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Výroční zpráva organizace 

za rok 2019 
 

Organizace Celia – život bez lepku vznikla v r. 2006 jako občanské sdružení několika 

osob s cílem pomáhat lidem, kteří trpí celiakií. Podnětem k založení organizace byla 

vlastní zkušenost zakladatelů, kteří se sami potýkali s celou řadou problémů a jen 

velmi těžce hledali ve svém okolí pomoc a podporu.  

Problematika celiakie je velmi široká a zasahuje do mnoha oblastí běžného života, 

a to jak lidí, kteří jsou touto nemocí postiženi, tak i jejich okolí.  

Původně působila organizace pouze v Liberci, později rozšířila své působení 

po celém Libereckém kraji.  

Od r. 2010 působí organizace celorepublikově ve všech svých aktivitách. V r. 2013 

se občanské sdružení transformovalo na obecně prospěšnou společnost.  

 

____________________________________________________________________ 
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Celiakie je autoimunitní onemocnění, které se projevuje celou řadou velmi rozmanitých 

příznaků. Příznaků, které jsou v mnoha případech ale také příznaky jiných nemocí. Tato 

skutečnost pak diagnostikování celiakie značně ztěžuje. Naše organizace se nezaměřuje 

pouze na pomoc lidem, kteří již diagnózu stanovenou mají, ale i těm, kteří se ke správné 

diagnóze dobrat nemohou. Ať už proto, že vyšetření na celiakii jejich lékař odmítá nebo 

proto, že výsledky testů nejsou jednoznačné a je třeba potenciální pacienty sledovat a 

vyšetření opakovat. Pracujeme tedy jak s lidmi, kteří mají celiakii, tak i s těmi, kteří mají 

podezření nebo naopak jen chtějí vědět, že ji nemají. 

V posledních letech se celiakům daří relativně lépe. Zlepšuje se dostupnost bezlepkových 

potravin, rozšířil se sortiment a rozšiřuje se působnost pacientských organizací a 

organizací zaměřených na pomoc pacientům.  Ale jak uvádím, je to relativní. Zlepšila se 

dostupnost potravin především tím, že je do svého sortimentu zařadily velké řetězce. Ale 

v menších městech a vesnicích, je situace stále stejná a stále špatná. Lidé jsou odkázáni na 

e-shopy, lékárny nebo musí za bezlepkovými potravinami cestovat do větších měst. Stejně 

tak je relativní i pomoc poskytovaná pacientskými organizacemi. I když vznikají nové 

organizace, stále zůstávají v rámci republiky zcela „hluchá“ místa, kde celiakům a jejich 

rodinám není, alespoň na začátku nemoci, nijak pomoženo. Lidé se po diagnostikování 

celiakie často ocitají v informační nouzi a uchylují se proto k hledání potřebných informací 

na internetu. To je ale velmi nebezpečné, protože internet je plný nesmyslů, zkreslených i 

zcela chybných informací, které mohou pacienty poškodit.  

Potřebnou a užitečnou činnost pacientských organizací ale omezují některé orgány státní 

správy, především MZČR a Úřad vlády, které zpochybňují činnost jiných právních forem 

pacientských organizací, nežli jsou spolky. Prosazují teorii, že statut pacientské organizace 

může mít pouze spolek a vůbec neřeší, zda je organizace pro cílovou skupinu užitečná a 

potřebná. Organizace, které nejsou spolkem, jsou již mnoho let diskriminované v dotačním 

řízení úřadu vlády a současně se MZČR snaží docílit schválení novely zákona o zdravotních 

službách, která zahrnuje definici pacientské organizace. Navrhovaná novela definuje 

pacientskou organizaci pouze jako spolek a žádnou jinou právní formu nepřipouští.  

Tento problém se týká i naší organizace, a pokud bude novela zákona schválena, je 

velmi pravděpodobné, že dojde k omezení naší činnosti.  

To pocítí zejména rodiny s dětmi, které mají celiakii, protože naše organizace je jediná, 

která poskytuje odborné poradenství v procesu správního řízení o Příspěvku na péči. 

Tato aktivita je velmi časově náročná, vyžaduje značnou erudici a trpělivost.  

Helena Sasová 
ředitelka 

_________________________________________________________________________ 
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Celia – život bez lepku o. p. s. pomáhá lidem, kteří trpí celiakií a jsou odkázáni na 
bezlepkovou dietu a současně se intenzívně věnuje šíření správných a pravdivých 
informací o problematice celiakie mezi celiaky a širokou veřejnost. A od tohoto cíle 
se pak odvíjí jednotlivé aktivity.   
 
Mezi hlavní činnosti organizace patří: 
 
Poradenství  

 poradna na webových a facebookových stránkách, 

 poradenství prostřednictvím,  
o mailu, 
o telefonicky, 
o individuálních konzultací, 
o osobně na akcích, 
o apod.  

Edukace  

 pořádání přednášek,  

 pořádání seminářů,  

 pořádání poradenských, prezentačních akcí a besed, 
o pro celiaky, 
o pracovníky školních jídelen a pedagogy, 
o výchovné pracovníky, 
o veřejnost, 

 pořádání kurzů vaření, 

 účast na akcích partnerských organizací k edukaci veřejnosti. 
 

Provozování webových a facebookových stránek 
 

http://celia-zbl.cz/ 
https://www.facebook.com/celia.zbl 

 
Vydávání a aktualizace edukačních materiálů – brožury, letáky, manuály apod.  
 
Distribuce edukačních materiálů 

 celiakům a jejich rodinám, 

 školám a školským zařízením, 

 sportovním klubům, 

 lékárnám, 

 mateřským centrům, 

 účastníkům konferencí, 

 a dalším. 

http://celia-zbl.cz/
https://www.facebook.com/celia.zbl
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Spolupráce s NRZP 

 prostřednictvím NRZP připomínkujeme zákony a vyhlášky tak, aby jejich 
uplatňování vedlo ke zlepšení života celiaků, 

 využíváme jejich poradenství, 

 využíváme možnost vzdělávání ke zvyšování kvalifikace v sociální oblasti, 

 spolupracujeme s ostatními neziskovými organizacemi s podobnými 
problémy. 

 
Ostatní aktivity: 

 účastníme se jednání na MZČR (doporučili jsme zástupce do pacientské rady) 
a MPSV a komunikujeme s politiky k nastavení takových podmínek pro 
celiaky, aby se co nejlépe mohli začlenit do běžného života, 

 spolupracujeme s médii a snažíme se o medializaci problému, abychom 
maximálně eliminovali šíření mýtů a nesmyslů o celiakii a bezlepkové dietě 

 jsme členy všeoborové krajské střešní organizace Neziskovky Libereckého 
kraje zas.,  

 spolupracujeme s jinými neziskovými organizacemi na společných akcích 
(předáváme si zkušenosti, sledujeme příklady dobré praxe a prezentujeme 
vlastní), 

 vzděláváme se, účastníme se sympozií, odborných seminářů apod.,  

 prezentujeme problematiku celiakie a bezlepkové diety na akcích pro 
veřejnost a pro jiné neziskové organizace,  

 spolupracujeme s lékaři, nutriční terapeutkou a kvalifikovanou sociální 
pracovnicí, 

 nabízíme testování rychlými testy. 
 

Nejvýznamnější realizované akce: 
 
Májový koncert je poradenská a informační akce s kulturním programem, 
prezentací a ochutnávkou bezlepkových produktů, která se koná každý rok v květnu 
již od r. 2006. 
Pořádání odborných přednášek, besed a seminářů. Některé se konají pravidelně, 
některé nepravidelně, podle potřeb zájemců a podle možností organizace.  
Pořádání kurzů bezlepkového vaření a pečení. Ty se konají 1x nebo 2x do roka 
zpravidla v Turnově.   
Provozování webových a facebookových stránek o problematice celiakie. Webové 
stránky jsou v provozu od r. 2006 a facebookové stránky od r. 2014.  
Provozování poradny (od r. 2006). 
Vydávání edukačních materiálů o problematice celiakie a bezlepkové diety.   
Vydání informačních CD pro celiaky (s recepty). 
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Vydání edukačních tištěných materiálů a CD o problematice celiakie pro školy 
v r. 2011 a 2014. 
Pořádání přednášek na téma bezlepkového vaření pro pracovníky školních jídelen 
(v Liberci, České Lípě, Jablonci n. N., Hradci Králové, Trutnově) v letech 2011, 2012, 
2014 a 2017. 
Přednášky na téma problematiky celiakie pro pracovníky lékáren a zdravotnický 
personál (ČAS) v r. 2013 a 2015. 
Přednášky na téma problematiky celiakie pro pracovníky lékáren a zdravotnický 
personál (Pharma News) v r. 2016 a 2017. 
Edukační akce na hradě Rotštejně. Jde o přednášky, ochutnávky, poradenství 
určené jak celiakům tak veřejnosti v rámci akce Dny Svaté Markéty. Koná se každý 
rok v červenci a srpnu již od r. 2014. 
Edukační akce v Lomnici nad Popelkou a České Lípě.  
Každoroční účast na Dni zdravotně postižených v Jablonci n. N.  
Individuální poradenství. 
 
A mnohé další... 

Ing. Helena Sasová, ředitelka 

 řízení organizace a koordinace činností jednotlivých spolupracovníků 

 finanční řízení a vedení účetnictví 

 odborné vedení seminářů a besed 

 přednášková a edukační činnost 

 zajišťování obsahu webových a facebookových stránek 

 zajišťování obsahu vydávaných materiálů 

 řízení a realizace projektů 

 odborné poradenství 

 distribuce potravin z Potravinové banky 
 

Mgr. Jana Kmochová, předsedkyně dozorčí rady 

 příprava pokrmů na ochutnávky 

 příprava a organizování akcí 

 odborné poradenství 

 distribuce potravin z Potravinové banky 
 

Ing. Darek Sas, člen dozorčí rady 

 technická stránka webových stránek 

 fotodokumentace, videa 
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 prezentace, propagace 

 distribuce potravin z Potravinové banky 
 

Jana Holubová, člen správní rady 

 administrativní a pomocné práce 

 příprava akcí 

 propagace 

 fotodokumentace 
 

Mgr. Vladimíra Hovorková, vedoucí poradny v Litoměřicích 

 odborné poradenství 

 organizování a moderování besed a přednášek   
 

Pavla Kalousková, Dis., vedoucí poradny v Turnově 

 odborné poradenství 

 organizování akcí 

 vedení kurzů vaření, příprava receptů 
 

Bc. Hedvika Sasová, celiak 

 organizace akcí 

 příprava receptů pro webové stránky 

 administrativa 

 distribuce a třídění potravin z Potravinové banky 
 

MUDr. Lubomír Zahradníček, gastroenterolog 

 odborný poradce 

 recenze webových stránek a tištěných materiálů 
 

 
Mgr. Lenka Kotynková, nutriční terapeutka Krajské nemocnice Liberec, a. s.  

 odborný poradce 

 recenze webových stránek a tištěných materiálů 
 

Statutární orgán: 

Ing. Helena Sasová - ředitelka 

 

Správní rada: 

Helena Hýbnerová - předsedkyně 
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Jana Holubová - člen 

Mgr. Vladimíra Hovorková - člen  

 

Dozorčí rada: 

Mgr. Jana Kmochová - předsedkyně 

Ing. Darek Sas - člen 

Mgr. Lenka Kotynková – člen 

 

Naši partneři: 

 

http://www.klubceliakie.cz/ 
info@klubceliakie.cz 

http://www.hradrotstejn.info/ 

http://neli-lbc.cz/
 

http://www.szsmb.cz/  
 

http://obcanvtisni.cz/ 

http://www.pbliberec.cz 
 

https://www.knihovnalitomerice.cz/ 

 

. 

http://www.centrumjablicko.cz/ 

 

a další.  

http://www.klubceliakie.cz/
mailto:info@klubceliakie.cz
http://www.hradrotstejn.info/
http://obcanvtisni.cz/
https://www.knihovnalitomerice.cz/
http://www.centrumjablicko.cz/
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Činnost organizace a naplňování jejích cílů bylo v r. 2019 zajištěno 

realizací 2 základních projektů: 
 

1. Poradenské aktivity pro celiaky a širokou veřejnost v otázkách problematiky 

celiakie a bezlepkové diety 

2. Webové a facebookové stránky o problematice celiakie pro celiaky a širokou 
veřejnost 
 

Poradenské aktivity pro celiaky a širokou veřejnost v otázkách 

problematiky celiakie a bezlepkové diety 

Poradenství je základní činností organizace a má mnoho podob. Jednak jde 
o tematicky zaměřené, pravidelné akce pro celiaky a jejich rodiny, přístupné 
i veřejnosti, ale také jde o akce osvětové, které se zaměřují více na širokou 
veřejnost. Osvětu široké veřejnosti zpravidla provádíme v rámci jiných akcí 
pořádaných partnerskými organizacemi.  
 

Projekt zahrnoval tyto konkrétní aktivity: 
 

1. Pravidelné edukační akce, které probíhaly jako semináře, přednášky nebo 
besedy. Primárně byly určené celiakům a jejich rodinám, ale jsou přístupné 
i veřejnosti. Celkem takových akcí bylo v rámci Libereckého kraje 18. Z toho 6 
proběhlo v Liberci, 6 v Jablonci nad Nisou a 6 v Turnově. Akce v Liberci a 
Jablonci se konají pravidelně vždy třetí úterý v měsíci střídavě (v Liberci lichý 
měsíc a v Jablonci sudý) a v Turnově vždy třetí čtvrtek v měsících únor, duben, 
červen, září, listopad a prosinec. Prosincová akce je vždy zaměřena na blížící se 
vánoce, a tedy doplněna o bohatou ochutnávku bezlepkového vánočního 
cukroví, výměnu receptů, rad a zkušeností. Mimo Liberecký kraj se konaly 4 
tematické besedy v Litoměřicích v Knihovně K. H. Máchy.  

Na setkáních v Turnově nikdy nechybí bezlepkové pečivo 
na ochutnání a besedu vždy zpříjemní káva nebo čaj.  
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2. Edukační akce pro veřejnost k šíření osvěty, vč. účasti na prezentaci 
problematiky celiakie na konferencích a akcích jiných NO. 
 

Den zdravotně postižených v Jablonci nad Nisou 
 

Jako každý rok jsme se zúčastnili akce, kterou již 20 let pořádá Asociace rodičů a 
přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Jablonec nad Nisou a prezentuje se 
při ní celá řada neziskových organizací, které pomáhají zdravotně postiženým 
lidem.  Naše aktivní účast je důležitá nejen k prezentaci problematiky celiakie, ale 
nabídli jsme přítomným i testování použitím rychlých testů BiocardTM Celiac Test.  

 
Připravená výstavka s edukačními brožurami, 
prezentačními letáky, rychlými testy pro laboratorní 
i domácí použití a ochutnávkami domácího 
bezlepkového chleba, sušenek a krekrů. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O testování byl velký zájem. 
Přítomní si mohli ověřit, zda 
nemají pozitivní protilátky 
proti tkáňové 
transglutamináze IgA, které 
signalizují vysokou 
pravděpodobnost 
onemocnění. Rychlé testy 
Biocard jsou velmi 
spolehlivé. Jejich provedení 
je prakticky možné kdekoliv 
a není k tomu potřeba 
žádné speciální vybavení. 
Vše potřebné je součástí 
balení.  
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Testování se provádí z kapilární krve ze špičky prstu za použití sterilní lancety. 
 

 
Nahoře pozitivní výsledek, dole negativní. Čárka v testovacím poli je velmi slabá, ale zřetelná.  

 
Akce se zúčastnilo mnoho zvídavých lidí a tak jsme zodpověděli mnoho otázek.  

 
Den pro život bez lepku na hradě Rotštejně 

 

Dny Svaté Markéty jsou již tradiční akcí, kterou pořádá spolek Ochrana Klokočských 
skal, z. s. vždy v červenci a začátkem srpna. Dvě soboty jsou věnovány problematice 
celiakie a bezlepkové diety. Návštěvníci při prohlídce hradu prochází bývalou 
hradní kuchyní, kde jsou pro ně připraveny ukázky bezlepkových produktů, které 
jsou aktuálně na trhu, ochutnávky bezlepkových sušenek, oplatek a krekrů a 
domácího pečiva. Velký zájem je o edukační brožury a další informační materiály, 
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jak o naší organizaci, tak o problematice celiakie a bezlepkové diety.  
 

 
  

 

Prezentujeme výrobky tuzemských i zahraničních 
výrobců, ale také domácí chléb a bábovku.  
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Beseda v mateřském centru Jablíčko – centrum pro rodinu z. s. 

 
Povídání o celiakii a bezlepkové dietě v rámci spolupráce s ostatními neziskovými 
organizacemi patří k našim častým aktivitám. S některými organizacemi 
spolupracujeme dlouhodobě, s některými jednorázově a s některými příležitostně, 
podle jejich zájmu a našich možností. Už v r. 2018 jsme se sešly v Jablíčku na 1. 
besedu a mnoho účastníků to zaujalo. Proto nás vedení centra oslovilo i v r. 2019. 
Některé ženy přišly znovu a měly připraveno mnoho otázek. Některé přišly poprvé 
a se zájmem si poslechly odbornou přednášku. Následná beseda pak byla velmi 
přínosná pro obě strany.  
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Účast na V. kongresu Pediatrie pro praxi v Praze a XVI. kongresu 
Medicíny pro praxi v Praze – kongresu praktických lékařů 

v Kongresovém centru Praha 
 

Účast na kongresu nám umožnila prezentovat organizaci, její činnost a význam pro 

celiaky a jejich rodiny. Také jsme získali velmi důležité vzdělání formou diskusí 

s lékaři. I tady jsme nabídli přítomným ochutnávku domácího bezlepkového chleba 

a během besed s lékaři získali mnoho zajímavých informací, které můžeme uplatnit 

v rámci poradenství pro naše klienty.  

 

 
 

 

 



14 
 

 
 

 
Výňatek z prezentace, kterou jsme nabídli účastníkům kongresu, abychom informovali o činnosti a 

významu naší organizace.  

 

XIII. Májový koncert 

Každoročně pořádaný Májový koncert je poradenská akce s kulturním programem. 
Koná se pravidelně v květnu již od r. 2010 v sále pod Kaplí Vzkříšení ve 
Vratislavicích. Nejedná se o benefici, ale o osvětovou a vzdělávací akci, která je 
určena především široké veřejnosti. Cílem akce je seznámit veřejnost 
s problematikou celiakie a bezlepkové diety. Nabídnout jim správný, odborně 
garantovaný pohled na danou problematiku a poskytnout erudované poradenství.  

Před koncertem i po koncertu měli přítomní možnost ochutnat bezlepkové výrobky 
od našich předních i zahraničních výrobců, ale i z domácí kuchyně.  
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Nabídli jsme také testování rychlými testy Biocard, které se používají při 
diagnostikování celiakie v rámci prvotního vyšetření.  

Krásný kulturní zážitek zajistila, jako v předchozích letech, bluegrassová skupina 
Funny Grass. 

Skupina Funny Grass 
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Výstavka edukačních brožur, bezlepkových potravin a nabídka ochutnávky. 

 
Negativní výsledek testu paní 
potěšil.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V r. 2019 převzal nad akcí záštitu náměstek hejtmana Libereckého kraje pro 
resort zdravotnictví MUDr. Přemysl Sobotka. 

 

Přednáška pro výchovné pracovníky Dětského domova v Jablonném 

v Podještědí.  

Nemoci se nevyhýbají nikomu. Také v dětských domovech jsou děti, které trpí 
celiakií. Je proto důležité, aby pracovníci pobytových institucí byli na takovou 
situaci připraveni. A nejde jen o pracovníky jídelen, ale i o výchovné a pedagogické 
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pracovníky, protože celiakie a dodržování bezlepkové diety není jen zdravotní 
problém, ale také sociální a společenský.  
 

Beseda se seniory. 
 

Není výjimkou, že je celiakie diagnostikovaná až v seniorském věku. Starší lidé si na 
tak závažné změny ve stravování špatně zvykají a osvěta mezi seniory je velmi 
prospěšná.  
Jsou ale i jiné důvody, proč seniory zajímá bezlepková dieta. A těmi důvody jsou 
děti a vnoučata. Babičky, které mají v rodině celiaka mají zájem dozvědět se o 
celiakii a bezlepkové dietě co nejvíce. Zejména o přípravě bezlepkových pokrmů a o 
potravinách, které jsou dostupné v obchodech.  

 

3. Poradenství bylo v rámci projektu realizované formou: 

 ústní – přímým kontaktem s klientem, 

 mailem – nejvíce využívaný způsob poradenství, 

 telefonicky – takové poradenství je určeno především pro rychlou 
a stručnou odpověď, když si klient není něčím jistý, či potřebuje znát 
odpověď bezodkladně, 

 na akcích. 
Telefonická poradna funguje nepřetržitě (vyjma pozdních nočních a brzkých 
ranních hodin), včetně sobot a nedělí. 

 

4. Tisk a distribuce edukačních brožur.  
V r. 2019 jsme nechali dotisknout dalších 500 kusů brožur. Brožury jsou určené 
primárně veřejnosti, ale jsou velmi dobrým vodítkem a informačním zdrojem 
pro již diagnostikované celiaky. Poskytují se účastníkům akcí, lékárnám, školám, 
zdravotnickým zařízením i ostatním neziskovým organizacím. 
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5. Publikování článků v médiích. 

Lepek zdravým lidem neškodí 

https://helenasasova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=699279 
 

 

Webové stránky o problematice celiakie pro celiaky 
a širokou veřejnost 

 
Smyslem provozování, doplňování a rozšiřování webových a facebookových stránek 
je pomoci lidem, kteří trpí celiakií a jsou doživotně odkázáni na bezlepkovou dietu.  
Mnoho celiaků se po stanovení diagnózy a indikaci bezlepkové diety lékařem 
dostává do informační nouze a hledá pomoc. Zpravidla nejprve na internetu. Je 
tedy velmi žádoucí, abychom nabídli takové webové stránky, které obsahují 
správné a pravdivé informace, a které jsou skutečnou pomocí. Zároveň slouží 
stránky pro širokou veřejnost k získání informací.  
 
V r. 2019 přibylo na stránkách 6 článků s různými tématy: 
Je celiakie nebezpečná? 

Úskalí spojená se stanovením diagnózy. 

Dotazy z poradny 2019. 

Příspěvek na péči - jak postupovat. 

Za památkami s bezlepkovou dietou. 

 

  

Na webu přibyly recepty a videorecepty:  

Semínkový chléb 

Listové těsto 100x jinak 

Rychlý koláč 

Vosí hnízda 

Kuřecí šišky 

 

Průběžně jsme informovali o činnosti organizace zprávami z akcí, které se konaly 
v rámci ostatních projektů, např. 13. Májový koncert, Den zdravotně postižených 
v Jablonci n. N., Dny Svaté Markéty na Rotštejně, Konference Technické univerzity 
a to popisem akce a jejího významu a fotodokumentací, popř. videozáznamem.  
 

https://helenasasova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=699279
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Na webové stránky i na facebook se dávají pozvánky na jednotlivé akce a na 
facebooku organizace se sdílí důležité informace z jiných stránek nebo diskusních 
fór. Počet sledujících na facebookových stránkách velmi rychle narůstá.  
U pravidelných akcí jsou termíny na webu uvedeny na celý rok dopředu.  
Na webu funguje odborná a občanská poradna a veřejná diskuse.  
Webové stránky jsou v provozu od r. 2007. V průběhu r. 2009 a 2010 byly nově 
zrekonstruovány. V r. 2011 byly obohaceny o cenné informace v angličtině, 
o videorecepty a recepty a o odborné články. V r. 2014 byla upravena sekce 
s recepty a v r. 2015 byly stránky obohaceny o informace v němčině. V r. 2016 byly 
stránky rozšířeny o odborné články především z oblasti sociální ve vazbě na 
neustálé legislativní změny, o nové poznatky v oblasti bezlepkové diety a o nové 
recepty a video recepty. V r. 2017 byly stránky opatřeny kvízem, pomocí něhož si 
návštěvníci můžou vyzkoušet svoje znalosti na téma celiakie a bezlepková dieta.  
 
Na základě informací, které návštěvník webových stránek získá, se pak obrací na 
naši organizaci o pomoc, žádá poradenství apod.  Tím se eliminují chyby, kterých se 
lidé dopouštějí, pokud uvěří nesprávným informacím na jiných stránkách.    
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http://celia-zbl.cz/ 
https://www.facebook.com/celia.zbl/ 

 
Projekt poskytování bezlepkových potravin 

z Potravinové banky 
 

Na začátku roku 2018 jsme začali spolupracovat s libereckou Potravinovou bankou, 
která nám dodává bezlepkové potraviny. Ty jsou následně distribuovány celiakům, 
kteří se na výzvu do projektu přihlásili. Zpravidla se potraviny předávají na 
pravidelných akcích nebo náhodně podle jejich množství a možností organizace.  
Potraviny z Potravinové banky jsou pro některé celiaky a jejich rodiny obrovskou 
pomocí, protože mnozí se dostávají vlivem velmi vysoké ceny bezlepkových 
potravin do značné finanční nouze. Někteří senioři dokonce do stavu chudoby.  
 
Potraviny jsou vyjma přímé podpory celiaků také využívány při prezentaci 
organizace a k ochutnávkám.  
 
Celková podpora od Potravinové banky v r. 2019 činila 86 845,- Kč.                      
 

http://celia-zbl.cz/
https://www.facebook.com/celia.zbl/
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Vzdělávání: 

Účastníme se vzdělávacích akcí pro zvýšení kvalifikace a možnost poskytovat 

odborné poradenství na vysoké úrovni.  

V r. 2019 jsme se zúčastnili jako každý rok XXV. Sympózia o morfologii a funkci 

střeva ve Starých Splavech.  

 

Další aktivity: 

Jsme členy pracovní skupiny pro celiakii, která pracuje při Pacientské radě MZČR 

a aktivně se zapojujeme do její činnosti.  

 

Finanční zdroje:  

 

  

 

 

 

                                          

 

                                    

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 



22 
 

Zpráva o hospodaření organizace za r. 2019 
 
Celia-život bez lepku o. p. s. hospodaří s finančními prostředky, které na příslušný 

rok získá z různých zdrojů. Finančními zdroji organizace k zajištění realizace 

jednotlivých projektů jsou prostředky získané z dotací, darů fyzických a právnických 

osob a vlastní činností.  

Organizace vede účetnictví v plném rozsahu podle zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní závěrka byla zpracována v souladu 

s tímto zákonem a účetní výkazy byly zpracovány v souladu s přílohou č. 1 Vyhlášky 

504/2002 Sb. 

Organizace za r. 2019 dosáhla zisku ve výši 25,- Kč. Přijaté nevyčerpané dary jsou 

evidovaných v souladu s § 18 odst. 2 Vyhlášky na účtě 911. 

 

Finanční zdroje v r. 2019: 

MZČR – programy PVP                  90 000,- 

Krajský úřad Libereckého kraje                 60 960,- 

Město Liberec                   22 000,- 

Město Jablonec n. N.         10 000,- 

Finanční dary          45 000,- 

z toho vyčerpáno            30 983,- 

Nefinanční dary         86 845,- 

Vlastní příjmy           4 200,- 

Celkem                  304 988,- 

 

 

Výdaje v r. 2019: 

Materiálové náklady                 117 459,- 

z toho přímá podpora                         86 845,- 

Služby                     94 004,- 

z toho:  

práce pro organizaci, konzultace s lékaři, nutriční terapeutkou atd.     25 700,- 

poštovné              1 583,- 

internet               5 400,- 

telefony               5 389,- 

cestovné            33 417,- 

nájemné                    500,- 

ostatní služby – prezentace organizace, hosting, doména, atd.       22 015,- 
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Osobní náklady                   93 000,- 

Poskytnuté příspěvky – členské příspěvky          500,- 

Celkem                  304 963,-  

 

Činnost organizace byla zajištěna realizací 2 základních projektů – středisek a 

v rámci projektů průběžnými nebo jednorázovými aktivitami: 

 

Poradenské aktivity pro celiaky a širokou veřejnost v otázkách problematiky 

celiakie a bezlepkové diety. 

Celkové náklady projektu činily 158 983,- Kč, z toho 60 000,- Kč bylo financováno 

z MZČR, zbývající náklady z ostatních zdrojů. 

 

Webové stránky o problematice celiakie pro celiaky a širokou veřejnost 

Celkové náklady na projekt činily 59 134,- Kč, z toho 30 000,- bylo financováno 

z dotace MZČR, ostatní náklady z jiných zdrojů. Osobní náklady v rámci tohoto 

projektu byly 28 000,- Kč. Jednalo se o zajištění obsahu článků z hlediska 

odbornosti a tvorbu receptů a video receptů. Součástí projektu byl i rozvoj a 

rozšíření facebookových stránek a využívání placené reklamy na pozvánky na akce 

realizované v rámci ostatních projektů.  

 

Realizace jednotlivých projektů byla zajišťována mimo uvedené náklady také prací 

dobrovolníků, kteří za práci pro organizaci nedostali žádnou finanční odměnu, např. 

distribuce brožur, organizační pomoc na akcích, poradenství apod.  

Pro zajištění některých projektů byly organizaci poskytnuty nefinanční dary, např. 

bezlepkové potraviny na ochutnávku a na kurzy vaření, či prezentaci výrobců a 

dovozců, kancelářské potřeby apod.  

Největší položkou nefinančních darů byly potraviny z Potravinové banky, které byly 

distribuovány klientům organizace, kteří se do potravinové pomoci přihlásili.  

 

Kontrolou účetnictví r. 2019 bylo zjištěno, že organizace vede účetnictví v souladu 

se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní 

závěrka byla zpracována v souladu s tímto zákonem a účetní výkazy byly 

zpracovány v souladu s přílohou č. 1 Vyhlášky 504/2002 Sb.  

 

Kontrolou účetnictví bylo dále zjištěno, že  
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 čerpání státní dotace za r. 2019 probíhalo v souladu s Rozhodnutím o 
poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR č. 
PVP/142/4131/19 vydaným MZ dne 16. 7. 2019 a č. PVP/141/4131/19 
vydaným MZ dne 16. 7. 2019, Rozpočtovými pravidly a v souladu s platným 
usnesením vlády o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními 
orgány stání správy,  

 veškerá vyúčtování byla řádně provedena a odevzdána, 

 byly dodrženy podíly finančních spoluúčastí pro jednotlivé finanční zdroje. 
 

Organizace hospodaří s péčí řádného hospodáře, finanční prostředky jsou 

vynakládány přísně účelově, v souladu s podmínkami poskytovatelů finančních 

prostředků. Kontrolou nebyly nalezeny žádné neuznatelné výdaje. Veškeré výdaje 

jsou řádně doloženy prvotními doklady a zaneseny do účetnictví v souladu 

s účetními předpisy.  

Veškeré účetní doklady splňují náležitosti účetních dokladů. Organizace má 

zpracovanou účetní metodiku a oběh účetní dokladů, které jsou dodržovány. 

Organizace má platné podpisové vzory pro každý rok a uzavřeny dohody o hmotné 

odpovědnosti. Účetnictví vede kvalifikovaná osoba.  

Organizace neprovádí audit, protože nesplňuje podmínky povinného auditu.  

Účetnictví organizace podává poctivý obraz aktiv a pasiv k 31. 12. 2019, nákladů, 

výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2019 a obsah položek účetní závěrky 

odpovídá skutečnému stavu.  

 

Ing. Helena Sasová 

ředitelka 

 


