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Úvod
Tato výroční zpráva vzniká v době, kdy se celý svět vzpamatovává z následků koronavirové 
pandemie. COVID-19 a karanténní opatření s ním spojená v mnoha ohledech nastavila spo-
lečnosti zrcadlo. Zjistili jsme, jak dokážeme reagovat na nenadálé a razantní omezení naší 
svobody, v paliativním slovníku bychom mohli říct i snížení kvality života. Pandemie na mnoha 
místech světa vzbudila velkou vlnu solidarity, ochotu pomáhat a také u nás nebývalou vlnu 
podpory vůči zdravotníkům. Paliativní péče přitom hrála centrální roli, ať už v zemích, kde 
na COVID-19 zemřelo mnoho lidí, tak i u nás, kde epidemiologická opatření zásadně ovlivnila 
péči o těžce nemocné a umírající. Jasně se ukázal význam komunikace a plánování péče, dvou 
dovedností, které v našem systému zdaleka nefungují tak dobře, jak by měly. Právě paliativní 
péče v tomto ohledu přináší důležitou podporu a věřím, že reflexe naší zkušenosti s pandemií 
pomůže do budoucna i rozvoji paliativní péče.
 
V roce 2019 jsme pracovali na mnoha projektech, které zlepšovaly dostupnost a kvalitu pa-
liativní péče v naší zemi. O všech se dočtete v této výroční zprávě a já chci poděkovat všem, 
kteří nás v naší práci podporují, ať už finančně nebo jinak.

Se srdečným pozdravem            Martin Loučka, ředitel CPP
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STUDIE IMPAC
V roce 2019 jsme již třetím rokem pokračovali ve výzkumném projektu, který byl  zaměřený 
na to, jak pacienti se závažným onemocněním přemýšlí o své nemoci, o tom, co je čeká, a zda 
má toto uvědomování vliv na rozhodování o péči. Na tomto projektu jsme pracovali od roku 
2017 a byl podpořen juniorským grantem Grantové agentury ČR.

V letech 2017 a 2018 jsme se zabývali prioritami a preferencemi onkologických pacientů 
a tím, jak je vnímají jejich příbuzní a zdravotníci. Na podzim roku 2018 jsme zahájili třetí fázi 
projektu, během které jsme sledovali po dobu jednoho roku 137 pacientů s pokročilým onko-
logickým onemocněním. Tyto pacienty jsme kontaktovali opakovaně, přičemž naším cílem 
bylo zmapovat, jak rozumí svému onemocnění a své prognóze a co jejich pochopení ovlivňuje.

Výsledky z dotazníkového šetření, které proběhlo v roce 2018, jsme prezentovali formou 2 
přednášek a 3 posterů na konferenci pořádané Evropskou asociací pro paliativní péči (EAPC) 
v Berlíně a také na XI. Celostátní konferenci paliativní medicíny, kterou pořádala Česká spo-
lečnost paliativní medicíny ČLK JEP.

STUDIE FCDS
Začátkem roku 2019 jsme se díky podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy stali 
jedním z partnerů významné mezinárodní implementační studie The Family Carer Decision 
Support. FCDS je edukační intervence, která je určena rodinným příslušníkům, jejichž blízký 
trpí pokročilou demencí a je klientem domova pro seniory. Intervence má pomoci personálu 
domovů pro seniory při komunikaci a při podpoře rodinných příslušníků, kteří se ocitají 
v nelehké roli zástupce svého blízkého v rozhodování o zdravotní péči. Jedním z cílů studie je 
vyhodnocení dopadů FCDS intervence jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. 
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Systémové hodnocení 
kvality hospicové péče 

Paliativní péče v prostředí 
zdravotnické záchranné služby

Díky podpoře Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota jsme v roce 2019 zahájili tříletý projekt, 
jehož záměrem je vyvinout, otestovat a nastavit pro praxi standardizovaný nástroj, který 
bude sledovat kvalitu poskytovaných služeb a péče v hospicích. Hospicům v ČR právě takový 
metodický nástroj zatím chybí. Do přípravy a pilotování metodiky jsou zapojeni čtyři posky-
tovatelé hospicové paliativní péče: Cesta domů, Domácí hospic Vysočina, Hospic Dobrého 
pastýře v Čerčanech a Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích. 

Zdravotnická záchranná služba je velmi často volána k pacientům s pokročilým nevyléčitelným 
onemocněním, které následně převáží do nemocnice k poslední, terminální hospitalizaci na 
lůžku akutní péče. Cílem výzkumu, který realizujeme v úzké spolupráci se Zdravotnickou zá-
chrannou službou Hlavního města Prahy, je zmapovat a kvantifikovat tento problém, popsat 
možné modely efektivního zapojení zdravotnické záchranné služby do péče o pacienty v závěru 
života a formulovat doporučení pro realizaci těchto modelů v praxi.
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Poskytování dětské paliativní  
péče v ordinaci praktického lékaře  
pro děti a dorost a v dětských 
lůžkových zařízeních 
Pro Sekci dětské paliativní péče České společnosti paliativní medicíny jsme vypracovali studii 
zaměřenou na poskytování dětské paliativní péče v ordinacích praktických lékařů pro děti 
a dorost a lůžkových zařízeních v České republice. Studie popisuje připravenost a schopnost 
praktických lékařů pro děti a dorost a nemocnic v regionech přijmout do péče dítě s život 
omezujícím nebo s život limitujícím onemocněním, případně dítě v terminální fázi nemoci, 
a podílet se na zajištění dětské paliativní péče. Studie také mapuje postoje dětských lékařů 
a jejich informovanost v oblasti dětské paliativní péče.

Paliativní péče v nemocnicích
Rozvoj paliativní péče v nemocnicích vnímáme jako důležitou součást systému zajištění kom-
plexní péče o pacienty na konci života. Podobně jako v předchozích letech jsme i v roce 2019 
jako odborní garanti spolupracovali s NF Avast na programu Spolu až do konce pro roky 2019 
– 2020, jehož cílem je podpořit vznik a rozvoj paliativní péče v nemocnicích po celé České re-
publice. V rámci tohoto programu zajišťujeme mentoring, který mají všechny podpořené týmy 
k dispozici, a podílíme se na odborném programu společných setkání a konferencí. V rámci 
programu také realizujeme výzkum, jehož cílem je zmapovat rozvoj nemocniční paliativní péče 
a analyzovat mechanismy, které v českém prostředí tento rozvoj podporují nebo naopak blokují.
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ElnEC

ESPERO

Kurz ELNEC – End Of Life Nursing Education Consortium je komplexním kurzem paliativní 
péče určený zdravotním sestrám  pečující o pacienty v závěru života. Jedná se o kurz s me-
zinárodní licencí, který vznikl v roce 2000 v USA a odtud se rozšířil do 99 zemí světa. První 
kurz ELNEC byl v České republice organizován v roce 2011. Od roku 2016 jsou kurzy vedeny 
Centrem paliativní péče. 

V roce 2019 jsme zorganizovali 13 kurzů ELNEC na klíč – lektorský tým navštívil KNTB Zlín, 
Nemocnici na Homolce, Centrum sociálních služeb města Poděbrady, dvakrát Oblastní nemoc-
nici Příbram, Nemocnici Prostějov, dvakrát FN Hradec Králové, Nemocnici České Budějovice, 
FN v Motole, Nemocnice Třinec, Sociálních služby Města Sušice a ÚVN Praha. Mysleli jsme také 
na jednotlivce pro které jsme připravili 6 kurzů ve třech hospicích – v Rajhradě, v Litoměřicích 
a v Červeném Kostelci. Celkem se všech kurzů ELNEC v roce 2019 zúčastnilo 528 účastníků.

V roce 2019 jsme realizovali prvních pět běhů kurzu komunikačních dovedností pro lékaře 
ESPERO  (“naděje” v jazyce esperanto). V ČR jde o zcela unikátní kurz, který připravuje lékaře 
na ty nejtěžší momenty - sdělování nepříznivé diagnózy, ukončování léčby, péči v závěru života 
a silné emoce s těmito situacemi spojené. Cílem kurzu je představit evidence-based doporučené 
postupy pro komunikaci závažných zpráv, ale hlavně umožnit procvičení konkrétních technik 
a získání zpětné vazby pro každého účastníka. Kurz proto probíhá jako intenzivní workshop, 
který obsahuje 25 % teorie, 25 % ukázkových modelových situací s diskuzí a z 50 % nácvik 
konkrétních komunikačních dovedností na základě kazuistik z praxe. V roce 2019 proběhl 
tento dvoudenní kurz  v Praze, Brně a Olomouci a kurzem prošlo přes 100 účastníků. Kurz 
vznikl díky finanční podpoře Nadačního fondu Avast.
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Další kurzy
V roce 2019 jsme zorganizovali 13 kurzů Paliativní péče v Domovech pro seniory (DpS) na klíč. 
Navštívili jsme DpS Háje v Praze, DpS v Žatci, DpS Helios Havířov, DpS Mitrov, DpS Hnojník, 
DpS Orlová Lutyně, DpS Charita Frýdek Místek, DpS Rychmburk, DpS Liberec. Dvakrát jsme byli 
v DpS Luna Havířov, DpS Foltýnova Brno a dva kurzy jsme připravili pro jednotlivce a uskutečnily 
se v Praze. Pro DpS v České Kamenici jsme zorganizovali kurz Paliativní přístup. Celkově jsem 
v těchto kurzech proškolili 380 účastníků.

Paliativní témata jsme přinesli i do nemocnic a to prostřednictvím 13 kurzů Paliativní péče v nemoc-
nici. Navštívili jsme KNTB Zlín, Nemocnici Kutná Hora, Nemocnici Valašské Meziříčí, Nemocnici 
Nové Město na Moravě, Slezskou nemocnice Opava, Nemocnici Šumperk, Rehabilitační nemocnici 
Beroun, Jesenickou nemocnice, FN Brno, Nemocnici Neratovice, Thomayerovu nemocnice v Praze 
a dvakrát jsme byli ve FN Hradec Králové. Celkově jsme v tomto kurzu proškolili 325 účastníků.

Zorganizovali jsme 8 seminářů Komunikace závažných zpráv. Lektoři navštívili KNTB Zlín, 
Domácí hospic Nejste sami v Olomouci, nemocnici Valašské Meziříčí, Ústav pro péči o matku 
a dítě v Podolí, FN Brno, Nemocnice Jeseník a dvakrát FN Hradec Králové. Celkem jsme v tomto 
kurzu proškolili 200 účastníků.
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Webináře
V roce 2019 jsme uspořádali 7 webinářů, které svým zaměřením sahaly od teoretických témat 
depresivity a role sociálního kapitálu v komunitní péči, až po praktická doporučení, jak na 
rozvíjení paliativní péče v prostředí Charity ČR či v rámci konceptu Namaste Care. Webináře 
v roce 2019 sledovalo 363 z 778 registrovaných účastníků.
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Činnost 
CPP v oblasti 
osvěty 

3
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Bulletin

EAPC 2019

Bulletin je měsíční zpravodaj, který rozesíláme našim příznivcům emailem. Obsahuje aktua-
lity z oblasti paliativní péče u nás i ve světě, odkazy na zajímavé vědecké studie, pozvánky na 
vzdělávací akce a nabídku práce v paliativní péči. V roce 2019 měl zpravodaj 3 200 odběratelů 
a míra otevření byla 38 % procent.

Na konci května jsme se zúčastnili celosvětového kongresu Evropské asociace paliativní péče 
v Berlíně. Naše výsledky jsme prezentovali nejen formou posterů, ale také jako orální prezentace.

Výsledky výzkumu podpořeného Grantovou agenturou ČR prezentovaly odbornému publiku 
kolegyně Anna Tučková a Karolína Vlčková. Anna Tučková představila jaké jsou rozdíly mezi 
vnímáním priorit u pacientů na konci života a jejich pečovatelů a Karolína Vlčková prezen-
tovala výsledky systematické přehledové studie zaměřené na identifikaci faktorů. které jsou 
asociované s prognostickým uvědomováním u pacientů, rodinných příslušníků a lékařů.

Další odbornou činnost Centra jsme prezentovali formou posterů. Během kongresu jsme tak 
mohli prezentovat výsledky studie zaměřené na používání otázky na překvapení v prostředí 
interní medicíny, dále výsledky analýzy postojů pacientů ohledně jejich účasti v paliativním 
výzkumu a v neposlední řadě také  proces standardizace české verze nástroje IPOS.
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Sympozium „Aktuální výzvy pro 
paliativní péči v Evropě a ČR“

Seminář „Jak se pozná  
dobrá paliativní péče?“

Pod záštitou senátorů Václava Hampla a Lumíra Kantora jsme v Senátu ČR oslavili 5. výročí 
založení Centra paliativní péče, a to uspořádáním sympozia k aktuálním výzvám v paliativní 
péči v Evropě a České republice. Hlavním zahraničním hostem byl profesor Christoph Ost-
gathe, který je prezidentem Evropské asociace paliativní péče a přednostou kliniky paliativní 
medicíny na Erlangenské univerzitě v Německu. V rámci oslav a sympozia jsme také pokřtili 
knižní výbor poezie haiku, jehož autory jsou členové týmu Centra paliativní péče.

V říjnu jsme realizovali konferenci pod názvem „Jak se pozná dobrá paliativní péče?“ ve Vel-
kopřevorském paláci na Malé Straně. Hlavním řečníkem této konference byla paní profesorka 
Fliss Murtagh, ředitelka Wolfson Palliative Care Centre na Hull York Medical School, která 
má velké zkušenosti s využíváním nástroje IPOS (Integrated Palliative Outcome Scale) pro 
klinické i výzkumné účely. Tento nástroj jsme v roce 2018 standardizovali a validizovali do 
češtiny a jeho česká verze zde byla představena.

Dále byly prezentovány také aktuální projekty zaměřené na měření efektu a kvality palia-
tivní péče, které v České republice nyní probíhají. Po skončení příspěvků proběhla panelová 
diskuze, během níž mohli účastníci pokládat přednášejícím dotazy. Kapacita konference byla 
zcela naplněna - zúčastnilo se 110 osob z různých organizací od domovů pro seniory, hospiců 
a nemocničních zařízení až po zástupce městských částí.
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Prague School of Bioethics
Na pozvání Ústavu lékařské etiky a humanitních základů medicíny 2. lékařské fakulty UK 
jsme se podíleli na přípravě prvního ročníku mezinárodní letní školy o bioetických tématech 
Prague School of Bioethics, které se účastnili zejména studenti lékařských fakult z několika 
zemí Evropy. V rámci programu jsme uspořádali několik seminářů s českými i zahraničními 
experty a vzhledem k pozitivní zpětné vazbě od účastníků se těšíme na další ročníky.
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Stipendijní program  
nadačního fondu Avast
V roce 2019 jsme pokračovali v zajišťování doporovodného porgramu pro 21 vybraných stipen-
distů, kteří se ve dvouletém období 2018‒2019 rozvíjeli ve svých lídrovských a odborných kom-
petencích. Vedle společných setkání a seminářů pro stipendisty jsme také realizovali devítidílný 
cyklus přednášek s názvem Medicína a smrt, které se konaly v různých městech České republiky.

Tři členové týmu Centra paliativní péče byli mezi vybranými stipendisty a pro všechny byla 
dvouletá zkušenost v programu jedinečným zážitkem a příležitostí. Svoji zkušenost se sti-
pendiem shrnují následovně:

Viera Ivanovová
Projekt zaměřený na podporu a rozvoj 
charitní hospicové péče

„Projekt mi dal příležitost přesunout se z po-
zice, kdy jsem pomáhala umírajícím a jejich 
rodinám, do pozice, kdy mohu pomoc těm, 
kdo o umírající a jejich rodiny pečují. Jako 
zdravotní sestře v přímé péči a pak i při vedení 
týmu domácí hospicové péče mi tato podpo-
ra velmi chyběla. Stipendium mi umožnilo 
se kvalitně vzdělat v oblasti koučování týmů 
a mentoringu. Díky programu jsem mohla 

pracovat se čtyřmi charitními organizacemi 
a být jim nápomocná při nastavování pod-
mínek pro poskytování domácí hospicové 
péče v režimu MSPP. Pracovala jsem s nimi 
formou týmového koučování a mentoringu. 
Každá organizace se posunula v oblasti, která 
pro ni byla v tu dobu zásadní (rozdělení týmu 
pro poskytování zdravotní péče a hospicové 
péče, zřízení pozice koordinátora, nastavení 
systému služeb…). Stipendium mne zbavilo  
dosavadního způsobu myšlení a bariér, přes 
které jsem nebyla schopna vidět dál. Mělo na 
mě velký dopad.“ 
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Kristýna Poláková 
Projekt je zaměřený na vytvoření kurzu 
pro vzdělávání v oblasti výzkumu v pa-
liativní péči

„Stipendijní program Nadačního fondu Avast 
pro mě znamenal nejen velkou příležitost, ale 
také velkou výzvu. Být součástí stipendijního 
programu mi umožnilo zaměřit se na vlastní 
rozvoj a rozšíření odborných znalostí, které 
by bez podpory NF Avast bylo velmi obtížné 
získat. 

Během stipendijního programu NF Avast jsem 
tak měla příležitost absolvovat vzdělávací kur-
zy na předních univerzitách ve Velké Británii 
a Belgii. Velmi obohacující byl dvoutýdenní kurz 
výzkumu v paliativní péči, který probíhal na  
Cicely Saunders Institute Of Palliative Care, 
Policy & Rehabilitation King's College London 
a byl vyučován předními odborníky v paliativ-
ní péči. Stipendijní program mi také umožnil 
pokračovat v doktorském studiu paliativní péče 
na Lancaster University.

Díky stipendijnímu programu od Nadačního 
fondu Avast jsem měla možnost získat nové  
znalosti a prohloubit ty stávající v oblasti teorie 
a metodologie výzkumu. Zároveň to byla jedi-

nečná příležitost seznámit se s předními osob-
nostmi ve výzkumu v paliativní péči a načerpat 
inspiraci pro svou další práci. Znalosti získané 
v zahraničí jsem využila i při tvorbě kurikula 
kurzu zaměřeného na výzkum v paliativní péči, 
který proběhl v Centru paliativní péče.“

Adam Houska  
Projekt zaměřený na vytvoření komplex-
ního programu vzdělávání pro zdravot-
níky, zaměřeného na komunikaci a etiku

„Ve druhém roce stipendia probíhala realizace 
prvních kurzů Espero. Díky stipendiu byly 
první čtyři kurzy pro účastníky zcela zdarma 
a pátý za poloviční cenu. Během těchto pilot-
ních kurzů jsme nasbírali cenné zkušenosti 
a kurz dále vylepšovali, aby odpovídal potře-
bám lékařů všech odborností. Zpětná vazba 
od účastníků ukazuje, že si z kurzu odnášejí 
cenné zkušenosti a že se jim je daří imple-
mentovat do jejich každodenní práce. Také 
jsme testovali, zda by o kurz byl takový zájem 
i za jeho reálnou cenu. Pátý kurz, který už byl 
zpoplatněn za 50 % ceny kurzu, byl naplněn 
stejně rychle jako předcházející a ukázal, že 
v kurzech budeme moct pokračovat i po skon-
čení finanční podpory NF Avast.“



Rok 2019
ve fotografiích
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Konference 
Na Homolce



Z kurzů  
ESPERO  

v Praze, Brně 
a Olomouci





Konference  
„Jak se pozná 

dobrá paliativní 
péče“



Kurz   
ELNEC



Sympozium 
„Aktuální výzvy 
pro paliativní  
péči v Evropě  

a ČR“
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Finance

4



Dary a dotace

Dotace

Rozpis přijatých dotací a darů
Grantová agentura České republiky ve výši 2 450 000 Kč
Nadace moudré pomoci ve výši 1 947 920 Kč
Nadační příspěvek NF Avast – Partnerství Avast 2020 ve výši 1 500 000 Kč
Nadační příspěvek NF Avast – Stipendium Loučka ve výši 1 000 000 Kč
Nadační příspěvek NF Avast – Spolu až do konce ve výši 2 512 228 Kč
Qminers, s.r.o. ve výši 250 000 Kč
Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota ve výši 389 200 Kč
Dary od fyzických osob ve výši 57 964 Kč

Výše nevyčerpaných darů v hodnotě 6 669 231 Kč je evidována na účtu vlastních zdrojů 
911 – Fondy. Jedná se o vázané prostředky určené na období roku 2020. Dotace GAČR ve výši 
2 450 000 Kč nebyla v roce 2019 vyčerpána v plné výši a částka 736 439,24 Kč bude vrácena 
v roce 2020.

Dotacemi se rozumějí dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtů územně samosprávných celků, 
státních fondů, z grantů přidělených podle zvláštního zákona, z rozpočtu cizího státu, z grantů 
Evropské unie či dle obdobných programů, a účtují se ve prospěch výnosů (ve věcné a časové 
souvislosti).

V uplynulém období účetní jednotka realizovala projekt základního výzkumu, který byl pod-
pořený Grantovou agenturou ČR (reg. č. 1726722Y) ve výši 2 450 000 Kč. 
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náklady 
a výnosy

Uvedeny jsou údaje dle §21 zákona č. 563/1991 Sb o účetnictví, které jsou pro organizaci 
relevantní. Jedná se o vybrané údaje, kompletní účetní závěrka je uložena v sídle organizace 
a ve sbírce listin. Naleznete ji také ke staženi na webu: paliativnicentrum.cz/o-nas

Ke dni 31. 12. 2019 v tisících Kč

NáKLAdy

11 147
výNOSy

10 799
výSLEdEK HOSPOdAřENí 

-348

paliativnicentrum.cz/o-nas
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Audit

Účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2019 byly ověřeny auditorskou společností 22HLAV 
s.r.o. s následujícím výrokem: 

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Centrum paliativní péče, z.ú. (dále 
také „Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy 
k 31. 12. 2019, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2019 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  
Centrum paliativní péče, z.ú. k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření 
za rok končící 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy.

Zpráva o auditu účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2019 je k dispozici na webových 
stránkách organizace.
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