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Historie Oblastní charity Červený Kostelec

Dějiny Oblastní charity Červený Kostelec jsou neodmyslitelně spjaty s Hospicem Anežky 
České. Ten byl zaregistrován 1. 12. 1994 jako samostatný právní subjekt, nestátní zdra-
votnické zařízení, jehož zakladatelem bylo Biskupství Královéhradecké. V  roce 2000 se 
Hospic sloučil s Farní charitou Červený Kostelec, která od roku 1993 provozovala Charitní 
pečovatelskou a ošetřovatelskou službu - obě převzal jako střediska do své činnosti právě 
Hospic. O čtyři roky později bylo rozhodnuto o přejmenování Hospice Anežky České na 
Oblastní charitu Červený Kostelec, protože původní název již nevyjadřoval zaměření všech 
středisek organizace. Hospic nadále zůstává součástí Oblastní charity jako její 
středisko s péči o terminálně nemocné.
V roce 1999 bylo v budově bývalé speciální školy založeno nízkoprahové centrum volného 
času Háčko, kde později vzniklo vzdělávací centrum, ubytovací prostory a v roce 2006 do 
něj byly z  Hospice přesunuty kanceláře Oblastní charity. V  červnu 2001 darovala 
organizaci Kongregace sester Nejsvětější svátosti z  Českých Budějovic areál bývalého 
jezuitského kláštera v  Žirči u  Dvora Králové. Zde vznikl Domov sv. Josefa, zařízení pro 
péči o nemocné roztroušenou sklerózou.
Od roku 2004 dochází k dalšímu rozvoji Oblastní charity Červený Kostelec. Jejím šestým 
střediskem se staly Chráněné dílny u sv. Anny umístěné v areálu Domova sv. Josefa, které 
zaměstnávaly osoby se zdravotním postižením.  V roce 2009 převzala organizace na dobu 
jednoho roku psychologickou poradnu Nová Naděje v Novém Městě nad Metují.
V  roce 2010 proběhlo několik dalších změn. Dochází ke sloučení Farní charity 
Hostinné s Oblastní charitou, která přebírá tamní Charitní pečovatelskou službu fungující 
od roku 1992. Chráněné dílny u  sv. Anny jako středisko 
ukončily svou činnost a dílny byly převedeny pod nově 
vzniklý sociální podnik Pro-Charitu  s. r. o. Dále byla 
založena dvě úzce spolupracující střediska, Ambulance 
paliativní péče a Mobilní hospic Anežky České. V  Úpici 
bylo zprovozněno centrum volného času, soustřeďující 
svou činnost především na místní Mateřské centrum 
Slůně.
Od roku 2013 probíhal v  Oblastní charitě projekt na 
vybudování Mateřské školy Studánka pro děti zaměst-
nanců. V  roce 2015 projekt vyústil v  otevření MŠ Stu-
dánky u sv. Jakuba, která je otevřená veřejnosti.
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Úvodní slovo ředitele Oblastní charity Červený Kostelec

Vážení přátelé a příznivci, donátoři, podporovatelé a dobrovolníci, 
naši pacienti a klienti a jejich nejbližší příbuzní, vážení 
spolupracovníci, dámy a pánové,

Ing. Mgr. Miroslav Wajsar
ředitel Oblastní charity Červený Kostelec

Tato fotografie z  nově otevřené 1. části 
centra denních a terénních služeb 
sv. P. Pia nás přivádí k úvaze nad cestou, 
kterou jsme v OCHČK ušli společně v roce 
2019. Světlo vstupující do našich životů 
vybízí k tomu, abychom s lehkostí, radostí 
či  s  obtížemi postoupili opět o  několik 
schodů výše. Na schodišti je třeba si 
dávat pozor na možný pád. My se 
zachytáváme a opíráme o všechny z Vás, 
které zmiňuji v  oslovení. Za to Vám chci 
velmi poděkovat. 

Schodiště nás vede k  tomu, co ze 
spodních schodů není viditelné. Krása 
Světla nám poodkrývá další stupně, na 
které se s Jeho pomocí můžeme   i v roce 
2020 pokusit postoupit. Z  vděčnosti 
k Vám vyrůstá naše naděje, vždyť schodi-
ště není určené k tomu, abychom na něm 
jen stáli.
Díky Vám, že stoupáte  s  námi: I  v  roce 
2020 se potřebujeme opřít o zábradlí.

S úctou a vděčností

foto: Jan Kutílek
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Oblastní charita Červený Kostelec

Poslání

Základním cílem neziskové organizace Oblastní charita Červený Kostelec (OCHCK) je 
provozování zdravotnických a sociálních obecně prospěšných činností spoje-
ných  s  ochranou lidské důstojnosti, poskytování služeb potřebným lidem v  sociální, 
hmotné nebo duchovní nouzi, lidem nemocným a trpícím bez ohledu na rasu, původ a 
náboženské přesvědčení.

Naše činnost

Oblastní charita Červený Kostelec provozuje k naplnění svých cílů střediska různého 
zaměření. Hlavní podíl činnosti tvoří zdravotní a sociální zařízení a služby pro potřebné. 
Nemocným slouží střediska poskytující zdravotní péči, Hospic a Mobilní hospic Anežky 
České, Ambulance paliativní péče a Charitní ošetřovatelská služba. Pro nemocné 
roztroušenou sklerózou poskytuje své zdravotní a sociální služby Domov sv. Josefa. 
Provozujeme též pečovatelskou službu v Červeném Kostelci a v Hostinném, v obou 
případech i v okolí zmíněných měst. Mateřské centrum pro maminky s dětmi sídlí v 
budově Háčka v Červeném Kostelci, které působí i jako vzdělávací centrum a poskytuje 
ubytování.
V rámci zmíněných středisek poskytujeme i další služby, jako je odborné sociální 
poradenství, půjčovna zdravotnických a kompenzačních pomůcek, tísňová péče pro 
seniory a osoby se zdravotním omezením, chráněné bydlení, odlehčovací pobyty, 
rehabilitace a další. Oblastní charita je dále vlastníkem sociální podniku Pro-Charitu s.r.o. 
a v jejím správním středisku sídlí Mateřská Školka Studánka u sv. Jakuba.
Správa OCHCK sídlí od roku 2006 v budově Háčka.

Adresa:
OCH Červený Kostelec
5. května 1170
549 41 Červený Kostelec

Kontakty

ředitel:
Ing. Mgr. Miroslav Wajsar

tel.: 491 610 310
email: wajsar@hospic.cz

email: sekretariat@hospic.cz

Příspěvkové konto na 
provoz a rozvoj OCHCK:
Č. ú.: 8282670227/0100

www.ochck.cz tel.: 491 610 300
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Události a aktivity v roce 2019

V září roku 2019 byl uspořádán slavnostní 
Den otevřených dveří v Domě s  pečovatel-
skou službou U Jakuba, který znamenal 
nejen možnost pro veřejnost seznámit se 
s  prací Charitní pečovatelské služby v  Čer-
veném Kostelci, ale byl i příjemným připo-
menutím dlouhodobé spolupráce s městem 
Červený Kostelec.

20 let Domu s pečovatelskou službou

Ačkoliv hlavním těžištěm činnosti Oblastní charity Červený Kostelec je celoroční 
poskytování především sociálních a zdravotních služeb, soustředíme se i na jejich rozvoj, 
který probíhá v mnoha oblastech.

Výměna oken v Domově sv. Josefa

Investice přesahující částku 4 mil. Kč probí-
hala po celý rok 2019. Výměna oken památ-
kově chráněného objektu znamená jednak 
velkou pomoc pro klienty Domova sv. Jose-
fa, ale zároveň i energetickou úsporu. Začát-
kem října byla zahájena první ze tří plánova-
ných etap - podařilo se vyměnit již 16 oken, 
1 balkonové dveře a repasovat 5 oken na 
chodbách. Další práce budou pokračovat 
v roce 2020.

Centrum denních a terénních služeb

V průběhu celého roku 2019 pokračovaly 
v  Červeném Kostelci stavební práce smě-
řující k otevření první části Centra denních 
a  terénních služeb sv. P. Pia - centra, ve 
kterém vznikne nové zázemí pro část soci-
álních a zdravotních služeb a otevře se zcela 
nová služba Denního stacionáře, která zahájí 
svůj provoz v září roku 2020.
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Benefiční akce a další činnost

Oblastní charita Červený Kostelec organizuje pravidelné i jednorázové akce pro veřejnost 
na podporu činnosti a rozvoje svých středisek.

Tříkrálová sbírka otevřela rok 2019. Celo-
republiková akce, během které skupinky tří 
králů přináší poselství k Novému roku 
a  zároveň žádají o příspěvek k podpoře 
činnosti charity se i po dvaceti letech těší 
neztenčené oblibě. K  dokreslení novoroční 
atmosféry pak proběhl i  Tříkrálový koncert 
Komorního orchestru Slávy Vorlové 
v  kostele sv. Jakuba Většího v  Červeném 
Kostelci.
Svými koncerty podpořili Hospic Anežky 
České a Domov sv. Josefa dále Petra 
Černocká, Prague Cello Quartet, Marian 
Jurečka společně se skupinou Porta Bene-
fica a Ondřej Gregor Brzobohatý. Děkujeme 
všem za skvělé kulturní zážitky i  za pod-
poru charitního díla. Vydařené benefiční 
divadelní představení "Hrdinové" v  podání 
herců M. Vladyky, J.  Satoranského 
a P. Kostky publikum také ocenilo.
Poslední březnovou sobotu zavítaly do 
Domova sv. Josefa elitní české rychlobrus-
lařky - Martina Sáblíková a Nikola Zdráha-
lová. Zahájily kampaň Domova sv. Josefa 
na výměnu oken, která byla ve špatném 
technickém stavu a v roce 2019 probíhala 
jejich částečná rekonstrukce. Zároveň pod-
pořily sociální podnik Pro-Charitu. Sportov-
kyně odpovídaly na dotazy, v rámci besedy 
vydražily dvě své bundy, darovaly mnoho 
autogramů a nesčetněkrát se vyfotily.
Svatoanenské slavnosti, největší benefiční 
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akce Domova sv. Josefa, oslavily svou 
plnoletost. Přes 2 000 lidí přišlo podpořit 
klienty s roztroušenou sklerózou a pobavit 
se bohatým programem. Návštěvníci měli 
možnost si poslechnout lokální kapely 
a  hlavní hvězdou dne byl zpěvák David 
Deyl. V rámci doprovodného programu se 
mohli lidé svézt na poníkovi, navštívit 
jarmark s  ručně dělanými výrobky nebo 
skákací hrad.
I zářiový 6. ročník každoročního Běhu pro 
hospic se vydařil. Za obvzlášť příznivého 
počasí zdolalo letos připravené tratě 
celkem 588 běžců, přičemž hromadného 
startu hlavního závodu se zúčastnilo více 
než 350 sportovců!
V sobotu 9. listopadu se v sokolovně v Čer-
veném Kostelci konal již jedenáctý charitní 
ples. Letošní výzdoba se tentokrát nesla 
v  duchu benátského karnevalu. Navodit 
tematickou atmosféru velmi pomohl Spolek 
panstva na tvrzi Žíželeves, jehož členové, 
oděni do dobových barokních kostýmů, již 
při příchodu vítali hosty ve foyer sokolovny. 
Témuž spolku vděčíme i za skvělé před-
tančení, které si vysloužilo bouřlivý potlesk. 
Moderování večera se ujala herečka 
Simona Babčáková a skupina Relax Band 
provázela hudbou účastníky plesu až do 
jeho závěru.
Díky grantu Ministerstva zdravotnictví a vý-
těžku loňského Běhu pro hospic se poda-
řilo rozšířit vybavení o Mobilní ultrazvuk, 
který pomůže jak pacientům lůžkového 
hospice, tak i pacientům mobilního hospice 
v jejich domácnostech.
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K rozvoji a lepšímu poskytování služeb Oblastní charity jsou využívány i různé projekty. 
Díky různým poskytovatelům dotací můžeme podporovat naše klienty a pacienty, 
zaměstance a nadále zkvalitňovat zázemí a vybavení středisek Oblastní charity.

Projekty Oblastní charity

Projekt Hlavní partneři

Výměna oken Evropská unie, Fond soudržnosti, 

Operační program Životní prostředí

Nadace Tesco; Královéhradecký kraj; 

Eurovia

Projekt řeší potřebu výměny celkem 88 otvorových výplní na budově 
bývalého kláštera, ve kterém je umístěno jediné lůžkové zařízení pro 
nemocné roztroušenou sklerózou.

Klinická logopedie

Ministerstvo zdravotnictví ČRProjekt řeší potřebu zajistit klientům s roztroušenou sklerózou kvalitní 
péči v oblasti logopedie.

Restaurování bočního oltáře sv. Františka
Královéhradecký krajProjekt řeší renovaci bočního oltáře svatého Františka v kostele sv. Anny 

z konce 17.století, který je součástí barokního areálu Žireč.

Znovu do života - ergoterapie v Domově sv. Josefa Nadace ČEZ

Lesy ČR

Nadace Tesco
Cílem projektu je kompenzovat ztrátu hybnosti zapříčiněnou postupným 
ochabováním svalstva u pacientů s roztroušenou sklerózou.

Kompenzace ztráty hybnosti a ztráty komunikačních schopností 
u lidí s roztroušenou sklerózou

Philip Morris ČR, a.s.
Cílem projektu je rozšířit užívání aletrnativních metod komunikace do 
každodenních rutinních činností klientů v Domově sv. Josefa.

Příměstské tábory v Červeném Kostelci
Evropská unie, Evropský sociální fond, 

Operační program Zaměstnanost
Cílem projektu je vytvořit sladění rodinného a profesního života a vytvořit 
pracujícím rodičům kvalitní zázemí péče o děti.

Vybudování denního stacionáře a rozšíření pečovatelské služby 
a tísňové péče v Červeném Kostelci Evropská unie, Integrovaný regionální 

operační programInvestiční projekt spočívající v pořízení objektu vily Břetislava Kafky a 
v její adaptaci na denní stacionář a na zázemí pro pečovatelskou službu.

Mobilní ultrazvuk Ministerstvo zdravotnictví ČR
Účastníci Běhu pro hospicCílem je zkvalitnění péče o nemocné lůžkového a mobilního hospice.

Rekonstrukce sociálního zařízení v Hospici Anežky České
Elektrárny Opatovice, a.s.

Cílem projektu je obnova vnitřního zařízení.
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Uspořádali pro nás

Děkujeme všem organizátorům různých akcí, bazarů a sbírek, kteří se rozhodli výtěžek své 
činnosti věnovat Oblastní charitě Červený Kostelec a jejím střediskům - velmi nás těší, že i 
přes starosti, které často provází jejich náročná příprava chcete podpořit charitní dílo. 
Děkujeme také všem účastníkům za jejich příspěvky.

V roce 2019 byly pro Hospic Anežky České a Domov svatého Josefa uspořádány násle-
dující akce (výtěžek je uveden v tis. Kč):

Hospic Anežky České

Rita Firešová - Pilates 4

Sbírka občanů Pavlišova na koncertě (1/19) 7

Sbor církve bratrské Nové Město 9

Optimal-Energy a.s. Brno 40

Muzeum papírových modelů - sbírka od dětí z 

tábora
3

Divadelní dvojice Velký a Malý 17

KONZUM, obchodní družstvo - akce Společně za 

úsměv
11

Klub Důvtip Librantice - věcný dar 0

Ples obce Skalice 10

Studenti Jiráskova gymnázia Náchod - koncert 3

Farní sbor českobratrské církve evangelické 

Hradec Král.
5

Velká narozeninová párty - padesátníci 83

Spolek Kvíčeroff, pan Čižinský, rockový koncert 2

Studenti gymnázia Náchod - Vítání podzimu 2

Domov svatého Josefa

Team blue v pohybu 19

Dedivadlo (Z)rádkyně 1

Zabijačka Vlkov 11

Masopust 6

Svačinky firmy Farmet 7

Koncert Filharmonie HK 36

Bazar v Praze na FB A doma 5

Dobročinný jarmark Chodouň 227

Koncert O. Slávy Vorlové 3

Volejbalový turnaj Brzice 12

Benefiční pouť Petra Hirsche 8

Koncert na Kuksu 7

U nás na zámku 2

Koncert v Bylinkové zahradě 1

Koncert v Horní Brusnici 146

Requiem Adama Michny 1

Vánoční výstava Lochenice 20

Vánoční trhy Josefov 1



11

Události

Ekonom. 

údaje

Výrok 

auditora

Kontakty

Hnutí pro život

V rámci OCHCK funguje pobočka Hnutí pro život (dále jen HpŽ), jejímž smyslem je vyvíjení 
činnosti ve prospěch informovanosti veřejnosti o  nedotknutelnosti přirozenosti lidského 
života ve všech jeho formách a fázích od počátku do smrti. Jde především o zdůraznění 
skutečnosti, že bude-li se člověk (ať už nenarozený či umírající) cítit bezpečně, bude to 
výhoda nejen pro něho samotného, ale do budoucna i pro celou rodinu, lékaře, ošetřující 
personál, celou společnost. V roce 2019 byly distribuovány veřejnosti pozvánky a články 
spojené s ochranou života.

Projekt dárcovské SMS

Od roku 2006 mohou zájemci využívat možnost podpořit Hospic Anežky České či Domov 
svatého Josefa prostřednictvím Dárcovských SMS. Jedná se o  jeden z nejjednodušších 
způsobů darování za cenu minimálních poplatků. Od roku 2016 může mít odeslaná částka 
různou výši, projekt nicméně dokládá, že i malý příspěvek může mít 
ve výsledku velký dopad. V roce 2019 obdržel Hospic Anežky České 
DMS zprávy v celkové hodnotě 58 014 Kč a Domov svatého Josefa 
v hodnotě 48 518 Kč. Prostředky byly použity na pokrytí nákladů na 
léky, zdravotnický materiál a na opravy. Všem dárcům srdečně 
děkujeme.

Soupis výtěžků z jednotlivých benefičních akcí OCH v roce 2019 (v tis. Kč)

Tříkrálová sbírka (65% z částky určeno pro OCH) 988

Hospic Anežky České Domov sv. Josefa

Tříkrálový koncert 4 Koncert Mariana Jurečky & Porty Beneficy 32

Koncert Petry Černocké 60 Koncert Prague Cello Quartet 92

Divadelní představení Hrdinové 89 MaRS (Maraton s roztroušenou sklerózou) 8

Běh pro Hospic 2019 126

Svatoanenské zahradní slavnosti 30011. Charitní ples 180

Koncert Ondřeje G. Brzobohatého 134

Oblastní charitě je možné přispět i v okolí Červenéo Kostelce na veřejných místech, kde 
se nachází zapečetěné kasičky. Za rok 2019 nám dárci přispěli celkem 27 745 Kč. 
Děkujeme všem přispěvatelům.
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Události

Ekonom. 

údaje

Výrok 

auditora

Kontakty

TOP dárci Oblastní charity Červený Kostelec za rok 2019

Podpora všech středisek, zejména Domova sv. Josefa a Hospice Anežky České
• AXANT a.s. • Čermáková Pavla Ing. • FLAIR a.s. • Lank Stanislav Mgr. • ŠOLC 
KONSTRUKCE s.r.o. • Vančura Dalibor • Vařeka Vít

Nadace a instituce

• Diecézní katolická charita Hradec Králové • Klášter sester řádu Navštívení Panny Marie

Poděkování dárcům a podporovatelům

Velmi děkujeme všem příznivcům činnosti Oblastní charity Červený Kostelec za podporu. 
Služby, které poskytujeme, jsou společným dílem nejen pracovníků charity, ale i  všech 
jednotlivců, představitelů z řad státních i samosprávných orgánů, firem, zástupcům nadací 
a fondů, všech, díky kterým jsme obdrželi řadu finančních, věcných i duchovních darů.

Děkujeme, že Vám charitní myšlenka není lhostejná!

V přehledech jednotlivých středisek (v druhé polovině této výroční zprávy) jsou uveřejněni 
dárci, kteří uhradili podstatnou část chybějících provozních nákladů. Bohužel v  rozsahu 
této publikace není možné uveřejnit dárce všechny, podpora takového množství příznivců 
je pro nás nadále velmi povzbuzující. Děkujeme.

Firemní dárci

• BERÁNEK  s.r.o. • Čásenský & Hlavatý s.r.o. • FRANKE s.r.o. 
• Čásenský & Hlavatý s.r.o. • PAP TRUTNOV s.r.o.

Individuální dárci

• Bachna Petr Ing. • Cachová Pavlína Ing. • Čechurová Daniela • Doležalová Marie 
•  Hynková Marja  • Janštová Marta MUDr. • Kulhánková Zuzana Mgr. • Mazák Josef 
JUDr. • Novotná Silvestra Mgr. et Mgr. • Pařízek Jaroslav • Procházková Anna • Široký 
Jan Ing. • Škarda Petr 

Věcní dárci

• Československá obchodní banka a.s.
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Události

Ekonom. 

údaje

Výrok 

auditora

Kontakty

TOP dárci Oblastní charity Červený Kostelec za rok 2018

Podpora všech středisek, zejména Domova sv. Josefa a Hospice Anežky České
• Global Collect, s.r.o. • Tyco Electronics EC s.r.o. • Hana Horčičková • Philip Morris ČR 
a.s. • Ing. Alena Žáková, CSc. • Nadace Agrofert • Saar Gummi Czech s.r.o. • Jiří Krýda • 
město Červený Kostelec • nadace Eurovia • Biogen s.r.o. • Siemens Trutnov s.r.o.

Nadace a instituce

• Diecézní katolická charita Hradec Králové • Klášter sester řádu Navštívení Panny Marie

Poděkování dárcům a podporovatelům

Velmi děkujeme všem příznivcům činnosti Oblastní charity Červený Kostelec za podporu. 
Služby, které poskytujeme, jsou společným dílem nejen pracovníků charity, ale i  všech 
jednotlivců, představitelů z řad státních i samosprávných orgánů, firem, zástupcům nadací 
a fondů, všech, díky kterým jsme obdrželi řadu finančních, věcných i duchovních darů.

Děkujeme, že Vám charitní myšlenka není lhostejná!

V přehledech jednotlivých středisek (v druhé polovině této výroční zprávy) jsou uveřejněni 
dárci, kteří uhradili podstatnou část chybějících provozních nákladů. Bohužel v  rozsahu 
této publikace není možné uveřejnit dárce všechny, podpora takového množství příznivců 
je pro nás nadále velmi povzbuzující. Děkujeme.

Firemní dárci

• AXANT a.s. • BERÁNEK s.r.o. • RUFF s.r.o. • Československá obchodní banka a.s. • 
Čásenský  &  Hlavatý  s.r.o. • CNC OBRÁBĚNÍ DUBEN   s.r.o. • MUDr. Michal Joura • 
ADÁMEK JAROMĚŘ  s.r.o. • FLAIR a.s. • FRANKE  s.r.o. • PAP TRUTNOV  s.r.o. • 
ELEKTRO DUCHEK s.r.o. • JIŘÍ LORENC • LÉKÁRNA U SV. JAKUBA s.r.o.

Individuální dárci

• Petr Vít • Drahomíra Seifertová • Petr Škarda • Magdalena Truhlářová-Horká • Pavlína 
Cachová  • Petr Doležal • Josef Halámek • Ondřej Vlček • Petr Bachna • Karel 
Kavalec,  CSc. • Petr Kiprov • Jan Maštálka • Stanislav Dubský • Anna Procházková • 
Josef Riedlbauch • Miroslava Středová • Josef Šobr • Miroslava Tobiášová

Věcní dárci

• Československá obchodní banka a.s.
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Události

Ekonom. 

údaje

Výrok 

auditora

Kontakty

Výkaz zisku a ztráty  
k 31. 12. 2019 (v tis. Kč) činnost 

hlavní

činnost 
hospo-
dářská

činnost 
celkem

A. Náklady 155 041 3 797 158 838

A. I. Spotřebované nákupy a 
nakupované služby 34 020 1 191 35 211

A. I. 1. Spotřeba materiálu, energie 
a ost. nesklad. dodávek 12 921 406 13 327

A. I. 2. Prodané zboží 2 127 129

A. I. 3. Opravy a udržování 5 590 263 5 853

A. I. 4. Náklady na cestovné 74 0 74

A. I. 5. Náklady na reprezentaci 264 13 277

A. I. 6. Ostatní služby 15 169 382 15 551

A. II.
Změna stavu zásob vlastní 
činnosti a aktivace materiálu, 
zboží, vnitroorganizačních služeb 
a dlouhodobého majetku

-39 0 -39

A. II. 9 Aktivace dlouhodobého majetku -39 0 -39

A. III. Osobní náklady 102 437 330 102 767

A. III. 10. Mzdové náklady 74 205 248 74 453

A. III. 11. Zákonné sociální pojištění 24 144 82 24 226

A. III. 13. Zákonné sociální náklady 1 089 0 1 089

A. III. 14. Ostatní sociální náklady 2 999 0 2 999

A. IV. Daně a poplatky celkem 113 10 123

A. IV. 15. Daně a poplatky 113 10 123

A. V. Ostatní náklady celkem 5 010 501 5 511

A. V. 16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení 
a ost. pokuty a penále 21 0 21

A. V. 17. Odpis nedobytné pohledávky 17 0 17

A. V. 18. Nákladové úroky 685 0 685

A. V. 19. Kursové ztráty 4 0 4

A. V. 20. Dary 470 0 470

A. V. 21. Manka a škody 0 0 0

A. V. 22. Jiné ostatní náklady 3 813 501 4 314

A. VI.
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a 
použití rezerv a opr. položek celkem 13 445 1 765 15 210

A. VI. 23. Odpisy dlouhodob. nehmotného 
a hmotného majetku 10 917 1 440 12 357

A. VI. 24. Prodaný dlouhodobý majetek 1 960 325 2 285

A. VI. 25. Prodané cenné papíry a podíly 568 0 568

A. VII. Poskytnuté příspěvky celkem 55 0 55

A. VII. 28.
Poskytnuté členské 
přísp. a přísp. zúčtované 
mezi org. složkami

55 0 55

A. VIII. Daň z příjmů celkem 0 0 0

A. VIII. 29. Daň z příjmů 0 0 0

B. Výnosy 153 911 5 024 158 935

B. I. Provozní dotace 55 630 0 55 630

B. I. 1. Provozní dotace 55 630 0 55 630

B. II. Přijaté příspěvky celkem 8 727 0 8 727

B. II. 3. Přijaté příspěvky (dary) 8 727 0 8 727

B. III. Tržby za vlastní výko-
ny a za zboží celkem 70 612 3 131 73 743

B. III. 1. Tržby za vlastní výrobky 0 183 183

B. III. 2. Tržby z prodeje služeb 70 610 2 787 73 397

B. III. 3. Tržby za prodané zboží 2 161 163

B. IV. Ostatní výnosy celkem 13 450 1 669 15 119

B. IV. 7. Výnosové úroky 37 0 37

B. IV. 9. Zúčtování fondů 1 727 4 1 731

B. IV. 10. Jiné ostatní výnosy 11 686 1 665 13 351

B. V. Tržby z prodeje 
majetku celkem 5 492 224 5 716

B. V. 11.
Tržby z prodeje dlouho-
dobého nehmotného a 
hmotného majetku

4 913 224 5 137

B. V. 12. Tržby z prodeje cenných 
papírů a podílů 579 0 579

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED 
ZDANĚNÍM -1 130 1227 97

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO 
ZDANĚNÍ -1 130 1 227 97

Ekonomické údaje
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Události

Ekonom. 

údaje

Výrok 

auditora

Kontakty

Rozvaha - AKTIVA (v tis. Kč) Stav k 
1. 1. 2019

Stav k  
31. 12. 2019

A. Dlouhodobý majetek celkem 302 448 306 931

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 279 278

A. I. 2. Software 180 180

A. I. 4. Drobný dlouhodobý nehmotný 
majetek 99 98

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek 
celkem 422 198 440 762

A. II. 1. Pozemky 8 213 6 870

A. II. 2. Umělecká díla, předměty a sbírky 13 210 13 460

A. II. 3. Stavby 369 876 374 571

A. II. 4. Hmotné movité věci a jejich 
soubory 22 935 25 634

A. II. 7. Drobný dlouhodobý majetek 4 641 3 991

A. II. 9. Nedokončený hmotný majetek 3 323 16 236

A. III. Dlouhodobý finanční majetek 6 941 3 899

A. III. 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající 
osoba 2 941 3 899

A. III. 4. Zápůjčky organizačním složkám 4 000 0

A. IV. Oprávky k dlouhodobému 
majetku celkem -126 970 -138 008

A. IV. 2. Oprávky k softwaru -150 -180

A. IV. 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému 
nehmotnému majetku -99 -98

A. IV. 6. Oprávky k stavbám -105 918 -116 902

A. IV. 7.
Oprávky k samostatným hmotným 
movitým věcem a souborům 
hmotných movitých věcí

-16 162 -16 837

A. IV. 10. Oprávky k dlouhodobému 
hmotnému majetku -4 641 -3 991

B. Krátkodobý majetek celkem 11 221 19 392

B. I. Zásoby celkem 613 557

B. I. 1. Materiál na skladě 498 439

B. I. 7. Zboží na skladě a v prodejnách 115 118

B. II. Pohledávky celkem 6 525 13 712

B. II. 1. Odběratelé  4 071 5 203

B. II. 4. Poskytnuté 119 173

B. II. 5. Ostatní pohledávky 3 0

B. II. 6. Pohledávky za zaměstnance 2 16

B. II. 10. Daň z přidané hodnoty 0 0

B. II. 11. Ostatní daně a poplatky 0 0

B. II. 12. Nároky na dotace a ostatní 
zúčtování se státním rozpočtem 0 709

B. II. 17. Jiné pohledávky 300 213

B. II. 18. Dohadné účty aktivní 2 030 7 398

B. III. Krátkodobý finanční majetek 
celkem 3 530 4 434

B. III. 1. Peněžní prostředky v pokladně 407 442

B. III. 3. Peněžní prostředky na účtech 2 925 3 992

B. III. 8. Peníze na cestě 198 0

B. IV. Jiná aktiva celkem 553 689

B. IV. 1. Náklady příštích období 276 410

B. IV. 2. Příjmy příštích období 277 279

AKTIVA CELKEM 313 669 326 323
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Události

Ekonom. 

údaje

Výrok 

auditora

Kontakty

Rozvaha - PASIVA (v tis. Kč) Stav k 
1. 1. 2019

Stav k  
31. 12. 2019

A. Vlastní zdroje celkem 249 312 259 488

A. I. Jmění celkem 254 304 264 383

A. I. 1. Vlastní jmění 256 403 265 022

A. I. 2. Fondy 3 490 3 992

A. I. 3. Oceňovací rozdíly z přecenění 
finančního majetku a závazků -5 589 -4 631

A. II. Výsledek hospodaření celkem -4 992 -4 895

A. II. 1. Účet výsledku hospodaření × 97

A. II. 2. Výsledek hospodaření ve 
schvalovacím řízení 42 ×

A. II. 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 
min. let -5 034 -4 992

B. Cizí zdroje celkem 64 357 66 835

B. II. Dlouhodobé závazky celkem 37 475 31 510

B. II. 1. Dlouhodobé úvěry 32 975 31 202

B. II. 7. Ostatní dlouhodobé závazky 4 500 308

B. III. Krátkodobé závazky celkem 26 748 35 221

B. III. 1. Dodavatelé 4 001 5 372

B. III. 3. Přijaté zálohy 38 125

B. III. 4. Ostatní závazky 3 51

B. III. 5. Zaměstnanci 4 292 5 111

B. III. 6. Ostatní závazky vúči 
zaměstnancům 0 0

B. III. 7. Závazky k institucím soc. zab. a 
veřejného zdrav. pojitění 2 432 2 835

B. III. 9. Ostatní přímé daně 564 689

B. III. 10. Daň z přidané hodnoty 290 1 243

B. III. 11. Ostatní daně a poplatky 5 17

B. III. 12. Závazky ve vztahu ke státnímu 
rozpočtu 409 114

B. III. 13. Závazky ve vztahu k rozp. orgánů 
uzem. sam. celků 6 294 6 956

B. III. 17. Jiné závazky 143 652

B. III. 18. Krátkodobé bankovní úvěry 8 121 11 882

B. III. 22. Dohadné účty pasivní 156 174

B. IV. Jiná pasiva celkem 134 104

B. IV. 1. Výdaje příštích období 100 75

B. IV. 2. Výnosy příštích období 34 29

PASIVA CELKEM 313 669 326 323

Náklady na jednotlivá střediska OCH v roce 2019 (v tis. Kč)

Hospic Anežky České 38 324 CHPS Hostinné 2 875

Domov sv. Josefa 77 894 CHOS 3 243

CHPS Červený 
Kostelec

9 927
Mobilní hospic 
Anežky České

5 278

Háčko 2 128 Zbývající činnost 19 169

Náklady celkem 158 838

Vývoj a konečný stav 
fondů (v tis. Kč)

stav fondů k 1. 1. 2019 3 490

přírůstek fondů 17 728

úbytek fondů 17 226

stav fondů 
k 31. 12. 2019

3 992
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Události

Ekonom. 

údaje

Výrok 

auditora

Kontakty

Stav a pohyb majetku v roce 2019 (v tis. Kč)
V roce 2019 došlo k nákupu tohoto majetku:

UZ přístroj Ge Logiq 492
robotická ruka Rapael 355

stůl pro ergoterapii Magnus 47

klimatizační jednotka Sinclair 82
trenažer pro pohyblivost zápěstí 54

přístroj pro prevenci dekubitů 200

osobní automobil VW Passat 520

kolejnicové zvedací zařízení 173

průmyslová pračka Primus 139

osobní automobil Škoda Octavia 623

vana pro klienty Rhapsody 237

infúzní přenosný dávkovač 45

osobní automobil Fod Tourneo Custom 904

ostatní 250

celkem 4 121
V roce 2019 došlo k zařazení a technickému 

zhodnocení budov a staveb:

budova čp. 587 Červený Kostelec + úpravy 2 576

rodinný dům Kopidlno 449

TZ stávajících budov a staveb 1 670

celkem 4 695

V roce 2019 došlo k zařazení pozemků: 436

V roce 2019 došlo k vyřazení majetku v PC:

pozemek 1 780

oplocení 174

el. kuchyňské spotřebiče, nádobí 870

elektrický vozík 76

šicí stroje 23

kopírka 29

ostatní movitý majetek 650

celkem 3 602

Stav majetku k 31. 12. 2019 424 804

Přehled příjmů a výdajů 2019

Příjmy

dary 14 %
provozní dotace 34 %

investiční dotace 6 %

platby od pojišťoven 28 %

platby od klientů 14 %

ostatní 4 %

Výdaje

materiál a energie 8 %

majetek 14 %

služby 13 %

daň z přidané hodnoty 1 %

mzdové výdaje 39 %

výdaje na sociální a zdravotní pojištění 19 %

ostatní výdaje 6 %

Přehled výnosů v členění dle zdrojů (v tis. Kč)

tržby od klientů za vlastní výkony 23 138

tržby od ZP 46 583

ostatní tržby 4 022

zúčtování fondů 1 731

ostatní výnosy 19 104

přijaté příspěvky a dary 8 727

provozní dotace 55 630

- dotace z MPSV 29 465

- dotace z ostatních ministerstev 1 050

- dotace od krajských úřadů 19 876

- dotace od měst a obcí 5 130

- ostatní dotace 109

celkem 158 935
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Název účetní jednotky:
Oblastní charita Červený Kostelec

Sídlo: ul. 5. května 1170
549 41 Červený Kostelec

IČO: 48623814
DIČ: CZ48623814

Evidovaná právnická osoba dle zák. 3/2002 Sb. - evidence na MK ČR dne 14. 10. 2004. Nestátní zdravotnické zařízení 
- Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb vydané Krajským úřadem Královéhradeckého kraje 
pod č. j. 18315/ZD/2013. Poskytovatel sociálních služeb - Registrace poskytovatele sociálních služeb Královéhradec-
kého kraje zapsaná pod č. j. KUKHK4612/SV/2016/Aj/SOCRE/7.

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu 
dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

I. Obecné údaje

1. Údaje o účetní jednotce

Právní forma:

Předmět činnosti a poslání účetní jednotky, tj. činnosti hlavní, hospodářské, případně další činnosti, 
a účel, pro který byla zřízena:

Předmětem činnosti Oblastní charity Červený Kostelec je 
zajišťování a poskytování duchovní a pastorační péče; 
zřizování a provozování charitativních služeb, domovů, 
zdravotnických a sociálních zařízení; poskytování sociál-
ních služeb; vzdělávání; provozování chráněných dílen; 
práce s dětmi a mládeží; pořádání sbírek, humanitárních 
a kulturních akcí za účelem pomoci potřebným v  ČR a 
zahraničí.
Předmětem hospodářské činnost jsou podnikatelské 
aktivity zřizované výhradně za účelem podpory hlavní 

činnosti: provozování tělovýchovných zařízení a zařízení 
sloužících k  regeneraci a rekondici; ubytovací služby; 
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; 
hostinská činnost; masérské rekondiční a regenerační 
služby, pronájem a půjčování věcí movitých, reklamní 
činnost, marketing, mediální zastoupení, poskytování slu-
žeb pro zemědělství, zahradnictví, rybnikářství, lesnictví a 
myslivost, čištění a praní textilu a oděvů, činnost účetních 
poradců, vedení účetnictví, daňové evidence.

Statutární orgány:

Statutárním orgánem je Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, ředitel, 
který je jmenován zřizovatelem, Bc. Pavel Melichar, zás-
tupce ředitele a Mgr. Dominik Melichar, zástupce ředitele. Organizační složky s vlastní právní osobností:  

Netýká se.

Rozvahový den nebo jiný okamžik, k němuž se 
účetní závěrka sestavuje: 
31. 12. 2019

Datum vzniku - zápisu do veřejného rejstříku:
Evidovaná právnická osoba dle zák. 3/2002 Sb. - eviden-
ce na MK ČR dne 14. 10. 2004.

Zakladatel, zřizovatel:
Biskupství královéhradecké
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Kategorizace účetní jednotky dle novely 
462/2016 sb. zákona o účetnictví 563/1991 sb.:
Jedná se o střední účetní jednotku.

Vklady do vlastního jmění, povaha a výše těchto 
vkladů, zápis vkladů do příslušného rejstříku:
Netýká se.

Název, sídlo a právní forma každé účetní jednotky, v níže je účetní jednotka společníkem s ručením 
omezeným:

Pro-Charitu  s.r.o.; Manželů Burdychových 245, 549 41 
Červený Kostelec; společnost  s  ručením omezeným; 
jednatelé společnosti Ing.  Mgr.  Miroslav Wajsar, ředitel 
Oblastní charity Červený Kostelec a Bc. Pavel Melichar, 
zástupce ředitele pro investice a údržbu, prokura MVDr. 
Michal Krejčí
Transchar  s.r.o.; Manželů Burdychových 245, 549 41 

Červený Kostelec; s.r.o.; jednatelé společnosti 
Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, ředitel Oblastní charity Červený 
Kostelec a Mgr.  Dominik Melichar, zástupce ředitele pro 
zdravotně-sociální služby v Žirči.
Mateřská školka Studánka u  sv. Jakuba; Manželů 
Burdychových 245, 549 41 Červený Kostelec; školská 
právnická osoba; ředitelka Jaroslava Ježková, DiS.

Název jiných úč. jednotek, v nichž má úč. jednotka sama nebo prostřednictvím třetí osoby jednající 
jejím jménem a na její účet drží podíl, reps. akcie - výše podílu, počet akcií, hodnota a druh, výše 
základního kapitálu, vlastního jmění, fondů, VH za minulé období:

Pro-Charitu  s.r.o., Manželů Burdychových 245, 549 41 
Červený Kostelec - podíl 100%, vklad základního kapitálu 
ve výši 200 tis. Kč dne 1. 1. 2011, příplatek k základnímu 
kapitálu ve výši 7 880 tis. Kč dne 10. 5. 2016, vlastní 
kapitál k  31. 12. 2019 je ve výši 3 660 tis. Kč, z  toho 
ostatní kapitálové fondy 7 880 tis. Kč;

VH za rok 2019: 958 tis. Kč.
Transchar  s.r.o., Manželů Burdychových 245, 549 41 
Červený Kostelec - podíl 100%, odkoupení od Diecézní 
charity Hradec Králové na základě smlouvy ze dne 9. 7. 
2014 ve výši 450 tis. Kč, vlastní kapitál k 31. 12. 2019 je 
ve výši 239 tis. Kč, VH za rok 2018: 0 tis. Kč.

V případě ohrožení předpokladu nepřetržitého 
pokračování v činnosti či omezování či 
zabraňování v této činnosti pokračovat 
i v dohledné budoucnosti - informace 
o použitém způsobu zohlednění v účetnictví:
Netýká se.

Změny v registraci provedené v účetním období:
Změny v registraci nebyly.

Organizační struktura účetní jednotky:
Organizace je řízena ředitelem, kterému podléhají 
vedoucí jednotlivých středisek.

Střediska hlavní činnosti:

Hospic Anežky České
Mobilní hospic Anežky České
Ambulance paliativní péče
Charitní pečovatelská služba Červený Kostelec
Tísňová péče
Charitní ošetřovatelská služba
Háčko

Domov sv. Josefa - sv. Josef - zdravotní a trvalé pobyty
Domov sv. Josefa - sv. Damián - trvalé pobyty
Domov sv. Josefa - sv. Klára - odlehčovací pobyty
Domov sv. Josefa - chráněné bydlení
Charitní pečovatelská služba Hostinné
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Střediska ziskové činnosti:
dle živnostenských listů

Zásadní změny organizační struktury:

Žádné nebyly.

2. Zaměstnanci a jejich osobní náklady

2019 2018

Průměrný přepočtený počet 

zaměstnanců 
207 190

*z toho členění dle kategorií

pracovníci v soc. službách a 

sociální pracovníci
98 89,8

zdravotnický personál 53 50

administrativní pracovníci 39,6 34,2

ostatní 16,4 16

2019 2018

Osobní náklady celkem 102 767 90 367

mzdové náklady 74 453 65 538

zákonné sociální pojištění 24 226 21 420

ostatní sociální pojištění 0 0

zákonné sociální náklady 1 089 988

ostatní sociální náklady 2 999 2 421

Průměrný počet zaměstnanců (v osobách)

Osobní náklady zaměstnanců v členění dle 
výkazu zisků a ztrát (v tis. Kč)

2019 2018

Počet a postavení zaměstnanců, kteří jsou zároveň členy statut., kontrolních či jiných 

orgánů (dle kategorií)
3 3 osob

Odměny členům řídících organů určených statutem, stanovami, zřizovací listinou, z titulu 

jejich funkce
0 0 tis. Kč

Odměny členům kontrolních a jiných orgánů určených statutem, stanovami, zřizovací 

listinou, z titulu jejich funkce
0 0 tis. Kč

Výše vzniklých či sjednaných dluhů ohledně požitků bývalých členů těchto orgánů dle 

kategorií
0 0 tis. Kč

Účast členů řídících, kontrolních či jiných orgánů a jejich rodinných příslušníků v 

osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za období obchodní nebo jiné smluvní vztahy
0 0 tis. Kč
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3. Zálohy, závdavky, dluhy (s uvedením výše, úrokové sazby a hlavních podmínek), poskytnutá 
zajištění a ostatní plnění v  peněžní i  nepeněžní formě (bezplatné předání k  užívání osobních 
automobilů nebo jiných movitých či nemovitých věcí, využití služeb, penzijní připojištění, 

záruky, atd.) v tis. Kč

Plnění řídících orgánů (vč. bývalých členů) 0

Plnění kontrolních orgánů (vč. bývalých členů) 0

plnění jiných orgánů (vč. bývalých členů) 0

II. Aplikace obecných účetních zásad, použité účetní metody, způsoby oceňování a 
odpisování s ohledem na významnost

1. Způsob ocenění významných složek majetku a závazků

a) zásoby nakoupené a vytvořené vlast. činností:

Netýká se. Zásoby jsou průběžně účtovány na účty zásob 
– způsob A (vyjma skladu Hospic – oblečení pro zemřelé, 
který je účtován způsobem B), a to v  pořizovací ceně 
včetně vedlejších nákladů k  pořízení. Zásoby na skladě 
jsou oceněny pořizovacími cenami  s  použitím metody 
váženého aritmetického průměru proměnlivého.

b) dlouhodobého hmotného a nehmotného 
majetku vytvořeného vlastní činností:

Oceňování dlouhodobého majetku – cena, za kterou byl 
majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související a 
to do doby aktivace resp. zařazení.

c) pohledávky:

Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hod-
notou. Organizace netvoří opravné položky. 

d) cenných papírů a podílů, derivátů:
K oceňování dlouhodobého finančního majetku byla pou-
žita metoda ekvivalence.

e) závazků:
Závazky se oceňují při svém vzniku jmenovitou 
hodnotou.

f) ostatních významných složek majetku:

Netýká se.

2. Stanovení úprav hodnot majetku - opravné položky

Jednotka opravné položky k majetku netvořila.

3. Složky pořizovacích cen a vlastních nákladů s ohle-

dem na významnost uvedení této skutečnosti

Nebyly významné.

4. Významné změny metod a odchylky od metod včetně uvedení důvodů a vyčíslení vlivu na 
majetek a závazky, na finanční situaci a VH
*způsobu oceňování
Nebyly.

*postupů účtování
Změna ve vykazování jmění organizace z titulu darů a dotací na dlouhodobý majetek: V roce 2015 došlo k rozpuštění 
fondů organizace za daný rok, ale také za předchozí roky, kdy se tento postup neuplatňoval. Došlo k tomu v souvislosti 
se změnou, která u darů platí v účetních předpisech od roku 2016. Účty 901xx (jmění) se narovnaly na stav účetní 

*způsobů odpisování
Nebyly.
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*uspořádání položek účetní závěrky a jejich 
obsahového vymezení:
Nebyly.

5. Významné opravné položky k majetku 
Nebyly tvořeny.

6. Stanovení odpisů majetku  s  ohledem na 
významnost

*způsob stanovení

Účetní odpisy DNM a DHM se provádí dle odpisového 
plánu organizace.
Daňový odpis – používán je rovnoměrný daňový odpis a 
odpis podle § 30, odst. 6 zák. 586/1992 Sb. (technické 
zhodnocení nemovité kulturní památky).

*zdroj informací pro stanovení výše

Dle předpokládané doby životnosti a použitelnosti.

7. Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na 

*použitý kurs (běžný/pevný)

Majetek a závazky pořízené v  cizí měně se oceňují 
v českých korunách v aktuálním kurzu vyhlášeném ČNB 
platném ke dni jejich vzniku.

*periodicita změn pevných kursů
Netýká se.

8. Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku 
a závazků podle zákona
Netýká se.

9. Způsob a místo úschovy účetních záznamů

Způsob a místo úschovy účetních záznamů:

Účetní doklady jsou ukládány v archiv. krabicích a umís-
těny v pronajaté archiv. místnosti v Červeném Kostelci - 
Dům u Jakuba. Účetní data v el. podobě jsou uchovávána 
a zálohována na serveru organizace v budově Háčka.

III. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

1. Významné položky či skupiny položek z  účetních výkazů, jejichž uvedení je podstatné pro 
analýzu a pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření, pokud informace 
nevyplývají z výkazů

Významné položky, které nevyplývají z výkazů:
Nejsou.

Nejsou.

Významné položky aktiv, pokud informace 
nevyplývají přímo z rozvahy – rozpis:

Významné položky kompenzované ve výkazech s jinými 
položkami:

Účetní jednotka vede vnitropodnikové účetnictví na 
účtech 599 a 699. Ve výkazu zisku a ztráty je zohledně-
no vnitropodnikové účtování mezi hlavní a hospodářskou 
činností ve výši 460 tis. Kč ve prospěch hlavní činnosti 
(účet 649) a na vrub hospodářské činnosti (účet 549).

zůstatkové ceny dlouhodobého majetku. Je to z důvodu, že veškeré investice se platí jedině z darů a dotací. Od roku 
2016 se jmění postupně rozpouští spolu s účetními odpisy, jak odpovídá účetním předpisům. Narovnání minulých let 
bylo v roce 2015 provedeno přes účet 932xx (zisky a ztráty minulých let) ve výši 57 913 tis. Kč. V roce 2016 ještě došlo 
k narovnání minulého období ve výši 8 mil. Kč (na 932xx), protože se v roce 2015 neuvažovalo se zdroji krytí, resp. čím 
je financován majetek (jedná se o závazkové účty 231xx, 951xx). V roce 2017 došlo k dorovnání 901xx přes 932xx ve 
výši 5,7 mil. Kč. V roce 2018 došlo k dorovnání 901xx ve výši 4 052 tis. Kč. V roce 2019 došlo k dorovnání 901xx ve 
výši 8 422 tis. Kč. Nyní je princip vykázání zůstatku jmění následující: vlastní zdroje krytí majetku na účtech 901 (trvalé 
zdroje krytí z dotací a darů) + cizí zdroje krytí majetku (účty 231xx, 951xx – úvěry na investice, tj. dočasné zdroje krytí) 
= účetní zůstatková cena dlouhodobého majetku.

českou měnu s ohledem na významnost
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Přijaté dotace na investiční a provozní účely v tis. Kč - rozpis s uvedením výše dotací a jejich zdrojů:

Provozní dotace celkem 55 630

z toho: Ministerstvo práce a soc. věcí 22 805

MPSV - prostřednictvím 

Královéhradeckého kraje
6 660

Ministerstvo zdravotnictví 350

Ostatní ministerstva 700

Královéhradecký kraj 19 876

Ostatní kraje 0

Města a obce 5 130

Ostatní dotace 109

Investiční dotace celkem 10 169

z toho: Ministerstvo pro místní rozvoj 8 933

Ministerstvo životního prostředí 701

Ministerstvo zdravotnictví 265

Královéhradecký kraj 87

Města a obce 183

Rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů včetně úrokových sazeb a popisu zajištění úvěru

Dlouhodobý úvěr 1:
Úvěrový limit 26 000 tis. Kč; stav k 31. 12. 2019: 18 710 
tis. Kč; fixní úroková sazba 1,11 % p.a.

Dlouhodobý úvěr 2:
Úvěrový limit 4 000 tis. Kč; stav k 31. 12. 2019: 3 077 
tis. Kč; úroková sazba pohyblivá  s  přechodnou fixací, 
fixace k 23. 6. 2016 ve výši 1,00 % p.a.

Dlouhodobý úvěr 3:
Úvěrový limit 8 450 tis. Kč; stav k 31. 12. 2019: 8 089 
tis. Kč; úroková sazba pohyblivá  s  přechodnou fixací 
(PRIBOR 1-měsíční a marže v pevné výši 0,69 % p.a.).

Dlouhodobý úvěr 4:
Úvěrový limit 7 700 tis. Kč; stav k 31. 12. 2019: 1 325 
tis. Kč; úroková sazba pohyblivá  s  přechodnou fixací 
(PRIBOR 1-měsíční a marže v pevné výši 0,69 % p.a.).

Zajištění všech dlouhodobých úvěrů:
zástavní právo na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem:

Katastrální území Červený Kostelec
- pozemek – parc. č. st. 272/1, jehož součástí je stavba 
– Červený Kostelec, č.p. 245 – obč. vyb.
- pozemek – parc. č. st. 272/2
- pozemek – parc. č. st. 272/4
- pozemek – parc. č. st. 577/1, jehož součástí je stavba 
– Červený Kostelec, č.p. 649 – rod.dům
- pozemek – pozemková parc. č. 841/4
- pozemek – pozemková parc. č. 870/39
- pozemek – pozemková parc. č. 870/40
- pozemek – pozemková parc. č. 2066

Katastrální území Žireč Městys
- jednotka č. 126/4 – jiný nebytový prostor včetně podílu 
na společných částech domu a na pozemku ve výši 
8061/105292
- jednotka č. 126/8 – byt včetně podílu na společných 
částech domu a na pozemku ve výši 19456/105292
- jednotka č. 126/9 – jiný nebytový prostor včetně podílu 
na společných částech domu a na pozemku ve výši 
9732/105292
- pozemek – pozemková parc. č. 27

a biankosměnka dle dohody o vyplňovacím právu směnečném (ke každému úvěru zvlášť).
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Výše splatných dluhů pojistného na sociálním 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti - výše, datum vzniku, splatnost:
Jednotka dluhy na pojistném na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
k 31. 12. 2019 neevidovala.

Výše splatných dluhů veřejného zdravotního 
pojištění - výše, datum vzniku, splatnost:
Jednotka dluhy na zdravotním pojištění k  31. 12. 2019 
neevidovala.

Výše evidovaných daňových nedoplatků 
u místně příslušných finančních orgánů - výše, 
datum vzniku, splatnost:
Jednotka k 31. 12. 2019 neměla daňové nedoplatky.

Významné události od rozvahového dne do 
okamžiku sestavení závěrky:
Koncem roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny 
týkající se COVID-19 (koronavirus). V prvních měsících 
roku 2020 se virus rozšířil do celého světa a způsobil 
rozsáhlé ekonomické škody. V důsledku této situace, 
některá střediska Účetní jednotky pracovala v roce 2020 
v omezeném režimu. Přestože v době zveřejnění této 
účetní závěrky Účetní jednotka nezaznamenala význam-
ný pokles poskytovaných služeb, situace se neustále 
mění, a proto nelze zcela přesně předvídat budoucí 
dopady této pandemie na činnost Účetní jednotky.
Vedení Účetní jednotky bude nadále sledovat možné 
dopady spojené s probíhající pandemií a bude soustavně 
eliminovat rizika a negativní vlivy pandemie na orga-
nizaci a její zaměstnance.
Současně vedení zvážilo možné dopady COVID-19 na 
svoji činnost a dospělo k závěru, že nemají významný 

2. Dlouhodobý majetek

Významné položky účtu 021 

a 081:

k 1.1.2019/tis.Kč k 31.12.2019/tis.Kč
Přírůstek/Úbytek

021 081 021 081

budovy 369 876 105 918 374 571 116 902 4 695

Významné položky účtu 022 

a 082:

k 1.1.2019/tis.Kč k 31.12.2019/tis.Kč
Přírůstek/Úbytek

022 082 022 082

*stroje, přístroje a zařízení 4 595 3 416 3 893 3 066 -702

*dopravní prostředky 7 896 5 174 9 943 5 672 2 047

*jiné: 10 445 7 572 11 798 8 099 1 353

Významné položky účtu 028 

a 088:

k 1.1.2019/tis.Kč k 31.12.2019/tis.Kč
Přírůstek/Úbytek

028 088 028 088

*drobný dlouhodobý majetek 4 641 4 641 3 991 3 991 -650

Významné položky účtu 029 

a 089:

k 1.1.2019/tis.Kč k 31.12.2019/tis.Kč
Přírůstek/Úbytek

029 089 029 089
*ostatní dlouhodobý majetek xxx xxx xxx xxx xxx

Významné opravné položky k 1.1.2019/tis.Kč k 31.12.2019/tis.Kč Zvýšení/Snížení

* opravné položky xxx xxx xxx xxx xxx

vliv na předpoklad nepřetržitého trvání jednotky. 
Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2019 
zpracována za předpokladu, že Účetní jednotka bude 
nadále schopna pokračovat ve své činnosti.



25

Majetek neuvedený v rozvaze celkem: 33 191

*drobný hmotný majetek 30 421

*drobný nehmotný majetek 2 508

*hmotný majetek Hostinné 262

Majetek neuvedený v rozvaze (v tis. Kč):

Výše úroků, pokud účetní jednotka rozhodla, že 
jsou součástí majetku:

Účetní jednotka zahrnula úroky z úvěru do ceny majetky 
(Vybudování  denního stacionáře a rozšíření pečovatel-
ské služby a tísňové péče v Červeném Kostelci) za rok 
2019 ve výši 15 073,74 Kč.

3. Cenné papíry v držení s udáním počtu a 
rozsahu práv

Účetní jednotka nemá k 31. 12. 2019 v držení cenné 
papíry.

4. Soubor majetku a věcí oceněného podle § 
25 odst. 1 písm. k) zákona 1 Kč
Kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty 
kulturní hodnoty a církevní stavby, pokud není známa 
jejich pořizovací cena - počet věcí a souborů, odkaz na 
účetní záznam o skut. stavu, popř. přiložit seznam
Účetní jednotka uvedený majetek v  hodnotě 1 Kč 
nevlastní.

5. Lesní pozemky

Účetní jednotka není vlastníkem lesních pozemků.

6. Majetek

Účetní program Datainfo:
Oprávky:

180 tis. Kč
180 tis. Kč

Rozpis dlouhodobého nehmot. majetku 
(poř.cena, oprávky) - významné položky:

Majetek ve finančním pronájmu:

Netýká se.

6. Majetek
Zástavní právo:

Katastrální území Červený Kostelec
- pozemek – parc. č. st. 272/1, jehož součástí je stavba 
– Červený Kostelec, č.p. 245 – obč. vyb.
- pozemek – parc. č. st. 272/2
- pozemek – parc. č. st. 272/4
- pozemek – parc. č. st. 577/1, jehož součástí je stavba 
– Červený Kostelec, č.p. 649 – rod.dům
- pozemek – pozemková parc. č. 841/4
- pozemek – pozemková parc. č. 870/39
- pozemek – pozemková parc. č. 870/40
- pozemek – pozemková parc. č. 2066

Katastrální území Žireč Městys
- jednotka č. 126/4 – jiný nebytový prostor včetně podílu 
na společných částech domu a na pozemku ve výši 
8061/105292
- jednotka č. 126/8 – byt včetně podílu na společných 
částech domu a na pozemku ve výši 19456/105292
- jednotka č. 126/9 – jiný nebytový prostor včetně podílu 
na společných částech domu a na pozemku ve výši 
9732/105292
- pozemek – pozemková parc. č. 27

Věcné břemeno:

Katastrální území Červený Kostelec

- pozemek – parc. č. st. 577/1, jehož součástí je stavba 
– Červený Kostelec, č.p. 649 – rod.dům
- pozemek – pozemková parcela 870/39
- pozemek – pozemková parcela 870/40
- pozemek – pozemková parcela 938/15
- pozemek – pozemková parcela 938/29
- pozemek – pozemková parcela 938/31
- pozemek – pozemková parcela 2065
- pozemek – pozemková parcela 2066

Katastrální území Žireč Městys

- parc. č. st. 1, budova – Žireč Městys bez č. p. – objekt 
občanské vybavenosti
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- pozemek - parc. č. st. 2, jehož součástí je stavba – 
Žireč Městys č. p. 1 – stavba občanského vybavení
- pozemek - parc. č. st. 3/4
- pozemek - parc. č. st. 89/3
- pozemek – parc. č. st. 89/6, jehož součástí je stavba – 
Žireč Městys č. p. 156 – stavba pro výrobu a skladování
- pozemek – pozemková parc. č.  18/1
- pozemek – pozemková parc. č. 18/2
- pozemek - pozemková parc. č.  433
- pozemek - pozemková parc. č. 479/1
- pozemek - pozemková parc. č.  483
- pozemek - pozemková parc. č. 485
- pozemek - pozemková parc. č.  526
- pozemek - pozemková parc. č.  527

Převedené nebo poskytnuté zajištění:

Netýká se.

Pronájem majetku:

Účetní jednotka má v  pronájmu dopravní prostředky a 
dále nemovitosti pro provoz Charitní pečovatelské služby 
a pro účely skladování. 
Účetní jednotka pronajímá dopravní prostředky a 
prostory v některých nemovitostech.

Cizí majetek uvedený v rozvaze, např. majetek 
v rámci pronajatého podniku nebo jeho části:

Účetní jednotka eviduje půjčený majetek na 
podrozvahových účtech v celkové výši 185 tis.
Pečovatelská služba v Hostinném provozuje svoji činnost 
v domě s pečovatelskou službou v Hostinném na základě 
smlouvy o výpůjčce. 

Majetek s tržním oceněním výrazně vyšším 
nebo nižším než v účetnictví, s uvedením 
rozdílu:
Účetní jednotka takový majetek nemá.

7. Pohledávky

2019 2018

Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů 5 203 4071

Do lhůty splatnosti 5 080 3 944

Po lhůtě splatnosti 123 127

Do 30 dnů 23 72

Od 31 do 90 dnů 40 5

Od 91 do 180 dnů 3 0

Nad 180 dnů 57 50

8. Dary - přijaté a poskytnuté

Věcné dary celkem v tis. Kč 1 406

z toho: Marie Teplá - dědictví 577

Marcela Němečková - dědictví 568

Účetní jednotka přijala věcné i finanční dary. V souladu 
s §19b odst. 3 zákona č. 586/1992 sb., používá v  roce 
2019 osvobození i zdanění bezúplatných příjmů od daně 
z příjmů. Přijaté dary ve formě dědictví jsou osvobozeny 
v souladu s § 19b odst. 1 písm. a) zákona 
č. 586/1992 Sb.

*přijaté (rozpis významných darů včetně 
uvedení dárců) v tis. Kč:
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Finanční dary celkem v tis. Kč 20 267

z 

toho:

Ing. Petr Nečas - dědictví 834

Tyco Electronics, s.r.o. 446

Eurovia, a.s. 350

Saar Gummi Czech, s.r.o. 310

Global Collect, s.r.o. 300

Ing. Ladislav Horčička 250

Biogen, s.r.o. 250

Jiří Krýda 200

* veřejné sbírky s uvedením účelu a vybraných 
částek

Oblastní charita Červený Kostelec vyhlásila veřejnou 
sbírku na období 19. 1. 2015 na dobu neurčitou (vydáno 
osvědčení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 
č.  j.  3344/VZ/2015-9, číslo účtu pro tuto sbírku: 78-
8943640237/ 0100). Sbírka byla určena na nákup zdra-
votnického materiálu a léků, pořízení, opravy a údržbu 
zařízení potřebného při péči o  nevyléčitelně nemocné 
v 1. českém hospici - Hospici Anežky České a Mobilním 
hospici Anežky České a na přípravu a vybudování nového 
zázemí Mobilního hospice Anežky České a ambulance 
hospicové a paliativní péče.
Zůstatek sbírky k 31. 12. 2018
+ dary a úroky 2019
- poplatky
- čerpáno v roce 2019
= zůstatek sbírky k 31. 12. 2019

329 060,32 Kč
1 273 925,01 Kč
320,00 Kč
990 000,15 Kč
612 665,18 Kč

Zůstatek veřejné sbírky je určen k  dalšímu použití na 
bankovním účtu veřejné sbírky, je evidován ve fondu ve 
vlastních zdrojích organizace (účet 902107) a odpovídá 
zůstatku na bankovním účtu veřejné sbírky 
k 31. 12. 2019.

(vydáno osvědčení Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje č. j. 18460/VZ/2015-10, číslo účtu pro tuto sbírku: 
35-6637770237 / 0100). Sbírka je určena na nákup 
zdravotnického materiálu, pořízení, opravy a údržbu 
zařízení potřebného při péči o  nevyléčitelně nemocné 
v Domově sv. Josefa v Žirči, revitalizaci venkovních zón 
v areálu Domov sv. Josefa.

Zůstatek veřejné sbírky je určen k  dalšímu použití na 
bankovním účtu veřejné sbírky, je evidován ve fondu ve 
vlastních zdrojích organizace (účet 902161) a odpovídá 
zůstatku na bankovním účtu veřejné sbírky 
k 31. 12. 2019.

Oblastní charita Červený Kostelec vyhlásila veřejnou 
sbírku na období od 2. 7. 2015 na dobu neurčitou 

*poskytnuté (rozpis významných darů včetně 
uvedení příjemců):

MŠ Studánka u sv. Jakuba 470 000 Kč 

V rámci Tříkrálové sbírky 2019 byl v místech zajištění 
této sbírky Oblastní charitou Červený Kostelec výtěžek 
988 324 Kč, který byl předán Charitě ČR, která sbírku 
vyhlásila. Oblastní charita Červený Kostelec obdržela na 
činnost svých středisek z této sbírky 635 782 Kč. 
Zůstatek nevyčerpané částky z Tříkrálové sbírky 
z minulých let k 31. 12. 2018 činil 409 719,72 Kč. V roce 
2019 bylo ze sbírky čerpáno 962 610,72 Kč. Zůstatek 
nevyčerpané částky k 31. 12. 2019, která byla 
převedena do dalšího roku a je evidována ve fondu ve 
vlastních zdrojích organizace (účet 911999), činí 
82 891 Kč.

Zůstatek sbírky k 31. 12. 2018
+ dary a úroky 2019
- poplatky
- čerpáno v roce 2019
= zůstatek sbírky k 31. 12. 2019

655 776,48 Kč
734 023,85 Kč
240,00 Kč
485 982,30 Kč
903 578,03 Kč
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9. Dluhy

2019 2018

Krátkodobé závazky 
z obchodních vztahů

5 372 4 001

Do lhůty splatnosti 4 825 3 677

Po lhůtě splatnosti 547 324

Do 30 dnů 378 265

Od 31 do 90 dnů 128 46

Od 91 do 180 dnů 40 1

Nad 180 dnů 1 12

*kryté zárukou (s uvedením povahy a formy)0 tis. Kč
*s dobou splatnosti nad pět let od
rozvahového dne 0 tis. Kč
*nevykázané v rozvaze 0 tis. Kč

10. Úprava informací ve výkazech za minulé 
účetní období v případě nesrovnatelnosti

Úpravy výkazů za minulé účetní období nebyly.

11. Výsledek hospodaření 

Výsledek hospodaření (v tis. Kč)

Hlavní činnost -1 130

správa zisková - pronájem, služby 295

Háčko - recepce -68

Háčko - ubytování -329

ubytování v karavanu -42

čajovna 19

zisková činnost Žireč 526

Zahradní domek - ubytování -57

zisková činnost Hostinné 56

půjčovny zdravotních pomůcek 372

objekt továrny 455

celkem 1 227

Celkem 97

H
os

po
dá

řs
ká

 č
in
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* v členění pro účely daně z příjmů

Základ daně za rok 2019 je 0 Kč.

12. Způsob zjištění základu daně z příjmů, in-
formace o použitých daňových úlevách a způ-
sobech užití prostředků v  běžném účetním 
období, získaných z daňových úlev v předchá-
zejících daňových obdobích, v  členění za 
jednotlivá zdaňovací období podle požadavku 
zvláštních právních předpisů

Na účetní jednotku se vztahuje §18a odst. 5 písm. c) 
zákona č. 586/1992 sb., o dani z příjmů.

Rok zjištění základu 

daně z příjmů
2016 2017 2018 2019

*zjištěný základ daně 

v Kč
0 0 0 0

*použitá daňová úleva 

v Kč
xxx xxx xxx xxx

*výše uspořených 

prostředků použitelná 

v následujících zdaňo-

vacích obdobích v Kč

0 0 0 0

Užití daňových prostředků získaných v předcházejících 

obdobích
*rok použití daňové 

úlevy
2016 2017 2018 2019

*daňová úleva z roku xxx xxx xxx xxx

*výše daňové úlevy v Kč xxx xxx xxx xxx

* poznámka netýká se



29

13. Způsob vypořádání výsledku hospodaření 
z předcházejících účetních období, zejména 
rozdělení zisku

Rok 2019 2018

*výše hospodářského výsledku 97 42

*rozdělení hospodářského výsledku

Výsledek hospodaření účetního období roku 2019 byl po 
schválení převeden do nerozdělených zisků / 
neuhrazených ztrát minulých let.

14. Celkové odměny auditorovi (v tis. Kč)

Odměna auditorovi za audit úč.závěrky 56

Odměna auditorovi za jiné ověř.služby 0

Odměna auditorovi za daňové poradenství 0

Odměna za jiné neauditorské služby 0

15. Individuální kvóta, individuální limit 
prémiových práv a jiných obdobných kvót a 
limitů, o kterých účetní jednotka neúčtovala 

na rozvahových ani výsledkových účtech, 
protože náklady na získání informace jejich 
reprodukční ceně převýšily její významnost

Netýká se

16. Výše a povaha jednotlivých složek výnosů 
a nákladů mimořádných svým objemem a 
původem

*náklady

*výnosy

Nebyly.

Okamžik sestavení účetní závěrky: 26. 6. 2020
Sestavil: Bc. Iveta Ptáčková

Podpis: 

Statutární orgán: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar
Podpisový záznam statutárního orgánu:

Podpis:
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Oblastní charita Červený Kostelec, 5. května 1170, 
549 41 Červený Kostelec
za účetní období od 01.01.2019 do 31.12.2019

o ověření účetní závěrky a výroční zprávy účetní jednotky

Přílohy: 
• Rozvaha k 31.12.2019
• Výkaz zisku a ztrát za rok 2019

• Příloha v účetní závěrce za rok 2019 v plném rozsahu
• Výroční zpráva za rok 2019

Všechny přílohy této zprávy jsou opatřeny razítkem a podpisem auditora. 
Rychnov nad Kněžnou, dne 26.6.2020

Zpráva nezávislého auditora

Účetní jednotka, u níž bylo provedeno ověření účetní závěrky  k 31.12.2019

Název: Oblastní charita Červený Kostelec

Sídlo: 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec

IČO: 48623814

DIČ: CZ48623814

Předmět podnikání: viz příloha v účetní závěrce

Ověřované období: 01.01.2019 - 31.12.2019

Zřizovateli a uživatelům účetní závěrky a výroční zprávy účetní jednotky Oblastní charita Červený Kostelec, se sídlem 
5. května 1170, 54941 Červený Kostelec

c.k.audit, s.r.o., Komenského 41, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským 
soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1927

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Oblastní charita Červený Kostelec (dále také „Účetní 
jednotka") 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 Účetní jednotce jsou uvedeny na straně 1 přílohy této účetní závěrky.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Účetní jednotky Oblastní charita 
Červený Kostelec 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. 
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Jiné skutečnosti
Při auditu bylo ověřeno, že dotace uvedené v příloze v účetní závěrce poskytnuté od Ministerstva kultury, Ministerstva 
zdravotnictví, Ministerstva práce a sociálních věcí a Královéhradeckého kraje byly použity v souladu s podmínkami 
uzavřenými ve smlouvách a byly zaúčtovány v souladu s platnými předpisy.
Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo 
účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá vedení Účetní jednotky.
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 ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také 
posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu 
s  příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních 
předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda 
případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

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 
Účetní jednotce 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 našeho výroku.

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 a
• ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Účetní jednotce, k nimž jsme dospěli při provádění 
auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme 
v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost statutárního orgánu Účetní jednotky za účetní závěrku
Statutární orgán Účetní jednotky odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu 
s  českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní 
závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Účetní jednotky povinen posoudit, zda je Účetní jednotka schopna 
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého 
trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární orgán 
plánuje zrušení Účetní jednotky nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost 
způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra 
jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní 
závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku 
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podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo 
v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný 

úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo 

chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní 

informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, 

k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, 

protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo 

obcházení vnitřních kontrol.

• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Účetní jednotky relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom 

mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na 

účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této 

souvislosti statutární orgán Účetní jednotky uvedl v příloze účetní závěrky.

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky statutárním orgánem a to, 

zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo 

podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Účetní jednotky nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, 

že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené 

v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše 

závěry týkající se schopnosti Účetní jednotky nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do 

data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Účetní jednotka ztratí schopnost 

Naší povinností je informovat statutární orgán mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných 
zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Název společnosti: c.k. audit, s.r.o.

Adresa sídla: Komenského 41, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Evidenční číslo auditorské společnosti: 392

Jméno statutárního auditora, který byl auditorskou společností 
určen jako odpovědný za provedení auditu jménem auditorské 
společnosti:

Mgr. Ing. Dagmar Christophová

Evidenční číslo statutárního auditora: 1668

Datum zprávy auditora: 26.6.2020

Podpis statutárního auditora, který byl auditorskou společností určen 
jako  odpovědný za provedení auditu jménem auditorské společnosti:
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Cílem hospicové péče je, aby nemocní žili co nejplněji až do poslední chvíle svého života, 
obklopeni osobami, pro které mají jedinečnou hodnotu. Myšlenka hospice vychází z úcty 
k životu ve smyslu jeho důstojného prožití, ale i  z  respektu ke smrti jako jeho nedílné a 
přirozené součásti. Primárním cílem není vyléčení, ale zmírnění bolesti a dalších tělesných, 
duševních a duchovních strádání pacientů i jejich rodin.

Hospic Anežky České je lůžkové zařízení  s kapacitou 30 lůžek pro nemocné a 14 lůžek 
pro doprovázející osoby. Přijímáni jsou těžce nemocní, u  kterých byla ukončena léčba. 
Multidisciplinární tým hospice usiluje o  co nejplnější prožití závěru života pacientů se 
zaměřením na uspokojování tělesných, sociálních, duševních a duchovních potřeb 
člověka. Podporujeme klienty v  udržování přirozených rodinných a přátelských vazeb a 
nabízíme možnost časově neomezených návštěv i  lidské blízkosti. Na službu lůžkového 
hospice navazuje péče v  domácnostech prostřednictvím Mobilního hospice Anežky 
České, půjčovny zdravotních pomůcek a Ambulance paliativní péče.

Hospic Anežky České

Poslání

Péče o nemocné

Osoby doprovázející nemocné

Doprovázející jsou zahrnuti do péče hospice na jedné straně jako spolupracovníci, na 
druhé jako objekt péče, protože jsou blízkostí smrti více či méně zasaženi. Hospic jim 
poskytuje neomezené návštěvy a duchovní nebo psychologickou pomoc. Nabízíme jim 
ubytování v pokoji nemocného a stravování. Pracovníci hospice jim také poskytují osobní 
blízkost a zaškolují je do postupů péče o nemocného.

Pozůstalí

Pokud mají pozůstalí zájem, pracovníci hospice  s  nimi zůstávájí i  nadále v  kontaktu. 
Oslovují je písemnou formou, pořádájí pravidelná setkání a svépomocné skupiny. Jsou 
také otevření osobním návštěvám, snaží se pomoci pozůstalým vyrovnat se se smrtí 
blízkého.
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Hospic nabízí k  zapůjčení léčebné a kompenzační pomůcky, které usnadňují péči 
v  domácím prostředí. Půjčovna má široké spektrum pomůcek, které si klienti mohou 
zapůjčit, přičemž nejčastěji využívané jsou WC židle, mechanické invalidní vozíky, chodít-
ka a elektrické polohovací postele.

Zdravotnické a ošetřovatelské služby

Po přijetí pacienta následuje jeho vyšetření lékařským personálem k určení následné léčby 
a k  vyřešení aktuálních zdravotních potíží. Poté se dle domluvy nastavuje individuální 
denní režim. Personál hospice je odborně vybaven a přístupný k osobním rozhovorům. Na 
pokojích je k dispozici signalizační zařízení, kterým lze v případě potřeby přivolat zdravotní 
sestru nebo ošetřovatele. Tým hospice je tvořen lékaři, zdravotními sestrami, ošetřovateli, 
sociálními pracovníky, psychologem, knězem a dobrovolníky, kteří vzájemně spolupracují, 
aby o pacienta bylo celistvě postaráno.

Půjčovna zdravotnických a kompenzačních pomůcek

Sociální poradenství

Hospic Anežky České poskytuje základní 
a  odborné sociální poradenství. Na hospi-
covou poradnu se mohou obrátit osoby, 
které pečují o  blízké či příbuzné  s  nevylé-
čitelným onemocněním v  jeho  pokročilém 
či konečném stádiu. Poskytujeme informa-
ce o možnostech pomoci a podpory, prak-
tické rady týkající se ošetřování nemocného 
v domácím prostředí či kontakty na zdrav. 
či soc. zařízení v okolí vašeho bydliště.

Službu poskytujeme podle zákona č. 372/2011 Sb. o  zdravotních službách a dle dalších právních předpisů 
v souvislosti s navazujícími službami dle §44a téhož zákona.

Službu poskytujeme podle §37 zákona 
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

Kavárna a čajovna

V  hospici nabízíme příjemné posezení nad 
kávou, voňavým čajem a drobným občer-
stvením a to nejen pro nemocné a jejich 
příbuzné, ale i pro širokou veřejnost. Obsluhu zajišťují pracovníci hospice a dobrovolníci.

Počet uživatelů služeb v roce 2019

sociální poradenství 635počet intervencí a kontaktů 855

půjčovna pomůcek 237
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Koordinátor dobrovolníků
Hana Tošovská
tel.: 491 467 030
email: tosovska@hospic.cz

Vedení stáží:
Bc. Zuzana Škodová

tel.: 730 588 010
email: skodova@hospic.cz

Vedení exkurzí:
Bc. Žaneta Holečková

tel.: 734 788 060
email: holeckova@hospic.cz

Dobrovolníci

Nedílnou součástí hospicového týmu jsou dobrovolníci, kteří rozšiřují hospicovou péči a 
služby. Každý dobrovolník si vybírá činnost podle svého zaměření a zájmu. Někdo 
navštěvuje pacienty, povídá si  s  nimi, čte jim, doprovází je do čajovny nebo na terasu 
apod. Další dobrovolníci se starají o zeleň v prostorách hospice nebo okolo budovy. Část 
dobrovolníků se zapojuje do obsluhy recepce a kavárny.

Stáže

Hospic otvírá každoročně své dveře těm, kteří by rádi poznali naši práci a získané zku-
šenosti předávali dál. Stáže v hospici absolvují středoškoláci, vysokoškoláci, ale i  laická 
veřejnost. Část stážistů je z řad studentů lékařských fakult, které zařadily hospicovou péči 
do svých povinných praxí. To je velký pokrok v edukaci lékařů - vždyť právě jejich budoucí 
práce bude důležitá při rozšiřování myšlenky hospicové péče mezi odbornou i  laickou 
veřejností. Prostřednictvím stáží se tak kromě jiného může dařit překlenout bariéru, která 
je vůči hospicům a umírání stále častým jevem.

Exkurze

Všem zájemcům nabízíme možnost exkurze v  našem zařízení. Návštěvníci mají nejen 
možnost seznámit se  s  prostory hospice, ale především pochopit myšlenku hospicové 
péče, její specifika, odlišnosti od jiných lůžek následné péče. Kromě toho je výklad 
zaměřen na vysvětlení významu paliativní péče a o  jejím uplatnění i  v  jiných oborech. 
Otevírají se otázky o  smyslu života, eutanázii apod. Rodinným příslušníkům a blízkým 
osobám našich klientů i  klientům samotným nabízíme možnost prohlídky hospice před 
samotným nástupem do zařízení. Při osobní návštěvě v našem hospici se můžete zbavit 
obav a možných předsudků a zároveň si prohlédnout příjemné prostředí  s  vlídným a 
ochotným personálem. Vítáme všechny, kteří se chtějí seznámit s naším zařízením a po-
chopit podstatu a důležitost hospicové péče.

64 Návštěvníci exkurzíPočet dobrovolníků Počet stážistů 72 501
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Přehled počtu pacientů Hospice v letech 2014 - 2019

2014 2015 2016 2017 2018 2019

počet přijatých 425 436 418 358 410 440

počet úmrtí 284 307 283 229 284 300

počet propuštěných 145 139 137 137 121 140

počet převedených 21 22 26 16 16 21

procento opakovaných pobytů (v %) 7,76 7,57 5,86 11,17 8,05 9,32

Věkové rozmezí pacientů

2014 2015 2016 2017 2018 2019

20-29 0 0 0 0 1 0

30-39 0 1 6 1 2 3

40-49 7 7 5 10 12 7

50-59 24 20 31 10 17 27

60-69 72 92 77 65 73 82

70-79 106 113 115 102 130 129

80-89 145 161 141 133 136 137

90+ 71 42 43 37 55 55

Využití kapacity

lůžka pro nemocné 30

kapacita lůžko/dny 10 950

využitá kapacita 72%

Podíl diagnóz

onkologické 63%

neonkologické 37%

9358Celkový počet všech pacientů Hospice ke konci roku 2019:

Počet pracovníků v přímé péči

profese počet 
osob

přepočtený 
počet úvazků

lékaři 4 2,45

všeobecné sestry 15 12,2

psycholog 1 0,4

pracovníci v soc. službách 18 16,35

sociální pracovnice 2 1,55

Počet ostatních pracovníků

vedoucí provozu 1 1

pradlena 1 1

uklízečky 3 1,6

řidič sanity 1 1

recepce 1 0,9

celkem 47 38,45

Hospic v číslech za rok 2019
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Financování

Protože příjmy ze zdravotního pojištění nepokryjí všechny náklady na péči o  jednoho 
pacienta, je činnost a rozvoj Hospice Anežky České hrazena z dalších zdrojů. Na úhradě 
služeb se podílí klienti sami částkou odvozenou z  jejich příjmu, další část financování 
Hospice tvoří provozní dotace různých institucí. Mimořádné příjmy se získávají z různých 
grantových řízení, projektů a benefičních akcí.
V nemalé míře se na financování hospicové péče podílí i dárci a podporovatelé Hospice. 
Část darů získáváme i prostřednictvím dárcovských DMS.
V níže uvedeném seznamu jsou uveřejněni dárci, kteří uhradili podstatnou část provozních 
nákladů. Obdrželi jsme mnoho dalších finančních, věcných i duchovních darů od našich 
příznivců, které jsou v souhrnu 
velkou pomocí, bohužel není 
možné v  rozsahu této publi-
kace uveřejnit všechny.

TOP dárci Hospice

• Elektrárny Opatovice a.s. • Foltová Milada • Galerie GEMA s.r.o. • Halbrštát Tomáš • 
Horčička Ladislav Ing. • ISOLIT BRAVO s.r.o. • Krýda Jiří •  Město Červený Kostelec • 
Město Jaroměř • MTX s.r.o. • Nečas Petr Ing. • Němečková Marcela • Tyco Electronics 
EC s.r.o. • Saar Gummi Czech s.r.o. • Statutární město Hradec Králové • VAŠE 
DEDRA s.r.o.

Dary a dotace od měst a obcí

• Adršpach • Batňovice • Černčice • Česká Skalice • Holohlavy • Hronov • Kostelec nad 
Orlicí • Náchod • Nové Město nad Metují • Nymburk • Rudník • Rychnov nad Kněžnou 
• Říkov • Úpice • Vamberk • Velké Poříčí • Vernéřovice • Všestary

Velmi děkujeme všem stá-
tním i  samosprávným orgá-
nům, zástupcům nadací, 
fondů, firem a všem jednot-
livcům, že tuto službu pod-
porují. Každý dar, byť jen 
malý, má velký význam.
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email: sekretariat@hospic.cz www.hospic.cz tel.: 491 467 030

Adresa:
Hospic Anežky České
5. května 1170
549 41 Červený Kostelec

Kontakty

Vrchní sestra
Petra Nováková
tel.: 491 467 033

email: novakova@hospic.cz

email: sekretariat@hospic.cz

Příspěvkové konto na 
provoz a rozvoj Hospice:
Č. ú.: 8282670227/0100

VS: 5001

www.hospic.cz tel.: 491 467 030

Nadace a instituce

• Kongregace sester Nejsvětější svátosti • Liga proti rakovině Náchod • Nadace ČEZ • 
Sbor Církve bratrské Česká Skalice • Sbor Církve bratrské Náchod

Firemní dárci

• AG MAIWALD a.s. • AGRIS s.r.o. • ALBI Česká republika a.s. •AWP s.r.o. • CESORG 
s.r.o. •  CNC OBRÁBĚNÍ DUBEN  s.r.o. • Dřevoobal Jarý a Hudousek s.r.o. • EKO - 
ŠIMKO s.r.o. • EVPower a.s. • FELIX a spol. advokátní kancelář s.r.o. • FLAMY Pardubice 
a.s. •  CHESTERTON ČR s.r.o. • Ing. Blanka Drobná • Ing. Pavel Murčo • IVECO Czech 
Republic, a.s. • MONETA Money Bank a.s. • MUSA s.r.o. • NTC Stavební technika s.r.o. 
• P.J. TANDEM s.r.o. • PRIMÁTOR a.s. • REAL MADE s.r.o. • S&D PHARMA CZ s.r.o. 
• SIGAS-CZ s.r.o. • Stavant s.r.o. • Trading M&K a.s. • Urologická ambulance Moravská 
Třebová s.r.o. • VACULA s.r.o. • VZV GROUP s.r.o. • WELTEC BIOPOWER ME s.r.o.

Individuální dárci
• Bartoš František MVDr. • Brukner Roman • Dernerová Irena • Doležalová Petra 
•  Heligrová Milada •  Hillmann Josef • Hirschhorn Derrick • Hladíková Eva, MUDr. 
• Jermanová Radmila • Koch Michal • Kryl Pavel • Kůrka Jakub • Kužel Zdeněk, MUDr. 
• Laboutková Magdalena • Müller Arnošt • Novotná Helena • Paverová Dagmar, MUDr. 
•  Pavlata Jaroslav, MUDr. •  Poláček Martin Mgr. • Steiner Markus, Dr.Ing. • Svoboda 
Pavel • Toman Kamil, Mgr. • Vágnerová Jana • Vandas Jan, Mgr. • Vaníček Miroslav, Ing. 
• Vepřek Jiří, Ing. • Záveská Alena, MUDr.

Věcní dárci
• Annabis s.r.o. • Aries a.s. • Axit CZ s.r.o. • Isolit Bravo s.r.o. • Konzum obch.družstvo • 
Petr Vinter, prodej a opravy jízdních kol • Stanislav Opočenský • UP&DOWN Czech s.r.o. 
• Valášková Petra • Veselý Ladislav • Výbor dobré vůle, Nadace Olgy Havlové
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Domov sv. Josefa je nestátní zdravotnické a sociální lůžkové zařízení, které zajišťuje lidem 
nemocným roztroušenou sklerózou (RS) a jejich blízkým osobám podmínky pro důstojný, 
plnohodnotný a kvalitní život. Za tímto účelem poskytujeme nemocným komplexní 
lůžkovou péči  s  důrazem na rehabilitaci a další služby. Domov svatého Josefa je první 
modelové a zatím stále jediné zařízení v ČR zaměřené na péči o lidi s tímto nevyléčitelným 
neurologickým onemocněním.

Roztroušená skleróza (RS) je jedno z  nejvážnějších neurologických onemocnění. 
Onemocnění vzniká nejčastěji mezi 20. až 40. rokem života. Neurologické příznaky jsou 
různorodé a odpovídají místům nervového systému, jež jsou postiženy zánětlivými ložisky. 
Objevuje se únava, slabost, poruchy zraku, dvojité vidění, nejistota při chůzi, zakopávání, 
pády, neobratnost rukou. Postupně ochabuje 
svalstvo na rukou a nohou, stav může vést až 
k  úplné ztrátě hybnosti. Probíhá symptomatická 
léčba v  rámci jednotlivých příznaků, vitamínová 
terapie, důležitá je pravidelná rehabilitace a živo-
tospráva, omezení námahy a fyzické zátěže, och-
rana před prochladnutím a infekcí, 
psychoterapie.
Hlavní důraz klade DSJ na rehabilitaci a aktivizaci 
pacientů a individuálním přístupu v  léčbě jak při 
dlouhodobých, tak i  krátkodobých pobytech. 
Specializovaná rehabilitace  s  ohledem na mož-
nosti, potřeby a aktuální zdravotní stav každého 
jedince významně přispívá ke zvýšení soběs-
tačnosti, což při doplnění dalšími terapiemi a 
aktivitami pozitivně působí nejenom na stabilizaci 
jejich zdravotního stavu, ale zvyšuje i jejich sebe-
vědomí a posiluje psychickou stabilitu.

Domov sv. Josefa

Poslání

Péče o nemocné roztroušenou sklerózou
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Domov pro osoby se zdravotním postižením

Službu poskytujeme podle § 48 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Odlehčovací služba

Zajišťujeme odlehčovací služby pro umožnění nezbytného odpočinku osobám pečujícím 
o nemocné RS, či podobným neurologickým onemocněním, v jejich domácím prostředí.
Službu poskytujeme podle §44 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

Zdravotní rehabilitační pobyty

V  rámci zdravotního pobytu poskytujeme po dobu 1 až 2 měsíců nepřetržitou zdravotní 
péči nemocným roztroušenou sklerózou zaměřenou na nácvik sebeobsluhy a soběstač-
nosti. Důraz klademe na individuální přístup ke každému člověku. Pokud je to možné, 
snažíme se vyhovět konkrétním potřebám nemocného.
Službu poskytujeme podle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách.

Služba dlouhodobého pobytu  je určena nemocným RS, kteří nemají sociální zázemí, nebo 
v místě jejich bydliště neexistuje organizace poskytující adekvátní péči. Přijetí klienta pro-
bíhá na základě prozkoumání jeho žádosti poradním týmem Domova sv. Josefa a volné 
kapacity zařízení. Po příjezdu je ve spolupráci se sociálním pracovníkem ke klientovi přiřa-
zen klíčový pracovník a ten s ním poté pracuje na splnění individuálního plánu. Personál 
dbá na to, aby se klienti cítili dobře, rozvíjeli své zájmy a trávili co nejméně času na lůžku.
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Domov sv. Josefa nabízí k  zapůjčení zdravotní pomůcky, které kompenzují pohybová 
omezení či slouží k rehabilitaci. Smyslem půjčovny je podpořit péči o osoby se zdravotním 
omezením v jejich domácím prostředí.

Půjčovna zdravotnických a kompenzačních pomůcek

Sociální poradenství

Domov svatého Josefa poskytuje základní a odborné sociální poradenství a pomáhá tak 
lidem, kteří se ocitli v  tíživé sociální situaci.  Na poradnu se mohou obrátit osoby, které 
pečují o  blízké či příbuzné  s  nevyléčitelným neurologickým onemocněním. Sociální 
pracovníci vám rádi poskytnou informace o  možnostech pomoci a podpory, praktické 
rady týkající se ošetřování nemocného v domácím prostředí, či kontakty na zdravotnická 
či sociální zařízení v okolí vašeho bydliště.
Službu poskytujeme podle §37 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

Chráněné bydlení

Součástí areálu Domova sv. Josefa jsou i  dva byty, ve kterých poskytujeme službu 
chráněného bydlení pro nemocné RS. Byty jsou určeny pro klienty, kteří jsou si schopni 
vzájemně vypomáhat v každodenním životě. Naším cílem je zajistit obyvatelům potřebnou 
podporu pro jejich společné soužití.
Službu poskytujeme podle §51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
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Statistické údaje Domova sv. Josefa k 31. 12. 2019

Pracovníci Domova sv. Josefa

profese počet 
osob

přepočtený 
počet úvazků

lékaři 4 1,65

všeobecné sestry 25 18,61

ergoterapeut 1 1

fyzioterapeuti 2 1,4

logoped 1 1

psycholog 1 0,6

řidič 1 0,53

sanitáři+maséři 76 70,575

sociální pracovníci 4 3,1

pracovníci THP 12 11,3

dělníci a provoz. 9 7,3

celkem 136 117,065

Využití kapacity služeb Domova sv. Josefa

Název služby
domov pro osoby 

se zdravotním 
postižením

zdravotní 
rehabilitační 

pobyty

odlehčovací 
služba

chráněné 
bydlení

počet lůžek 29 28 29 2

kapacita lůžko/dny 10 510 10 220 10 585 730

využitá kapacita 99% 96,74% 34,26% 76,16%

počet uživatelů 30 197 123 2

Počet uživatelů dalších služeb

sociální poradenství 310počet intervencí a kontaktů 310

půjčovna pomůcek 66



43

Události

Ekonom. 

údaje

Výrok 

auditora

Kontakty

Koordinátor dobrovolníků
Jitka Holcová
tel.: 491 610 603
email: holcova@dsj-zirec.cz

Vedení stáží:
Andrea Jiřičková

491 610 503
 jirickova@dsj-zirec.cz

Vedení exkurzí:
Barbora Vohralíková

491 610 607
 vohralikova@dsj-zirec.cz

Dobrovolníci

Nestátní organizace a lidé  s  diagnózou RS se neobejdou bez nezištné pomoci 
dobrovolníků. Ti navštěvují naše klienty a pomáhají jako asistence při výletech, 
procházkách či nákupech. Někteří pomáhají i  při práci klientů v  tvořivé dílně a pracovní 
terapii. Spolupracujeme  s  dobrovolnickým spolkem Arnika ve Dvoře Králové n. Labem. 
Ten sdružuje členy z  řad studentů, pracujících i důchodců. Do popředí se také dostává 
firemní dobrovolnictví, díky kterému můžeme pro naše klienty uspořádat speciální akce.

Terapeutické programy a volnočasové aktivity

Našim klientům poskytujeme nejen základní zdravotní péči, ale nabízíme jim také bohatou 
nabídku terapeutických programů a volnočasových aktivit, které napomáhají nemocným 
uvědomit si svou vlastní hodnotu a aktivně se zapojit do svého léčebného procesu. 
Programy jsou skupinové i  individuální a zahrnují například společné relaxace, tvořivé 
dílny, duchovní podporu a logopedii a další aktivity.

Exkurze

Všem zájemcům nabízíme možnost skupinové či individuální exkurze. Návštěvníci se 
podívají do prostor Domova sv. Josefa, které je stále jediným modelovým zařízením v ČR. 
Výklad je zaměřen na představení jednotlivých typů pobytů, ukázku vybavení a služeb 
(např. ergoterapie, rehabilitace atd.). Možnost prohlídky mají i rodinní příslušníci a klienti, 
kteří by rádi využili služeb zařízení.

165 Návštěvníci exkurzíPočet dobrovolníků Počet stážistů 37 151

Stáže

Pomoc stážistů a praktikantů je nedílnou součástí péče o naše klienty a znamená pro nás 
důležitou zpětnou vazbu, která slouží ke zkvalitňování námi poskytovaných služeb. Stále 
se proto snažíme rozvíjet spolupráci se stážisty z různých odvětví a škol. 
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Financování

Domov sv. Josefa je příběh pomoci lidem s roztroušenou sklerózou. Příběh, který se v ČR 
nepodařilo realizovat nikde jinde než v  Žirči u  Dvora Králové nad Labem. Je to příběh, 
který by nikdy neexistoval bez podpory mnoha dárců. Komplexní péči pro nemocné 
roztroušenou sklerózou můžeme zajistit díky podpoře veřejných institucí i nadací, indivi-
duálních dárců i velkých firem. Část financování zajišťují zdravotní pojišťovny a příspěvky 
pacientů na pobyt.
Každý dar má pro nás nevýslovnou hodnotu a je důkazem toho, že mnoho lidí v Če-
ské republice si uvědomuje, že pomáhat potřebným je správné a normální. Upřímně 
za Vaši podporu děkujeme! 

Nadace, sdružení a firmy s GŘ
• Nadační fond IMPULS • Nadace ČEZ • Nadační fond TESCO • Lesy ČR • Biogen 
• Nadace Občasnkého fóra • České centrum fundraisingu • Phillip Morris

Individuální dárci
• Ingrid Halbrštátová • Josef Mádle • Miloš Kavka • Aleš Opatrný • Ludmila Bartůšková 
• Luboš Erben •Libor Dědek • Marie Rybová • Věra Ondruchová • Eva Vojáčková • Hele-
na Donátová • Stanislava Moudrá • Vladimír Nedvěd • František Voneš • Pavol Oravec 
• Vilma Vanská • Ilona Umlaufová • Josef Mokrý • Ludvík Řičář • Jan Široký • Jan Kubát 
• Pavel Majerák • Marie Heřmanová • Věra a Vladimír Novotní • Lucie Holšteinová • Petr 
Jakubův •  Pavlína Páblová •  Jan Novák •  Dagmar Schneebergerová •  Hana Jirásková 
•  Norbert Šafanda •  Eduard Vítek •  Jiří Vambera •  Martin Kučera •  Eva Košvancová 
• František Sýkora • Vladimíra Slámová • Vladimír Franc • Gabriela Lněničková • Anežka 
Koběrská • Marie Mrázová • Věra Šimečková • Kateřina Halčinová • Jiří Nálevka

Provozní dotace a podpora projektů v roce 2019

Sociální služby
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Královéhradecký kraj, OPZ přes 

MAS Královédvorsko

Zdravotní služby a terapie Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo kultury, Královéhradecký kraj

Výměna oken na Domě sv. Josefa
OPŽP, Královéhradecký kraj, Eurovia, Biogen, Walra-ven, Tesco, Nadace 

rozvoje občanské společnosti

Obnova kulturního dědictví v Areálu Žirči
Ministerstvo kultury, Královéhradecký kraj, Město Dvůr Králové nad 

Labem, Nadace Občanského Fóra
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Adresa:
Domov sv. Josefa
Žireč 1
544 04 Žireč

Kontakty

Vedoucí provozu:
Kateřina Petříková
tel.: 491 610 600

email: petrikova@dsj-zirec.cz

email: socialniZP@dsj-zirec.cz

Příspěvkové konto na 
provoz a rozvoj DSJ:

Č. ú.: 78-8832560277/0100
VS: 7000

www.domovsvatehojosefa.cz tel.: 491 610 505

Firemní dárci
• EUROVIA CS a.s., Praha 1 • Global Collect, s.r.o., Hradec Králové • KUDOS potrubní 
díly s.r.o., Praha • PRO.MD.CS Praha a.s., Praha • AG MAIWALD a.s., Litomyšl 
• Primátor a.s., Náchod • Marketis s.r.o., Praha • Československá obchodní banka a.s., 
Praha • Digital Media Publishing, Červený Kostelec • RUFF s.r.o., Praha • Lab & Pharma, 
spol. s.r.o, Brno • SIMOST s.r.o., Praha • NEIT CONSULTING s.r.o., Praha • UNIAGRO 
s.r.o., Jaroměř •  KLEMPO CZ  s.r.o., Mostek •  Stará lékárna s.r.o., Dvůr Králové nad 
Labem •  HARTMANN - RICO a.s., Chvalkovice v Čechách •  Stargen EU s.r.o., Praha 
• Pišta - DKNL s.r.o., Dvůr Králové nad Labem • ETIGRAF s.r.o., Dvůr Králové nad Labem 
• Technika spol s.r.o., Praha • VELTEKO s.r.o., Vlašim • KOFTEX s.r.o., Hradec Králové 
• SOLAR, spol. s.r.o., Jaroměř • PANTER, spol. s.r.o., Praha • MEDIABOX s.r.o., Slaný

Dary a dotace od měst a obcí
• Praha – hlavní město, Praha 4, 5, 8 •  Jaroměř •   Trutnov •  Hradec Králové •  Dvůr 
Králové nad Labem •  Plzeň •  Nové Město nad Metují •  Nový Bor •  Kolín •  Liberec 
• Mladá Boleslav • Nymburk • Vamberk • Černilov • Kostelec nad Orlicí  • Česká Skalice 
• Doubravice • Rychnov nad Kněžnou • Hlinsko • Česká Lípa • Bílá Třemešná • Jasenná 
• Kněževes •  Poděbrady •  Rasošky •  Hostinné •  Hronov •  Jablonec nad Nisou 
•  Kralovice •  Kralupy nad Vltavou •  Meziměstí •  Letohrad •  Mladé Buky •  Mníšek 
• Nechanice • Rtyně v Podkrkonoší • Ruda nad Moravou • Slatina nad Úpou • Hořice 
•  Kojetín •  Mostek u Dvora Králové • Smiřice • Zvoleněve •  Mokré-Horákov •  Bludov 
•  Kopidlno •  Nižbor •  Rájec-Jestřebí •  Rokytnice nad Jizerou •  Zvoleněves •  Únanov 
• Horka u Staré Paky • Plaňany • Vítězná • Zaloňov • Žacléř

Věcní dárci
• Bártíková Růžena • Jakubův Petr • Halounková Ludmila • VodochodskýVáclav 
• HANDIC-UP z.ú. • Digital Media Publishing s.r.o. • ČERNÝ SEED s.r.o. • Majerák Pavel 
• Nadační fond IMPULS
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Smyslem mobilní hospicové péče poskytované v domácím prostředí je snížení utrpení 
pacienta na nejnižší možnou míru, aby ani poslední chvíle života nebyly vyplněny např. 
bolestí, dušností nebo nevolností, které mohou umírání doprovázet. Hospicová péče 
nemocnému neprodlužuje ani nezkracuje nepřirozeně život, pouze zajišťuje jeho lepší 
kvalitu v závěrečné fázi onemocnění a pomáhá jemu i celé rodině se s osudem vyrovnat.

Péči Mobilního hospice Anežky České (MHAČ) poskytujeme v  náchodském a v části 
trutnovského okresu. O pacienty se stará tým skládající se z  lékaře, zdravotních sester, 
sociálního pracovníka, psychologa a v  případě zájmu i  duchovního. Služby mobilního 
hospice jsou určené nevyléčitelně nemocným, jejichž přáním je zemřít doma v  okruhu 
svých blízkých. Jedná se o případy, kdy se o pacienta může celodenně postarat rodina, 
nebo někdo z  jeho blízkých. Členové týmu mobilního hospice se starají o  provádění 
odborných úkonů a zdravotní sestry pravidelně navštěvují pacienta ke kontrole, úpravám 
léčby a podpoře blízkých nemocného. Po přijetí do mobilní hospicové péče obdrží 
pacienti a jejich rodiny pohotovostní telefonní číslo, na které se mohou kdykoliv 
obrátit s dotazem nebo prosbou o okamžitou návštěvu.

Mobilní hospic Anežky České

Poslání

Naše činnost

Klientům mobilního hospice půjčuje-
me zdarma zdravotní pomůcky, jako 
např. antidekubitní podložky a matra-
ce, polohovací lůžka  s  příslušen-
stvím, stolky, invalidíní vozíky, cho-
dítka, hole, berle, toaletní židle, pod-
ložní mísy, nástavce na WC, sedáky 
do van a sprch, biolampy a další.

Půjčovna zdravotnických 
a kompenzačních pomůcek
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Adresa:
Mobilní hospic Anežky České
Husova 649
549 41 Červený Kostelec

Kontakty

Vedoucí:
Vrchní sestra
Iva Valerová

tel.: 724 094 556
email: valerova@hospic.cz

email: valerova@hospic.cz

Příspěvkové konto na 
provoz a rozvoj MHAČ:

Č. ú.: 8282670227/0100
VS: 2500

domaci.hospic.cz tel.: 491 610 482

Statistické údaje za rok 2018

počet 
klientů

počet 
návštěv

úvazky

19
zdravotní 

sestry
10 5

pracovníciprůměrný počet dnů péče 
o pacienta

2746115

Mobilní hospic Anežky České je zčásti 
financovaný z veřejného zdravotního pojiš-
tění. Malou část nákladů hradí sami paci-
enti. Dále je činnost hrazena z  provozních 
dotací a za pomoci dárců.

Financování

Platby zdravotních pojišťoven a uživatelů 
služeb nestačí pokrýt všechny potřebné 
náklady. Proto jsme závislí na finančních 
příspěvcích od firem a jednotlivců. Každý 
dar, byť jen malý, je pro nás velkou pomocí. 
Všem vám upřímně děkujeme.

Nadace a instituce
•Jiráskovo gymnázium Náchod • Nadace 
J&T • Sbor Církve bratrské Nové Město 
nad Metují
Firemní dárci
• Dobrá Energie s.r.o. • Global 
Collect, s.r.o. • KUKO s.r.o. 
• SUPERDISKONT s.r.o.
Individuální dárci
• Bohuslav Radek Mgr. • Borufka Jiří Ing. 
• Čáp Marek • Čejchan Petr Mgr. • Dobiáš 
Daniel Ing. • Goldmann Tomáš • Goslinská 
Regina • Kaufmanová Blanka

Dárcovství

Nejvýznamnější dárci Mobilního hospice 
Anežky České: 

Dotace a příspěvky v roce 2019

Královéhradecký kraj provozní dotace
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Cílem ambulance je pečovat o těžce nemocné v našem regionu před přijetím do hospice, 
po návratu z hospice do domácího prostředí nebo o terminálně a preterminálně nemocné, 
kteří chtějí a mají tu možnost zůstat ve svém domově.

Ambulance paliativní péče nabízí službu 
lékaře a zdravotní sestry dle ordinačních 
hodin několik dní v týdnu. Pacienty přijímá-
me na základě písemného doporučení 
odborného lékaře. Díky dlouholetým zkuše-
nostem se zvládáním bolesti pomáhá 
ambulance také všem, kteří trpí např. chro-
nickými bolestmi. Ve spolupráci s lůžkovým 
a mobilním hospicem tvoří komplexní 
nabídku v poskytování paliativní hospicové 
péče.

Ambulance paliativní péče

Poslání

Naše činnost

Adresa:
Ambulance paliativní péče
5. května 1170
549 41 Červený Kostelec

Kontakty

Registrovaná sestra:
Iva Valerová

tel.: 491 467 032
email: valerova@hospic.cz

email: ambulance@hospic.cz

Příspěvkové konto na 
provoz a rozvoj MHAČ:

Č. ú.: 8282670227/0100
VS: 2500

ambulance.hospic.cz tel.: 491 467 032

Financování

Smlouvu o  poskytování a úhradách zdravotní péče se 
podařilo uzavřít se všemi zdravotními pojišťovnami. 
Služby ambulance jsou tedy hrazeny ze zdravotního 
pojištění.

2
úvazky

0,42 380

413

počet 
pracovníkůpočet klientů

Údaje v roce 2019

Počet ošetření
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Hlavním cílem Charitní ošetřovatelské služby Červený Kostelec (CHOS) je poskytovat 
komplexní ošetřovatelskou péči potřebným lidem v  jejich domácím prostředí, pomáhat 
nemocným zvládat jejich zdravotní handicap a dohlížet na jejich zdravotní stav. CHOS 
zajišťuje ošetřovatelské služby v  takovém rozsahu, aby klienti nemuseli  s  námahou 
docházet za těmito službami mimo domov a nemuseli být předčasně umisťováni 
v  různých zařízeních. Ve spolupráci s Charitní pečovatelskou službou Červený Kostelec, 
Mobilním hospicem Anežky České usiluje CHOS o vytvoření komplexní domácí péče.

Charitní ošetřovatelská služba poskytuje řadu 
služeb dle potřeb občanů, úzce spolupracu-
jeme s obvodními lékaři z Červeného Kostelce. 
Služby poskytujeme v pečovatelských domech 
i v domácnostech našich klientů. Nabízíme tyto 
služby:

Charitní ošetřovatelská služba Červený Kostelec

Poslání

Naše činnost

• odběry biologického materiálu
• aplikace inzulínu
• vyšetření krve
• aplikace injekcí
• přípravu a podání léků
• měření krevního tlaku a pulsu
• hodnocení aktuálního zdravotního stavu
• měření glykémie glukometrem
• rehabilitační ošetřování - rozcvičování paci-
entů po endoprotézách, mozkových příhodách, 
a dalších stavech omezujících pohyb
• převazy bércových vředů a jiných kožních 
defektů s možností léčby biolampou
• toaletu u imobilních klientů dle jejich potřeb
• ošetřování stomií a permanentního katetru

foto: Hana Richter
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Klientům i veřejnosti půjčujeme zdravotní 
pomůcky, jako např. antidekubitní pod-
ložky a matrace, polohovací lůžka s pří-
slušenstvím, stolky, invalidíní vozíky, 
chodítka, hole, berle, toaletní židle, pod-
ložní mísy, nástavce na WC, sedáky do 
van a sprch, biolampy a další.

Půjčovna zdravotnických a 
kompenzačních pomůcek

Charitní ošetřovatelská služba je posky-
tována na základě ordinace lékaře a je 
hrazena zdravotními pojišťovnami. Dále 
na ni přispívají drobní dárci.

Financování

Adresa:
CHOS Červený Kostelec
Husova 649
549 41 Červený Kostelec

Kontakty

Vedoucí:
Vrchní sestra

Štěpánka Martincová
tel.: 776 767 636

email: martincova@hospic.cz

email: osetrovatelky@hospic.cz

Příspěvkové konto na 
provoz a rozvoj CHOS:

Č. ú.: 8282670227/0100
VS: 8001

osetrovatelky.hospic.cz tel.: 491 610 480

Statistické údaje 2019

počet 
klientů

počet 
návštěv

úvazkypohlaví věkové rozmezí

muži

ženy 130

93 0-19
20-64
65+

1
19

203

zdravotní 
sestry

6 4,6

pracovníci

18 940223
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Charitní pečovatelská služba Červený Kostelec

Posláním Charitní pečovatelské služby Červený Kostelec (dále i jako CHPS) je umožnit 
klientům prožívat maximálně soběstačný, nezávislý a důstojný život co nejdéle ve svém 
přirozeném prostředí, při zachování kontaktů se svými blízkými a přáteli.

Ochrana práv
Pracovníci dbají na naplňování lidských práv a základních svobod klientů včetně respek-
tování jejich vůle a zachování lidské důstojnosti. Ke klientům se chovají s úctou a respek-
tem za každé situace. Pracovníci dbají na ochranu jejich soukromí, osobnosti a osobních 
údajů. Ke všem klientům pracovníci zachovávají rovnocenný partnerský přístup.
Podpora samostatnosti
Pracovníci pomáhají klientům v úkonech, které nezvládají vlastními silami, podporují je 
v udržení samostatnosti, aby nedocházelo k prohlubování závislosti klienta na službě.
Individuální přístup
Služba je poskytována dle přání klientů, jejich individuálních potřeb, aktuálních schopností 
a možností. Pracovníci dbají o naslouchání, trpělivost a empatii v duchu křesťanské lásky.
Účast na společenském dění
Podpora v zapojování klienta do společenského dění, vyřizování svých záležitostí 
a setkávání s přáteli jako prevence sociálního vyloučení.
Profesionalita
Důraz na profesionální přístup ke spokojenosti klientů, dodržování mlčenlivosti a bezpeč-
né poskytování služby.

Poslání

Principy poskytování sociální služby

Službu poskytujeme podle §40, zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

Cílem služby je spokojený klient, kterému se díky naší podpoře a pomoci daří:

Cíle

• svůj život prožívat maximálně soběstačně, nezávisle a důstojně,
• zachovávat kvalitu života,
• naplňovat své individuální přání a potřeby, podle svých možností a schopností,
• žít co nejdéle ve svém přirozeném prostředí,
• být v kontaktu se svými blízkými a přáteli.



52

Události

Ekonom. 

údaje

Výrok 

auditora

Kontakty

Pečovatelská služba je z převážné většiny hrazena z plateb klientů. Dále pak z provozních 
dotací a příspěvků drobných dárců.

Financování

Adresa:
CHPS Červený Kostelec
Koubovka 716
549 41 Červený Kostelec

Kontakty

Vedoucí střediska:
Bc. Lenka Vlčková
tel.: 491 465 327

email: pecovatelky@hospic.cz

email: pecovatelky@hospic.cz

Příspěvkové konto na 
provoz a rozvoj CHPS:

Č. ú.: 8282670227/0100
VS: 8002

pecovatelky.ochck.cz tel.: 491 465 327

počet 
klientů pohlaví počet návštěv pracovníci úvazky

256
muži 81

35 211
pečovatelky 13 12,05

ženy 175 sociální 
pracovnice 1 0,9

Statistické údaje za rok 2019

Schopni sebeobsluhy 164
Lehká závislost I. stupeň 43
Středně těžká závislost II. stupeň 29
Těžká závislost III. stupeň 14
Úplná závislost IV. stupeň 6
Celkem 256

Rozdělení dle soběstačnosti

Dotace a příspěvky v roce 2019 pro CHPS Červený Kostelec

MPSV provozní dotace

Městský úřad Červený Kostelec provozní dotace

Dále na provoz přispěly obce:

Červená Hora, Dolní Radechová, Horní Radechová, Slatina nad Úpou, Zábrodí
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Cílem tísňové péče je umožnit klientům prožívat aktivní stáří ve svém přirozeném 
prostředí. Nepřetržité spojení s  linkou pomoci zvyšuje u klientů pocit bezpečí a jistoty a 
napomáhá tak klidnému a plnohodnotnému prožívání života.

Charitní pečovatelská služba Červený Kostelec nabízí seniorům a osobám zdravotně 
znevýhodněným tísňovou péči prostřednictvím využívání nouzového tlačítka. Jde o elek-
tronické zařízení  s  jednoduchou obsluhou. V  případě potřeby klient stiskne tlačítko na 
přístroji, který je tak malý, že ho lze schovat do dlaně a nosit jako přívěsek na krku či 
u  pasu. Po stisknutí tlačítka je aktivována ústředna a ihned vyjíždí pečo-
vatelka společně s městskou policií, aby poskytli nezbytnou pomoc.

Tísňová péče

Poslání

Naše činnost

Adresa:
Charitní pečovatelská služba 
Červený Kostelec
Manželů Burdychových 296
549 41 Červený Kostelec

Kontakty

Vedoucí:
Bc. Lenka Vlčková
tel.: 491 465 327

linka pomoci: 608 224 041
email: pecovatelky@hospic.cz

email: pecovatelky@hospic.cz

Příspěvkové konto na 
provoz a rozvoj CHPS:

Č. ú.: 8282670227/0100
VS: 8002

pecovatelky.ochck.cz tel.: 491 465 327

Financování

Tísňová péče je financována platbami 
klientů dle aktuálního ceníku a dále na 
základě provozních dotací.

Službu poskytujeme podle §41, zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

9
muži ženy úvazky
11 50 0,35

počet výjezdů 25

61

počet 
pracovníků

počet 
uživatelů

Údaje v roce 2019

Dotace a příspěvky v roce 2019

MPSV provozní dotace

MÚ Červený Kostelec provozní dotace
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Charitní pečovatelská služba Hostinné

Posláním Charitní pečovatelské služby Červený Kostelec (dále i jako CHPS) je umožnit 
klientům prožívat maximálně soběstačný, nezávislý a důstojný život co nejdéle ve svém 
přirozeném prostředí, při zachování kontaktů se svými blízkými a přáteli.

Ochrana práv
Pracovníci dbají na naplňování lidských práv a základních svobod klientů včetně respek-
tování jejich vůle a zachování lidské důstojnosti. Ke klientům se chovají s úctou a respek-
tem za každé situace. Pracovníci dbají na ochranu jejich soukromí, osobnosti a osobních 
údajů. Ke všem klientům pracovníci zachovávají rovnocenný partnerský přístup.
Podpora samostatnosti
Pracovníci pomáhají klientům v úkonech, které nezvládají vlastními silami, podporují je 
v udržení samostatnosti, aby nedocházelo k prohlubování závislosti klienta na službě.
Individuální přístup
Služba je poskytována dle přání klientů, jejich individuálních potřeb, aktuálních schopností 
a možností. Pracovníci dbají o naslouchání, trpělivost a empatii v duchu křesťanské lásky.
Účast na společenském dění
Podpora v zapojování klienta do společenského dění, vyřizování svých záležitostí 
a setkávání s přáteli jako prevence sociálního vyloučení.
Profesionalita
Důraz na profesionální přístup ke spokojenosti klientů, dodržování mlčenlivosti a bezpeč-
né poskytování služby.

Poslání

Principy poskytování sociální služby

Službu poskytujeme podle §40, zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

Cílem služby je spokojený klient, kterému se díky naší podpoře a pomoci daří:

Cíle

• svůj život prožívat maximálně soběstačně, nezávisle a důstojně,
• zachovávat kvalitu života,
• naplňovat své individuální přání a potřeby, podle svých možností a schopností,
• žít co nejdéle ve svém přirozeném prostředí,
• být v kontaktu se svými blízkými a přáteli.
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Pečovatelská služba je z  převážné většiny 
hrazena z plateb klientů. Dále pak z provozních 
dotací a příspěvků drobných dárců.

Financování

Adresa:
CHPS Hostinné
Labská fortna 230
543 71 Hostinné

Kontakty

Vedoucí střediska:
Bc. Luisa Polešovská

tel.: 499 441 140
email: pecovatelky@hospic.cz

email: polesovska@hospic.cz

Příspěvkové konto na 
provoz a rozvoj CHPS:

Č. ú.: 8282670227/0100
VS: 8700

pecovatelky.ochck.cz tel.: 491 441 140

počet 
klientů pohlaví počet návštěv pracovníci úvazky

117
muži 28

14 688
pečovatelky 4 3,25

ženy 89 sociální 
pracovnice 1 1

Statistické údaje za rok 2019

Schopni sebeobsluhy 58
Lehká závislost I. stupeň 20
Středně těžká závislost II. stupeň 33
Těžká závislost III. stupeň 4
Úplná závislost IV. stupeň 2
Celkem 117

Rozdělení dle soběstačnosti

Dotace a příspěvky v roce 2019

MPSV provozní dotace

Městský úřad Hostinné provozní dotace

Dále na provoz přispěly obce:

Chotěvice Instalace nové vany pro klienty CHPS.
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Centrum Háčko podporuje svými aktivitami osobnostní rozvoj a vzdělávání dětí, mládeže 
a dospělých v  Červeném Kostelci a okolí. Dalším cílem činnosti Háčka je také zvýšit 
kvalitu sociálních a zdravotních služeb prostřednictvím certifikovaných kurzů a 
seminářů s aktuální tématikou pro zdravotní sestry a pracovníky v sociálních a zdravotních 
službách ze širokého okolí.

Činnost centra Háčko zahrnuje pronájem prostor, ubytování, provoz mateřského centra, 
keramickou dílnu a pořádání vzdělávacích seminářů, kurzů a zájmových kroužků.

Háčko - centrum volného času a vzdělávání

Poslání

Naše činnost

Mateřské centrum Veselý domeček

Mateřské centrum slouží k setkávání rodičů a jejich předškolních dětí od 3 měsíců do šesti 
let. Navštěvují ho převážně maminky  s  dětmi na mateřské dovolené. Některé přicházejí 
pravidelně jednou či vícekrát týdně, jiné pouze při nepříznivém počasí, nebo když už děti 
omrzí jejich domácí hračky. Větší část návštěvy dětí v  mateřském centru je vyplněna 
volnou hrou. Každé dopoledne je však v centru přítomna vychovatelka, která připravuje a 
organizuje činnost pro děti a hraje si s nimi.

Volnočasové aktivity pro děti, mládež a dospělé

V  roce 2019 byly v Háčku provozovány různé 
zájmové kroužky a v  létě několik turnusů 
příměstských táborů. Pro děti předškolního 
věku pořádáme pravidelné jednorázové akce, 
kterých se hojně účastní se svými rodiči. 
Jedná se o Dětský karneval, Pálení čarodějnic, 
Svátek matek v mateřském centru, Vystoupení 
kroužků, Pohádkový les, Svatomartinský lam-
piónový průvod, Mikulášská nadílka, Vánoční 
besídka a Živý Betlém.
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Adresa:
Centrum volného času a 
vzdělávání Háčko
Manželů Burdychových 245
549 41 Červený Kostelec

Kontakty

Vedoucí vzdělávání:
Mgr. Monika Machová

tel.: 491 610 303
email: machova@hospic.cz

email: recep.hacko@hospic.cz

Vedoucí mateřského centra:
Mgr. Markéta Šolcová

tel.: 491 610 312
solcova@hospic.cz

hacko.ochck.cz tel.: 491 610 310

V  roce 2019 uspořádala naše organizace 22 odborných seminářů pro zdravotní sestry 
a pro pracovníky v sociálních službách. Těchto seminářů se zúčastnilo 470 osob. Všechny 
semináře mají akreditaci MPSV nezbytnou pro povinné další vzdělávání pracovníků 
v sociálních službách podle zákona 108/2006 Sb.
Tematicky byly semináře zaměřeny jednak na pomoc samotným zaměstnancům s nároč-
nou prací, ale také na zlepšení přímé péče. Největší zájem byl o kurz s praktickými ukáz-
kami - Aby záda nebolela (kurz se konal během roku dokonce dvakrát) a Blíž k seniorům 
(s  gerontooblekem), seminář Škola paměti, Specifika komunikace  s  klienty  s  Alzheime-
rovou chorobou nebo Emoční inteligence jako předpoklad kvalitní péče v sociálních 
službách. Od února do května 2019 probíhal Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních 
službách s dotací 187 hodin (z toho 30 hodin praxe), který absolvovalo 22 účastníků. 

Vzdělávání

Recepce - občerstvení, prodej občerstvení a dekorativních předmětů
Společenská místnost - kapacita 50 osob, možnost pořádání soukromých aktivit a oslav
Společenská místnost v podkroví - pro pořádání méně početných kurzů
Ubytování - celoroční ubytování je nabízeno 
v  jedno, dvou a vícelůžkových pokojích  s  vlastním 
příslušenstvím a kuchyňkou o  celkové kapacitě 
21 lůžek (včetně přistýlek na rozkládacích křeslech).

Další poskytované služby v Háčku

Financování

Činnost v  Háčku je z  převážné většiny hrazena 
z plateb klientů, drobných dárců a provozní dotace 
Královéhradeckého kraje.
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Cílem našeho předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické 
i  sociální. MŠ Studánka je škola  s  křesťanskými prvky, proto se věnujeme i  stránce 
duchovní, která je nedílnou součástí člověka jako takového.

Program školky je inspirován křesťanskou pedagogikou Franze Ketta a také programem 
Začít spolu. V souladu s  těmito programy rozvíjíme aktivitu dítěte, podporujeme metody 
prožitkového učení, kdy dítě všemi smysly objevuje a získává zkušenosti v  různých 
oblastech života, a metody situačního 
učení založeném na vytváření a využívání 
situací. Při samotných činnostech  s  dětmi 
tak hojně využíváme příběhů, pohádek, 
legend a jiných obdobných forem vyprávění 
k  navození různých situací, skrze které 
tak s dětmi rozvíjíme poznání.
Kapacita školky je 20 dětí předškolního 
věku.

Mateřská škola Studánka u sv. Jakuba

Poslání

Naše činnost

Financování

Adresa:
MŠ Studánka u sv. Jakuba
Manželů Burdychových 245
549 41 Červený Kostelec

Kontakty

Školka je zapsána Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy do 

rejstříku školských právnických 
osob, č.j. MSMT-43213/2014-2

ředitelka školy:
Jaroslava Ježková
tel.: 491 610 345

email: skolka@hospic.cz

skolka.ochck.czIČ: 03660265 skolka@hospic.cz

MŠ Studánka u  sv. Jakuba je financována 
z  MŠMT, finančními dary od zřizovatele 
(Oblastní charita Červený Kostelec) a plat-
bami rodičů dětí navštěvujících MŠ.
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Sociální podnik Pro-Charitu s.r.o. je dceřinnou společností Oblastní charity Červený 
Kostelec. Cílem podniku je vytvářet důstojná pracovní místa pro lidi se zdravotním 
postižením, zvyšovat jejich kvalifikace a tím také jejich uplatnění.

Činnost sociálního podniku probíhá v několika střediscích a je realizována v různých 
odvětvích. Do těchto středisek patří především výroba a prodej bylinných produktů 
Camellus, výrobna fixačních roztoků Histofor, výroba a prodej textilních výrobků značky 
Charitex. V Žirči se nachází prodejna smíšeného zboží, šicí dílna, kavárna sv. Damiána a 
zahradnictví provozované při Bylinkové zahradě Josefa Kamela. Kuchyně v Červeném 
Kostelci a Žirči zajišťují stravování pro Domov sv. Josefa, Hospic Anežky České, Charitní 
pečovatelskou službu a další organizace a jednotlivé osoby. Své služby poskytuje také 
prádelna, administrativní a počítačová dílna, pracovní a stavebně údržbářská dílna, 
keramická dílna, úklidová služba a zakázkové truhlářství.

Sociální podnik Pro-Charitu s.r.o.

Poslání

Naše činnost

Na naše produkty a služby v našem podniku 
nabízíme možnost tzv. náhradního plnění dle 
zákona č. 435/2004 o povinnosti firem zaměstnávat 
osoby se zdravotním postižením.

Náhradní plnění

Adresa provozovny:
Pro-Charitu s.r.o.
17. listopadu 170
Červený Kostelec
549 41

Kontakty

Obchodní ředitel:
MVDr. Michal Krejčí

tel.: 491 610 350
email: krejci@pro-charitu.cz

Objednávky:
www.camellus.cz

objednavky@pro-charitu.cz
tel.: 491 610 353
tel.: 491 610 370

www.pro-charitu.czIČO: 28810619 DIČ: CZ28810619
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Kontakty na střediska Oblastní charity Červený Kostelec

OBLASTNÍ CHARITA ČERVENÝ KOSTELEC
Právní forma: Evidovaná církevní právnická osoba, zakladatel: Biskupství Královéhradecké
IČ: 48623814, DIČ: CZ48623814
kontaktní adresa: 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec
statutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar
tel.: 461 610 300, email: sekretariat@hospic.cz, datová schránka: z5fg5w7
číslo účtu: 8282670227/0100 VS: 1000

HOSPIC ANEŽKY ČESKÉ
kontaktní adresa: 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec
ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, tel.: 491 467 030, email: sekretariat@hospic.cz
číslo účtu: 8282670227/0100 VS: 5001

DOMOV SVATÉHO JOSEFA
kontaktní adresa: Žireč 1, 544 04 Dvůr Králové nad Labem
vedoucí: Mgr. Dominik Melichar, tel.: 491 610 500, email: sekretariat@dsj-zirec.cz
číslo účtu: 78-8832560277/0100 VS: 7000

AMBULANCE PALIATIVNÍ PÉČE
kontaktní adresa: 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec
vrchní sestra: Iva Valerová, tel.: 491 467 032, email: valerova@hospic.cz
číslo účtu: 8282670227/0100 VS: 2600

MOBILNÍ HOSPIC ANEŽKY ČESKÉ
kontaktní adresa: Husova 649, 549 41 Červený Kostelec
vrchní sestra: Iva Valerová, tel.: 724 094 556, email: valerova@hospic.cz
číslo účtu: 8282670227/0100 VS: 2500

CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA
kontaktní adresa: Husova 649, 549 41 Červený Kostelec
vrchní sestra: Štěpánka Martincová, tel.: 491 610 480, email: osetrovatelky@hospic.cz
číslo účtu: 8282670227/0100 VS: 8001

www.ochck.cz

www.hospic.cz

www.domovsvatehojosefa.cz

ambulance.hospic.cz

domaci.hospic.cz

osetrovatelky.ochck.cz
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CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ČERVENÝ KOSTELEC
kontaktní adresa: Manželů Burdychových 296, 549 41 Červený Kostelec
vedoucí: Bc. Lenka Vlčková, tel.: 491 465 327, email: pecovatelky@hospic.cz
číslo účtu: 8282670227/0100 VS: 8002 

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA HOSTINNÉ
kontaktní adresa: Labská fortna 540, 543 71 Hostinné
vedoucí: Luisa Polešovská, tel.: 499 441 141, email: polesovska@hospic.cz
číslo účtu: 8282670227/0100 VS: 8700

TÍSŇOVÁ PÉČE
kontaktní adresa: Manželů Burdychových 296, 549 41 Červený Kostelec
linka pomoci: 608 224 041
email: pecovatelky@hospic.cz

HÁČKO, STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU A VZDĚLÁVÁNÍ
kontaktní adresa: Manželů Burdychových 245, 549 41 Červený Kostelec
vedoucí: Bc. Pavel Melichar, tel.: 491 610 310, email: melichar@hospic.cz
číslo účtu: 8282670227/0100 VS: 9000

MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDÁNKA U SV. JAKUBA
kontaktní adresa: Manželů Burdychových 245, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 03660265
ředitelka: Dis. Jaroslava Ježková, tel.: 491 610 345, email: skolka@hospic.cz
číslo účtu: 268797057/0300

PRO-CHARITU s.r.o.
kontaktní adresa: 17. listopadu 170, 549 41 Červený Kostelec
IČ: 28810619 DIČ: CZ28810619
výrobní ředitel: Mgr. Dominik Melichar, tel.: 491 610 601, email: melichar.d@pro-charitu.cz
obchodní ředitel: MVDr. Michal Krejčí, tel.: 739 010 922, email: krejci@pro-charitu.cz

pecovatelky.ochck.cz

pecovatelky.ochck.cz

hacko.ochck.cz

skolka.ochck.cz

www.pro-charitu.cz



Děti z MŠ Studánka sehrály vánoční představení.Návštěva biskupa Malého v Hospici Anežky České.

20 let Domu s pečovatelskou službou. Benefičnní koncertní představení Muzikál v kostele.

Akce Ježíškova vnoučata v Domově sv. Josefa. Svatomartinský průvod v Červeném Kostelci.



Tisk: RAIN tiskárna s.r.o., Otín 251, 377 01 Jindřichův Hradec
Fotografie: archiv Oblastní charity Červený Kostelec, náklad, 250 kusů, vydáno v roce 2020

Titulní strana: Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová s klientem Honzou, na jehož pokoji bylo instalováno nové okno
v rámci projektu směřujícího k zateplení budov střediska Domov sv. Josefa.
Zadní strana: Zaměstnanci charity při slavnostní mši svaté v kapli Hospice Anežky České během každoroční
Svatoanežské pouti.


