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Letem Asociačním světem… 

                                                                                                                              Květen  2017 

Vážení a milí kolegové, 

jaro je v plném proudu a my přinášíme květnové vydání LAS.  

 V  minulých  dnech proběhlo v poslanecké Sněmovně čtení vládního návrhu zákona, kterým 

se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a související zákony tak, aby „hospic“, 

coby poskytovatel zdravotních, sociálních a duchovních služeb dostal místo v  české  

legislativě. Doposud některé pojišťovny, zvláště pak ta největší -VZP- odmítala spolupráci. 

Lůžkové hospice jsou placeny stejně, jako LDN v nemocnicích, přestože poskytují daleko širší 

rozsah péče a domácí hospice nedostávají téměř nic a jsou odkázáni na sponzorské dary. 

Sněmovna sice vládní novelu podpořila v úvodním čtení, avšak nezkrátila, ale naopak 

prodloužila lhůtu pro její projednání ve výborech. Nezkrácení lhůty de facto znamená 

zametení novely v tomto volebním období pod stůl. Poslanci napříč celým spektrem, ale 

převážně z hnutí ANO a TOP 09 poukazovali na to, že norma byla předložena pozdě. Co 

k tomu dodat, stojí mnoho úsilí změnit tento stav. S čistým srdcem můžeme říci, že jsme pro 

naši věc udělali maximum a naděje umírá poslední…     

https://docs.google.com/document/d/1_sF7O_LFD5wPD5RCm-Be-

LSsV05clz2x9FdxheCTzYE/edit?usp=sharing 

 

 S jarem se rozjel i nový projekt „Hospic, dobrá tečka za životem“, jedná se o osvětový projekt 

o hospicové péči v česku, jehož cílem je oslovit širokou veřejnost a otevřít oči našim 

poslancům, což se bohužel zas tak až moc nepotvrdilo.  Naopak u široké veřejnosti má 

projekt, který sbírá poselství lidí na sklonku života velkou odezvu. A protože nezisková 

organizace typu hospice nemá prostředky na reklamu do televize, vsadila na propagaci přes 

facebook a webové stránky a díky tomu také oslovila řadu i mladých lidí, kteří zrovna 

neholdují televiznímu vysílání.  Za první měsíce měla tato kampaň až 0,5 mil. zhlédnutí a to je 

velký úspěch.   

http://www.dobratecka.cz/ 

              https://www.tribune.cz/clanek/41978-hospic-dobra-tecka-za-zivotem 

 

https://docs.google.com/document/d/1_sF7O_LFD5wPD5RCm-Be-LSsV05clz2x9FdxheCTzYE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_sF7O_LFD5wPD5RCm-Be-LSsV05clz2x9FdxheCTzYE/edit?usp=sharing
http://www.dobratecka.cz/
https://www.tribune.cz/clanek/41978-hospic-dobra-tecka-za-zivotem
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 Zároveň webové stránky APHPP dostaly nový a přehlednější vzhled. Ohlasy na nové stránky 

jsou pozitivní. Asociace prezentuje i nové a výstižné logo společnosti, hospic, jako dobrou 

tečku za životem. 

 http://asociacehospicu.cz/ 

 

 27. dubna hospic Malovická na Praze 4,  v  čele s jejím  ředitelem  Ing. Josefem Hellerem,  

hostil členy Asociace na první valné hromadě v letošním roce. Na programu informovalo 

představenstvo členy o dění z jednání na MZ a MPSV. Dále se zde rozhodlo o ukončení 

putovní výstavy fotografií Nevšední tvář radosti a uložení v prostorách hospice Malovická. 

Dalším z bodu jednání bylo také odhlasování  nových členů a těmi jsou: 

Hospic Sv. Jiří, o.p.s., Svobody 3, Cheb  http://www.hospiccheb.cz/ 

Domácí hospic Setkání, o.p.s., Rychnov nad Kněžnou http://www.hospicrychnov.cz/ 

Valná hromada odložila přijetí organizace Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče 

Nejdek na podzimní valnou hromadu.  

Dále byli schváleni noví členi Revizní komise:  

Bc. Martin Pražák DiS., pí. Blanka Števicová a Mgr. Marta Vacková.  Prezident členy 

informoval o schválení  dotace na letošní říjnovou Konferenci  částkou 90 tis. a na Kampaň 

prezentace hospiců společnosti Družina „Hospic. Dobrá tečka za životem“  částkou 154 tis. 

Kč. Závěrem byl navržen termín a místo příští VH a to dne 9. 11. 2017 v Hospici sv. Alžběty 

v Brně a neoficiální setkání statutárů v září v Plzni. Společným tématem k jednání bude „Jak 

ovlivňovat samosprávu“. 

 

 V úterý 6. června pořádá Česká lékařská komora v Konferenčním centru hotelu Grandior, Na 

Florenci 29, Praha 1 konferenci na téma: „Důstojné umírání“ – Důstojný závěr života 

s nevyléčitelnou nemocí – kurz je již obsazen. 

http://www.lkcr.cz/doc/akrkurzy_file/66-17-dustojne-umirani-1378.pdf 

 

 EET v hospicích 

            Dle Metodiky GFŘ (více na www.etrzby.cz) od 15. 5. 2017 se na hospice vztahuje  tzv. drobná  

            vedlejší podnikatelská činnost (např. prodej drobného občerstvení, upomínkových předmětů                                        

            aj.) limit do 300 000,-/rok (do 14.5.2017 to bylo 175 000,-/rok). tzn. do této výše se nevztahuje           

            povinnost EET. 

 

 

 

 

 

 

 

http://asociacehospicu.cz/
http://www.hospiccheb.cz/
http://www.hospicrychnov.cz/
http://www.lkcr.cz/doc/akrkurzy_file/66-17-dustojne-umirani-1378.pdf
http://www.etrzby.cz/
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HOSPICOVÉ STŘÍPKY: 

 

 Mobilní hospic Pokojný přístav Opava slavil dne 1. dubna desáté výročí úspěšného fungování. 

Název mobilního hospice se odkazuje na citát sv. Ambroze „Spravedlivým jest smrt pokojným 

přístavem“. Tento hospic poskytuje celoroční provoz 24 hodin denně. Za dobu své existence 

prošla hospicem více, než tisícovka klientů. Nejstaršímu bylo 100 a nejmladšímu pouhých 21 

let. Tomuto hospici přejeme do dalšího fungování co nejméně překážek a co nejvíce 

spokojených lidí. 

 

 
               

 Domácí hospic Athelas Písek dne 9. 6. v rámci akce Noci kostelů otevře své brány farní 

zahrady pro širokou veřejnost. 
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 Hospicová péče sv. Kleofáše v Třeboni pořádá již popáté od 5. 6. – 11. 6. v  rámci  Týdne pro 

hospic soubor akcí, jejichž výtěžek poputuje na podporu hospicové péče Hospice sv. Kleofáše.  

 

 

 

 

 Domácí hospic Setkání, o.p.s., spolu s Muzeem krajky a farností Vamberk pořádá dne 6. 

června v 17.30 hod. v zahradě Muzea krajky Vamberk divadelní představení divadla Rybka 

manželů Knapkových. Výtěžek představení bude použit na nákup v pořadí již čtvrtého 

kyslíkového koncentrátoru.  Na podporu Domácího hospice Setkání  domluvili dobrovolníci 

z Rokytnice dne 17. června ve 14:00 hodin už druhou pohybovou akci s názvem „Rokytnické 

hůlky“ aneb pochod všech generací za Domácí hospic. Výtěžek bude věnován na provoz 

tohoto hospice. 
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 6. června v 19:00 hodin v Týnci nad Sázavou v Hotelu Týnec zahraje houslista Pavel  Šporcl  

k 5. narozeninám pro Domácí hospic RUAH  v Benešově, výtěžek z tohoto koncertu bude 

použit na podporu tohoto hospice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přejeme krásné a dlouhé léto.     

 

 

pro vnitřní potřebu APHPP – Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, 

Karlovo náměstí 317/5, Praha 2, 128 01 

1. Agenda pro vnitřní věci: Bc. Kateřina Tomínová,  e-mail: info@asociacehospicu.cz,  

Tel.: +420 731 461 142, Číslo účtu: 198481152/0300, www.asociacehospicu.cz 

2. Agenda pro vnější věci: Věra Schrenková,  e-mail:kancelar@asociacehospicu.cz,  

Tel.: +420 737 886 592, www.asocicehospicu.cz 
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http://www.asociacehospicu.cz/
mailto:kancelar@asociacehospicu.cz
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