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Slovo úvodem
Vážení a milí,

přemýšlím, co napsat na začátek. Co je nejdůležitější, na co nezapomenout…  
Spíše než souvislý text mi v hlavě běží pocity.

 

VDĚČNOST

RADOST

RYCHLOST

To je charakteristika roku 2021 v Dítěti v srdci.

Potkali jsme tolik úžasných lidí, kteří se rozhodli podpořit naši práci. Potkali jsme tolik 
odborníků, kteří nám na naší cestě pomáhají. Potkali jsme tolik lidství a pokory, kolik 
se nám ani nezdálo možné.

Žijeme v dobré společnosti, nenechte si namluvit nic jiného. My to víme. Každý den 
to zakoušíme. A tak – navzdory tomu, jak je téma naší práce těžké – zažíváme pocit 
smysluplnosti a radosti z toho, že se nám daří naplňovat naše cíle a že můžeme vidět 
výsledky.

O systémovou změnu a začlenění perinatální paliativní péče jako běžné součásti 
zdravotnictví usilujeme už od roku 2014. V letošním roce jsme začali sklízet úrodu. 
Bohatou.

Tak se stalo, že se nám výrazně zrychlilo pracovní tempo a rozrostl se kolektiv. Ale je 
nám spolu dobře a práce nás baví.

Přeju vám všem, ať máte také kolem sebe dobré lidi. Ať vám dává smysl to, co děláte. 
A ať nás pokud možno nepotřebujete.

Za celý tým Dítěte v srdci 
Alena Peremská 
ředitelka 
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Dítě v srdci  
a jeho poslání

Podporujeme a provázíme rodiny zasažené ztrátou 
miminka v jakékoliv fázi těhotenství, během porodu 

nebo krátce po něm. Zároveň se podílíme na postupné 
přeměně perinatální paliativní péče v ČR.

 

Název: Perinatální hospic Dítě v srdci, z.s.

Datum vzniku: 8. listopad 2014

Sídlo: Jiráskovo náměstí 71, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČO: 03503747, Spisová značka L 9842 vedená u Krajského soudu 
v Hradci Králové

Bankovní spojení: 268275371/0300

Transparentní účet organizace: 123-1263960227/0100

Facebook: https://www.facebook.com/perinatalnihospicDitevsrdci/

Web: www.ditevsrdci.cz

E-mail: info@ditevsrdci

Linka krizové intervence: 731 031 064 (denně 8:00-16:00)
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Naše vize
Perinatální paliativní péče je běžnou součástí českého zdravotnického systému.

Náš cíl
Naším cílem je, aby perinatální paliativní péče byla poskytována automaticky při ztrátě 
miminka, nabízela se jako možnost volby i při diagnostikování vážné vývojové vady 
plodu, začala se vyučovat na lékařských fakultách, na katedrách porodní asistence 
a katedrách sociální práce. Rodiny po ztrátě dítěte by také měly při propuštění 
z nemocnice automaticky dostávat kontakt na následnou péči a podporu.

 
 
Usilujeme o:
• tvorbu a začlenění postupů perinatální paliativní péče,

• kultivaci prostředí a otevírání etických dilemat, 

• změnu paradigmatu společnosti v souvislosti se smrtí nenarozeného dítěte.

Naše zásady:
• neutralita,

• profesionalita,

• tolerance a otevřenost,

• citlivost a empatie,

• kvalita a zodpovědnost.

Řídíme se filozofií Family-centred Care, která usnadňuje spolupráci mezi rodinou 
a  odborníky, udržuje rovnováhu mezi potřebami rodiny a radami odborníků, jedná 
s rodiči jako s rovnocennými partnery. 
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Co děláme a proč
Jsme registrovanou službou odborného sociálního poradenství. Jsme tu pro všechny 
zasažené ztrátou miminka. Poskytujeme pomoc a podporu nejen v oblasti sociální, 
ale i krizové intervence a poradenství pro pozůstalé. Působíme na území celé České 
republiky. Nabízíme pomoc rodičům, ale také jejich blízkým - kteří chtějí rodiče 
podpořit a neví jak. 

Záleží nám na tom, aby rodiče měli při rozhodování všechny dostupné informace. 
Bezplatně je podporujeme nejen v okamžiku ztráty miminka, ale také dlouhodobě.

Pomáháme rodinám:
• které se rozhodují o ukončení těhotenství v jeho rané fázi,

• které stojí před volbou, jestli těhotenství ukončit, nebo děťátko nechat odejít 
přirozeně – když dítěti byla diagnostikována život limitující vada,

• kterým nečekaně v průběhu těhotenství zemřelo miminko,

• které ztratily své dítě a chtějí svou bolest sdílet, ale i blízkým osobám, které chtějí 
pomoci rodičům, kteří přišli o miminko.

Rodičům pomáháme od první chvíle:
• poskytujeme krizovou intervenci,

• spolupracujeme při tvorbě plánů péče v nemocnici,

• doprovázíme rodiny během těhotenství a porodu,

• poskytujeme odborné sociální poradenství a poradenství pro pozůstalé,

• podporujeme rodiny při zajištění pohřebních obřadů a rozloučení,

• poskytujeme duchovní podporu rodinám,

• zpětně dohledáváme uložené ostatky miminek (v případě neuskutečnění 
pohřbu),

• kromě maminek a tatínků podporujeme i další členy rodiny jako sourozence nebo 
prarodiče.

Rodiče po ztrátě dítěte podporujeme i dlouhodobě:
• tvoříme a kompletujeme memoryboxy a předáváme je rodičům a do nemocnic,

• vedeme podpůrnou diskusní skupinu pro rodiče po perinatální ztrátě a budujeme 
další podpůrné i svépomocné skupiny,
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• pro rodiče organizujeme aktivity: víkendové pobyty, duchovní poutě pro rodiny, 
putovní výstavy, benefiční koncerty a jiné osvětové akce,

• realizujeme a podporujeme budování pietních míst.

Vzděláváme
• Připravujeme kurzy a semináře perinatální paliativní péče pro odbornou 

veřejnost.

• Školíme týmy gynekologicko-porodních profesí.

• Vzděláváme studentky porodní asistence a jiných zdravotnických oborů. 

• Vytváříme školení perinatální paliativní péče pro odborníky. 

• Nabízíme stáže na pracovišti. 

• Aktivně prezentujeme nebo pořádáme odborné konference. 

• Poskytujeme telefonické poradenství pro odborníky. 

• Tvoříme podpůrné materiály pro rodiče i odborníky. 
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Vedení organizace

Správní rada

Bc. Alena Peremská 
zakladatelka a ředitelka 
předsedkyně správní rady

Ing. Lenka Novotná 
členka správní rady

Ing. Kateřina Jelínková 
členka správní rady

Hana Doskočilová 
členka správní rady

Bc. Kristýna Štefanides 
členka správní rady

Členové správní rady vykonávali své funkce bez nároku na honorář a v roce 2021 jim 
nebyly poskytnuty žádné naturální ani finanční požitky. Jejich funkce jsou čestnými 
funkcemi. 

Správní rada Ředitelka

PRO RODIČE

• Krizová  
intervence

• Sociální  
poradenství

• Poradenství  
pro pozůstalé

PRO ODBORNÍKY

• Vzdělávání

• Projektové 
řízení

NAŠE PROJEKTY

• Aktivity  
pro rodiny

• Memoryboxy

• Budování 
pietních míst

OPERATIVA

• Finance

• Komunikace 
a PR

• Administrativa
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Důležité momenty 
pro Dítě v srdci

2011 • vznik myšlenky, kontakt s Amy Kuebelbeck

2014 • založení Dítěte v srdci

2015
• první memoryboxy,

• první školení perinatální paliativní péče pro 
zdravotníky a další pomáhající profesionály

2017
• první smluvní spolupráce s fakultní nemocnicí,

• založení dobrovolnické podpůrné komunity 
Tvoříme pro Dítě v srdci

2018
• vznik pobočky Jihočeské Dítě v srdci,

• přípravy realizace prvních pietních míst

2019 • začátek registrované sociální služby - odborného 
sociálního poradenství

2020
• založení soukromé komunity na Facebooku 

Dítě v srdci pro rodiče po ztrátě miminka,

• 461 rodin1 v naší péči

2021

• spolupráce na Koncepci péče o děti se závažnou 
život limitující či ohrožující diagnózou s Institutem 
Pallium, z.ú.,

• 1158 rodin1 v naší péči      

2011
1 Číslo zahrnuje údaje za organizaci Perinatální hospic Dítě v srdci, z.s., nezahrnuje údaje jiných spolupracujících subjektů.
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Naše projekty  
v roce 2021

Memoryboxy

Pietní místa

Výstava 
Dítě v srdci

Podpůrná diskuzní 
skupina

Průvodce pro rodiny 
při ztrátě dítěte

Nová marketingová 
komunikace

Vzdělávání
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Memoryboxy  
Dítěte v srdci

Motto: „Krabice, kterou nechcete,  
ale stane se nejcennějším, co máte.“

Memoryboxy pomáhají rodičům uchovat maximální množství vzpomínek na  jejich 
miminko, dávají jim pocit, že s jejich dítětem bylo dobře zacházeno, a i když 
krátce, přesto měli možnost být dobrými rodiči. Memorybox podporuje rodičovské 
kompetence. Provází procesem truchlení a usnadňuje jej.

Zdravotníkům dává memorybox pocit, že mohou rodině v těžkých chvílích nabídnout 
hmatatelnou pomoc a podporu.

Na memorybox úzce navazuje služba odborného sociálního poradenství a následná 
možnost dlouhodobé psychické podpory rodiny po propuštění z nemocnice.
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Nemocnice v ČR, kde naše memoryboxy pomáhají 
 

 

Chcete vědět více?

Potřebujete o memoryboxech zjistit více informací? Aktuální seznam všech 
nemocnic najdete na našich webových stránkách www.ditevsrdci.cz.

Rok 2021 v číslech

Memoryboxy - Dítě v srdci, z. s.

Memoryboxy

Fakultní nemocnice Brno

Porodnice na Obilním trhu

Fakultní nemocnice Olomouc

Městská nemocnice Ostrava,

příspěvková organizace

Fakultní nemocnice v Motole

Porodnice Apolinář

Fakultní nemocnice Bulovka

Všeobecná fakultní nemocnice

v Praze

Fakultní nemocnice Hradec

Králové

Fakultní nemocnice Plzeň

Nemocnice Ivančice p.o.

Nemocnice ve Frýdku-Místku,

p.o.

Nemocnice Cheb

Nemocnice Třebíč,

příspěvková organizace

Nemocnice AGEL Šternberk

Oblastní nemocnice Rychnov

nad Kněžnou

Oblastní nemocnice Náchod:
Dětské a novorozenecké

oddělení

Orlickoústecká nemocnice

Nemocnice Pelhřimov,

příspěvková organizace

Klatovská nemocnice |

Nemocnice Plzeňského kraje

Nemocnice Sokolov

Oblastní nemocnice Jičín

309  
rozdaných  

memoryboxů

35  
porodnic v ČR nabízí 

memoryboxy
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Pietní místa pro rodiny 
po ztrátě dítěte
Téměř každý z nás má ve svém okolí rodinu, která během těhotenství nebo krátce 
po  narození přišla o své vytoužené dítě. Sdílení bolesti, duchovní a psychologická 
pomoc, ale také možnost se s miminkem rozloučit jsou nezbytné v procesu vyrovnání 
se s touto událostí.

Je mnoho rodin, které své miminko nemohly pojmenovat a důstojně pohřbít – až 
do roku 2017 bylo jejich dítě spáleno s dalším anatomicko-patologickým materiálem 
z nemocnice. Nemají tak za svým miminkem kam jít, není nikde pohřbeno. 

Proto pomáháme budovat na hřbitovech pietní místa, kde lze na své dítě vzpomenout 
a udělat jeden z mnoha kroků na cestě k uzdravení bolesti.

Rok 2021 v číslech
V roce 2021 jsme k našim pietním 
místům v Třeboni a Olomouci 
vybudovali dvě nová – na Hoře 
Matky Boží v Králíkách a na hřbitově 
Sv. Otýlie v Českých Budějovicích.

4  
pietní místa 

Dítěte v srdci
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Výstava Dítěte v srdci 
Pro potřeby prezentace činnosti naší organizace jsme v druhé polovině roku 2021 
připravili novou výstavu o perinatální paliativní péči. Výstavní panely zmiňují původní 
myšlenku Dítěte v srdci i jeho vizi do budoucna a přináší podrobné informace o našich 
službách. Jejich součástí jsou i příběhy rodin, které prošly ztrátou dítěte. 

Do konce roku 2021 výstava proběhla na více než 10 místech České republiky. Velký 
zájem o výstavu projevují nemocnice i pořadatelé odborných konferencí v oblasti 
perinatální paliativní péče. 
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Podpůrná diskuzní 
skupina
V období před pandemií byla naše činnost založená především na osobním setkávání. 
Bohužel to bylo v době covidu znemožněno, proto jsme hledali cestu, jak rodiče 
podpořit a jak s nimi být v kontaktu. Nejdříve jsme pro menší okruh zájemců založili 
na platformě Facebooku uzavřenou podpůrnou skupinu pro rodiny po ztrátě dítěte.  
On-line prostředí bylo v té době jediné možné řešení. Skupina se hned od svého 
založení začala v roce 2021 velmi rychle rozšiřovat. V současné době má přes 1200 
aktivních členů. Skupinku odborně vedou naše krizové interventky a poradci pro 
pozůstalé.

On-line skupinová terapeutická forma práce se nám velmi osvědčila a chceme ji 
i nadále rozvíjet jako alternativu možné péče a podpory rodin i v době mimo pandemii. 
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Průvodce pro rodiny 
při ztrátě miminka
Již několik let se setkáváme s rodiči, kteří prošli ztrátou dítěte. Rozhodli jsme se naše 
zkušenosti proměnit v praktický souhrn informací, rad a doporučení, které mohou 
rodičům pomoci nelehké období lépe zvládnout. Vše jsme shrnuli do průvodce při 
ztrátě miminka: … když na začátku přichází konec…

K jeho vydání jsme obdrželi záštitu od české společnosti paliativní medicíny ČLS JEP. 
První vydání publikace proběhlo na konci roku 2021 v nákladu 2000 ks a náš průvodce 
… když na začátku přichází konec… je nedílnou součástí našich memoryboxů 
a bezplatně distribuován zdravotníkům i ostatním pomáhajícím profesím. Současně je 
volně ke stažení na našich webových stránkách.

Publikace přehledně představuje možnosti, které rodiče v dané situaci mají. 
Nestanovuje přesné návody a rady, jak těžké životní období zvládnout. Co některým 
rodičům pomáhá, to jiným nemusí vyhovovat. Napomáhá rodičům zvolit si cestu 
za uzdravením, která pro ně bude ta pravá. 

Průvodce je odrazem zkušeností celého našeho týmu Dítěte v srdci. Propisuje se 
v něm letitá zkušenost našich krizových interventek, sociálních pracovnic i poradkyň 
pro pozůstalé, které se s rodinami po ztrátě miminka setkávají. Naše příručka se tak 
stává neocenitelným průvodcem nejen pro porod a období těsně následující po ztrátě, 
ale pomáhá rodinám i v dlouhodobém horizontu.
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Nová marketingová 
komunikace
V druhé polovině roku 2021 jsme sjednotili svůj vizuální styl, který postupně 
propisujeme do našich materiálů a komunikace.

V září 2021 jsme spustili nové webové stránky. Naším cílem bylo vytvořit přehlednější 
a uživatelsky příjemnější web, na kterém rodiny i odborníci naleznou všechny potřebné 
informace. Zpřehlednili jsme původní obsah, doplnili jsme řadu nových a praktických 
kapitol. S rostoucí oblibou chytrých telefonů jsme si i my uvědomovali, že každý 
uživatel našeho webu si zaslouží přehlednou navigaci a kvalitní obsah bez omezení. 
Proto jsme udělali náš web plně responzivní.

Začali jsme psát blog „#ZE SRDCE“, kde sdílíme informace o našich aktivitách, 
úspěších, novinkách v oblasti perinatální paliativní péče či o různých událostech 
z  oboru. Přinášíme zde inspiraci pro rodiny zasažené ztrátou i pro zdravotnické 
a pomáhající profese. 

Posilujeme naše působení na sociálních sítích. Vedle Facebooku jsme začali aktivně 
působit také na Instagramu, na LinkedInu a také jsme spustili vlastní YouTube kanál. 
Komunikaci na Facebooku jsme rozšířili vedle našeho hlavního profilu organizace 
o skupiny pro pomáhající profese, pro rodiny po ztrátě miminka, pro „tvořilky“ Dítěte 
v srdci. Provozujeme Obchůdek pro Dítě v srdci, kde prodejem či koupí vystaveného 
zboží mohou zájemci podpořit naši činnost.
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Vzdělávání
Oblast perinatální ztráty je velmi široká a obsáhlá, proto je vzdělávání v tomto tématu 
nikdy nekončící proces. Dobrou a kvalitní péči může poskytovat jen ten odborník 
zdravotní či pečující profese, který neustále rozšiřuje své poznatky, získává vhled 
i široký nadhled na tematiku ztráty miminka.

Jak vzděláváme
• přípravou kurzů a seminářů na míru pro odbornou veřejnost

• vzděláváním gynekologicko-porodních profesí

• přednášením pro studentky porodní asistence a jiných zdravotnických oborů

• stážemi na pracovišti

• aktivní účastí či pořádáním odborných konferencí

• telefonickým poradenstvím pro odborníky

• tvorbou podpůrných materiálů pro rodiče i odborníky

Vzdělávání v roce 2021
Období pandemie vzdělávání moc neprospívalo. Přes všechna omezení se nám však 
v tomto roce podařilo uspořádat několik vzdělávacích kurzů pro 156 zdravotníků 
či členů pomáhajících profesí. Pokud to situace umožňovala, navštěvovali jsme týmy 
přímo na jejich pracovištích nebo jsme volili školení v dostupných platformách on-line. 

V rámci dlouhodobé spolupráce s Katedrou porodní asistence na Masarykově 
univerzitě v Brně jsme přednášeli pro dva ročníky budoucích porodních asistentek. 
Proběhla také příprava na výuku perinatální paliativní péče pro mediky 4. ročníku 
Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

Aktivně jsme se zúčastnili XII. Celostátní konference paliativní medicíny v Plzni, kde 
zazněl náš příspěvek na téma Truchlení on-line v době covidu, a pro řadu zájemců 
jsme na této konferenci připravili workshop Memoryboxy a jejich využití, kde se nám 
povedlo úspěšně navázat mnoho další spolupráce.
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Ocenění
Ocenění Neziskovka roku hodnotí profesionalitu práce neziskových organizací, 
zviditelňuje ty nejlepší a dává příklad ostatním. Ocenění udílí Nadace rozvoje občanské 
společnosti (NROS). Získali jsme 

2.  
místo v Ceně veřejnosti 

(Neziskovka  
roku 2021)

5.  
místo v ocenění  

Neziskovka roku 2021 
(kategorie Malá 

neziskovka)
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Úspěchy
Finanční podpora od nadačního fondu Abakus v Advokační akademii pro organizace 
podporující rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním. Jedná se o dvouletý 
vzdělávací program zaměřený na advokační dovednosti organizací prosazující práva 
rodičů. 

Paliativní stipendium od nadačního fondu Abakus pro Kristýnu Štefanides, která 
se tím přidala k naší ředitelce Aleně Peremské, která toto dvouleté stipendium pro 
paliativní leadery obdržela v roce 2019.
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Střípky z našich aktivit
Rok 2021 nám i přes různá pandemická opatření umožnil realizovat řadu krásných 
jednorázových i dlouhodobých projektů a aktivit. Přinášíme krátkou fotoreportáž, 
která představuje naše aktivity v předchozím roce. Nasajte atmosféru našich koncertů, 
duchovních poutí či odhalování pietních míst. Podívejte se na místa, kde pomáhají naše 
memoryboxy. Nahlédněte pod pokličku Dítěte v srdci a nezapomeňte nás sledovat 
na našem blogu na webu www.ditevsrdci.cz.
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Podporují nás
Nemohli bychom existovat bez finanční a materiální podpory veřejných, nadačních, 
firemních zdrojů a darů individuálních dárců. Proto děkujeme všem za pomoc a podporu 
naší činnosti na podporu rodičů po ztrátě miminka. Vážíme si jakékoliv pomoci!  

Finančně nás pravidelně či jednorázově podporují individuální dárci, firmy, podnikatelé 
či jiné organizace. Prostředky získáváme také v rámci charitativních koncertů a prodejů 
v našem facebookovém Obchůdku S láskou pro Dítě v srdci. Velké množství darů 
tvoří také příznivci, kteří vlastní činností spoluvytvářejí obsah našich memoryboxů. 
Vzhledem k tomu, že naše služby jsou dostupné v celé ČR, dostává se nám podpory 
také od měst a obcí formou darů, finančních prostředků či dotací. 

Díky našim dárcům a podporovatelům můžeme naše služby zkvalitňovat, rozšiřovat 
a  poskytovat téměř neomezeně. Všechny naše služby jsou pro rodiny díky této 
podpoře bezplatné. Všem našim podporovatelům ze srdce děkujeme!

Projekt: PERINATÁLNÍ A PALIATIVNÍ PÉČE – 
ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_04
7/0015751 je spolufinancován Evropskou unií.

Pomoc rodinám, u kterých došlo ke ztrátě (úmrtí) očekávaného dítěte v období před porodem, při porodu  
nebo krátce po něm. Hlavním cílem projektu je zvýšený a včasný záchyt těchto rodin a poskytnutí 
adekvátních forem pomoci v jejich situaci krizovým interventem a sociálním pracovníkem.
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Naše služba  
v roce 2021 v číslech
V průběhu roku 2021 byla služba poskytnuta celkem 1158 rodinám - to znamená 
všem potřebným členům rodiny, kde zemřelo dítě (tj. v rámci jedné sociální události 
jsme poskytli službu více lidem). Našimi klienty nejsou jen rodiny, které si prochází 
akutní perinatální ztrátou. Patří mezi ně i rodiny, které o dítě přišly již v minulosti, ale 
jejich ztráta nebyla nikým ošetřena a obrací se na nás s žádostí o pomoc s odstupem 
času. Za rok 2021 bylo uzavřeno 858 nových smluv. Péči jsme poskytovali uživatelům 
služby ze všech krajů České republiky.

 
*Do přehledu jsou zahrnuty údaje pouze za organizaci Perinatální hospic Dítě 
v srdci, z.s., přehled nezahrnuje údaje jiných spolupracujících subjektů.

1158  
rodin v naší péči

1418  
konzultací s klienty

1164  
hodin poskytnutých 

služeb

343  
dnů poskytnuté 

péče
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Vývoj naší služby 
Celkový počet hodin poskytnutých 

služeb v letech 2019–2021
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v letech 2019–2021
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Počet klientů 2021 - dle jednotlivých krajů
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Rozvaha 
R o z v a h a (Bilance)

(v celých tisících Kč)
ke dni 31.12.2021

IC
0 3 5 0 3 7 4 7

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

Perinatální hospic Dítě v srdci, z.s.

Jiráskovo nám. 71
Kostelec nad Orlicí
51741

Výčet položek
podle vyhlášky č.504/2002 Sb.

Stav k prvnímu
dni účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního obdobíAKTIVA

Číslo
řádku

Dlouhodobý majetek celkemA. 254624141

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem I. 23102

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje      1. 3

Software      2. 4

Ocenitelná práva      3. 5

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek      4. 6

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek      5. 7

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek      6. 8

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek      7. 23109

Dlouhodobý hmotný majetek celkem II. 254610410

Pozemky      1. 11

Umělecká díla, předměty a sbírky      2. 12

Stavby      3. 24269113

Hmotné movité věci a jejich soubory      4. 14

Pěstitelské celky trvalých porostů      5. 15

Dospělá zvířata a jejich skupiny      6. 16

Drobný dlouhodobý hmotný majetek      7. 17

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek      8. 18

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek      9 1319

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek     10. 12020

Dlouhodobý finanční majetek celkem III. 21

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba      1. 22

Podíly - podstatný vliv      2. 23

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti      3. 24

Zápůjčky organizačním složkám      4. 25

Ostatní dlouhodobé zápůjčky      5. 26

Ostatní dlouhodobý finanční majetek      6. 27

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem IV. 29

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje      1. 30

Oprávky k softwaru      2. 31

Oprávky k ocenitelným právům      3. 32

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku      4. 33

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku      5. 34

Oprávky ke stavbám      6. 35

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí      7. 36

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů      8. 37

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům      9. 38

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku     10. 39

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku     11. 40

Krátkodobý majetek celkemB. 2851289341
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Stav k prvnímu
dni účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního obdobíAKTIVA

Číslo
řádku

Zásoby celkem I. 261542

Materiál na skladě      1. 261543

Materiál na cestě      2. 44

Nedokončená výroba      3. 45

Polotovary vlastní výroby      4. 46

Výrobky      5. 47

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny      6. 48

Zboží na skladě a v prodejnách      7. 49

Zboží na cestě      8. 50

Poskytnuté zálohy na zásoby      9. 51

Pohledávky celkem II. 73752

Odběratelé      1. 1453

Směnky k inkasu      2. 54

Pohledávky za eskontované cenné papíry      3. 55

Poskytnuté provozní zálohy      4. 756

Ostatní pohledávky      5. 57

Pohledávky za zaměstnanci      6. 558

Pohledávky za institucemi soc.zabezpečení a veřejného zdravotní pojišt.      7. 59

Daň z příjmů      8. 60

Ostatní přímé daně      9. 61

Daň z přidané hodnoty     10. 62

Ostatní daně a poplatky     11. 63

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem     12. 64

Nároky na dotace a ostat.zúčtování s rozpočtem orgánů úz.samospr.celků     13. 65

Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti     14. 66

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí     15. 67

Pohledávky z vydaných dluhopisů     16. 68

Jiné pohledávky     17. 69

Dohadné účty aktivní     18. 5370

Opravná položka k pohledávkám     19. 71

Krátkodobý finanční majetek celkem III. 2752287072

Peněžní prostředky v pokladně      1. 11573

Ceniny      2. 74

Peněžní prostředky na účtech      3. 2751285575

Majetkové cenné papíry k obchodování      4. 76

Dluhové cenné papíry k obchodování      5. 77

Ostatní cenné papíry      6. 78

Peníze na cestě      7. 80

Jiná aktiva celkem IV. 81

Náklady příštích období      1. 82

Příjmy příštích období      2. 83

AKTIVA CELKEM 5397530685
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Stav k poslednímu
dni účetního obdobíPASIVA

Stav k prvnímu
dni účetního období

Číslo
řádku

Vlastní zdroje celkemA. 27012589101

Jmění celkem I. 25612490102

Vlastní jmění      1. 25612490103

Fondy      2. 104

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků      3. 105

Výsledek hospodaření celkem II. 14099106

Účet výsledku hospodaření      1. 107

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení      2. 41-110108

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let      3. 99209109

Cizí zdroje celkemB. 26962717110

Rezervy celkem I. 111

Rezervy 1. 112

Dlouhodobé závazky celkem II. 113

Dlouhodobé úvěry      1. 114

Vydané dluhopisy      2. 115

Závazky z pronájmu      3. 116

Přijaté dlouhodobé zálohy      4. 117

Dlouhodobé směnky k úhradě      5. 118

Dohadné účty pasivní      6. 119

Ostatní dlouhodobé závazky      7. 120

Krátkodobé závazky celkem III. 295397121

Dodavatelé      1. 84226122

Směnky k úhradě      2. 123

Přijaté zálohy      3. 124

Ostatní závazky      4. 11125

Zaměstnanci      5. 10899126

Ostatní závazky vůči zaměstnancům      6. 5512127

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravot.poj.      7. 4439128

Daň z příjmů      8. 129

Ostatní přímé daně      9. 413130

Daň z přidané hodnoty     10. 131

Ostatní daně a poplatky     11. 132

Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu     12. 133

Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků     13. 134

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů     14. 135

Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti     15. 136

Závazky z pevných termínových operací a opcí     16. 137

Jiné závazky     17. 138

Krátkodobé úvěry     18. 139

Eskontní úvěry     19. 140

Vydané krátkodobé dluhopisy     20. 141

Vlastní dluhopisy     21. 142

Dohadné účty pasivní     22. 7143

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci     23. 144

Jiná pasiva celkem IV. 24012320145

Výdaje příštích období      1. 146

Výnosy příštích období      2. 24012320147

PASIVA CELKEM 53975306149
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UGFSEIM130026, 8.60.1066, (C) MRP - Informatics, s.r.o., P.O.BOX 35, 763 15  Slušovice

Pozn.:

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

Telefon:

Poznámka:
Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obratů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto
výpočtu vstupují zůstatky do aktiv s kladným nebo záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech
rozvahy se zjišťují jako rozdíl obratů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují zůstatky do pasiv
s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342, 343, 345, 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny
v aktivech i pasivech , přičemž rozdíl stran vstupuje:
a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Má dáti nad stavem obratu strany Dal,
b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Dal nad stavem obratu strany Má dáti.

31.12.202122.02.2022
Bc. Alena Peremská, výkonná
ředitelka

Ing. Lenka Novotná

+420731414981
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Výkaz zisku a ztráty
Výkaz zisku a ztráty

(v celých tisících Kč)
ke dni 31.12.2021

IC
0 3 5 0 3 7 4 7

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

Perinatální hospic Dítě v srdci, z.s.

Jiráskovo nám. 71
Kostelec nad Orlicí
51741

Výčet položek
podle vyhlášky č.504/2002 Sb.

Činnost

hlavní hospodářská
Číslo
řádku Celkem

Náklady A. 3 338 121 3 350

Spotřebované nákupy a nakupované služby  I. 1 447 122 1 459

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek     1. 513  23 515

Prodané zboží     2. 4

Opravy a udržování     3. 135 13

Náklady na cestovné     4. 556 55

Náklady na reprezentaci     5. 667 66

Ostatní služby     6. 800 108 810

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace  II. 9

Změna stavu zásob vlastní činnosti     7. 10

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb     8. 11

Aktivace dlouhodobého majetku     9. 12

Osobní náklady  III. 1 88213 1 882

Mzdové náklady    10. 1 51514 1 515

Zákonné sociální pojištění    11. 36015 360

Ostatní sociální pojištění    12. 16

Zákonné sociální náklady    13. 17

Ostatní sociální náklady    14.  618  6

Daně a poplatky  IV.  319  3

Daně a poplatky    15.  320  3

Ostatní náklady  V.  621  6

Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále    16.  222  2

Odpis nedobytné pohledávky    17. 23

Nákladové úroky    18. 24

Kursové ztráty    19. 25

Dary    20. 26

Manka a škody    21.  427  4

Jiné ostatní náklady    22. 28

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek  VI. 29

Odpisy dlouhodobého majetku    23. 30

Prodaný dlouhodobý majetek    24. 31

Prodané cenné papíry a podíly    25. 32

Prodaný materiál    26. 33

Tvorba a použití rezerv a opravných položek    27. 34

Poskytnuté příspěvky  VII. 35

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami    28. 36

Daň z příjmů  VIII. 37

Daň z příjmů    29. 38

Náklady celkem 3 338 1239 3 350

Výnosy0 3 269 12240 3 391

Provozní dotace  I. 2 01141 2 011

Provozní dotace     1. 2 01142 2 011
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Činnost

hlavní hospodářská
Číslo
řádku Celkem

Přijaté příspěvky  II. 1 21643 1 216

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami     2. 44

Přijaté příspěvky (dary)     3. 1 21445 1 214

Přijaté členské příspěvky     4.  246  2

Tržby za vlastní výkony a za zboží  III. 14 12247 136

Ostatní výnosy  IV. 2948 29

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

Platby za odepsané pohledávky     6. 50

Výnosové úroky     7. 51

Kursové zisky     8. 52

Zúčtování fondů     9. 53

Jiné ostatní výnosy    10. 2954 29

Tržby z prodeje majetku  V. 55

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku    11. 56

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů    12. 57

Tržby z prodeje materiálu    13. 58

Výnosy z krátkodobého finančního majetku    14. 59

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku    15. 60

Výnosy celkem 3 269 12261 3 391

Výsledek hospodaření před zdaněnímC. -69 11062 41

Výsledek hospodaření po zdaněníD. -69 11063 41

UGFSEIM130026, 8.60.1066, (C) MRP - Informatics, s.r.o., P.O.BOX 35, 763 15  Slušovice

Pozn.:

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

Telefon:

31.12.202121.04.2022
Bc. Alena Peremská, výkonná
ředitelka

Ing. Lenka Novotná

+420 731 414 981
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