VÝROČNÍ ZPRÁVA
2013

Vážení a milí přátelé,

dostává se Vám do rukou Výroční zpráva občanského sdružení Tobit za rok 2013. Jejím
prostřednictvím máte možnost poprvé nahlédnout do života našeho sdružení. Uplynulý rok byl
rokem startovním. A dobrý kůň se pozná při startu.
Upřímně děkuji všem, kteří nás na této startovní čáře podpořili.

Tomáš Kotrlý, výkonný ředitel
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Základní údaje
Statut: občanské sdružení
Sídlo: Široká 64/12, 110 00 Praha 1 - Josefov
IČ: 02127989
Datum vzniku: 19. září 2013 (žádost podána 12. 8. 2013)
č. registrace: VS1-1/944453/13-R
Datum přihlášení k registraci právnické osoby na Finančním úřadě pro hlavní město Prahu: 1. 10.
2013. Daňové identifikační číslo CZ02127989 přiděleno dne 11. 10. 2013.
Číslo transparentního účtu: 2900479810/2010, Fio banka, a.s.
Účet založen 3. 10. 2013, dispoziční právo k účtu - Jana Hynková a Tomáš Kotrlý

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Předsedkyně
Jana Hynková
Výkonný ředitel
Tomáš Kotrlý

Další členové Rady
Giuseppe Maiello
s. Mlada Kyseláková
Magda Kümmelová

ODBORNÝ DOHLED
Revizor účtů
Jana Vališová
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STATISTIKA
Podle Českého statistického úřadu zemřelo v roce 2013 v České republice 38 053 dětí před
narozením, z toho 366 mrtvě narozených a 37 687 plodů po potratu včetně samovolných (13 708).
Počet dětí zemřelých do jednoho roku věku 265.

POSLÁNÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ TOBIT
Podporujeme pietní zacházení s dětmi zemřelými před narozením, jejich pohřbívání a registraci na
matrice.
Usilujeme o reformu a změnu právního řádu České republiky.

Motto
…šel jsem, vykopal hrob a pohřbil jsem ho. (Tóbit 2,7)

Členství
Počet členů k 31. 12. 2013: 32
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PŘEHLED O ČINNOSTI
Dne 1. 10. 2013 zahájila Rada jednání s Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze o vzájemné spolupráci
při pohřbívání opuštěných dětí zemřelých před narozením.

Účast Tobitu na konferenci NEJMENŠÍ Z NÁS 2013 dne 17. října 2013 v Brně
Kotrlý Tomáš: Pohřbívání plodů po potratu a mrtvě narozených dětí v České republice, in:
Stodola Jiří, Kratochvíl Miroslav (des.) NEJMENŠÍ Z NÁS 2013, sborník příspěvků
interdisciplinární konference o právní ochraně osob před narozením, 17. 10. 2013, Brno.
Odborný recenzent Mgr. Jakub Kříž, Ph. D., vydalo občanské sdružení Bios - společnost pro
bioetiku v Moravské Ostravě roku 2013, ISBN 978-80-905358-1-7, s. 63-92.

Účast Tobitu na konferenci Smrt a umírání 11. listopadu 2013 v Praze
Kotrlý, Tomáš: K problematice mrtvě narozených dětí, in: Černý, David - Doležal, Adam (eds.).
Smrt a umírání. Etické, právní a medicínské otazníky na konci života. Praha: Ústav státu
a práva AV ČR, 2013. 252 s. ISBN 978-80-87439-15-9, s. 97-130. Předneseno na konferenci
Smrt a umírání dne 11. listopadu 2013 v Praze.

I. valná hromada
Ustavujícího setkání v Brně se dne 28. září 2013 zúčastnilo 16 podporovatelů. Valná hromada
jednomyslně zvolila Radu, Předsedkyni Janu Hynkovou, Revizorku účtu Janu Vališovou, rozhodla o
prvním výdaji - vedení webhostingu u domény tobit.cz od firmy Forpsi (smluvně zajištěno od 1. 10.
2013 včetně emailu tobit@tobit.cz; platba 151,-- Kč/měsíc), schválila obsah přihlášky člena sdružení a
výši členských příspěvků pro fyzické a právnické osoby. Zvolená Rada posléze jednomyslně zvolila
Výkonným ředitelem Tomáše Kotrlého. Zápis z Valné hromady byl dne 2. 10. 2013 rozeslán všem
členům.

1. setkání Rady
Dne 16. 11. 2013 v zasedací místnosti Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické
v Praze za přítomnosti hostů P. Jana Šlégra, sekretáře liturgické komise ČBK a sochaře Denisa Anfilova
a Revizorky účtů. Zápis z jednání byl všem členům rozeslán 4. 12. 2013.
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Poradenství a externí doprovázení pozůstalých rodičů
První telefonická intervence Tobitu ze dne 1. 11. 2013 u matky z Ostravy, která ve 12. týdnu
těhotenství po diagnostice mrtvého plodu žádala o radu s vypravením pohřbením plodu. Poskytnuty
byly další dvě laická poradenství, o kterých podrobněji pojednává příspěvek ve sborníku z konference
Nejmenší z nás 2014.

Ostatní
Spolupracovali
a zkušeností.

jsme

při

vzniku

perinatálního

hospice,

který

čerpal

z našich

stanov

Zároveň jsme se podíleli na tvorbě návrhu kvalifikačního a hodnotícího standardu dílčí kvalifikace
Doprovázení umírajících a pozůstalých, který připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj.
Poskytli jsme rozhovor pro krátkou reportáž České televizi (redaktor Radek Kříž), která nakonec
nebyla do vysílání zařazena.
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FINANČNÍ ZPRÁVA
Stav běžného účtu k 31. 12. 2013:
Hotovost v pokladně k 31. 12. 2013:

15 504,-- Kč
1 254,-- Kč

Rozvaha k 31. 12. 2013 v Kč
Stav k prvnímu dni účetního
období

Stav k poslednímu dni účetního
období

0
0
0
0
0
0
0
0
0

16 758
0
0
0
16 758
16 758
1 758
1 758
15 000

AKTIVA CELKEM
dlouhodobý finanční majetek celkem
zásoby celkem
pohledávky celkem
krátkodobý finanční majetek celkem
PASIVA CELKEM
vlastní zdroje celkem
z toho výsledek hospodaření
cizí zdroje celkem

Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2013 v Kč

Hlavní
4 042
3 319
723
0
0
0
5 800
0
0
5 800
0

NÁKLADY CELKEM
z toho – spotřebované nákupy
- služby
- osobní náklady
- daně a poplatky
- ostatní náklady
VÝNOSY CELKEM
z toho – tržby za vlastní výkony a služby
- ostatní výnosy
– přijaté příspěvky a dary
- provozní dotace

Činnost
Vedlejší
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Celkem
4 042
3 319
723
0
0
0
5 800
0
0
5 800
0

Výsledkem hospodaření je přebytek ve výši 1 758 Kč.
Jana Hynková poskytla naší organizaci bezúročnou půjčku 15 000,- Kč se splatností do 30. 12. 2015.
Smlouva o půjčce byla uzavřena dne 7. 10. 2013.
Nejvyšší položku režijních nákladů tvořily výdaje na spotřební materiál - výroba razítek, vizitek a
digitalizace loga (2408,-- Kč) a nákup dětské rakve, u služeb pak poplatky spojené s provozem
domény tobit.cz (453,-- Kč). Zdrojem příjmů byly členské příspěvky a drobné dary některých členů
podrobněji popsány níže.
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme za finanční podporu
- jednotlivým dárcům z řad členů Štěpán Hamala (200), Marie Vacková (100), Tomáš Kotrlý (200)

Děkujeme
- Jiřímu Kejnovskému za digitalizaci loga a zpracování razítek a vizitek v nejnižší možné cenové relaci
- Luboši Paulovi za výrobu rakve Tobito
- Rostislavu Marešovi za bezplatné vedení účetnictví a zpracování účetní závěrky
- ÚCK ČCE za ochotu a vstřícné poskytnutí prostor pro konání prvního jednání Rady

Ve vlastních řadách děkujeme
- všem členům Rady sdružení a Revizorce účtů za modlitby, aktivní účast na jednáních, interních
procesech a externích aktivitách
- s. Mladě Kyselákové za návrh 15 modliteb pro Českou biskupskou
a zorganizování mše sv. v Brně za úmysly rodičů dětí zemřelých před narozením

konferenci

- Janě Hynkové za tvorbu prvního plakátu a rozhovory poskytnuté médiím
- Janě Vališové za přísné oko revizora, obětavost a tvůrčí podněty
- Jiřímu Svobodovi a Magdě Kümmelové za tvorbu webových stránek
- Tomáši Kotrlému za odborné vedení a neúnavnou aktivitu, která je hybnou silou našeho spolku
- všem rodičům a zástupcům odborné veřejnosti, kteří se zapojili do projektu Tobitu, o. s.

Děkujeme za spolupráci
- ombudsmanovi JUDr. Pavlu Varvařovskému za jeho vyjádření v době příprav založení Tobitu o. s. dne
7. 6. 2013
- s. Mladě Kyselákové a Martě Balažíkové za grafické návrhy loga Tobitu
- Denisu Anfilovovi za vytvoření návrhu náhrobku včetně jeho sádrového modelu 1:3 v sádře a za
technický výkres 1:10 celého hrobu č. 119 v odd. 4 na Vinohradském hřbitově
- paní farářce Lence Ridzoňové z Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 6 –
Střešovicích za nabídku učiněnou dne 8. 11. 2013 poskytnout své služby kazatele při pohřbívání
opuštěných mrtvě narozených dětí do hrobového místa Tobitu na Vinohradském hřbitově v Praze,
- otci P. Pavlu Kolářovi za slavení mše sv. v kostele sv. Rodiny na Grohové v Brně před zasedáním I.
valné hromady dne 28. září 2013
- P. Janu Šlégrovi za aktivní účast na prvním jednání Rady
- prof. MUDr. Květoslavovi Šiprovi, tajemníkovi Rady pro bioetiku České biskupské konference (ČBK) a
člena Papežské akademie pro život, za konzultační schůzku s přípravným výborem Tobitu v Brně
- mons. Tomášovi Holubovi, generálnímu sekretáři ČBK, za přeposlání Tobití žádosti o stanovisko ČBK
P. Janu Šlégrovi
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Za mediální a PR podporu děkujeme těmto subjektům a jednotlivcům
Slovenskému pohrebníctvu
Sdružení pohřebnictví
Husovu sboru na Peruci
Martině Hráské z Dlouhé cesty, z. s.
Zdeňce Rybové a Radimu Ucháčovi z Hnutí pro život ČR
- internetovým portálům: Reflex.cz (F. X. Doležalovi a Davidu Černému), Vitalia.cz, Pohrebiste.cz
- Tomáši Kotrlému a Magdě Kümmelové, kteří vytvářejí facebookové stránky
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