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Vážení a milí přátelé, 

dostává se Vám do rukou druhá Výroční zpráva spolku Tobit. Za ty necelé dva roky činnosti se 

ukázalo, že jsme spíše než občanskou poradnou pohřebním bratrstvem. Stanovy jednoho takového, 

„Lex collegia salutaris Dianae et Antinoi“, se dochovaly v Římě na nápisu z roku 136. Lze se zde dočíst, 

jak se k spolku připojit, jaké jsou měsíční členské příspěvky, jak se má konat pohřeb členů i rozpis 

schůzí a hostin tohoto bratrstva. Náš spolek je tedy unikátní i v rámci pohřebních bratrstev, protože 

vlastní členy nepohřbívá, zásadně pohřbívá pouze ty, po kterých nelze nikdy dědit. 

Upřímně děkuji všem, kteří nás v pohřbívání dětí zemřelých před narozením podpořili. A oběma našim 

Janám za vše. 

 

 

Tomáš Kotrlý, výkonný ředitel  

 

 

 

V Praze dne 11. května 2015 
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Základní údaje 

Statut: spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 

26164 

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 Vališová a Tomáš Kotrlý 
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Předsedkyně 

Jana Vališová 

Výkonný ředitel 

Tomáš Kotrlý 

 

Další členové Rady  
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s. Mlada Kyseláková  

Magda Kümmelová 

Jana Šetřilová 

Alena Pobořilová 

 

ODBORNÝ DOHLED 

Revizor účtů 

Sylvie Pavlová 



 

 
4 

 

 

STATISTIKA 

Podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) 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. Za rok 2014 jsou k datu zpracování Výroční 

zprávy publikována pouze předběžná data ČSÚ, podle nichž došlo v loňském roce v porovnání 

s rokem předchozím k nárůstu počtu mrtvě narozených dětí o 16. Dle předběžných informací 

z Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR) nebylo v roce 2014 pitváno 

jedno mrtvě narozené dítě, jehož rodina si pitvu nepřála. Po konzultaci s právním oddělením 

nemocnice, pediatry a patologií bylo rozhodnuto, že bude provedena pouze důkladná pitva placenty.  

Přibližný počet potratů byl v roce 2014 o 0,7 tisíce nižší než v roce 2013. Celkem bylo evidováno 37,0 

tisíce potratů, z toho 13,9 tisíce bylo samovolných, 21,9 tisíce umělých přerušení těhotenství (UPT) a 

u 1,2 tisíce případů šlo o ukončení mimoděložního těhotenství. Meziroční pokles v počtu událostí 

zaznamenaly UPT (o 0,8 tisíce), samovolných potratů bylo mírně více (o 149). Zastoupení UPT na 

celkovém počtu potratů tak bylo vůbec nejnižší (59,2 %) od roku 1958, kdy byly povoleno jejich 

provádění na žádost ženy. 

 

Obecné definice pojmů narození živého dítěte a narození mrtvého dítěte platná legislativa nyní 

(květen 2015) neobsahuje. Tyto definice, spolu se všemi případy potratu, jsou uvedeny pouze v 

pokynech k vyplnění Listu o prohlídce zemřelého (ve vyhlášce č. 297/2012, o náležitostech Listu o 

prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení 

ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky (vyhláška o 

Listu o prohlídce zemřelého)) a to pro potřeby vyplnění tohoto listu. Mrtvě narozené dítě je rovněž 

definováno v nařízení Komise (EU) č. 328/2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, pokud jde o statistiky příčin smrti, a to pro účely tohoto nařízení. Údaje o potratech 

přebírá ČSÚ ze souboru individuálních dat, který mu poskytuje ÚZIS ČR. 

 

POSLÁNÍ SPOLKU TOBIT 

Usilujeme o reformu a změnu právního řádu České republiky a zajištění ochrany dětí zemřelých před 

narozením, aby se s jejich mrtvými těly nenakládalo dle naprosté libovůle, nebyla zneuctěna a 

zbavována lidské důstojnosti 

 
Vypravujeme pohřby opuštěným dětem zemřelým před narozením, napomáháme jejich rodičům a 

podporujeme registraci intrauterinního úmrtí na matrice. 

 
Motto 

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

V roce 2014 vzrostl počet členů spolku o 19, své členství k 31. 12. ukončila Andrea Schönbauerová. 

Počet členů k 31. 12. 2014: 50 

 

PŘEHLED O ČINNOSTI 

1. Od konce 1. pololetí byly postupně uzavřeny smlouvy o spolupráci při zajišťování pohřbívání 

dětí zemřelých před narozením s vybranými nemocnicemi - Nemocnice Jihlava (20. 6.2014), 

Nemocnice Milosrdných bratří Brno (14. 8. 2014), Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (20. 

8. 2014), Městská nemocnice Ostrava (4. 11. 2014) a také se Statutárním městem Liberec. 

Historicky první smlouva o nájmu hrobového místa pro pohřbívání dětí zemřelých před 

narozením v moderních dějinách České republiky byla uzavřena se Správou pražských 

hřbitovů dne 5. 7. 2014. 

2. V červnu 2014 bylo u mobilního operátora T- Mobile zřízeno kontaktní telefonní číslo Tobitu 

604 100 472. Většina intervencí rodičům, které jeho prostřednictvím Jana Vališová poskytuje, 

se týkala dětí s porodní vahou pod 500g. 

3. Začal vycházet interní občasník pro členy spolku Tobitík č. 1 (15. září 2014) a 2 (19. prosince 

2014). 

4. Křesťanskou sekcí Tobitu organizovány čtyři mši svaté na úmysly rodičů a blízkých dětí 

zemřelých před narozením u bratří minoritů v Brně. Mše sv. začíná v 15:30 hod, přede mší sv. 

je modlitba růžence, po mši sv. následuje adorace. 

5. Tobit prezentoval svoji činnost na konferenci Zdravotník – křesťan v dnešní nemocnici v 

sobotu 26. dubna 2014 v sále Milosrdných bratří v Brně. Aktivně se účastnila s. Mlada 

Kyseláková a Tomáš Kotrlý. 

6. Nové hrobové místo Tobitu v Liberci. V návaznosti na smlouvu o spolupráci při pohřbívání 

mrtvě narozených dětí uzavřenou se Statutárním městem Liberec v červnu 2014 byla s tímto 

krajským městem jako provozovatelem veřejného pohřebiště dne 6. 10. 2014 uzavřena 

smlouva o bezúplatném nájmu hrobového místa na pohřebišti Urnový háj krematoria v 

Liberci na 50 let, tj. do 3. 9. 2064. Velký dík patří firmě Likrem, s. r. o, která hrobové zařízení 

ve výši 18 000,-- Kč poskytla našemu spolku darem. 

7. Došlo ke spolupráci s poslanci KDU-ČSL, zejména s 1. místopředsedou této strany Marianem 

Jurečkou, kterému Tomáš Kotrlý a Jana Vališová připravili návrh ke změně zákona o 

pohřebnictví. Jeho znění vycházelo z návrhu, který je zveřejněn na stránkách Tobitu, a bude 

publikováno v knize NEJMENŠÍ Z NÁS 2015, ve sborníku příspěvků interdisciplinární 

konference o právní ochraně osob před narozením, pod názvem Přidělování rodných čísel u 

mrtvě narozených dětí. 
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8. Aktivní účast Tobitu na konferenci NEJMENŠÍ Z NÁS 2014 dne 16. října 2014 v Brně s 

příspěvkem Tomáše Kotrlého a Jany Vališové: Občanská společnost mění zacházení s dětmi, 

které zemřely před narozením.  

9. O přístupu Čechů ke smrti, nepietnímu zacházení s dětmi zemřelými před narozením a 

činnosti spolku Tobit poskytla Jana Vališová rozhovor týdeníku Instinkt (30. 10. 2014) a na 

stejné téma hovořila také na vlnách radia Proglas jako host pořadu Kafemlýnek dne 4. 11. 

2014 – viz  http://www.proglas.cz/detail-poradu/2014-11-04-09-

30.html#.VFijzJzf1x4.facebook.  

10. Ve dnech 5. – 6. 11 2014 se na slovenském výstavišti Expo v Trenčíně konala mezinárodní 

konference Visegrádské čtyřky (V4) o pohřebnictví s názvem „Právo na lidskou důstojnost“, 

jejímž iniciátorem byla Slovenská asociácia pohrebných a kremačních služieb (SAPaKS). 

Odborníci z oblasti pohřebnictví, medicíny a státních úřadů ze Slovenska, České republiky, 

Maďarska a Polska se na ní shodli na společných zájmech a postupech, které deklarovali ve 

schválené multilaterální rezoluci zemí V4. K této společné shodě dospěli účastníci konference 

zajisté i díky příspěvku Tomáše Kotrlého, ve kterém, tentokrát za Ministerstvo pro místní 

rozvoj, referoval o zpopelňování anatomicko-patologického odpadu v EU se zaměřením na 

právní úpravu v SR a ČR. Upozornil také, že mezi anatomicko – patologický odpad většina 

zemí řadí plody po potratu, jejich definice se však liší. 

11. O nezbytnosti pietního zacházení s těly dětí zemřelých před narozením a empatického 

přístupu zdravotníků k jejich rodičům přednášela Jana Vališová na 6. Jihlavské konferenci 

porodních asistentek konané dne 20. 11. 2014 v Jihlavě. 

12. Jana Vališová ve vysílání Českého rozhlasu stanice Plus dne 9. 12. 2014, viz 

http://www.rozhlas.cz/plus/ranniplus/_zprava/v-zadnem-pripade-nechceme-potlacovat-

dustojnost-a-pietu-slibuje-k-zameru-oziveni-sprava-prazskych-hrbitovu–1430364. 

13. Publikační činnost členů Rady zaměřená na poslání činnosti spolku: 

a. KOTRLÝ Tomáš: Děti, které se narodí mrtvé, in: Rodinné Listy 6 (2014), s. 24-33. 

b. KOTRLÝ Tomáš: Když Bůh vkládá člověku duši. Rozhovor s Tomášem Kotrlým v 

Katolickém týdeníku 34 (2014). 

c. KOTRLÝ Tomáš: (Ne)dostatečná evidence dětí zemřelých před narozením, in: Právní 

rádce 4 (2014), s. 65 – 67. 

d. KOTRLÝ Tomáš: Pohřební službu nepotřebujeme, kněze ano, in: Zpravodaj pražské 

arcidiecéze, číslo 9, ročník 22, listopad 2014. 

e. KOTRLÝ Tomáš: Dá se v oceánu smutku šlapat voda?, in: Václav Cílek (ed.) NĚCO SE 

MUSELO STÁT, nová kniha proměn, Novela Bohemica, Praha 2014, ISBN 978-80-

87683-61-1, s. 255-268. 
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f. VALIŠOVÁ Jana: Bojují za změnu zacházení s dětmi narozenými po své smrti. 

Rozhovor pro Jihlavské listy (24. 10. 2014) 

g. KOTRLÝ Tomáš, VALIŠOVÁ Jana: Občanská společnost mění zacházení s dětmi, které 

zemřely před narozením. In: STODOLA, J., KRATOCHVÍL, M. (eds.). NEJMENŠÍ Z NÁS 

2014: sborník příspěvků interdisciplinární konference o právní ochraně osob před 

narozením, 16. 10. 2014, Brno. 1. vydání. Moravská Ostrava: Bios – společnost pro 

bioetiku, 2014, s. 228-264 

 

Přehled pohřbů mrtvě narozených dětí vypravených členy Tobitu v roce 2014 

 

Jméno (interní) 
datum 
narození 

místo 
narození 

datum 
oznámení 
Tobitu 

datum 
pohřbení 

vypravitel 
pohřbu 

Johanka 21. 8. 2014 Liberec 25. 8. 2014 4. 9. 2014 Tomáš Kotrlý 

Otakar 28. 8. 2014 Liberec 29. 8. 2014 4. 9. 2014 Jana Vališová 

Naděžda 17. 9. 2014 Liberec 19. 9. 2014 25. 9. 2014 Jana Vališová 

Jindřich  6. 10. 2014 Ostrava 22. 10. 2014 15. 11. 2014 Tomáš Kotrlý 

Ladislav 20. 10. 2014 Ostrava 22. 10. 2014 15. 11. 2014 Alena Pobořilová 

Albert 21. 11. 2014 Liberec 24. 11. 2014 26. 11. 2014 Jana Vališová 

 

Některým dětem zemřelým před narozením nebylo přiděleno matkou (rodiči) jméno. Při pohledu do 

kalendáře vzápětí po oznámení narození prvního z nich se zrodil nápad – nejen z důvodu naší interní 

evidence - pojmenovat dítě křestním jménem dle data narození uvedeného v kalendáři. 

V tabulkovém přehledu jsou tato jména vyznačena kurzivou.  

V prosinci 2014 vypravil Tobit první pohřeb plodu po potratu v rámci intervence poskytnuté rodičům 

dítěte s diagnostikovaným Downovým syndromem, jejichž rodnou vlastí není Česká republika. Otto 

se narodil spontánně ve 22 druhém týdnu těhotenství s porodní vahou menší než 500 g v ÚPMD 

v Praze – Podolí. Bližší podrobnosti lze vyčíst ze slov, která na facebooku Tobitu  zveřejnila dne 9. 

března 2015 v sekci PŘÍSPĚVKY NA STRÁNCE jeho maminka, paní Evgenia Alexandrova. 

II. Valná hromada 

Dne 20. září 2014 se ve sborovém sále fary Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Jihlavě 

uskutečnila volební valná hromada. Byla zahájena pobožností v evangelickém kostele apoštola Pavla, 

ul. Dvořákova, kázala Lenka Ridzoňová, farářka FS ČCE v Praze - Střešovicích. Vzhledem k nízké účasti 

členů nebyla Valná hromada usnášeníschopná. Zápis z jejího jednání byl všem členům k dispozici 

k nahlédnutí na náhradním zasedání Valné hromady, které se uskutečnilo 25. října 2014 v Praze, v 

sakristii kostela Nejsvětějšího Salvátora, Akademická farnost Praha, Křižovnické nám., 110 00 Praha 1. 

Svolal ho výkonný ředitel Tomáš Kotrlý pozvánkou zaslanou dne 5. října 2014 na e-mailové adresy 

všech členů spolku, společně s upozorněním, že se jedná o náhradní zasedání členské schůze ve  
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smyslu § 257 občanského zákoníku. Došlo ke schválení výše členských příspěvků na r. 2015, schválení 

řádné účetní závěrky a rozhodnutí o výsledku hospodaření za rok 2013 a jeho vypořádání, schválení 

vzniku křesťanské sekce, která pracovala dlouhé měsíce v "ilegalitě", protože dle našich stanov její 

oficiální vznik schvaluje Valná hromada. Byla zvolena nová předsedkyně a došlo k nezbytnému 

rozšíření členů rady. Zápis z jednání byl všem členům rozeslán dne 13. 12. 2014. 

 

setkání Rady 

Rada se v roce 2014 sešla celkem čtyřikrát – 17.1.ve Slaném a 1.3., 21. 6. a 29. 11.  v Praze, přičemž 

na březnového jednání oznámila svoji rezignaci tehdejší předsedkyně Jana Hynková.  Zápisy ze všech 

jednání byly členům rozeslány emailem.  

 

 

FINANČNÍ ZPRÁVA 

Stav běžného účtu k 31. 12. 2014: 609,92 Kč 

Hotovost v pokladně k 31. 12. 2013:         0 Kč 

 

 

Rozvaha k 31. 12. 2014 v Kč 

 Stav k prvnímu dni účetního 

období 

Stav k poslednímu dni účetního 

období 

AKTIVA CELKEM 16 758 18 609,92 

dlouhodobý finanční  majetek  celkem 0 0 

 zásoby celkem 0 0 

pohledávky celkem 0 18 000 

krátkodobý finanční majetek celkem 16 758 609,92 

PASIVA CELKEM 16 758 18 609,92 

vlastní zdroje celkem 1758 18 609,92 

z toho výsledek hospodaření 1758 18 300,92 

cizí zdroje celkem 15 000 0 
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Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2014 v Kč 

 Činnost 

Hlavní Vedlejší Celkem 

NÁKLADY CELKEM 45 851,08 0 45 851,08 

z toho – spotřebované nákupy  2 533 0 2 533 

             - služby  43 318,08 0 43 318,08 

             - osobní náklady 0 0 0 

             - daně a poplatky 0 0 0 

             - ostatní náklady 0 0 0 

VÝNOSY CELKEM 64 152 0 64 152 

z toho –   tržby za vlastní výkony a služby 1 000 0 1 000 

            -    ostatní výnosy 0 0 0 

           –     přijaté členské příspěvky  5800 0 5 800 

- přijaté dary 55 252 0 55 252 

- provozní dotace 0 0 0 

 

Výsledkem hospodaření je přebytek ve výši 18 300,92 Kč. 

Bezúročná půjčka poskynutá v roce 2013 Janou Hynkovou ve výši 15 000 Kč byla splacena před datem 

splatnosti sjednaným ve smlouvě (30. 12. 2015). 

Nejvyšší položku režijních nákladů tvořily výdaje za služby, zejména za grafické práce, tvorbu a 

průběžnou aktualizaci nových webových stránek  a  poplatky spojené s jejich provozem.  Zdrojem 

příjmů byly zejména dary, které desetinásobně převýšily uhrazené členské příspěvky.   

 

PODĚKOVÁNÍ 

Děkujeme za finanční podporu 

- jednotlivým dárcům z řad členů:  Jana Šetřilová (7000), sestra Mlada Kyseláková (3000), Tomáš Kotrlý 
(2948), Jana Vališová (1700), Lucie Rychlíková (500), Ladislav Kopal (400), Nora Boháčová (300), 
Renate Cech (300), Jana Hynková (200), Lenka Vrátná (200), Andrea Schönbauerová (200), Petra 
Langová (210), Naděžda Lexová (100), Marie Vacková (100) 

- ostatním fyzickým a právnickým osobám: iXperta SE (10000), Petr Marek (6050), Jiří Haman (5000), 
Václav Hynek (3800), Ivana Jeřábková (3333), Ladislav Kopal (3000), Petr Fatr (1911), Ivana Kulichová 
(100),  

 

Děkujeme  

- Rostislavu Marešovi za bezplatné vedení účetnictví a zpracování účetní závěrky 

- všem rodičům a zástupcům odborné veřejnosti, kteří se zapojili do projektu Tobit, o. s.  
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Děkujeme za spolupráci 

- Romanu Ravinovi a Mirce Holasové ze Studia Krasovhledy za tvorbu a aktualizace nových webových 
stránek 

 

Za mediální a PR podporu děkujeme těmto subjektům a jednotlivcům 

Katolickému týdeníku 

Rádiu Proglas 

Slovenskému pohrebníctvu 

Sdružení pohřebnictví  v ČR 

Martině Hráské z Dlouhé cesty, z. s. 

Zdeňce Rybové a Radimu Ucháčovi z Hnutí pro život ČR 

- internetovým portálům pohrebiste.cz a dlouhacesta.cz 

- Tomáši Kotrlému za vedení  facebookových stránek 


