počet návštěv

FN Brno, Černopolní 307

FN Brno-Bohunice 20

Nemocnice Břeclav 30

Nemocnice Kyjov 20

Nemocnice TGM Hodonín 19

Karlovarský kraj Počet návštěv

Karlovarská krajská nemocnice 10

Nemocnice Sokolov 9

Nemocnice v Chebu 7

Královéhradecký kraj Počet návštěv

FN Hradec Králové 79

Dětský denní rehabilitační stacionář 8

Oblastní nemocnice Trutnov 9

Oblastní nemocnice Náchod 41

Oblastní nemocnice Jičín 19

Liberecký kraj Počet návštěv

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa 39

Krajská nemocnice Liberec 62

Jedličkův ústav, Liberec 13

Nemocnice Jablonec nad Nisou 39

Moravskoslezský kraj Počet návštěv

FN Ostrava-Poruba 144

Městská nemocnice Ostrava-Fifejdy 18

Vítkovická nemocnice 6

Programy Zdravotních klaunů v roce 2020

PRAVIDELNÉ KLAUNIÁDY PRO DĚTI
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Ústecký kraj Počet návštěv

Nemocnice Chomutov 8 

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem 37

Nemocnice Most 23

Nemocnice Děčín 19

Dětská psychiatrická nemocnice Louny 19

Kraj Vysočina Počet návštěv

Nemocnice Havlíčkův Brod 4 

Nemocnice Třebíč 8 

Nemocnice Jihlava 21

Nemocnice Pelhřimov 10 

Zlínský kraj Počet návštěv

Krajská nemocnice T. Bati, Zlín 41

Uherskohradišťská nemocnice 10

Nemocnice Valašské Meziříčí 10

Kroměřížská nemocnice 20

Vsetínská nemocnice 18

NOS! (Na operační sál!) Počet návštěv

FN Motol, Praha 58

FN Plzeň 32

FN Hradec Králové 22

FN Olomouc 19

FN Ostrava-Poruba 18

Nemocnice Třinec 20

FN Brno, Dětská nemocnice, Černopolní 13

PRAVIDELNÉ KLAUNIÁDY PRO DĚTI CELKEM 2 377

NOS! (Na operační sál!) CELKEM 182

KLAUNIÁDY PRO DŘÍVE NAROZENÉ
Jihomoravský kraj Počet návštěv

Domov pro seniory Mikuláškovo n., Brno 15

Domov pokojného stáří Kamenná, Brno 25

Moravskoslezský kraj Počet návštěv

Charitní dům sv. Václava, Ostrava 15

Domov Slunovrat, Ostrava 14

Pardubický kraj Počet návštěv

Domov pro seniory Sloupnice 13

Olomoucký kraj Počet návštěv

Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice 9

Praha Počet návštěv

Domov sv. Karla Boromejského 21

Domov pro seniory Elišky Purkyňové 22

KLAUNIÁDY PRO SENIORY CELKEM 134

NOVINKY A SPECIÁLNÍ PROGRAMY
Klaunská pošta pro dříve narozené (novinka) 529

Smích on-line (novinka) 405

Virtuální klauniády (novinka) 140

Dítě 72

Klaunská pohotovost 48

Klauniády na oddělení následné intenzivní péče 40

Cirkus Paciento 30

Speciální klauniády 23

Kutálka 7

Přezůvky máme! 6

Odborné semináře a konference 5

NOVINKY A SPECIÁLNÍ PROGRAMY CELKEM 1 305

Celkový počet návštěv v roce 2020 .................. 3 816
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Individuální dárci 
78,91%

Veřejná sbírka 
6,36 %

Nadační příspěvky a dotace 
1,63 %

Zdravotní klauni v číslech

Struktura fi nancování 2020

Firemní dárci 
13,10 %

Počet klauniád a akcí

Rozložení dětských klauniád v krajích

Dětské klauniády 
2 377

Novinky reagující 
na covid 

1 074

Speciální programy 
231

Klauniády pro dříve narozené 
134

Jihočeský .................................................................................. 82
Jihomoravský .......................................................................409
Karlovarský ..............................................................................26
Královéhradecký ................................................................... 178
Liberecký .................................................................................153
Moravskoslezský ..................................................................336
Olomoucký ............................................................................ 124

Pardubický ...............................................................................92
Plzeňský ..................................................................................132
Praha .......................................................................................458
Středočeský ........................................................................... 139
Ústecký ...................................................................................106
Vysočina ...................................................................................43
Zlínský ......................................................................................99
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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!

Přispěvatelem Vaší neziskové organizace jsem mnoho let, a jak jsem zjistila, v širší 
rodině nejsem sama. Činnost Zdravotního klauna má veliký záběr. Velmi oceňuji 
průhlednost a finanční hospodaření, nasazení terénních pracovníků (klaunů) 
a v neposlední řadě profesionalitu ve všech směrech. Pro mě jste prostě JEDNIČKA. 
Proto budu i nadále ráda Vaší podporovatelkou.

dárkyně Jana V.

Děkuji za optimismus obsažený v čemkoliv, co se Klauna týká. Základní idea mne 
nadchla hned v počátku a od té doby ve mně máte sympatizanta a drobného, leč 
dokud budu žít, tak vytrvalého přispěvatele. Stále vám držím palce, neboť vaše čin-
nost je úleva, injekce naděje a optimismu do žil všech strádajících – od dětí po starší 
lidi. Takže se mnou můžete počítat! Děkuji vám za vše, co pro strádající děláte.

dárce Vladimír Ř.

Jiří Běhounek
Blanka a Petr Formánkovi
Jitka Hudousková
Boleslav Jelínek
Jan Kratochvíl
Karel Kuropata

Jiří Lízálek
Dagmar Mačugová
Zdeněk Navrátil
Vladimír Nováček
Miroslav Otépka
Jan Patřičný

Pavel Preus
Jiří Suchánek
Miroslav Svoboda
Jiří Vaverka 
Věra Matlochová In memoriam

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

BEL Sýry Česko a.s.
Citrix Systems Czech Republic s.r.o.
ELECTRONIC DESIGN s.r.o.
emro s.r.o.
Install, spol. s r.o.
IS MONT spol. s r.o.
KNOWLIMITS Group a.s.

Kreatigos s.r.o.
Mirage Distribution, s.r.o.
Nadace ČEZ
Nadace Karel Komárek Family 
Foundation
Nadační fond ŠKODA AUTO
Pharmonia s.r.o.

PRO-DOMA, SE
S & D Pharma CZ, spol. s.r.o.
SP TECHNOLOGY s.r.o.
TRIOMEX s.r.o.
TTCP s.r.o.
ZLINER s.r.o.

Děkujeme za podporu a spolupráci v roce 2020.

Spolupracující firmy a organizace

4 P & P, spol. s r.o.
Bisnode Česká republika, a.s.
CRM pro neziskovky, o.s
Daktela s.r.o.
DirectSoft, s.r.o.
Fórum dárců z.s.
Garp Integrated s.r.o
Kafe na schodech

KANCL s.r.o.
Květinářství LUKA:SH
Lemniskáta, o.p.s.
Monitora Media s.r.o.
Paříkova Property, s.r.o.
STATECH s.r.o.
Thrift store
UniCredit Bank Czech Republic and 

Slovakia, a.s.
www.svihej.cz
Zahradnictví Chládek
Želivka s.r.o.
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Zvláštní poděkování dobrým duším za podporu patří

Partnerské organizace

Mediální partneři

Jana Andrésková
Vilma Benešová
Jaroslav Bouzek
Regína Broková
Jozef Haládik
František Havlík

Jana Heřmanová
Silvie Hodová
Petr Hochman
Monika Houdková
Dana Hradecká
Martin Humpolec

Zuzana Kocábová
Eva Kynclová
Jan Lébl
Gabriela Markova
Martin Menšík
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.)
Cesta domů
DEBRA ČR, z.ú.
Ledovec, z.s.

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.
Nadační fond dětské onkologie KRTEK
Šance o.p.s.
Úsměvy - spolek pro pomoc lidem s Downovým syn-
dromem a jejich rodinám.

Nefinanční dárci

3M Česko, spol. s r.o.
ACTIVA spol. s r.o.
Alza.cz a.s.
BATIST Medical a.s.

ESET software spol. s r.o.
Na podporu aktivit v NB, z.s.
Perfect Distribution a.s.
Pilulka Lékárny a.s.

PRA-P-OR s.r.o.
Respilon Group, s.r.o.
Tessuti Sport s.r.o.
Y Soft Corporation, a.s.
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Zdravotní klauni přinášejí do Nemocnice Třinec radost v situacích, kdy dětským pacientům není 
moc do smíchu. Rozveselí smutná očka, vykouzlí na tvářích úsměv a přivedou nejmenší na jiné 
myšlenky.

Smích má neuvěřitelnou moc a přispívá ke zlepšení psychické kondice hospitalizovaných dětí 
a jejich rodičů, ale také vytíženého personálu. Zdravotní klauni rovněž doprovázejí dětské paci-
enty až ke dveřím operačního sálu, čímž minimalizují pocit strachu před plánovaným zákrokem. 
Po probuzení z narkózy se děti často ptají právě na klauna, což je známkou toho, že tato činnost 
má smysl a dokáže odbourat úzkost a zlepšit malým pacientům náladu.

Bc. Karmen Cieslarová, vrchní sestra, dětské odd. Nemocnice Třinec

Na rozdíl od většiny lidstva vašim klaunům respirátory, opatřené veselým červeným nosem, 
vysloveně sluší. Srdečně zdravím a těším se na další spolupráci.

PhDr. Jana Šífová, MBA, zástupce zdravotnického náměstka pro NLZP  
pro Dětskou nemocnici, FN Brno

Zdravotníci

Malí pacienti a jejich rodiče

Byla jsem se synem hospitalizována ve Vítkovické nemocnici. Bohužel měl menší zdravotní kom-
plikaci po adenotomii a vytrvale zvracel. Ale pak se stal zázrak – po návštěvě Zdravotních klaunek, 
jejichž parádní představení sršelo vtipem, pozitivní energií a léčivým smíchem, byl syn doslova  
okamžitě v pořádku. Šedá barva z obličeje zmizela, vrátila se mu chuť k jídlu a nauzea byla pryč. 

Na vlastní kůži jsem zažila, že projekt Zdravotních klaunů má obrovský význam a patří nejen  
do nemocnic, ale všude tam, kde dušička dítěte strádá. Smích prostě léčí!

Michaela, maminka

Zdravotní klauni navštěvují nemocné a potřebné  

po celé České republice. 
A všude s sebou nosí radost. Z jejich návštěv se radují:
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• Centrum Hájek
• Centrum pečovatelských a 

ošetřovatelských služeb Město Touškov
• Centrum Provázení
• Charitní dům pro seniory v Hnojníku
• Charitní dům sv. Václava, Ostrava-

Heřmanice
• DC Čtyřlístek
• Den dětské onkologie
• Denní stacionář ÚSMĚV Třebíč
• Dětská psychiatrická nemocnice Louny
• Dětská psychiatrická nemocnice Opařany
• Dětské centrum Ostrůvek,p.o.
• Dětské centrum Strančice
• Dětský denní rehabilitační stacionář 

Hradec Králové
• Dětský domov Zlín
• Domácí hospic sv. Zdislavy
• Domažlická nemocnice
• Domov pokojného stáří Kamenná, Brno
• Domov pro seniory Elišky Purkyňové
• Domov pro seniory Kamenec, Ostrava
• Domov pro seniory Mikuláškovo n. Brno
• Domov pro seniory Sloupnice
• Domov pro seniory U Kašny
• Domov pro seniory U Moravy
• Domov Sluníčko Ostrava-Vítkovice
• Domov Slunovrat, Ostrava
• Domov sociálních služeb Chotělice
• Domov sv. Františka Náměšť na Hané
• Domov Sv. Karla Boromejského
• Domov pro osoby se zdravotním 

postižením NOVÁČEK
• Dům pokojného stáří sv. Anny V. Bystřice
• FN Brno - Černopolní -Dětská nemocnice
• FN Brno-Bohunice
• FN Hradec Králové
• FN Olomouc

• FN Ostrava-Poruba
• FN Plzeň
• FN v Motole
• Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
• Hospic sv. Lukáše
• Jedličkův ústav, Liberec
• Karlovarská krajská nemocnice
• Klatovská nemocnice
• Krajská nemocnice Liberec
• Krajská nemocnice T. Bati, Zlín
• Kroměřížská nemocnice
• Léčebna Košumberk
• Léčebna Křetín
• Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
• Městská nemocnice Ostrava-Fifejdy
• MŠ a ZŠ Kociánka
• MŠ Štíbrova
• Nemocnice Brandýs nad Labem
• Nemocnice Břeclav
• Nemocnice České Budějovice, a.s.
• Nemocnice Chomutov
• Nemocnice Děčín
• Nemocnice Havlíčkův Brod
• Nemocnice Hořovice
• Nemocnice Jablonec nad Nisou
• Nemocnice Jihlava
• Nemocnice Kyjov
• Nemocnice Most
• Nemocnice Na Bulovce
• Nemocnice Pelhřimov
• Nemocnice Přerov
• Nemocnice Prostějov
• Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
• Nemocnice s poliklinikou Havířov
• Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj
• Nemocnice Sokolov
• Nemocnice Šternberk
• Nemocnice Šumperk

• Nemocnice Tábor, a.s.
• Nemocnice TGM Hodonín
• Nemocnice Třebíč
• Nemocnice Třinec
• Nemocnice v Chebu
• Nemocnice Valašské Meziříčí
• Nemocnice ve Frýdku-Místku
• Oblastní nemocnice Jičín
• Oblastní nemocnice Kolín
• Oblastní nemocnice Mladá Boleslav
• Oblastní nemocnice Náchod
• Oblastní nemocnice Příbram
• Oblastní nemocnice Trutnov
• Orlickoústecká nemocnice
• Pardubická nemocnice
• Rehabilitační stacionář Zlín
• Rokycanská nemocnice
• Senior centrum Otrokovice
• Slezská nemocnice v Opavě
• Šumperk, Dětské centrum Pavučinka, p. o.
• Svitavská nemocnice
• Thomayerova nemocnice
• Uherskohradišťská nemocnice
• Vítkovická nemocnice
• Všeobecná fakultní nemocnice
• Vsetínská nemocnice
• ZŠ a MŠ  ELPIS Brno
• ZŠ a SŠ Březejc u Velkého Meziříčí
• ZŠ Autistická

Děkujeme všem našim spolupracujícím zařízením za projevenou důvěru.
Vážíme si toho, že jsme jim mohli i v těžké době stát po boku.



Zdravotní  
klauni působí 
v České republice
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Kde všude nás potkáte



VIRTUÁLNÍ KLAUNIÁDY
VESELÁ ONLINE SETKÁNÍ SE ZDRAVOTNÍM KLAUNEM

Radostných 30 minut se Zdravotním klaunem 
Zdarma pro všechny nemocné děti

Stačí jen internet a mobil nebo počítač

Rezervujte na
www.virtualniklauniady.cz
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Účetní závěrka



  

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 31.12.2020

v organizaci

Zdravotní klaun, o.p.s.

Praha, 26. května 2021
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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 31.12.2020 za účetní období 1.1.2020 – 31.12.2020

Termín provedení auditu

12.04.2021 – 26.05.2021

Ověření provedl a zprávu auditora zpracoval

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

odpovědný auditor: Ing. Jan Černý, evidenční číslo KAČR 2455
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
určena 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 31.12.2020, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2020 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 31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok
končící 31.12.2020 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
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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. 2020 (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 45 474 52 572

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. 71 689 363

B. II. 1. Odběratelé (311) 52 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 19 30

B. II. 5. Ostatní pohledávky (315) 56 643 329

B. II. 6. Pohledávky za zaměstnanci (335) 57 9 3

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 1 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 44 342 52 101

B. III. 1. Peněžní prostředky v pokladně (211) 72 17 27

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

B. III. 3. Peněžní prostředky na účtech (221) 74 44 292 52 072

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. 84 443 108

B. IV. 1. Náklady příštích období (381) 81 35 66

B. IV. 2. Příjmy příštích období (385) 82 408 42

Aktiva celkem                                                                                                 Součet A. až B. 85 45 474 52 572
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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 34 895 45 134

A. I. Jmění celkem                                                                                                    Součet A.I.1. až A.I.3. 90 23 360 33 929

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

A. I. 2. Fondy (911) 88 23 197 33 766

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 11 535 11 205

A. II. 1. Účet výsledku hospodaření (963) 91 x -63

A. II. 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 92 -78 x
A. II. 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93 11 613 11 268

B. Cizí zdroje celkem                                                                                              Součet B.I. až B.IV. 95 10 579 7 438

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 10 385 7 199

B. III. 1. Dodavatelé (321) 106 2 713 3 475

B. III. 2. Směnky k úhradě (322) 107

B. III. 3. Přijaté zálohy (324) 108

B. III. 4. Ostatní závazky (325) 109 7 086 2 923

B. III. 5. Zaměstnanci (331) 110 326 446

B. III. 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 111 1
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B. III. 7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 112 198 266

B. III. 8. Daň z příjmů (341) 113

B. III. 9. Ostatní přímé daně (342) 114 57 82

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 6

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

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

B. IV. Jiná pasiva celkem                                                                                    Součet B.IV.1. až B.IV.2. 133 194 239

B. IV. 1. Výdaje příštích období (383) 130 194 239

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

Pasiva celkem                                                                                                               Součet A. až B. 134 45 474 52 572
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Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2020 (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 39 061 39 061

A. I. 1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 3 609 609

A. I. 2. Prodané zboží 4

A. I. 3. Opravy a udržování 5 5 5

A. I. 4. Náklady na cestovné 6 26 26

A. I. 5. Náklady na reprezentaci 7 64 64

A. I. 6. Ostatní služby 8 38 357 38 357

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 7 838 7 838

A. III. 10. Mzdové náklady 14 5 703 5 703

A. III. 11. Zákonné sociální pojištění 15 1 853 1 853

A. III. 12. Ostatní sociální pojištění 16

A. III. 13. Zákonné sociální náklady 17 282 282

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. 21 684 684

A. V. 16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 22 2 2

A. V. 17. Odpis nedobytné pohledávky 23

A. V. 18. Nákladové úroky 24
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A. V. 19. Kursové ztráty 25 624 624

A. V. 20. Dary 26

A. V. 21. Manka a škody 27

A. V. 22. Jiné ostatní náklady 28 58 58

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 89 89

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

36 89 89

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 47 678 47 678

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

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

B. II. 3. Přijaté příspěvky (dary) 45

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 47 615 47 615

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 98 98
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B. IV. 8. Kursové zisky 52 516 516

B. IV. 9. Zúčtování fondů 53 47 001 47 001

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 47 615 47 615

C. Výsledek hospodaření před zdaněním                                                      ř. 61 - (ř. 39 - ř.37) 62 -63 -63

D. Výsledek hospodaření po zdanění                                                                             ř. 62 - ř. 37 63 -63 -63
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Rok končící 31. 12. 2020

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 vznikla 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 

    Jana Gylden

    Kateřina Kulhánková

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 Organizations.

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 2020. Rozvahovým dnem dle § 19 odst. 1) Zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví je 31. 12. 2020.

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 2020 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 2020 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.

48



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 2020 činí konečný zůstatek tohoto účtu 66 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 2020 činí konečný zůstatek tohoto účtu 
239 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 42 tis. Kč. 

K 31. 12. 2020 neeviduje organizace žádné výnosy 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 2020 obecně prospěšná společnost obdržela finanční dary v celkové výši 53 332 tis. Kč, z toho 45 785 tis. Kč 
(v roce 2019 40 763 tis. Kč) jsou dary od fyzických individuálních dárců a 7 547 tis. Kč (v roce 2019 7 685 tis. Kč) jsou 
dary od firemních dárců.  V roce 2020 činí hodnota nefinančních darů 0 tis. Kč (v roce 2019 0 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. .......................................................................................................................................................... 400 000 Kč

Doubleshot, s.r.o. .............................................................................................................................................................300 000 Kč

Amazon Logistic Prague, s.r.o. ....................................................................................................................................... 127 000 Kč

ČECH VZDUCHOTECHNIKA, s.r.o. ............................................................................................................................. 100 000 Kč

Jirous, spol. s r.o. ................................................................................................................................................................. 80 000 Kč

ELECTRONIC DESIGN, s.r.o. ........................................................................................................................................... 60 000 Kč

Mirage Distribution, s.r.o. .................................................................................................................................................56 000 Kč

Kreatigos, s.r.o. ......................................................................................................................................................................53 120 Kč

BEL Sýry Česko, a.s. ............................................................................................................................................................50 000 Kč

S & D Pharma CZ, spol. s.r.o. ............................................................................................................................................50 000 Kč

KNOWLIMITS Group, a.s. .................................................................................................................................................50 000 Kč

Pharmonia, s.r.o. ..................................................................................................................................................................50 000 Kč

Citrix Systems Czech Republic ,s.r.o. ............................................................................................................................. 46 800 Kč

ZLINER, s.r.o. ........................................................................................................................................................................45 000 Kč

PRO-DOMA, SE ................................................................................................................................................................... 44 522 Kč

RIFF RAFF, s.r.o. ....................................................................................................................................................................42 526 Kč

Install, spol. s r.o. ................................................................................................................................................................40 000 Kč

TRIOMEX, s.r.o. ...................................................................................................................................................................40 000 Kč

TTCP, s. r. o. ..........................................................................................................................................................................40 000 Kč

IS MONT, spol. s r.o. ..........................................................................................................................................................40 000 Kč

SP TECHNOLOGY, s.r.o. ...................................................................................................................................................40 000 Kč

emro, s.r.o. ...........................................................................................................................................................................40 000 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.

       

Věra Matlochová ..................................................................................................................................................................313 438 Kč

Mgr. Pavel Preus .................................................................................................................................................................120 000 Kč

Ing. Vladimír Nováček........................................................................................................................................................ 62 000 Kč

Jan Patřičný ..........................................................................................................................................................................60 000 Kč

Dagmar Mačugová .............................................................................................................................................................. 55 000 Kč

Ing. Jiří Lízálek ...................................................................................................................................................................... 50 000 Kč

Jan Kratochvíl .......................................................................................................................................................................49 000 Kč

Ing. Boleslav Jelínek ............................................................................................................................................................46 000 Kč

Ing. Miroslav Svoboda .......................................................................................................................................................46 000 Kč

Ing. Karel Kuropata .............................................................................................................................................................40 000 Kč

Blanka a Petr Formánkovi .................................................................................................................................................40 000 Kč

Ing. Jiří Suchánek.................................................................................................................................................................40 000 Kč

Ing. Zdeněk Navrátil ...........................................................................................................................................................40 000 Kč

Miroslav Otépka .................................................................................................................................................................40 000 Kč

Mgr. Jitka Hudousková ......................................................................................................................................................40 000 Kč

Jiří Vaverka............................................................................................................................................................................40 000 Kč

MUDr. Jiří Běhounek ..........................................................................................................................................................40 000 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. 2020 1 133 tis. Kč. V rámci této sbírky v roce 
2020 byly přijaty na účet veřejné sbírky dary v hodnotě 3 666 tis. Kč (v roce 2019 3 481 tis. Kč). Účelem sbírky je 
financování projektu Zdravotní klauniáda. V roce 2020 bylo ze sbírky využito 21 tis. Kč, k dalšímu použití je ve sbírce 
4 778 tis. Kč. Částka k dalšímu použití je uložena na sbírkovém účtu a evidována ve zvláštním fondu ve vlastních 
zdrojích organizace. 

23.12.2020 bylo předloženo Magistrátu hlavního města Prahy průběžné vyúčtování veřejné sbírky. Správní orgán 
neshledal pochybení v čerpání prostředků a schválil veřejnou sbírku pro další období. 
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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..

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. .........................................................................................................................................................84 458,00 Kč

4.8 Dotace a nadační příspěvky

V roce 2020 společnost obdržela nadační příspěvky ve výši 939 tis. Kč (v roce 2019 457 tis. Kč).  

432 tis. Kč byla část příspěvku C&A Nadace, který získala společnost prostřednictvím svého zakladatele Red Noses 
International. Prostředky byly určeny na projekty v  roce 2019, ale nadační příspěvek společnost obdržela v  roce 
2020 a byl zaúčtován proti účtu časového rozlišení příjmů 385 020.

Přehled přijatých nadačních příspěvků v roce 2020
Nadační fond TESCO ...................................................................................................................................................98 000,00 Kč

Fórum dárců ČSOB pomáhá regionům  ....................................................................................................................89 079,00 Kč

Nadace ČEZ .....................................................................................................................................................................75 000,00 Kč

Nadace Karel Komárek Family Foundation .............................................................................................................. 71 000,00 Kč

Nadační fond ŠKODA AUTO ...................................................................................................................................... 50 000,00 Kč

MONETA Money Bank, a.s. .......................................................................................................................................... 32 128,00 Kč

Nadace 700 let města Plzně ....................................................................................................................................... 30 000,00 Kč

Nadace PRECIOSA ........................................................................................................................................................25 000,00 Kč

Nadační fond MIXIT ..................................................................................................................................................... 36 000,00 Kč

Nadační příspěvek minulých období C&A ................................................................................................................432 381,18 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 2020 neobdržela Zdravotní 
klaun, o.p.s., žádnou dotaci (v roce 2019 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 
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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.

4.9 Projekty obecně prospěšné společnosti

Počet návštěv Zdravotních klaunů byl v roce 2020 významně ovlivněn pandemií Covid-19. Došlo k poklesu návštěv 
vyžadujících fyzickou přítomnost Zdravotních klaunů. Tento pokles byl kompenzován vznikem nových programů na 
dálku, tak aby i v době pandemie společnost naplňovala své poslání. 

Pravidelné projekty a programy

V roce 2020 obecně prospěšná společnost uskutečnila celkem 3 816 návštěv a akcí.

Pravidelné zdravotní klauniády pro děti stále tvořily hlavní program obecně prospěšné společnosti Zdravotní klaun. 
V  roce 2020 době 86 profesionálních Zdravotních klaunů pravidelně navštěvovalo 63 nemocnic, 8 zařízení pro 
seniory a 2 hospice po celé České republice.

2 377 klauniád proběhlo u malých pacientů v rámci pravidelných návštěv nemocnic napříč republikou. V rámci těchto 
návštěv se Zdravotními klauni pravidelně setkávali s dětmi čekajícími na operaci v rámci programu NOS!, při kterém 
speciálně vyškolení Zdravotní klauni doprovázejí pacienty a jejich rodiče procesem příprav na zákrok a cestou na 
operační sál. V roce 2020 doprovodili Zdravotní klauni malé pacienty na operační sál celkem 182 krát.

Programem určeným velmi vážně nemocným dětem je program Dítě. Během své návštěvy provází konkrétní 
Zdravotní klaun malého pacienta nemocnicí v době, kdy probíhá dialýza či další léčba. V rámci pilotního projektu se 
uskutečnilo ve FN Motol v Praze 72 návštěv u dětí čekajících na transplantaci ledvin či se srdeční vadou.

40 návštěv se uskutečnilo na oddělení následné intenzivní péče u těžce nemocných dětí v nemocnici v Hořovicích.

Speciálně vyškolený tým Zdravotních klaunů realizoval 48 návštěv na dětské pohotovosti v  Dětské fakultní 
nemocnici v Brně. 

V roce 2020 se uskutečnilo 134 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 2020 se uskutečnilo šest týdenních programů Cirkusů Paciento.

Pro handicapované děti nabízí obecně prospěšná společnost jedinečný interaktivní hudební program Kutálka. 
V roce 2020 se uskutečnilo 7 vystoupení.

Přezůvky máme! je program 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. Nově jsme návštěvy rozšířili i do 
rodin, kde je velmi vážně nemocný jeden z rodičů. V roce 2020 Zdravotní klauni navštívili 6 dětí v domácí péči.
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Speciální projekty a programy

V důsledku pandemie Covid-19 byly zavedeny nové projekty, díky kterým Zdravotní klauni mohli rozdávat smích 
a radost bez nutnosti fyzické přítomnosti. V programu Klaunská pošta jsme rozeslali 529 ručně psaných dopisů 
opuštěným seniorům v době zákazu návštěv, díky projektu Smích on-line bylo možno shlédnout 405 nově vytvořených 
zábavných videí a proběhlo 140 virtuálních klauniád pro nemocné děti i seniory v nemocnicích i domácím prostředí. 
Dalšími speciálními projekty jsou klauniády v hospici a speciální klauniády. 

Speciálních klauniád a akcí se v roce 2020 uskutečnilo celkem 1 305.

V roce 2020 se uskutečnilo 5 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 §19 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 § 18 zákona o dani z příjmů 586/1992 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů, a dani podléhají pouze příjmy, které nejsou od daně osvobozeny.

5. Komentář k významným položkám rozvahy a výkazu zisku a ztráty

5.1 Dlouhodobý majetek

 
 Pořizovací 

cena 
 Oprávky

 k 1.1.2020
 Oprávky

 k 31.12.2020
 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
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5.2 Zaměstnanci 

Průměrný počet zaměstnanců a přehled osobních nákladů (v celých tis. Kč) za rok 2020 a 2019:

2020 2019

Počet zaměstnanců 14 12

Počet zaměstnanců na dohody o provedení práce (DPP) 9 11

Mzdové náklady 5 703 4 791

  Z toho mzdové náklady statutárních zástupců 757 657 

  Z toho mzdové náklady na DPP 152 147

Zákonné sociální pojištění 1 853 1 561

Zákonné a ostatní sociální náklady 282 289

Členům správní rady v roce 2020 nebyly poskytnuty žádné odměny ani funkční požitky, nebyly jim poskytnuty ani 
žádné půjčky, úvěry, záruky či jiná plnění. 

5.3 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění k 31. 12. 2020 jsou ve výši 266 tis. Kč (v roce 2019 193 tis. 
Kč), z nichž 182 tis. Kč (v roce 2019 135 tis. Kč) představují závazky ze sociálního zabezpečení a 84 tis. Kč (v roce 2019 
58 tis. Kč) závazky ze zdravotního pojištění.

5.4 Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky

Závazky z obchodních vztahů jsou ve výši 6 398 tis. Kč (v roce 2019 9 800 tis. Kč).  Z toho činí ostatní závazky 2 923 
tis. Kč (v roce 2019 7 086 tis. Kč) a závazky dodavatelům 3 475 tis. Kč (v roce 2019 2 713 tis. Kč).

Závazky z přímých daní jsou ve výši 82 tis. Kč (v roce 2019 57 tis. Kč).

Konečný stav finančních prostředků k 31. 12. 2020 je ve výši 52 101 tis. Kč (v roce 2019 44 309 tis. Kč), z toho 27 tis. Kč 
v hotovosti, 2 tis. Kč ceniny a 52 072 tis. Kč na bankovním účtu organizace.

5.5 Náklady a výnosy o.p.s.

Celkové náklady obecně prospěšné společnosti v  roce 2020 jsou ve výši 47 678 tis. Kč (v roce 2019 48 081 tis. 
Kč). Rozdělení do jednotlivých skupin, jejich výše je uvedena v tabulce. V roce 2020 nevykazuje organizace žádné 
náklady nebo výnosy, které by byly mimořádné svým původem nebo objemem.
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2020 2019

Projektové náklady 43 445 43 362 

Provozní náklady  4 233  4 718

Celkem 47 678 48 081 

5.6 Transakce se spřízněnými stranami

V souladu se statutem poskytla organizace finanční podporu ve výši 7 686  tis. Kč (v roce 2019 6 966 tis. Kč) určenou 
na rozvoj mezinárodní spolupráce, realizaci mezinárodních projektů a vzdělávání v organizacích majících obdobné 
poslání. Tato činnost je realizována prostřednictvím zakladatele Red NosesClowndoctors International. Tato částka 
nebyla ke konci účetního období plně uhrazena a doplatek ve výši 2 863 tis. Kč  je evidován v ostatních závazcích. 

5.7 Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření obecně prospěšné společnosti k 31. 12. 2020 činí – 63  tis. Kč (v roce 2019 – 78 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. 

Ztráta za rok 2019 byla pokryta fondem tvořeným výsledky hospodaření předchozích let. Na vrub výsledku 
hospodaření byla zaúčtována ztráta vzniklá v minulých letech chybným výpočtem kurzových rozdílů. 

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. 2020.
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