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Motto týmu RUAH:

„Záleží na každém dni našeho života, protože až na konci 
můžeme hodnotit, který byl nejdůležitější. Nemoc, umírání, 
smrt i truchlení je součástí našich životů. Jsme tady, abyste 
v těchto nejtěžších chvílích nemuseli být sami. Z našich úst 
nikdy neuslyšíte, že pro vás nemůžeme nic udělat. Vždy je něco, 
co může vaši situaci ulehčit a pomoci.“

Tým RUAH

Vážené dámy, vážení pánové,
osmý rok fungování naší společnosti v regionu Benešovska s sebou přinesl 
řadu novinek, událostí a překvapení. Zdá se, že se tím neodlišuje od žádného 
z předchozích. Společnost se plynule rozrůstá, aby pokryla stále rostoucí potřebu 
péče v našem regionu. Stejně tak se i proměňuje tým lidí, na kterých RUAH stojí. 

Nově nabízíme v domácím prostředí pomoc odborného fyzioterapeuta a navázali 
jsme úzkou spolupráci s Domácím hospicem Křídla v Sedlčanech. Pro klienty to 
znamená větší dostupnost péče a komplexní komfort při zajištění potřebných 
služeb. 

Velkou novinkou v roce 2019 bylo zahájení realizace projektu Obce blíže lidem, 
který je zaměřen na rozvoj terénní sociální práce ve venkovských lokalitách. Září 
jsme zahájili přípravami a přijali jsme do našich řad 4 zkušené sociální pracovnice. 
Působí ve 24 obcích regionu Posázaví a dnes už mohu říct, že se staly partnery 
pro starosty obcí, sociální odbor ORP Benešov, ale především další z možností, 
kde mohou lidé v těžkých životních situacích najít záchytný bod a dostat potřebnou 
pomoc. Věřím, že v dalších třech letech se projekt stane samozřejmou součástí 
fungování našeho regionu. 

Projektem se tak snažíme naplňovat vizi naší společnosti, která chce působit 
v regionu Benešovska a pomáhat rozvíjet potenciál našeho regionu především 
v péči o ty nejpotřebnější. 

Každý den jsme svědky malých i větších zázraků v životech lidí, ke kterým se pomoc 
dostane, a věříme, že společnými silami vytvoříme místo, které nabízí důstojný život 
pro každého. 

Marta Vacková
ředitelka RUAH o.p.s.
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Z dopisů našich klientů
Tento rok bohužel osud nedal jinak a opravdu jednu bránu zavřel. Bohužel tu lidskou, 
našeho milovaného dědečka, pana Václava Ryšavého. Dlouhodobě spolupracoval s Vaší 
terénní zdravotní službou. V červenci tohoto roku jsme spolu s ním začali veliký boj 
s rakovinou. I přesto, že léčba rakoviny byla na skvělé cestě, osud nedal jinak.  Velmi 
bojoval, byl stále plný optimismu a s úsměvem na rtech, pozitivně naladěn a stále 
rozdával lásku i do poslední chvíle. Všichni jsme na něj z celého srdce pyšní, hrdí 
a stále na něj myslíme. Chtěla bych Vám a celému Vašemu týmu ze srdce poděkovat. 
Vím, že tato práce není jednoduchá, je časově náročná a vyčerpávající a nikdy  nebude 
dostatečně oceněna. Ale stále jsou tu tak „skvělí pracovníci“ jako právě u Vás, kteří 
svou práci dělají poctivě a s láskou a chci jim velmi poděkovat. Děkuji za každého z Vás, 
víte, proč tuto práci vykonáváte. Pokračujte v tom i dále. Velmi Vám držím palce. Ať se 
Vám v tom, co děláte, velmi daří. Úsměv nestojí nic, ale pro druhé může být vším. 

Kristýna Ryšavá 

Je to již 4 měsíce, co nás opustila naše babička Marta Zbořilová ze Sázavy. Byla 
po těžké mrtvici, nemluvící, na půl těla ochrnutá. Pro nás naprosto zoufalá. Každým 
dnem si uvědomujeme, jaká obrovská pomoc přišla od Vás a Vašich sestřiček. Jejich 
profesionální a lidský přístup nás naplňoval nadějí, že společně vše zvládneme. 
S odstupem času jsme přesvědčeni, že se to podařilo. Babička zemřela doma, 
obklopena svými nejbližšími. Za to vše Vám patří naše poděkování a uznání za práci, 
kterou nemůže dělat každý… Děkujeme za to, že jste… 

rodina Zbořilova
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Základní informace

RUAH je tu proto, aby každý člověk na Benešovsku měl možnost žít 
důstojně ve svém domácím prostředí i v těch nejtěžších obdobích 
života

·	 RUAH přijímá slabosti nemoci, stáří a umírání jako přirozenou 
součást života.

·	 RUAH poskytuje odbornou, hluboce lidskou a komplexní péči.

·	 RUAH mění pohled společnosti na závěr života.

Předmět činnosti
RUAH o.p.s. uzavřel na rok 2017 - 2018 se Středočeským krajem dodatek na rok 
2019 ke Smlouvě o pověření k poskytování služby v obecném hospodářském zájmu 
č. S16761/SOC/2016. Touto smlouvou se zavazuje v oblasti sociálních služeb 
k zajištění dostupnosti péče v garantované síti služeb.

Hlavní činnosti společnosti:
·	 poskytování specializované paliativní péče nevyléčitelně nemocným 

a umírajícím a jejich blízkým, a to v oblasti zdravotní, sociální, psychické 
a duchovní, a to ve všech jejich formách

·	 poskytování domácí zdravotní péče
·	 poskytování odlehčovacích služeb terénních
·	 poskytování poradenství v oblasti paliativní péče a péče o onkologicky 

nemocné a jejich blízké, včetně péče o pozůstalé
·	 publikační a ediční činnost
·	 vzdělávání odborné i občanské v oblasti zdravotních a sociálních služeb
·	 zajišťování osvěty a zvyšování informovanosti široké veřejnosti
·	 půjčování zdravotních a kompenzačních pomůcek

Předmět činnosti hospodářské:
Účetní jednotka neprovozovala v roce 2019 žádnou hospodářskou činnost.

Vznik obecně prospěšné společnosti
Organizace RUAH o.p.s. byla založena 13. června 2012 jako obecně prospěšná 
společnost O 936 vedená u Městského soudu v Praze. Poskytuje na Benešovsku 
domácí zdravotní, sociální a hospicovou péči.

Sídlo společnosti
RUAH o.p.s., Tyršova 2061, 256 01 Benešov
Tel. 733 224 305
e-mail: info@ruah-ops.cz
www.ruah-ops.cz
IČ: 24312355
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Tyršova 162, 256 01 Benešov
Číslo účtu provozní: 347 252 7349/0800
Číslo účtu sbírkový: 347 474 7329/0800
Datová schránka: cnfh65a
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Statutární orgán společnosti
Roli statutárního orgánu ve společnosti RUAH o.p.s. naplňuje ředitelka, která je 
jmenována Správní radou společnosti. V roce 2019 tuto funkci vykonávala Mgr. Marta 
Vacková, která je zároveň zakladatelkou společnosti.

Správní a dozorčí rada
Správní a dozorčí radu jmenují zakladatelky organizace.  Správní rada je vrcholovým 
strategickým orgánem společnosti. Správní rada rozhoduje o koncepci, způsobu 
a rozsahu poskytování obecně prospěšných služeb, změnách určeného druhu 
těchto služeb a doplňkových činnostech, schvaluje hospodaření společnosti, vydává 
souhlas k zásadním strategickým rozhodnutím a v dalších činnostech se řídí 
zákonem. 

K 31. 12. 2019 funkce členů správní rady vykonávali:
Ing. Jaromír Pecha
Mgr. Ivona Kadrnožková
Ing. Jiří Pech – do 16. 2. 2019
Ing. Miroslav Tvarůžka – od 16. 2. 2019

Dozorčí rada přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční 
zprávu společnosti, nejméně jedenkrát ročně podává zprávu řediteli a správní 
radě o výsledcích své kontrolní činnosti, dohlíží na to, že společnost vyvíjí činnost 
v souladu se zákony a zakládací smlouvou společnosti.

K 31. 12. 2019 funkci členů dozorčí rady vykonávali:
Ing. Jan Slabý
Ing. Jaroslav Kuchař
Miroslav Němec

Členům správní ani dozorčí rady nebyly v účetním období vyplaceny ze strany 
společnosti žádné odměny, zálohy, závdavky či úvěry. Se členy těchto orgánů ani 
právnickými osobami s jejich účastí nebyly v době jejich působení ve společnosti 
uzavřeny žádné obchodní či jiné smlouvy.

Organizační struktura RUAH o.p.s.
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Ředitelka Mgr. Marta Vacková

Zástupkyně ředitelky Jana Klečka, DiS.

PR manažerka a fundraiser Hana Sochůrková

Lékaři MUDr. Josef Hanáček
MUDr. Martina Koretzová

Vrchní sestra Bc. Jaroslava Kahounová

Zdravotní sestry Radka Habartová
Bc. Lenka Jarešová
Jana Šimáková
Karolína Provazníková
Štěpánka Kuruczová, Dis.

Administrativní pracovnice Jitka Balíková

Vedoucí sociálních služeb Mgr. Kateřina Bláhová

Pracovníci v sociálních službách (asistenti) Miroslava Pazderová
Martina Holadová
Monika Sládková
Diana Smolíková
Daniela Padevětová
Kateřina Šťastná
Vendula Jiroušková
Rudolf Lacina
Kateřina Langerová
Jan Žižka

Vedoucí poradny Mgr. Markéta Nešporová

Psycholog Mgr. Renata Veselá

Fyzioterapie Bc. Irma Veselá

Terénní sociální pracovníci projektu Obce blíže lidem Klára Dvořáková, DiS. 
Mgr. Ilona Kuncová
Bc. Kamila Kepková
Hana Kronovetrová, DiS.

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců: v pracovních úvazcích 18,68
Mzdové náklady za účetní období:  6 206 tis. Kč
Zákonné sociální pojištění za účetní období: 2 067 tis. Kč
Počet zaměstnanců, kteří byli zároveň členy správní nebo dozorčí rady: 0
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„Hodnota člověka není v tom, co dělá, ale kým se stane.“
Pracujeme s lidmi, kteří se v životě dostlali do velmi těžké situace. Jsou to ty 
nejtěžší, ke kterým patří závěr života, ale i nemoci, stáří, a v novém projektu i celá 
škála sociálních problémů s bydlením, nedostatkem peněz, problémy ve vztazích 
a další situace.

Věříme, že si každý zaslouží pomoc. Kdokoliv z nás se může zítra ocitnout v podobné 
situaci, které život přináší. Není naším úkolem soudit, kdo si za co může, ale 
podepřít v nejtěžším období, aby každý dostal příležitost prožít svůj život důstojně. 
RUAH o.p.s. působí v regionu okresu Benešov, v dojezdové vzdálenosti cca 30km 
od sídla v Benešově. 

  

Domácí hospicová péče
Domácí hospicová péče je prioritní službou, která naplňuje poslání společnosti 
RUAH o.p.s. Zajišťuje komplexní péči o rodiny pacientů, kteří jsou nevyléčitelně 
nemocní s terminální prognózou dožití. I tito lidé žijí a často je jejich největším 
přáním strávit poslední čas svého života doma, mezi svými blízkými. Jejich nemoc 
by jim to ale nedovolila bez zajištění komplexní odborné pomoci. Ačkoliv tuto 
službu využije nejméně klientů naší společnosti, je to služba nejnáročnější. Její 
součástí jsou lékaři, zdravotní sestry v režimu 24 hod. denně, sociální pracovníci, 
psycholožka i asistenti – ošetřovatelé.

Služby
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Odborníci pomáhají nejen samotnému nemocnému, aby netrpěl bolestmi a dalšími 
nepříjemnými příznaky, ale starají se o všechny členy rodiny, kteří prožívají velmi 
těžké období svého života a zároveň je čeká další období smutku a bolesti ze ztráty 
blízkého. Chceme tím umožnit každému, aby měl možnost o svém životě rozhodovat 
ve svobodě, důstojnosti a lásce svých blízkých až do poslední chvíle. Od 1. 7. 2019 
je tato specializovaná domácí hospicová služba částečně zpoplatněna a klienti 
hradí 150 Kč/den. Samozřejmostí je zapůjčení kompenzačních pomůcek,  jako jsou 
elektrická polohovací lůžka, koncentrátory kyslíku a další zdravotnické pomůcky. 
A také nepřetržitá péče, která není hrazena ze zdravotního pojištění.

Tato péče je hrazena tzv. multizdrojově ze zdravotního pojištění, provozních dotací 
sociálních služeb, dotací obcí a v neposlední řadě ji podporují osobní a firemní dárci. 

Poradenství pro nemocné, pečující a pozůstalé
Odborné sociální poradenství je otevřené všem, kteří řeší otázky okolo nevyléčitelné 
nemoci, umírání, péče o těžce nemocné a smrti. Tato služba vyžaduje vysokou 
kvalifikaci všech zaměstnanců. Pracují v ní zkušení sociální pracovníci, psycholožka 
a koučka. Všichni se společnými silami snaží stát při těch, kteří řeší jedny z nejtěžších 
situací našich životů. Pomohou zajistit praktické věci, jako jsou příspěvky na péči, 
kompenzační pomůcky, zajištění služeb, ale zároveň doprovází člověka podle jeho 
potřeb psychosociální podporou tak, aby těžké období zvládl co nejlépe.

Poradenství je samozřejmou součástí domácí hospicové péče. Na poradnu se ale 
mohou obracet lidé v jakékoliv situaci, i když jsou hospitalizovaní v nemocnici nebo 
jiných zařízeních, nebo si jen neví rady, jak mluvit s dětmi o nemoci a o smrti, nebo 
jak mohou opravdu pomoci sousedům, kteří pečují o svého blízkého. Poradna je 
otevřená od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00 hod. Pracovníci poradny vyjíždějí 
za klienty do jejich domácího prostředí podle potřeb a předchozí domluvy. Tato 
péče je ze zákona ZDARMA. Částečně je podporována provozními dotacemi 
Středočeského kraje i obcí našeho regionu. Z velké části může fungovat díky 
podpoře nadací, spolků a jednotlivců i výdělečné činnosti společnosti. 

Domácí zdravotní péče
Domácí zdravotní péče je služba zdravotních sester, které na doporučení praktických 
nebo odborných lékařů dojíždějí do domácností klientů a naplňují předepsané 
léčebné postupy. Tato služba je plně hrazena zdravotními pojišťovnami. Společnost 
RUAH o.p.s. tuto službu poskytuje v celém okresu Benešov. Pro klienty je služba 
zcela ZDARMA. RUAH má smluvní partnerství s pojišťovnami VZP, ZPMV, OZP, 
VoZP a ČPZP. Klienti dalších pojišťoven se nemusí obávat, že bychom jim službu 
neposkytli, všechny pojišťovny s námi spolupracují a v případě, že s nimi nemáme 
smlouvu, potřebnou péči svému klientovi uhradí. 

Naše domácí zdravotní péče je výjimečná spojením s dalšími službami v jedné 
organizaci. Klient tak dostane nejen předepsaný zdravotní výkon, ale zároveň 
možnost dalších sociálních služeb, které mu pomohou zvládat samostatně život 
v domácím prostředí.

Odlehčovací služba terénní
Odlehčovací služby terénní pomáhají lidem, aby mohli zůstat doma, i když potřebují 
podporu a péči. Asistenti dojíždí ke klientům podle jejich potřeb, pomohou jim 
s běžnými denními činnostmi, jako je hygiena, podávání stravy, ale i zvládání 
pohybu nebo naplnění potřeb dalších společenských kontaktů, návštěvy lékaře nebo 
vyřizování úředních záležitostí. Jsou také oporou pečujícím, kteří si potřebují občas 
odpočinout, aby mohli dlouhodobě péči zvládnout. Služby jsou určené lidem, kteří 
jsou z různých důvodů omezení v samostatném životě. Těmi důvody jsou nejčastěji 
zdravotní omezení tělesné nebo duševní, ale někdy je to i sociální izolace, která 
přivádí člověka do těžkých situací.

Sociální služby jsou částečně hrazené klientem. V roce 2019 byla cena těchto 
služeb 110 Kč/ hod. Větší část služby hradí provozní dotace Středočeského kraje. 
RUAH o.p.s. je součástí veřejné sítě sociálních služeb. Aby služby mohly být 
dostupné všem klientům v regionu za stejných podmínek, mnoho obcí podporuje 
naše služby ze svých rozpočtů. Není tak nutné navyšování úhrad o cestovné.   

Fyzioterapie
RUAH nabízí novou službu v okrese Benešov – FYZIOTERAPII U VÁS DOMA. 
Fyzioterapie formou domácí péče je vhodná pro jedince s omezenou schopností 
pohybu, po úrazech a poúrazových stavech, pro imobilní klienty upoutané na lůžko, 
pro pacienty s neurologickým deficitem, po operacích a plánovaných výkonech. 
Cílem doma prováděné fyzioterapie je zlepšení lokomoce, nácvik vertikalizace, 
sebeobsluha, soběstačnost, samostatnost, prevence kontraktur a předcházení 
snížení svalové síly, zlepšení jemné motoriky atd. Výhodou je sjednávání času podle 
individuálních potřeb klientů, nácvik soběstačnosti v domácím prostředí, edukace 
pečujících, jak správně pomáhat a šetřit svá záda.
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RUAH ve společnosti
Ruah je společnost, která chce být součástí regionálního dění. Klademe si za cíl 
nejen pomoci těm, kteří už v těžké situaci jsou, ale podporovat kvalitu života u široké 
veřejnosti a působit preventivně a edukačně. Spolupracujeme v regionu s Místní 
akční skupinou Posázaví, státní správou na všech úrovních, ale i s podnikateli 
a dalšími aktéry veřejného života. Jsme součástí platforem, které se zabývají 
rozvojem regionu i jednotlivých obcí, spolupracujeme s dalšími poskytovateli 
sociálních služeb a pracujeme na našem vlastním růstu. 

Březen 2019
Zúčastnili jsme se unikátního semináře Demence Alzheimerova typu v detailech 
života. Zkušené lektorky paní MgA., BcA. Hana Strejčková a Ing. Bc. Jaroslava 
Slivoňová předaly našim pracovníkům v sociálních službách zajímavé informace 
o Alzheimerově chorobě. Seminář byl doplněn o divadelní představení s názvem 
„Tři židle“. Toto emoční představení vychází ze skutečných příběhů lidí a přibližuje 
složitost problematiky demence. Mohli jsme tak vidět, jak vnímají demenci 

Alzheimerova typu lidé, kteří jí trpí nebo lidé, kteří o takto nemocné pečují. Tato 
inscenace pro nás byla opravdu zážitkem, který nám pomohl lépe pochopit 
Alzheimerovu chorobu.

Březen 2019
Oblíbený zpěvák Tomáš Klus při začátku svého SPOLU tour v Benešově představil 
naši společnost RUAH a na pódium přizval paní ředitelku Martu Vackovou, která 
krátce uvedla, o čem je domácí hospicová péče. 

Duben 2019
Organizátoři již 4. ročníku Literárního festivalu v Benešově věnovali RUAHu výtěžek 
z dobrovolného vstupného jako příspěvek pro naši službu nemocným a umírajícím. 
Diváci festivalu vedle zážitků z literatury v inspirativním provedení vybrali 20 778 Kč, 
které přispějí k pořízení dalších automobilů, které nás dostanou k potřebným 
v celém okrese. 

Červen 2019
Natočili jsme spot o naší domácí hospicové péči, na kterém jsme měli možnost 
spolupracovat s úspěšným českým horolezcem Markem Holečkem. Spot „Návrat 
domů“ bylo možné shlédnout i v iVysílání České televize. Stejně tak, jako pro 
horolezce je snem vylézt na vrchol, tak neméně důležité je i vrátit se v pořádku 
zpět dolů. A tak tomu je i v životě. Každý má přání, ať už vyslovené či nevyslovené – 
vrátit se domů. Marek Holeček, který ctí lidské hodnoty stejně jako my, nám pomohl 
přiblížit téma domácí hospicové péče.

Červen 2019
Tradičně jako každý rok jsme v červnu pořádali benefiční koncert, na kterém 
vystoupila tentokrát pro společnosti RUAH oblíbená zpěvačka a závodnice rallye 
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Olga Lounová. Zazněly hity jako Cyklista, Kilo sem, kilo tam, Láska v housce, Brány 
Svaté, věnovaná všem, kteří už nejsou mezi námi. Ústředním hitem s velkou odezvou 
byla píseň Jsem optimista která zazněla na přání i opakovaně. Celý večer proměnila 
Olga ve skvělou dynamickou show, při které se všichni úžasně bavili. V průběhu 
večera hosté darovali do sbírkových srdíčkových kasiček částku 21 778 Kč, za které 
se chystáme pořídit další nové zdravotnické pomůcky pro naše klienty v péči.

Červenec 2019
Díky nadačnímu příspěvku Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové jsme pro 
naši domácí zdravotní a hospicovou péči pořídili 3 nové elektrické zvedáky. Tyto 
elektrické zvedáky usnadní pečujícím manipulaci s osobami, které mají pohybové 
obtíže a také zajistí větší komfort přímo pro nemocného.

Září 2019
Začali jsme s projektem OBCE BLÍŽE LIDEM. Do projektu se zapojily obce z Týnecka, 
Bystřicko-Neveklovska, Čerčanska a Sázavska. Terénní sociální pracovníci poskytují 
službu ve 24 posázavských obcích, kde žije asi 34 000 obyvatel. Pomáhají jim řešit 
otázky zadluženosti, bydlení, odborné psychiatrické péče a opatrovnictví. Řeší také 
osamělost seniorů v bariérovém prostředí, ohrožení výchovy a vývoje dětí.

Říjen 2019
Jako novinku nabízí RUAH naši další novou službu v okrese Benešov – Fyzioterapii 
u vás doma. Tato domácí fyzioterapie je vhodná pro jedince s omezenou schopností 
pohybu, po úrazech a poúrazových stavech, pro imobilní klienty, kteří jsou upoutaní 
na lůžku, pro pacienty s neurologickým deficitem, po operacích a plánovaných 
výkonech. Fyzioterapii poskytuje zkušená fyzioterapeutka s více než 20tiletou praxí 
Bc. Irma Veselá.

Prosinec 2019
V předvánočním období jsme připravili online kampaň „Daruj den doma o Vánocích“, 
kdy lidé mohli darovat různé finanční částky a podpořit tak rodiny, které procházejí 
nelehkým obdobím a pečují o umírajícího člena rodiny. Celkem se vybralo 31 500 Kč.
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Projekt Obce blíže lidem

Projekt je financován z prostředků EU a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Název projektu:  Obce blíže lidem - Rozvoj terénní a komunitní sociální práce 
ve venkovských lokalitách 

Číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011854 
Realizace projektu: 09/2019 – 06/2022 

Projekt Obce blíže lidem vznikal více než dva roky spoluprací se 
samosprávami obcí a MAS Posázaví. Hlavním záměrem projektu 
bylo přiblížit sociální pomoc ve venkovském regionu lidem, pro které 
je vzdálenost od obce s rozšířenou působností bariérou k dostupné 
pomoci. V projektu při sociální pomoci využívají pracovníci často 
přirozené zdroje pomoci v místních komunitách, které se tím učí 

všímavosti a vzájemné toleranci a laskavosti při pomoci druhým. Sociální pracovníci 
se věnují jednotlivcům, kterým pomáhají s udržitelný řešením problémů a zároveň 
pomáhají komunitě vytvářet inovativní nástroje pomoci. Spolupracují tak se všemi 
platformami služeb v regionu.

Obce zapojené do projektu
Týnecko –  Bukovany, Chářovice, Krhanice, Lešany, Netvořice, Týnec nad Sázavou, 

Václavice
Bystřicko – Bystřice, Křečovice, Maršovice, Neveklov, Rabyně, Vysoký Újezd
Čerčansko –  Čerčany, Čtyřkoly, Nespeky, Poříčí nad Sázavou, Přestavlky u Čerčan, 

Senohraby
Sázavsko – Chocerady, Hvězdonice, Kaliště, Sázava, Stříbrná Skalice
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Skladba nákladů a výnosů
Účetnictví společnosti RUAH o.p.s. bylo zpracováno externě Ing. Jitkou Dvořáčkovou, 
IČ 463 73 811, na základě smlouvy a plné moci.

Účetní jednotka nevykazuje ve výkazu zisků a ztrát mimořádné položky nákladů 
ani výnosů co se týče původu. Největší položku výnosů tvoří výnosy od zdravotních 
pojišťoven za poskytování zdravotních služeb v celkové výši 4 067 tis. Kč. Dále 
společnost obdržela provozní dotaci na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytování 
sociálních služeb se Středočeským krajem ve výši 3 751 tis. Kč.

Největší nákladovou položkou ve výkazu zisků a ztrát tvoří osobní náklady 
na zaměstnance ve výši 8 249 tis. Kč. Z toho náklady na odměnu ředitele byly ve výši 
548 tis. Kč hrubé mzdy. Celková odměna auditora za povinný audit roční účetní 
závěrky činila 42 350 Kč. Jiné služby nebyly auditorem poskytovány. 

Účetní jednotka vzhledem k vykázané ztrátě neúčtovala k rozvahovému dni o daňové 
povinnosti z daně z příjmu právnických osob. Zálohy na daň nebyly hrazeny. Účetní 
jednotka neuplatňuje daňové úlevy podle §20 odst. 7 zákona o daních z příjmů.

Účetní jednotka vykázala ke dni účetní závěrky ztrátu ve výši 354 tis. Kč z hlavní 
činnosti. Výsledek hospodaření za předchozí účetní období byl na základě rozhodnutí 
správní rady zaúčtován na účet 932 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let.

Hospodaření společnosti
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Náklady v tis. Kč

Spotřebovaný materiál, energie 815

Služby 1 504

Osobní náklady 8 296

Daně a poplatky 18

Spotřeba energie 60

Cestovné 90

Ostatní náklady 111

Odpisy a tvorba rezerv 327

Celkem 11 221

 

Výnosy v tis. Kč

Výnosy zdravotní pojišťovny 4 067

Platby klientů 842

Provozní dotace Kraj 3 751

Dotace obcí 581

Dotace projekt Obce blíže lidem 848

Přijaté dary 406

Ostatní výnosy 8

Zúčtování fondů 364

Celkem 10 867
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Rozvaha

Aktiva stav k 1.1.2019 stav k 31. 12. 2019 

Dlouhodobý majetek celkem +905 +723

Dlouhodobý hmotný majetek celkem +3 133 +3 430

Hmotné movité věci a jejich soubory +3 133 +3 430

Oprávky k dlouhodobému majetku 
celkem -2 228 -2 707

Oprávky k samostatným hmotným 
movitým věcem a souborům hmotných 
movitých věcí

-2 228 -2 707

Krátkodobý majetek celkem +1 568 +11 718

Pohledávky celkem +897 +10 712

Odběratelé +763 +694

Poskytnuté provozní zálohy +57 +55

Ostatní pohledávky +58 +58

Nároky na dotace a ostatní zúčtování 
s rozpočtem orgánů územních 
samosprávných celků

0 +9 905

Jiné pohledávky +19 0

Krátkodobý finanční majetek celkem +637 +961

Peněžní prostředky v pokladně +38 +92

Peněžní prostředky na účtech +599 +869

Jiná aktiva celkem +34 +45

Náklady příštích období +32 +38

Příjmy příštích období +2 +7

AKTIVA CELKEM (v tis. Kč) +2 473 +12 441

PASIVA stav k 1. 1. 2019 k 31. 12. 2019

Vlastní zdroje celkem +1 673 +1 183

Jmění celkem +1 313 +1 176

Vlastní jmění +3 +3

Fondy +1 310 +1 173

Výsledek hospodaření celkem +360 +7

Účet výsledku hospodaření -354

Výsledek hospodaření ve schvalovacím 
řízení +180

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 
minulých let +180 +361

Cizí zdroje celkem +800 +11 258

Rezervy celkem +125 +154

Rezervy +125 +154

Krátkodobé závazky celkem +675 +2 054

Dodavatelé +55 +63

Zaměstnanci +337 +493

Ostatní závazky vůči zaměstnancům +8 +11

Závazky k institucím sociálního 
zabezpečení a veřejného zdravotního 
pojištění

+184 +270

Ostatní přímé daně +33 +59

Ostatní daně a poplatky +5 +6

Jiné závazky +1 +1 100

Dohadné účty pasivní +52 +52

Jiná pasiva celkem 0 +9 050

Výnosy příštích období 0 +9 050

PASIVA CELKEM (v tis. Kč) +2 473 +12 441
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Výkaz zisku a ztrát

Výnosy (v tis. Kč) k 31. 12. 2018

Provozní dotace 5 075 

Tržby za vlastní výkony 4 917 

Zúčtování fondů 1 

Přijaté dary 406 

Jiné ostatní výnosy 468 

Výnosy celkem 10 867 

Náklady (v tis. Kč) k 31. 12. 2019

Spotřeba materiálu a energie 875 

Opravy a udržování 12 

Cestovné 90 

Náklady na reprezentaci 1 

Ostatní služby 1 503

Mzdové náklady 6 206 

Zákonné sociální a zdravotní pojištění 2 044 

Zákonné sociální náklady 46 

Ostatní daně a poplatky 18 

Pokuty a penále 9

Ostatní provozní náklady 15 

Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku 297 

Tvorba a zúčtování ostatních rezerv 30 

Jiné ostatní náklady 75

Náklady celkem 11 221 

Zpráva auditora

 ATLAS AUDIT s.r.o. 
 K Bílému vrchu 1717, 250 88  Čelákovice 

 
 

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 
        za období od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019 

 
 
Zakladatelům společnosti RUAH o.p.s. 
Sídlo: Tyršova 2061, 256 01 Benešov   
IČO: 243 12 355  
 

Výrok auditora 

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti RUAH o.p.s. (dále také 
„Společnost“) 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 Společnosti jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky. 

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv 
společnosti RUAH o.p.s k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího 
hospodaření za rok končící 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy. 

Základ pro výrok 

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České 
republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné 
a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito 
předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. 
V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České 
republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající 
z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, 
poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření výroku. 

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě  

Ostatními informacemi je Výroční zpráva. Za ostatní informace odpovídá ředitel Společnosti. 

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí 
našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními 
informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) 
nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během 
provádění auditu, nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) 
nesprávné. 

Na základě provedených postupů, do míry, jež dokážeme posoudit, uvádíme, že ostatní 
informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, 
jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou. 
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 
        za období od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019 

 
 
Zakladatel m spole nosti RUAH o.p.s. 
Sídlo: Tyr ova 2061, 256 01 Bene ov   
I O: 243 12 355  
 

V rok auditora 

Provedli jsme audit p ilo ené ú etní záv rky spole nosti RUAH o.p.s. (dále také 
„Spole nost“) sestavené na základ  esk ch ú etních p edpis , která se skládá z rozvahy 
k 31. 12. 2019, v kazu zisku a ztráty za rok kon ící 31. 12. 2019 a p ílohy této ú etní 
záv rky, která obsahuje popis pou it ch podstatn ch ú etních metod a dal í vysv tlující 
informace. Údaje o Spole nosti jsou uvedeny v p íloze této ú etní záv rky. 

Podle na eho názoru ú etní záv rka podává v rn  a poctiv  obraz aktiv a pasiv 
spole nosti RUAH o.p.s k 31. 12. 2019 a náklad  a v nos  a v sledku jejího 
hospoda ení za rok kon ící 31. 12. 2019 v souladu s esk mi ú etními p edpisy. 

Základ pro v rok 

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditor  eské 
republiky pro audit, kter mi jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), p ípadn  dopln né 
a upravené souvisejícími aplika ními dolo kami. Na e odpov dnost stanovená t mito 
p edpisy je podrobn ji popsána v oddílu Odpov dnost auditora za audit ú etní záv rky. 
V souladu se zákonem o auditorech a Etick m kodexem p ijat m Komorou auditor  eské 
republiky jsme na Spole nosti nezávislí a splnili jsme i dal í etické povinnosti vypl vající 
z uveden ch p edpis . Domníváme se, e d kazní informace, které jsme shromá dili, 
poskytují dostate n  a vhodn  základ pro vyjád ení v roku. 

Ostatní informace uvedené ve v ro ní zpráv   

Ostatními informacemi je V ro ní zpráva. Za ostatní informace odpovídá editel Spole nosti. 

Ná  v rok k ú etní záv rce se k ostatním informacím nevztahuje. P esto je v ak sou ástí 
na ich povinností souvisejících s ov ením ú etní záv rky seznámení se s ostatními 
informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve v znamném (materiálním) 
nesouladu s ú etní záv rkou i s na imi znalostmi o ú etní jednotce získan mi b hem 
provád ní auditu, nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako v znamn  (materiáln ) 
nesprávné. 

Na základ  proveden ch postup , do míry, je  doká eme posoudit, uvádíme, e ostatní 
informace, které popisují skute nosti, je  jsou té  p edm tem zobrazení v ú etní záv rce, 
jsou ve v ech v znamn ch (materiálních) ohledech v souladu s ú etní záv rkou. 
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 ATLAS AUDIT s.r.o. 
 K Bílému vrchu 1717, 250 88  elákovice 

 
Dále jsme povinni uvést, zda na základ  poznatk  a pov domí o Spole nosti, 
k nim  jsme dosp li p i provád ní auditu, ostatní informace neobsahují v znamné 
(materiální) v cné nesprávnosti. V rámci uveden ch postup  jsme v obdr en ch ostatních 
informacích ádné v znamné (materiální) v cné nesprávnosti nezjistili. 

Odpov dnost editele za ú etní záv rku 

editel odpovídá za sestavení ú etní záv rky podávající v rn  a poctiv  obraz v souladu 
s esk mi ú etními p edpisy, a za takov  vnit ní kontrolní systém, kter  pova uje 
za nezbytn  pro sestavení ú etní záv rky tak, aby neobsahovala v znamné (materiální) 
nesprávnosti zp sobené podvodem nebo chybou. 

P i sestavování ú etní záv rky je editel povinen posoudit, zda je Spole nost schopna 
nep etr it  trvat, a pokud je to relevantní, popsat v p íloze ú etní záv rky zále itosti t kající 
se jeho nep etr itého trvání a pou ití p edpokladu nep etr itého trvání p i sestavení ú etní 
záv rky, s v jimkou p ípad , kdy editel plánuje zru ení Spole nosti nebo ukon ení její 
innosti, resp. kdy nemá jinou reálnou mo nost ne  tak u init. 

Za dohled nad procesem ú etního v kaznictví ve Spole nosti odpovídá správní rada. 

Odpov dnost auditora za audit ú etní záv rky 

Na ím cílem je získat p im enou jistotu, e ú etní záv rka jako celek neobsahuje 
v znamnou (materiální) nesprávnost zp sobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu 
auditora obsahující ná  v rok. P im ená míra jistoty je velká míra jistoty, nicmén  není 
zárukou, e audit proveden  v souladu s v e uveden mi p edpisy ve v ech p ípadech 
v ú etní záv rce odhalí p ípadnou existující v znamnou (materiální) nesprávnost. 
Nesprávnosti mohou vznikat v d sledku podvod  nebo chyb a pova ují se za v znamné 
(materiální), pokud lze reáln  p edpokládat, e by jednotliv  nebo v souhrnu mohly ovlivnit 
ekonomická rozhodnutí, která u ivatelé ú etní záv rky na jejím základ  p ijmou. 

P i provád ní auditu v souladu s v e uveden mi p edpisy je na í povinností uplat ovat 
b hem celého auditu odborn  úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je na í 
povinností: 

 Identifikovat a vyhodnotit rizika v znamné (materiální) nesprávnosti ú etní záv rky 
zp sobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující 
na tato rizika a získat dostate né a vhodné d kazní informace, abychom na jejich 
základ  mohli vyjád it v rok. Riziko, e neodhalíme v znamnou (materiální) 
nesprávnost, k ní  do lo v d sledku podvodu, je v t í ne  riziko neodhalení v znamné 
(materiální) nesprávnosti zp sobené chybou, proto e sou ástí podvodu mohou b t 
tajné dohody (koluze), fal ování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlá ení 
nebo obcházení vnit ních kontrol. 

 Seznámit se s vnit ním kontrolním systémem Spole nosti relevantním pro audit 
v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem 
na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjád it názor na ú innost jejího vnit ního 
kontrolního systému. 

 ATLAS AUDIT s.r.o. 
 K Bílému vrchu 1717, 250 88  elákovice 

 
 Posoudit vhodnost pou it ch ú etních pravidel, p im enost proveden ch ú etních 

odhad  a informace, které v této souvislosti vedení Spole nosti uvedlo v p íloze 
ú etní záv rky.  

 Posoudit vhodnost pou ití p edpokladu nep etr itého trvání p i sestavení ú etní 
záv rky vedením a to, zda s ohledem na shromá d né d kazní informace existuje 
v znamná (materiální) nejistota vypl vající z událostí nebo podmínek, které mohou 
v znamn  zpochybnit schopnost Spole nosti nep etr it  trvat. Jestli e dojdeme 
k záv ru, e taková v znamná (materiální) nejistota existuje, je na í povinností 
upozornit v na í zpráv  na informace uvedené v této souvislosti v p íloze ú etní 
záv rky, a pokud tyto informace nejsou dostate né, vyjád it modifikovan  v rok. 
Na e záv ry t kající se schopnosti Spole nosti nep etr it  trvat vycházejí z d kazních 
informací, které jsme získali do data na í zprávy. Nicmén  budoucí události 
nebo podmínky mohou vést k tomu, e Spole nost ztratí schopnost nep etr it  trvat. 

 Vyhodnotit celkovou prezentaci, len ní a obsah ú etní záv rky, v etn  p ílohy, 
a dále to, zda ú etní záv rka zobrazuje podkladové transakce a události zp sobem, 
kter  vede k v rnému zobrazení. 

Na í povinností je informovat vedení mimo jiné o plánovaném rozsahu a na asování auditu 
a o v znamn ch zji t ních, která jsme v jeho pr b hu u inili, v etn  zji t n ch v znamn ch 
nedostatk  ve vnit ním kontrolním systému. 

 

Obchodní jméno a íslo oprávn ní auditora 

ATLAS AUDIT s.r.o. 
K Bílému vrchu 1717, 250 88  elákovice 

íslo auditorského oprávn ní 300 
 
Ing. Tomá  Barto                        

íslo auditorského oprávn ní 1122         
 
V elákovicích, dne 18. 06. 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozd lovník:   
RUAH o.p.s.  V tisk . 1 – elektronická verze 
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Dárci a spolupracovníci

Děkujeme za spolupráci zdravotním pojišťovnám. Jsme smluvními partnery VZP, 
ZPMV, OZP, VoZP a ČPZP.

Dotace státní správy
Ministerstvo zdravotnictví 81 200 Kč na pomůcky pro zdravotní a hospicovou péči
Středočeský kraj 3 751 800 Kč – provozní dotace na sociální služby 

Dotace měst a obcí

Město Benešov 100 000 Kč Město Neveklov  36 150 Kč

Město Týnec nad Sázavou 85 000 Kč Popovice 20 000 Kč

Město Sázava 70 000 Kč Václavice 10 000 Kč

Město Votice 40 000 Kč Stranný 10 000 Kč

Město Vlašim 50 000 Kč Chocerady 10 000 Kč

Krhanice 5 000 Kč Lešany 10 000 Kč

Bukovany 10 000 Kč Trhový Štěpánov 7 500 Kč

Bystřice 10 000 Kč Chářovice 5 000 Kč

Čerčany 10 000 Kč Mrač 10 000 Kč

Čtyřkoly 10 000 Kč Drahňovice 10 000 Kč

Struhařov 5 000 Kč Ostředek 2 000 Kč

Křečovice 5 000 Kč Netvořice 10 000 Kč

Chlistov 5 000 Kč Postupice 5 000 Kč

Maršovice 10 000 Kč Rabyně 5 000 Kč

Načeradec 3 000 Kč Hvězdonice 3 000 Kč

Petroupim 3 000 Kč Poříčí nad Sázavou 10 000 Kč

Dolní Kralovice 2 000 Kč Tisem 5 000 Kč

Chleby 3 000 Kč Velíš 5 000 Kč

Soběhrdy 10 000 Kč Všechlapy 10 000 Kč

Třebešice 5 000 Kč

Dary právnických osob 

ACTIVA spol. s.r.o. 15 772 Kč

ESET antivirový program

SmartEmailing nástroj pro e-mail marketing

Benešovský literární festival 20 778 Kč

Farní charita Benešov 10 000 Kč

Spolek Kalňáci 3 000 Kč

Královská kolegiální kapitula sv. Petra 
a Pavla 45 000 Kč

Makrofakt s.r.o. 5 000 Kč

Drinkfood s.r.o. 3 000 Kč

Nadace Krása pomoci 70 000 Kč

3 P, z.s. 20 000 Kč

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy 
Havlové 60 000 Kč

Nadace Via partner pro dárcovský portál Darujme.cz

Česká televize mediální partner pro kampaň

Kudy z nudy partner pro prezentaci akcí

Dary fyzických osob

Osobní dárci
Veronika Hejlová, Zuzana Eliášková, Aleš Opatrný, Dagmar Smetanová, Marek 
Skupa, Zuzana Eliášková, Petr Štefl, Milena Popelová, Pavel Kureš, Mgr. Mária 
Biolková, Milan Dřízhal, Jiří Žalud, JUDr. Martin Vychopeň, Hana Dvořáková, 
Lenka Edrová, Věra Kodetová, Václava Hejlová, Hana Slezáková, Magda Kubiasová, 
Ing. Petr Just, Milan Kunšta, Jitka Filipová, JUDr. Iva Vychopňová, Raimund 
Myslík, Mgr. Martin Kadrnožka, Ilona Dražková, Ladislav Dvořáček, Josef Mareš, 
Jana Klečka, Jan Hrůza, Mgr. Dana Jelínková, Jan Frantl, Jitka Bubeníková, Radka 
Habartová, Michaela Šnajberková, Simona Pacltová, Anna Kyselková, Markéta 
Hubáčková, Tereza Šulcová, Jaroslava Radková, Denisa Koderová, pí Macháčková, 
Pavla Suchánková, Markéta Nešporová, Bibiana Kubová, Iveta Sahulová, Hana 
Sochůrková, Jiří Zamrazil, Renata Řezníčková, Petr Tichý, Marie Špačková, 
Pavlína Vančurová, Barbora Mimochodková, Radek Zamrazil, Karel Strachota, 
Lucie Bibrová, Tas Domingo, Václav Klečka, Kamila Florová, Monika Machanová, 
Emma Miškovská, Alice Smrkovská, Pavlína Slavíková, Aneta Glasová, Kristiana 
Kvasničková, Lenka Hudcová, Sourav Sharma, Jiří Kroupa, Jan Nešpor, Kateřina 
Kohutová, Radka Kumpertová, Barbora Bauerová, Dana Nováková, Veronika 
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Klofacová, Hana Kopatschová, Jana Rudová, Marie Kollnerová, Klára Dvořáčková, 
Gabriela Králová, Olga Klimková, Žaneta Špalová, Šárka Fránková, Darina 
Coufalová, Karolína Chromcová, Alena Seifrtová, Alex Fimelová, Eva Plucarová, 
Ivana Martínková, Pavla Střondalová, Veronika Zerzánková, Zdeněk Votruba, 
Slávka Baloun Kerkešová, Richard Pekárek, Nikol Kynclová, Tereza Menzlová, 
Zdeňka Pustějovská, Martina Pártlová, Cristiano Goncalves, Lucie Pospíšilová, 
Tereza Máchová, Eva Šimková, Agáta Prachařová, Alena Pytl, Tereza Pučelíková, 
Josefína Šedivá, Jana Procházková, Petr Záleský, Jana Rajchlová, Václav Nešpor, 
Pavlína Hradečná, Monika Kuklíková, Iva Králová, Jiřina Navrátilová, Roman 
Pučelík, Petr Šitner, Blanca Blafiel, Dominika Bachmanová, Vít Nešpor, Kateřina 
Vildová, Libor Slavata, Tereza Vildová, Olga Medlíková, František Macek, Jana 
Bendová, Marcela Sommerová, Nataša Donátová, Eva Zálešáková, Kateřina 
Hanzalová

Veřejná sbírka
RUAH o.p.s. přijímá dary prostřednictvím veřejné sbírky na základě osvědčení 
Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 29. 10. 2012 č.j.: 154258/2012/KUSK. 
V roce 2019 vykázala veřejná sbírka na činnost RUAH o.p.s. výnos 180 651 Kč. 
Prostředky sbírky byly využity na nákup zdravotnické techniky a automobilů pro 
přepravu pracovníků ke klientům ve výši 123 391 Kč.

Všem dárcům a podporovatelům děkujeme za důvěru. Vaše prostředky jsou vždy 
účelně vynaloženy na péči o naše klienty.

Kam směřuje RUAH v roce 2020
RUAH rozvíjí své služby v rámci regionu Benešovska spíše do hloubky, aby pomáhal 
komplexněji zajistit pomoc potřebným. Jsou to nemocní, umírající, pečující, ale 
i lidé, kteří se z jakéhokoliv důvodu ocitnou v nouzi a jejich život ztrácí základní 
parametry lidské důstojnosti. Mohou to být obtížně řešitelné dluhy, nemožnost 
důstojného bydlení, psychické potíže nebo osamělost a řada dalších problémů. 

V RUAH dnes pracuje 30 zaměstnanců a používáme k práci v terénu 18 automobilů. 
Budeme dlouhodobě rozvíjet stávající služby, ale v dalším období se také zaměříme 
na vybudování stabilního zázemí pro všechny naše služby.



RUAH o.p.s.
Tyršova 2061, 256 01 Benešov
Tel: +420 733 224 305

E-mail: info@ruah-ops.cz
www.ruah-ops.cz

Číslo účtu:
Provozní: 3472527349/0800 Sbírkový: 3474747329/0800

IČ: 24312355 
DIČ: CZ24312355

Kontakty


