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„Chceš-li, 
můžeš mě 

očistit.“ 
(Mk 1,40)

Likvidace lepry3
 pomáháme
      malomocným

let
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ÚVOdem…
svatý papež Jan pavel druhý řekl:
„Kristus, který je přítomen v  našich trpících 
bližních chce být přítomen i  v  každém našem 
skutku křesťanské lásky a v každé službě. Přeje 
si, aby z utrpení a kolem utrpení vyrůstala láska, 
která je tolik potřebná.“

Dílo Likvidace lepry, které pomáhá trpícím lidem 
již 30 let, není jen nějakou další „neziskovkou“, 
ale především se jedná o  společenství lidí, 
kteří se svobodně rozhodli pomoci těm méně 
šťastným. Lidem, kteří jsou skutečně odkázáni na 
soucit a pomoc jiných. Tento soucit je a musí být 
motivován láskou k bližnímu. Týká se totiž našich 
sester a  bratří, kteří jsou vzdáleni tisíce kilo- 
metrů a jejich tváře většinou zůstávají anonym- 
ní. 

milí přátelé LL,
prostředí naší práce zpravidla nenabízí líbivé 

obrázky ani krásná místa, naopak jedná se 
o místa, která v tichosti obchází bolest a utrpení. 
nemocní jsou postiženi chorobami, pro které 
v naší společnosti již není místo, ale tyto nemoci 
jsou tu stále a  především jsou i  dnes bolestně 
reálné. Cílem naší práce není slibovat ani zajistit 
nemocným bohatství či spokojený život. naopak 
to, co LL vždy dělala i do budoucna dělat chce, 
je léčba a zmírňování utrpení a následků nemocí, 
které do současného světa již zkrátka nepatří. 
pomáháme lidem žít beze strachu a stigmat, která 
pramení z neznalosti. ale především však chceme 
pomáhat nemocným plnohodnotně se zařadit 
zpět do společnosti a mít v ní své platné místo.

Likvidace lepry je tak silná jako ti, kteří stojí 
za ní, kteří ji podporují a fandí. Může to znít jako 

otřepaná fráze, ale my v  LL si uvědomujeme, 
že pravými pomocníky trpících a hrdiny jste VY 
– naši dárci. Říkáme, že léčba v  raném stádiu 
nemoci lepry stojí přibližně 200 Korun českých, 
ale víme, že každý z  vás nás podporuje dle 
svých možností. pomáháte nám svými dary 
i modlitbami. nikoli bez nás, ale bez vás by se 
nemohly postavit nemocnice v  Indii, nebo léčit 
malomocní v Libérii a Kolumbii. Vše, co začalo 
nejprve u dobrého úmyslu několika lidí, přerostlo 
v dílo opravdové lásky k bližním.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!

Lubomír Hajas
ředitel LL
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O Likvidaci lepry
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Základní údaje o LL

název: Likvidace lepry
adresa: Josefská 643/4a, 118 00 praha 1
Ič: 73635375
DIč: Cz73635375
Telefon: (+420) 603 555 995
e-mail: LL@lepra.cz
www.lepra.cz

Statutární zástupce:
  p. ThDr. Jan Balík, phD. (prezident)
  Bc. Lubomír Hajas (ředitel) 
počet zaměstnanců: 3

ProfiL LL

Likvidace lepry (LL) je nezisková organizace (cír-
kevní právnická osoba), jejímž zřizovatelem je 
arcibiskupství pražské a navazuje na činnost ob-
čanského sdružení LL-Likvidace lepry o.s., které 
bylo založeno manžely Jiřím a Sybilou Holými.

Činnost LL je vymeZena 
Zejména těmito úkoLy:

a)  Vyvíjí osvětovou činnost, tzn. šíří obecné po-
vědomí o problematice lepry a  jiných nebez-
pečných infekčních chorobách (přednáškami, 
tiskem apod.).

b)  organizuje a koordinuje pomoc pro lidi posti-
žené leprou, tuberkulózou a jinými nemocemi, 

především podporou léčby, budováním ne-
mocnic v zahraniční a zajištěním jejich provo-
zu a následné péče, zejména v oblasti duchov-
ní, pracovní a vzdělávací,

c)  spolupracuje s dalšími křesťanskými i občan-
skými charitativními a humanitárními sdruže-
ními,

d)  organizuje a koordinuje zdravotní a lékařskou 
pomoc při přírodních a jiných katastrofách.

Stopu pomoci zanechala LL přibližně v 60 misij-
ních centrech, leprostanicích a mobilních klini-
kách v africe, asii a Jižní americe. Tato zařízení 
obdržela od LL během 30 let pomoc za více než 
300 000 000 Kč.
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iLeP

ILEp je mezinárodní federa-
ce sdružující nevládní orga-
nizace proti malomocenství 
se sídlem ve švýcarské Že-
nevě.

Jedná se o zastřešující organizaci pro všechny 
členy, které spojuje léčba malomocenství. členo-
vé ILEp jsou aktivní téměř ve všech zemích, kde 
existuje malomocenství. Jejich úsilí je zaměřeno 
na všechny formy pomoci potřebným, od detekce 
a léčení až k rehabilitaci.

primárními cíli této skupiny je usnadnit spolu-
práci mezi jejími členy a koordinaci jejich pomo-
ci. Koordinace zahrnuje provázanost společných 
zájmů, poskytnutí technické a odborné znalosti, 
sdílení zkušeností, aj.

ILEp spolupracuje s WHo prostřednictvím ná-
rodních programů. Samotné členství v ILEp roz-
šiřuje možnosti všech sdružení o naplnění spo-
lečného cíle, kterým je svět bez malomocenství.

aCtion meDeor

Společnost action me-
deor e.V. byla založena 
13. srpna 1964 jako ne-
vládní charitativní orga-
nizace se zaměřením na 

distribuci léčiv v rozvojových zemích třetího svě-
ta. Sídlem společnosti action medeor je německý 
Tönisvorst. 

Velkou předností action medeor je distribuce 
i do míst, kde je to pro běžné organizace téměř 
nemožné nebo velmi nákladné. To je umožněno 
jak dlouhou tradicí a znalostí místních poměrů, 
tak i budováním velkoskladů přímo v potřebné 
zemi – např. v Tanzanii, která je také zemí s nej-
větší rozšířením lepry v africe. Lokální distribuci 
zaštiťuje action medeor ve spolupráci s místními 
dopravci. zároveň také podporuje rozvoj místní 
produkce léčiv a poskytuje farmaceutické zdra-
votní poradenství, například v jakosti připravova-
ných vakcín apod.

Likvidace lepry pomáhá na různých místech po 
celém světě. tato pomoc je účinná především 
díky silným a zkušeným partnerům, kteří na poli 
pomoci s  léčbou lepry a tuberkulózy pracují již 
dlouhou dobu. 

DaHW

DaHW bylo  založeno 
v  roce 1957 jako nábo-
žensky a  politicky nezá-
vislá organizace s názvem 
Deutsches aussätzigen-
-Hilfswerk. Tento název 
byl v  roce 2003 změněn 
na Deutsche Lepra und 
Tuberkulosehilfe, a  to 

především z důvodu rozšíření činnosti i na paci-
enty sužované virem tuberkulózy. Sídlo této spo-
lečnosti, která pomáhá na více než 300 místech 
celého světa, je v německém Würzburgu.

Partneři LL
DaHW je členem mezinárodní organizace pro 

léčbu lepry ILEp, což znamená, že všechny pro-
jekty jsou celosvětově koordinovány a nemůže 
dojít k  dvojímu financování stejného projektu. 
organizace byla v roce 2010 oceněna za trans-
parentní práci a za nezávislé a kvalitní zpraco-
vání svých zpráv firmou priceWaterhouseCoo- 
pers.

Jednotlivé projekty závisí na konkrétní místní 
potřebě a zahrnují velice široký rozsah působnos-
ti: od podpory jednotlivých nemocnic materiálem, 
léky, vzděláváním pracovníků až po sociální pod-
poru pro nemocné či již vyléčené, ale stále hleda-
jící své místo ve společnosti.

DaHW spolupracuje jak s místními státními 
orgány, tak i s církvemi. pro udržitelnost samot-
ných projektů se dbá na využívání místního per-
sonálu a  především na hospodárnost dodáva-
ných prostředků.
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veřejná sbírka LL
V období od 1. září 2020 do 31. srpna 2021 se 
uskutečnil pátý ročník veřejné sbírky Likvidace 
lepry. K datu 31. srpna 2021, kdy proběhlo vyúč-
tování veřejné sbírky LL, jsme na sbírkovém účtu 
č: 2900648127/2010 evidovali částku: 3 270 
816,35 CzK

Šestý ročník konání veřejné sbírky na podporu 
činnosti LL byl opět spojen s činností Likvidace 
lepry v Libérii. Jedná se o hlavní projekt podpo-
rovaný LL, kdy se ve spolupráci s německou or-
ganizací DaHW, vedle provozu jediné nemocnice 
léčící malomocenství, dělíme o náklady spojené 
se zaváděním stálého programu pro léčbu zane-
dbaných tropických nemocí. 

velice děkujeme všem dárcům za podporu 
tohoto nelehkého, ale velice potřebného díla!

misionář maLomoCnýCH
od roku 1994 je pravidelně vydáván Misionář 
malomocných (dále MM). náklad v roce 2021 či-
nil 106 745 kusů (z toho 5689 kusů bylo vydáno 
v edici pro Slovensko).

MM má za úkol informovat dárce o činnosti 
LL a také poskytovat nezbytnou osvětu, co může 
každý člověk pro vyléčení lepry nebo tuberkulózy 
udělat. 

Misionář malomocných vychází jako periodic-
ká tiskovina registrována Ministerstvem kultury 
pod číslem MK čr E 6706.

MM byl také vydán jako příloha 
Katolického týdeníku.

https://www.likvidacelepry.cz/
Misionar-malomocnych/

nároDní Pouť PřáteL LL
10. pouť přátel LL se konala v sobotu 14. srpna 
2021 ve zlíně, v Kostele svatého Filipa a Jakuba.

Mši svatou celebroval p. Jan Balík, prezident 
LL. následovala přednáška a seznámení s čin-
ností Likvidace lepry. 

PřeDnášky o Činnosti LL
nedílnou součástí existence LL a nástrojem pro-
pagace činnosti LL jsou přednášky a další setká-
vání s lidmi. Během roku 2021 jsme se bohužel 
především vinou protikorovnavirovým opatřením 
nemohli věnovat v takové míře v jaké bychom si 
to přáli.

LikviDaCe LePry na sLovensku
nejen kvůli dobré zkušenosti s dárci ze Sloven-
ska, ale především díky velice dobré spolupráci 
s  řeholí Congregatio Jesu začalo dílo LL svou 
osvětovou činnost na Slovensku. Bez nadsázky 
můžeme říct, že spolupráce je jedním ze základ-
ních stavebních kamenů každého dobrého díla. 
V Likvidaci lepry s tím máme bohaté zkušenosti. 
Věříme, že se nám společnými silami podaří zná-
sobit pomoc potřebným, kteří stále trpí nemoce-
mi, na které svět již zapomněl.

ZemřeLa sybiLa kLumParová-HoLá, 
spoluzakladatelka Likvidace lepry

Jeden citát říká: „za každým úspěšným mužem, 
stojí silná žena“. U manželů Holých to skutečně 
platilo a to hned dvojnásobně.

paní Sybila Holá doprovázela svého muže 
dlouhé roky a  byla i  u  zrodu organizace Likvi-
dace lepry. Jestli pan Jiří Holý byl otcem zakla-
datelem, tak ona byla matkou. paní Holá uměla 
svého muže podpořit, ale také usměrnit a zkrátka 
věděla, jak s ním komunikovat a jednat. Společně 
snášeli těžkosti i radosti, které jim život přinášel. 
V Likvidaci lepry potom byla nejvěrnějším a nej-
bližším spolupracovníkem, který spoluurčoval ja-
kými kroky se bude LL ubírat.

pozemská životní pouť Sybily Klumparové - 
Holé skončila dne 1. prosince 2021, ale my vě-
říme, že její život neskončil. nyní může s láskou 

přinášet Bohu veškeré dobro, které vykonala 
i všechny těžkosti, které vytrpěla na zemi.

poslední rozloučení se konalo ve čtvrtek 9. pro-
since v  kostele narození panny Marie v  praze 
záběhlicích.

mše svatá v kaPLi teLePaCe
Mše svatá za dílo LL se konala 27. března 2021 
a přenášela ji živě z kaple Telepace TV noe. Cele-
broval Mons. Jan Balík, prezident Likvidace lepry.

auDit LL
V roce 2022 byl proveden audit účetní uzávěrky 
sestavené k 31. 12. 2021. 

Audit provedla paní auditorka 
Ing. Zuzana Melcrová.
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Činnost LL v zahraničí
Dílo Likvidace lepry již více než 29 let pomáhá 
léčit a zmírňovat bolest lidí žijících v  Indii, afri-
ce a Jižní americe. Malomocenství představuje 
i dnes utrpení pro mnoho nemocných, navíc je 
spojené se stigmatem vyloučení ze společnosti. 
Témata jako pomoc člověku v  nouzi, rozvojová 
spolupráce, chudoba a kvalita života v  rozvojo-
vých zemích jsou stále aktuální.

I proto je jádrem činnosti LL podpora projektů 
v zahraničí. V roce 2021 se jedná o projekty v In-
dii, Libérii, Bolívii, Kolumbii, paraguayi a Tanzanii.

V uplynulém roce zachvátila svět pandemie 
koronaviru (SarS-CoV-2). To se samozřejmě 
promítlo i  do činnosti LL v  zahraničí. projekty 
v Kolumbii a Indii byly podpořeny zvláštní dotací, 
která byla použita pro zmírňování dopadů krize 
spojené se zmíněnou pandemií. 

inDie
V Indii podporujeme chod dvou indicko-českých 
nemocnic sv. Josefa. V  oblastech Mednipur 
a  Jarkhand, obě místa se nacházejí v  blízkosti 
města Kalkata.

To, co před lety začalo jako malé útočiště pro 
malomocné a se během let stalo místem naděje 
pro nemocné z blízkého i vzdáleného okolí. 

za správu nemocnic zodpovídá místní biskup-
ství, resp. podřízené organizace. 

Kalkaty je spojena především s  působením 
Misionářky lásky sv. Matky Terezy a tak i křesťané 
zde jsou identifikováni jako „ti od Matky Terezy“.

 
bHiLai PaHari
Dary poskytnuté na chod nemocnice sv. Josefa 
činily v roce 2021: 1 578 898,00 Kč.

PHuLPaHari
Dary poskytnuté na chod nemocnice sv. Josefa 
činily v roce 2021: 1 117 000,00 Kč.

seva kenDra
Dary poskytnuté charitě Seva Kendra na pro-
jekt v  kalkatském slumu činily v  roce 2021: 
670 200,00 Kč.

afrika
Dary poskytnuté na chod projektů v africe činily 
v roce 2021: 6 123 625,00 Kč.

Libérie
V Libérii se ve městě Ganta nachází jediná ne-
mocnice, kam mohou přicházet pacienti s leprou 
a vředy buruli. V zemi stále neexistuje národní 
program (np) pro léčbu lepry a TBC a lidé trpí-
cími malomocenstvím jsou silně diskriminováni.

LL se rozhodla přijmout za své, vedle podpory 
nemocnice Ganta, i zavedení np léčby a osvětu 
obyvatel.

Dary poskytnuté na chod projektu v Libérii či-
nily v roce 2021: 5 745 400,00 Kč.

tanZania
V Tanzanii dlouhodobě podporujeme léčbu lepry 
a TBC v diecézní nemocnici Litembo.

Dary poskytnuté na chod nemocnice Litembo 
činily v roce 2021: 378 225,00 Kč.

jižní amerika
V Jižní americe je největší výzvou program Ko-
munitní rehabilitace (CBr), jehož cílem je práce 
a doprovázení již vyléčených osob, kteří se potý-
kají s různými formami tělesného postižení, nebo 

s psychickými problémy. zároveň stále dochází 
k různým formám násilí na nemocných, tj. diskri-
minace, šikana, odepírání základních občanských 
práv a svobod.

Diskriminace nemocných je tu bohužel stále 
na denním pořádku. projekt, který zde LL podpo-
ruje je zaměřen především na podporu a pomoc 
lidem, kteří se musejí vypořádávat s dlouhodobý-
mi, někdy až trvalými následky onemocnění le-
prou a to včetně pomoci jim najít opět své místo 
ve společnosti.

LL v Kolumbii, paraguayi a Bolívii pomáhá li-
dem opět žít „svůj“ život.

Cbr
Dary poskytnuté na chod projektů v Jižní ameri-
ce činily v roce 2021: 5 796 811,58 Kč.

Konkrétně potom:
Bolívie:  1 759 800,00 Kč
Kolumbie: 2 952 879,58 Kč
paraguay: 1 084 132,00 Kč
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Všechny příjmy za rok 2021 
tvořily dobrovolné dary 
podporovatelů Likvidace lepry.

Stav dlouhodobého majetku LL
se v roce 2021 nezměnil.

Hospodaření LL v roce 2021
ke dni

Čís. 
řádku

a b
A.    Dlouhodobý majetek celkem (ř. 2 + 10 + 21 + 29) 1

I.   Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 3 až 9) 2
1. (012) 3
2. (013) 4
3. (014) 5
4. (018) 6
5. (019) 7
6. (041) 8
7. (051) 9

II.  Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 11 až 20) 10
 1.   (031) 11
 2.   (032) 12
 3.   (021) 13
 4.   (022) 14
 5.   (025) 15
 6.   (026) 16
 7.   (028) 17
 8.   (029) 18
 9.   (042) 19
 10. (052) 20

III.  Dlouhodobý finanční majetek celkem (ř. 22 až 27) 21
 1.    (061) 22
 2.        (062) 23
 3.   (063) 24
 4.   (066) 25
 5.    (067) 26
 6.   (069) 27

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem (ř. 30 až 40) 29
 1.   (072) 30
 2.   (073) 31
 3.   (074) 32

 4.   (078) 33

 5.   (079) 34

 6.   (081) 35

 7.   (082) 36

 8.   (085) 37
 9.   (086) 38
 10.   (088) 39
 11.   (089) 40

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotného majetku 0 0
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 0 0

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 0 0
Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 0 0

Oprávky ke stavbám 0 0
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům 
movitých věcí -38 -49

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému 
majetku 0 0

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému 
majetku 0 0

Oprávky k softwaru -337 -366
Oprávky k ocenitelným právům 0 0

Ostatní dlouhodobý finanční majetek 10 432 10 100
-375 -415

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 0 0

Zápůjčky organizačním složkám 0 0
Ostatní dlouhodobé zápůjčky 0 0

Podíly - podstatný   vliv 0 0
Dluhové cenné papíry držené do splanosti 0 0

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 0
10 432 10 100

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0 0
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 0

Dospělá zvířata a jejich skupiny 0 0
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 0

Hmotné movité věci a jejich soubory 49 49
Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0

Umělecká díla, předměty a sbírky 0 0
Stavby 0 0

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0
49 49

Pozemky 0 0

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0 0
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0

Ocenitelná práva 0 0
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0

420 420
Nehmotné výsledky z výzkumu a vývoje 0 0
Software 420 420

A K T I V A Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

1 2
10 526 10 154

IČO Josefská 43/4                                
73635375 118 00

Označení a uspořádání dle 
vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA

Název, sídlo a právní forma

31.12.2021 účetní jednotky

( v tis. Kč ) Likvidace lepry                                                                                     
Praha 1                                         
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Čís. 
řádku

a b
B.     Krátkodobý majetek celkem (ř. 42 + 52 + 72 + 81) 41
I. Zásoby celkem (ř. 43 až 51) 42

1. (112) 43
2. (111,119) 44
3. (121) 45
4. (122) 46
5. (123) 47
6. (124) 48
7. (132) 49
8. (131,139) 50
9. (z účtu 314) 51

II. Pohledávky celkem (ř. 53 až 71) 52
1. (311) 53
2. (312) 54
3. (313) 55
4. (314 mimo ř. 51) 56
5. (315) 57
6. (335) 58

7. (336) 59

8. (341) 60
9. (342) 61
10. (343) 62
11. (345) 63

12. (346) 64

13. (348) 65

14. (358) 66
15. (373) 67
16. (375) 68
17. (378) 69
18. (388) 70
19. (391) 71

III. Krátkodobý finanční majetek celkem (ř. 73 až 80) 72
1. (211) 73
2. (213) 74
3. (221) 75
4. (251) 76
5. (253) 77
6. (256) 78
7. (±261) 80

IV. Jiná aktiva celkem (ř. 82 + 83) 81
1. (381) 82
2. (385) 83

(ř. 1 + 41) 85
Příjmy příštích období 0 0

Aktiva celkem 34 102 34 290

Peníze na cestě 0 0
18 8

Náklady příštích období 18 8

Dluhové cenné papíry k obchodování 0 0
Ostatní cenné papíry 0 0

Peněžní prostředky na účtech 23 202 23 613
Majetkové cenné papíry k obchodování 0 0

23 495 24 039
Peněžní prostředky v pokladně 267 426
Ceniny 26 0

Dohadné účty aktivní 0 0
Opravná položka k pohledávkám 0 0

Pohledávky z vydaných dluhopisů 0 0
Jiné pohledávky 0 0

Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti 0 0
Pohledávky z pevných termínových operací a opcí 0 0

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním 
rozpočtem 0 0

Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů 
územních samosprávných celků 0 0

Daň z přidané hodnoty 0 0
Ostatní daně a poplatky 0 0

Daň z příjmů 0 0
Ostatní přímé daně 0 11

Pohledávky za zaměstnanci 0 0
Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a 
veřejného zdravotního pojištení 0 0

Poskytnuté provozní zálohy 63 78
Ostatní pohledávky 0 0

Směnky k inkasu 0 0
Pohledávky za eskontované cenné papíry 0 0

Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0
63 89

Odběratelé 0 0

Zboží na skladě a v prodejnách 0 0
Zboží na cestě 0 0

Výrobky 0 0
Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 0 0

Nedokončená výroba 0 0
Polotovary vlastní výroby 0 0

0 0
Materiál na skladě 0 0
Materiál na cestě 0 0

A K T I V A Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

1 2
23 576 24 136

Čís. 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

b 3 4
A.     Vlastní zdroje celkem (ř. 85 + 89) 1 33 634 33 841

I.  Jmění celkem (ř. 86 až 88) 2 33 634 33 841
1. (901) 3 15 172 15 172
2. (911) 4 18 130 18 669
3. (+/-921) 5 332 0

II. Výsledek hospodaření celkem (ř. 90 až 92) 6 0 0
1. (+/-963) 7 0 0
2. (+/-931) 8 0 0
3. (+/-932) 9 0 0

B.      Cizí zdroje celkem (ř. 94 + 96 + 104 + 128) 10 467 448
I.  Rezervy celkem (ř. 95) 11 0 0

1. (941) 12 0 0
II. Dlouhodobé závazky celkem (ř. 97 až 103) 13 0 0

1. (951) 14 0 0
2. (953) 15 0 0
3. (954) 16 0 0
4. (955) 17 0 0
5. (958) 18 0 0
6. (389) 19 0 0
7. (959) 20 0 0

III. Krátkodobé závazky celkem (ř. 105 až 127) 21 465 446
1. (321) 22 209 171
2. (322) 23 0 0
3. (324) 24 0 0
4. (325) 25 2 2
5. (331) 26 117 126
6. (333) 27 0 0
7. (336) 28 68 69
8. (341) 29 0 0
9. (342) 30 4 0
10. (343) 31 0 0
11. (345) 32 0 0
12. (346) 33 0 0
13. (348) 34 0 0
14. (367) 35 0 0
15. (368) 36 0 0
16. (373) 37 0 0
17. (379) 38 2 0
18. (231) 39 0 0
19. (232) 40 0 0
20. (241) 41 0 0
21. (255) 42 0 0
22. (389) 43 63 78
23. (249) 44 0 0

IV. Jiná pasiva celkem (ř. 129 až 130) 45 2 2
1. (383) 46 2 2
2. (384) 47 0 0

(ř. 84 + 93) 49 34 101 34 289

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné                             
osoby

Okamžik sestavení:

Bc. Lubomír Hajas Bc. Koudelková Michala
Telefon: 775 131 540 31.12.202130.06.2022

P A S I V A
a

Vlastní jmění
Fondy
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

Účet výsledku hospodaření
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

Rezervy

Dlouhodobé úvěry
Vydané dluhopisy
Závazky z pronájmu
Přijaté dlouhodobé zálohy
Dlouhodobé směnky k úhradě
Dohadné účty pasivní
Ostatní dlouhodobé závazky

Dodavatelé
Směnky k úhradě
Přijaté zálohy
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění
Daň z příjmů
Ostatní přímé daně
Daň z přidané hodnoty
Ostatní daně a poplatky
Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu
Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr.celků
Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti
Závazky z pevných termínových operací a opcí
Jiné závazky
Krátkodobé úvěry
Eskontní úvěry
Vydané krátkodobé dluhopisy

Podpis osoby odpovědné                                        za sestavení:

Vlastní dluhopisy
Dohadné účty pasivní
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

Výdaje příštích období
Výnosy příštích období

Pasiva celkem
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k

Hlavní Hospodářská
b 1 2

1

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby (ř. 3 až 8) 2 2015 0
1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek (501-3) 3 227 0
2. Prodané zboží (504) 4 0 0
3. Opravy a udržování (511) 5 0 0
4. Náklady na cestovné (512) 6 11 0
5. Náklady na reprezentaci (513) 7 1 0
6. Ostatní služby (518) 8 1776 0

   II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace (ř. 9 až 12) 9 0 0
7. Změna stavu zásob vlastní činnosti (56x) 10 0 0
8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb (57x) 11 0 0
9. Aktivace dlouhodobého majetku (57x) 12 0 0

III. Osobní náklady celkem (ř. 13 až 18) 13 1799 0
10. Mzdové náklady (521) 14 1304 0
11. Zákonné sociální pojištění (524) 15 441 0
12. Ostatní sociální pojištění (525) 16 0 0
13. Zákonné sociální náklady (527) 17 54 0
14. Ostatní sociální náklady (528) 18 0 0

IV. Daně a poplatky (ř. 20) 19 0 0
15. Daně a poplatky (531) 20 0 0

V. Ostatní náklady (ř. 21 až 28) 21 239 0
16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále (541) 22 0 0
17. Odpis nedobytné pohledávky (543) 23 0 0
18. Nákladové úroky (544) 24 0 0
19. Kursové ztráty (545) 25 236 0
20. Dary (546) 26 0 0
21. Manka a škody (548) 27 1 0
22. Jiné ostatní náklady (549) 28 2 0

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek (ř. 29 až 34) 29 39 0
23. Odpisy dlouhodobého majetku (551) 30 39 0
24. Prodaný dlouhodobý majetek (552) 31 0 0
25. Prodané cenné papíry a podíly (553) 32 0 0
26. Prodaný materiál (554) 33 0 0
27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek (556) 34 0 0

VII. Poskytnuté příspěvky (ř. 36) 35 15321 0
28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organ. složkami(581) 36 15321 0

VIII. Daň z příjmů (ř. 38) 37 0 0
29. Daň z příjmů (595) 38 0 0

Náklady celkem (ř. 2 + 8 + 12 + 18 + 20 + 28 + 34 + 36) 39 19413 0

Označení a uspořádání dle vyhlášky č. 
504/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Název, sídlo a právní forma

31.12.2021 účetní jednotky

( v tis. Kč ) Likvidace lepry                                                                                     
Praha 1                                         

IČO Josefská 43/4                                
Účetní jednotka doručí:                     1 x 
příslušnému finančnímu orgánu

73635375 118 00

Název ukazatele Čís. 
řádku 

Stav k poslednímu dni účetního období
Činnost

Celkem
a 3

A.     Náklady
2015

227
0
0

11
1

1776
0
0
0
0

1799
1304

441
0

54
0
0
0

239
0
0
0

236
0
1
2

39
39

0
0
0
0

15321
15321

0
0

19413

Hlavní Hospodářská
b 1 2

B.     Výnosy 40

I. Provozní dotace (ř. 41) 41 0 0
1. Provozní dotace (691) 42 0 0

II. Přijaté příspěvky celkem (ř. 43 až 45) 43 0 0
2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (681) 44 0 0
3. Přijaté příspěvky (dary) (682) 45 0 0
4. Přijaté členské příspěvky (684) 46 0 0

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 47 0 0
IV. Ostatní výnosy celkem (ř. 48 až 53) 48 19413 0

5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení a ostatní pokuty a penále (641) 49 0 0
6. Platby za odepsané pohledávky (643) 50 0 0
7. Výnosové úroky (644) 51 19 0
8. Kursové zisky (645) 52 34 0
9. Zúčtování fondů (648) 53 19360 0
10. Jiné ostatní výnosy (649) 54 0 0

V. Tržby z prodeje majetku (ř. 55 až 59) 55 0 0
11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (652) 56 0 0
12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (653) 57 0 0
13. Tržby z prodeje materiálu (654) 58 0 0
14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (655) 59 0 0
15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (657) 60 0 0

Výnosy celkem (ř. 40 + 42 + 46 + 47 + 54) 61 19413 0
C.     Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 60 + 37 - 39) 62 0 0
D.     Výsledek hospodaření po zdanění (ř. 60 - 39) 63 0 0

Odesláno dne: Razítko: Okamžik sestavení:

Bc. Lubomír Hajas Bc. Koudelková Michala

775 131 540

Název ukazatele Čís. 
řádku 

Stav k poslednímu dni účetního období
Činnost

Celkem
a 3

0
0
0
0
0
0
0

19413
0
0

19
34

19360
0
0
0
0
0
0
0

19413
0
0

Podpis odpovědné osoby:
Podpis osoby 
odpovědné                         
za sestavení:

31.12.2021
Telefon:

30.06.2022

Hlavní Hospodářská
b 1 2

B.     Výnosy 40

I. Provozní dotace (ř. 41) 41 0 0
1. Provozní dotace (691) 42 0 0

II. Přijaté příspěvky celkem (ř. 43 až 45) 43 0 0
2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (681) 44 0 0
3. Přijaté příspěvky (dary) (682) 45 0 0
4. Přijaté členské příspěvky (684) 46 0 0

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 47 0 0
IV. Ostatní výnosy celkem (ř. 48 až 53) 48 19413 0

5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení a ostatní pokuty a penále (641) 49 0 0
6. Platby za odepsané pohledávky (643) 50 0 0
7. Výnosové úroky (644) 51 19 0
8. Kursové zisky (645) 52 34 0
9. Zúčtování fondů (648) 53 19360 0
10. Jiné ostatní výnosy (649) 54 0 0

V. Tržby z prodeje majetku (ř. 55 až 59) 55 0 0
11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (652) 56 0 0
12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (653) 57 0 0
13. Tržby z prodeje materiálu (654) 58 0 0
14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (655) 59 0 0
15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (657) 60 0 0

Výnosy celkem (ř. 40 + 42 + 46 + 47 + 54) 61 19413 0
C.     Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 60 + 37 - 39) 62 0 0
D.     Výsledek hospodaření po zdanění (ř. 60 - 39) 63 0 0

Odesláno dne: Razítko: Okamžik sestavení:

Bc. Lubomír Hajas Bc. Koudelková Michala

775 131 540

Název ukazatele Čís. 
řádku 

Stav k poslednímu dni účetního období
Činnost

Celkem
a 3

0
0
0
0
0
0
0

19413
0
0

19
34

19360
0
0
0
0
0
0
0

19413
0
0

Podpis odpovědné osoby:
Podpis osoby 
odpovědné                         
za sestavení:

31.12.2021
Telefon:

30.06.2022
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provoz 5,5%
pr    8,0%
projekt 86,5%

Graf nákladů LL v roce 2021

Pomoc LL v roce 2021
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ZáVěRem…

Likvidace lepry se může pochlubit krásným 
výročím. Již 30 let umožňuje dárcům, aby po-
mohli zapomenutým, odepsaným a ponechaným 
své nemoci – lidem, kteří trpí leprou, jak se dříve 
říkalo malomocenstvím.

na začátku stáli manželé Jiří a  Sybila Holí. 
Manželé, kterým Bůh nedaroval vlastní děti. 
Mohli zahořknout, mohli Bohu vyčítat. oni zvolili 
cestu podle příkladu podobných biblických párů 
a žili v důvěře v Boží vůli. nakonec přijali pozvání 
k jiné plodnosti. oba byli již v důchodovém věku, 
když pan Holý prožil duchovní oslovení ze strany 
sv. Josefa, aby začal pomáhat nemocným leprou. 
Manželka ho v tomto poslání věrně následovala. 
někdo by řekl, že se jednalo o momentální emo-
tivní chvíli, o  ideu, která nakonec zapadne. ne-
stalo se tak.

Manželé Holí se dali do díla. po třech desetile-
tích můžeme říci, že plodnost jejich díla potvrzu-
je, že se tehdy jednalo skutečně o Boží vnuknutí. 
Když 4. března 1992 založili tzv. občanské sdru-
žení, byl to začátek historie sice malé organizace, 
ale s rozsáhlou možností pomáhat v nejrůzněj-
ších zemích světa. oba dva jsou dnes již na věč-
nosti. pan Holý odešel k nejvyššímu pánu v roce 
2017 a  jeho manželka Sybila ho následovala 
v prosinci loňského roku. oba dva jistě uslyšeli 
Kristova slova: „pojďte požehnaní, přijměte jako 
úděl království. neboť jsem byl nemocen a na-
vštívili jste mě, postarali jste se o  léky pro mou 
nemoc.“ Velikost manželů Holých lze pozorovat 
ještě v jednom ohledu. začali své dílo s několika 
nadšenými lidmi, vypiplali ho z plínek a rozvinuli 
do obdivuhodné šíře, včetně výstavby dvou ne-

mocnic v  Indii. pak si uvědomili, že stárnou, že 
jim ubývá sil, a přišla otázka, jak dílo pomoci ne-
mocným zachovat. Tehdy se prokázali jako lidé, 
kteří to, co dělali, vnímali ne jako své dílo, ale jako 
dílo Boží. nakonec se rozhodli předat Likvidaci le-
pry pražskému arcibiskupovi. Dnes víme, že dob-
ře udělali. avšak dokázat zavčas složit důvěru 
do jiných rukou není vůbec tak samozřejmé. Vy-
žaduje to jisté odpoutání od sebe sama. za dílo 
Likvidaci lepry děkujeme na prvním místě Bohu, 
ale též manželům Holým, kteří ho nejen založi-
li a rozvinuli, ale také ho dokázali zavčas předat 
a zajistit jeho trvání.

Mons. Jan Balík
generální vikář arcidiecéze pražské 



www.lepra.cz


