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V ROCE 2018

Dovolte mi vyjádřit úctu a uznání těm, bez jejichž 

podpory by nebylo možné rozvíjet hospicovou 

myšlenku a zkvalitňovat naše služby. 

Děkuji všem zaměstnancům za jejich obětavou 

a profesionální péči o naše pacienty. Děkuji 

našim donátorům, Statutárnímu městu Brnu 

a Jihomoravskému kraji, spolupracujícím 

organizacím, firemním a individuálním dárcům a 

také našim dobrovolníkům za jejich vytrvalou 

podporu.

ředitel

Zvláštní poděkování patří zakladatelům a sprá-

vní i dozorčí radě Hospice sv. Alžběty za vizi, 

kterou můžeme společně sdílet a naplňovat. 

A v neposlední řadě také Konventu sester 

alžbětinek, který nám umožňuje provozovat 

hospic v jejich objektu. 

Mgr. Karel Kosina 

V roce 2016 odsouhlasila správní rada realizaci 

rekonstrukce nevyužívaného severního křídla 

objektu, ve kterém hospic poskytuje svoje 

služby. V roce 2017 se správní rada shodla na 

dostavbě nároží. Po přípravě projektů byly 

v roce 2018 schváleny dvě investiční dotace, 

které nám umožní připravované projekty realizo-

vat, což považujeme za mimořádný úspěch.

Cílem těchto náročných investičních akcí je rozšířit 

lůžkové kapacity hospice o 23 lůžek odlehčovací 

pobytové služby s hlavním cílem pomoci pečují-

cím rodinám a vybudovat zázemí pro kvalitnější 

a komplexnější poskytování hospicové a paliativ-

ní péče včetně terénních služeb.

Naším dlouhodobým záměrem je vytvořit moderní 

zázemí pro zdravotní a sociální služby.

jsme si připomněli dvacet let od založení 

Hospice sv. Alžběty, prvního hospice na 

Moravě. Během posledních dvou dekád prošel  

hospic náročným obdobím rozvoje, transforma-

cí a dalším smysluplným vývojem. 

Připomínáme si i 10. výročí od založení domácí-

ho hospice Tabita v Brně, který podpořil rozvoj 

terénních hospicových služeb v našem kraji.

V posledních letech se snažíme navázat na to 

nejlepší, co se v historii hospice odehrálo, 

a pracovat na komplexnosti našich služeb.
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Hospic sv. Alžběty o. p. s. je zapsaný pod spisovou 

značkou odd. O, vl. 628 v rejstříku obecně prospěš-

ných společností u Krajského soudu v Brně a je 

právním nástupcem občanského sdružení 

Gabriela o. s., které vzniklo v roce 2002 za účelem 

obnovení hospice v prostorách kláštera sester 

alžbětinek, kde byl od roku 1998 hospic provozován 

Masarykovým onkologickým ústavem.

Poskytujeme registrované zdravotní a sociální 

služby, svou činností podporujeme rozvoj všech 

forem hospicové péče a přispíváme tak k prosazová-

ní práva všech nemocných na důstojnou péči 

v závěru života. 

Soc iá ln í  s lužby  poskytu jeme d le  zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociální ́ch službách: sociální 

poradenství, odborné sociální poradenství a odleh-

čovací služby. 

Jsme držitelem akreditace pro specializační 

vzdělávání Ošetřovatelská péče v interních oborech. 

Hospic sv. Alžběty je členem Asociace poskytovatelů 

hospicové paliativní péče (APHPP) a Fóra mobilních 

hospiců. 

Zdravotní  služby poskytujeme dle zákona 

č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách: ošetřova-

telská péče, paliativní péče domácí, paliativní péče 

dlouhodobá lůžková a paliativní medicína (speciali-

zovaná ambulantní péče). Zdravotnické služby 

zastřešují smluvní vztahy se zdravotními pojišťov-

nami. 

Hospic sv. Alžběty o. p. s. vznikl za účelem po-

skytování paliativní hospicové péče nemocným 

s nevyléčitelným onemocněním v preterminálním 

a terminálním stadiu nemoci a odborné podpory 

jejich blízkým. 

Uzavřeli jsme spolupráci s Masarykovým onko-

logickým ústavem v oblastech poskytování 

zdravotních služeb a vzdělávání zaměstnanců. 

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST 
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Disponuje kapacitou 22 lůžek. Kromě tří dvou-

lůžkových pokojů jsou všechny ostatní pokoje 

jednolůžkové, protože jednoznačně preferujeme 

soukromí nemocného a jeho nejbližších v ne-

lehkém životním období. 

O pacienty pečujeme na základě individuálního 

přístupu. Denní program si nastavuje každý náš 

pacient podle vlastních preferencí. 

Vážená paní magistro, 

Nevím, jestli se mohu přiznat k tomu, že i sestřičky, které 

zrovna na patře nesloužily, často nám přišly jen zamá-

vat, pozdravit nás. To byly ty nejteplejší obklady na 

duši... 

Samozřejmostí jsou časově neomezené návštěvy 

rodiny a přátel nebo možnost využít společen-

skou místnost a zahradu. 

V samém závěru života nabízíme lidskou blízkost, 

odbornou zdravotní péči a praktické poradenství.

hluboce si vážím Vaší práce. Za ten čas, kdy jsem 

docházela za manželem, jsem nemohla nevidět, jak 

krásně se sestřičky chovají. Vzorná čistota, holení, 

převlékání… Sestřičky se chodily ptát, kdy a jaké jídlo si 

manžel přeje... To, jak bylo jídlo servírováno..., tak se 

nechová nikdo, kdo nemá k nemocnému vztah... Manžel 

pro žádnou nebyl děda, obracely se na něho vždy 

s oslovením... Velmi trpělivě mu vše vysvětlovaly. Měla 

bych vlastně napsat měkké i, protože i mužové-sestry 

byli velmi laskaví. I jim, prosím, nezapomeňte, tlumočit 

mé poděkování... 

PhDr. V. S.

S úctou a díky Vám, vážená paní magistro, bylo mi ctí 

Vás poznat.

LŮŽKOVÝ HOSPIC
LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ 
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Celkové počty pacientů lůžkového oddělení

V roce 2018 jsme na lůžkové oddělení přijali 242 pacientů. Většina pacientů ( 90 %) v našem hospici zemřela, 

14 bylo propuštěno do domácího ošetřování a 10 přeloženo do jiného zdravotnického zařízení. Průměrná 

doba hospitalizace byla 25 dní, obložnost 85 %.

Vedoucí lékař — MUDr. Eva Lienerthová

Vrchní sestra — Mgr. Květoslava Zapletalová

Psycholog — Mgr. David Štěpánek
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Péči poskytuje multidisciplinární tým, jehož 

součástí jsou kromě lékařů a zdravotních sester 

také sociální pracovník, psychoterapeut, nemoc-

niční kaplan a duchovní.  Tento tým podporuje také 

blízké a rodiny pacientů. 

 je komplexní služba podporující pacienty s nevylé-

čitelným onemocněním. Cílem je, aby člověk mohl 

žít s vážnou nemocí až do konce života ve svém 

domácím prostředí.  Péče je zaměřena na kvalitu 

života v období, kdy dochází ke zhoršování zdravot-

ního stavu a umírání. 

Poskytujeme úlevu od nejrůznějších potíží, které 

nemoc doprovázejí, a řešíme zdravotní komplikace 

tak, aby nemocný nemusel být hospitalizován. 

Jsme v pohotovosti 24 hodin denně. 

Naše služby navazují na další služby, které poskytu-

je Hospic sv. Alžběty: lůžková hospicová péče, 

hospicová poradna, paliativní ambulance, půjčov-

na pomůcek a terénní odlehčovací služba. 

Domnívala jsem se, že andělé jsou pouze v nebi, ale 

teď už vím, že chodí po zemi, a dokonce pracují 

v domácím hospici.  

paní Z.

Zájem o péči domácího hospice ze strany rodin, ale 

i ošetřujících lékařů rok od roku roste. 

Hledáme cesty k poskytování paliativní péče 

v závěru života i v sociálních službách, proto jsme 

během roku zahájili spolupráci s několika brněn-

skými domovy pro seniory. 

V blízké budoucnosti chceme rozšířit péči o po-

zůstalé. Kromě setkání pozůstalých při mši za 

zemřelé připravujeme projekt Na_břehu.

DOMÁCÍ HOSPIC
MOBILNÍ SPECIALIZOVANÁ PALIATIVNÍ PÉČE 
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V roce 2018 jsme měli v péči 245 pacientů, z nichž téměř 80 % zemřelo s podporou našeho týmu ve svém 

domácím prostředí a v péči svých blízkých. V průměru jsme pečovali současně o 20—25 pacientů. Průměrná 

doba péče byla 33 dní. 

Vedoucí lékař — MUDr. Regina Slámová

Vedoucí, vrchní sestra — Alžběta Marková, MAS
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Celkové počty pacientů mobilní specializované paliativní péče

Ambulance paliativní medicíny slouží pro nemocné 

v ambulantním režimu, ale ve většině případů se 

jedná o vyšetření pacienta v domácím prostředí, 

a to z důvodu omezené pohyblivosti pacientů. 

V roce 2018 takto lékař navštívil 280 pacientů, 

většinu z nich 1—2x za dobu péče.  Většina pacien-

tů byla zároveň pacienty domácího hospice, tj. 

poskytli jsme jim komplexní paliativní péči (ošetřo-

vatelskou péči a podporu dalších profesí multidis-

ciplinárního týmu).

Lékař společně s pacientem stanoví plán léčby 

a péče, který zohledňuje aktuální stav a předpoklá-

daný vývoj nemoci, potřeby pacienta a jeho přání. 

Věnujeme se tělesným potížím, které nemoc 

přináší, poradenství o výživě nebo tomu, jak zvládat 

vážnou nemoc a zůstat v dobrém duševním stavu. 

Probíráme možné zdravotní komplikace a jak se na 

ně připravit. 

Do budoucna máme v plánu nabídnout provoz 

ambulance nemocným s nevyléčitelným 

onemocněním, kteří jsou schopni ambulantní 

kontroly. V roce 2018 navštívilo ambulanci 

v Hospici sv. Alžběty 15 nemocných se svými 

blízkými.

Od roku 2018 má ambulance smluvní vztahy se 

všemi zdravotními pojišťovnami.

Činnost ambulance paliativní medicíny je 

provázána s dalšími službami Hospice sv. Alž-

běty. Pokud není možný režim ambulantního 

sledování zdravotního stavu, je nemocným 

nabídnuta péče v domácím či lůžkovém hospici 

včetně organizačního zajištění (vypsání žádos-

ti).

AMBULANCE PALIATIVNÍ MEDICÍNY

Vedoucí lékař — MUDr. Regina Slámová
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Naší snahou je umožnit lidem s nevyléčitelným 

onemocněním, osobám s postižením a seniorům 

setrvat v domácím prostředí do konce života nebo 

toto období co nejvíce prodloužit.

Vaše pracoviště vedené paní Paskovou a nyní Vámi se 

po tři roky zasloužilo o pomoc manželovi i mně. 

S pracovníky terénní odlehčovací služby, kteří k nám 

docházeli, jsme navázali velmi pěkné vztahy a můj 

velký dík patří vám všem i od zesnulého manžela.

Posláním terénní odlehčovací služby je pomáhat 

lidem se sníženou soběstačností z důvodu nevylé-

čitelného pokročilého onemocnění, dále osobám 

s jiným zdravotním postižením (mentálním, 

tělesným, kombinovaným) a v neposlední řadě také 

seniorům. 

RNDr. J. Z.

Péče je zajišťována přímo v domácnostech klientů 

a je poskytována tak, abychom odlehčili rodině, 

která se péči o nemocného věnuje celodenně. 

Služba umožňuje dlouhodobě pečujícím osobám 

nezbytný odpočinek, vyřízení potřebných záleži-

tostí mimo domov a pomoc s ošetřovatelskými 

úkony, které jsou pro ně příliš náročné.

TERÉNNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 
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Pečovali jsme o 77 klientů. Za celý rok 2018 jsme poskytli 6310 hodin přímé péče a vykonali 4604 návštěv. Na 

základě relevantních důvodů nebylo uspokojeno 12 žádostí.

Vedoucí — Michaela Paskova, DiS. —> Mgr. Miluše Buchtová
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Poradenství probíhá prostřednictvím telefonické 

i e-mailové konzultace nebo formou osobních 

setkání v hospici a v domácnostech klientů. 

Snažíme se tedy, aby se potřebné informace 

dostaly i k lidem, kteří nemají možnost opustit 

domov.

Téměř polovina volajících (47 %)  byly děti nemoc-

ných, 22 % partneři, 24 % ostatní pečující a 7 % 

lékaři. 

Na informační telefon v roce 2018 volalo 726 lidí. 

Někteří opakovaně, tedy uskutečnilo se 863 

telefonátů. 

51 % pečujících vzhledem k závažnosti zdravotní-

ho stavu pacienta řešilo možnosti specializované 

paliativní péče (nemocnici, ambulance, lůžkové a 

mobilní hospice).

Za rok 2018 jsme poskytli celkem 1367 intervencí 

a 4 228 kontaktů. 

Poskytujeme pomoc a podporu nejenom závažně 

nebo nevyléčitelně nemocným, ale také příbuzným 

těchto pacientů, kteří pečují o své blízké doma, 

nebo doprovázejí své blízké v lůžkovém hospici či 

jiných zdravotnických zařízeních.

Více než třetina (37 %) volajících bylo indikováno 

spíše k obecné paliativní péči praktickým lékařem. 

12 % řešilo budoucí možnosti péče — během 

diagnostiky onemocnění nebo aktivní léčby. 

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
PORADNA HOSPICOVÉ A PALIATIVNÍ PÉČE

Mgr. Marta Líkařová, DiS. 

Bc. Kateřina Münzová

Bc. Petra Vondrová

Jana Vošmerová, DiS. 

Mgr. Petra Kubáčková
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Všem dobrovolníkům patří za jejich nezištnou 

pomoc a úžasné nasazení veliký dík!

Půjčovna kompenzačních pomůcek umožňuje 

zapůjčení potřebných pomůcek na přechodnou 

dobu lidem po úrazech, v rekonvalescenci a dlou-

hodobě nemocným.

V půjčovně je možné získat základní informace 

ohledně pomůcek, například kde je možné pomůc-

ku nechat předepsat nebo zakoupit.

Celkem bylo za rok 2018 uzavřeno 235 smluv 

a zapůjčeno 415 pomůcek. Největší zájem byl 

o chodítka, především pultová. Zvýšil se zájem 

o koncentrátory kyslíku. Invalidní vozíky se půjčují 

ve vyšší míře v letních měsících nebo na víkendy. 

Práce dobrovolníků je nezbytnou a neopominutel-

nou součástí úspěšného fungování Hospice sv. 

Alžběty. Celkem se v roce 2018 do různých dobro-

volnických aktivit zapojilo 65 osob, z toho 27 bylo 

v přímém kontaktu s pacienty, ostatní pak vypomá-

hali při různých akcích během celého roku. 

Celkem bylo odpracováno 4089 hodin dobrovol-

nické práce, z toho 652 hodin se týkalo firemních 

dobrovolníků (např. Innogy, Sanmina, Winstron, 

KPMG, Hartmann-Rico, Oracle, AXA) a také dobro-

volníků z Magistrátu města Brna a z Úřadu městské 

části Brno-střed, kteří s naším hospicem spolupra-

cují v rámci projektu Dobrovolnictví ve veřejné 

správě.

PŮJČOVNA POMŮCEK DOBROVOLNÍCI

Vedoucí půjčovny  — Ing. Eva Nemergutová Koordinátor dobrovolníků — Ing. Iva Valentová
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Den otevřených dveří

Adventní koncert Husovického okrašlovacího spolku pěveckého

Koncert Rodriga Rodrigueze 

(ve spolupráci se Sborem Bratrské jednoty baptistů v Brně)

Zahradní slavnost

Běh pro Hospic sv. Alžběty

Oranžová kola Nadace ČEZ

Dražba zvonu

Charitativní tattoo happening Správná Tečka

Christmas Market IBM

AKCE PRO VEŘEJNOST
BENEFICE 

Fundraising, Public relations — Dana Zvonková, Bc. Pavel Kosorin
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Konference navazovala na loňský první ročník, kdy 

se poprvé za podpory Statutárního města Brna 

setkali poskytovatelé různých forem paliativní 

péče v jihomoravském regionu. Jedním z výstupů 

této konference byl návrh na vytvoření pracovní 

skupiny pro paliativní péči. Po měsících příprav 

byla tato skupina při odboru zdravotnictví 

Krajského úřadu Jihomoravského kraje skutečně 

ustavena a měla již dvě jednání. Jejím cílem je 

přispět ke zlepšení a vývoji paliativní péče v ČR, 

vytvořit koncepci péče o pacienty v závěru života 

v Jihomoravském kraji a rozvinout debatu o palia-

tivní péči s odborníky i veřejností.

Cílem konference bylo kromě jiného zjištění 

rozsahu, dostupnosti a návaznosti služeb obecné a 

specializované paliativní péče a zmapování 

možností poskytování paliativní péče nejen ve 

zdravotnických, ale i v sociálních službách v Jiho-

moravském kraji. V rámci plenárních přednášek byly 

představeny různé formy paliativní péče, specifika 

paliativní péče v různých typech zdravotnických a 

sociálních zařízeních. 

Workshopy se zaměřily na předávání zkušeností a 

inspirace k dobré praxi. 

Konference se zúčastnilo sto devadesát zástupců poskytovatelů 

zdravotních a sociálních služeb. Odbornými garanty konference 

jsou MUDr. Regina Slámová, MUDr. Pavel Svoboda a Ing. Jitka 

Bednářová. 

Záštitu převzali náměstek hejtmana Jihomoravského kraje 

Mgr. Marek Šlapal, předseda Výboru sociálně-zdravotního 

zastupitelstva JMK Milan Vojta, MBA, M.A., a náměstek primátora 

města Brna Mgr. Petr Hladík.

2. REGIONÁLNÍ PALIATIVNÍ KONFERENCE
PALIATIVNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ 
A SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 

PALIATIVNIPECE.INFO
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PROJEKTY

Autor vizualizace — Ing. arch. Tomáš Jurák, TJ ARCHITEKTI

Oba projekty jsou v současné době připraveny k realizaci a jsou spolufinanco-

vány Evropskou unií.

A kromě toho chceme přistavět tzv. nároží, které poskytne důstojné zázemí 

a vhodné podmínky pro komplexní rozvoj hospicových a paliativních služeb. 

Hospic sv. Alžběty poskytuje komplexní pomoc a podporu nemocným v po-

kročilé a konečné fázi nevyléčitelných onemocnění. A nejenom nemocným, 

ale také pečujícím rodinným příslušníkům. 

Stávající kapacita odlehčovacích služeb pro pečující je dlouhodobě zcela 

nedostačující, proto připravujeme projekt rekonstrukce severního křídla 

budovy s cílem rozšířit kapacitu o dalších 23 lůžek pobytové odlehčovací 

služby. 
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Finanční dary činily celkem 5505 tis. Kč  (část darova-

ných finančních prostředků je účelově vázána na 

plánovou rekonstrukci a dostavbu severního křídla).

Výnosy jednotlivých sbírek — DMS 7 tis. Kč, Svíčka 

pro hospic 7 tis. Kč, Rekonstrukce a dostavba  

43 tis. Kč. Tržby z prodeje výrobků na vánočních 

a velikonočních trzích 96 tis. Kč.

Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce 

a sociálních věcí, Jihomoravský kraj a Statutární 

město Brno

Děkujeme také bezpočtu individuálních dárců, kteří 

v roce 2018 podpořili Hospic sv. Alžběty svými 

finančními a věcnými dary.

4AM z.s.; A-green s.r.o.; AJ Technology, s.r.o.; AKL 

ZÁLEŠÁK s.r.o.; Alergologie Vágnerová s.r.o.; ALLIED 

GROCERS s.r.o.; AURA, s.r.o.; AVEKO Servomotory, 

s.r.o.; BALUN geo s.r.o.; Bar, který neexistuje s.r.o.; 

BRKO, s.r.o.; Brněnské komunikace a.s.; Bronislav 

Cifrák; Český rozhlas Brno; DECSTORE s.r.o.; 

DEICHMANN-OBUV s.r.o.; DNES POMÁHÁM, z.s.; 

dobrý-instalatér.cz s.r.o.; Dopravní podnik města 

Brna, a.s.; Ekonprofi, s.r.o.; ELKOV elektro a.s.; ELSA 

Brno, z.s.; Farní sbor Českobratrské církve 

evangelické v Brně I; FORS-METALS s.r.o.; Frgal 

Catering spol. s r.o.; Fundos, spol. s r.o.; Globus 

ČR, k.s. – hypermarket Globus v Brně; H-Grund 

Bohemia s.r.o.; Home Credit International a.s.; 

Hortim-International, spol. s r.o.; Hustopečská 

mandlárna s.r.o.; IBM Česká republika, spol. s r.o.; 

Igor Henzély; ILLKO, s.r.o. ;  IMP real s.r.o. ; 

INFOCUBE s.r.o.; Ing. Martin Raus; Jan Zoubek; Jana 

Kučerová; JB s.r.o.; JOHNNY SERVIS s.r.o; Karolína 

Křížová; Kateřina Filipová; KHN Tech CZ s.r.o.; 

KK PROMOTION, s.r.o.; KOVO – PLAZMA s.r.o.; KPMG 

Česká republika Audit, s.r.o.; KPMG Česká 

republika, s.r.o.; LOHAS s.r.o.; MADEL CZ, spol. s r.o.; 

MaxProperty, s.r.o.; medial agency s.r.o.; MERO 

ČR, a.s.; Mgr. Marta Kocurová; MUDr. Holoubková – 

odborná ambulance, s.r.o.; MUDr. Jana Řezaninová; 

MUDr. Ludmila Kopáčová; MUDr. Radovan 

Sedlinský; Nadace AGROFERT; Nadace Universitas; 

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, 

pojišťoven a stavebnictví ;  Odovik ,  s . r.o. ; 

OM Consulting s.r.o.; ORTOCLINIC s.r.o.; OSC, a.s.; 

Petr Havíř - velkoobchod s.r.o.; Petr Hloušek; 

Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský 

kraj, z.s.; PPG INDUSTRIES CZECH REPUBLIC, s.r.o; 

Praktik Letkovská s.r.o.; Printline, s.r.o.; PROMO 

PLANET, s.r.o.; Radeton s.r.o.; RADIO PROGLAS s.r.o.; 

RENOCAR, a.s.; Richard Coufal; S:LUKAS s.r.o.; Sbor 

Bratrské jednoty baptistů v Brně; Slaná - Travel 

Service, s.r.o.; Spoedopleiding Ned; Společnost 

sester Ježíšových; Správce budov s.r.o.; Super 

Discount Computer, spol. s r.o.; Teplárny Brno a.s.; 

Tiskárna Helbich, a.s.; TITAN – Multiplast s.r.o.; 

TK invest s.r.o.; TRADELIN s.r.o.; Trikaya Asset 

Management a.s.; TRYMET s.r.o.; VHS Brno, a.s.; 

Vinařství Mutěnice, s.r.o.; Výbor dobré vůle - Nadace 

Olgy Havlové; Wiretech s.r.o.; Wistron InfoComm 

(Czech), s.r.o.
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Zdravotní služby poskytujeme podle zákona 

č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách: ošetřova-

telská péče, paliativní péče domácí, paliativní péče 

dlouhodobá lůžková a paliativní medicína 

(specializovaná ambulantní péče). 

Sociální služby poskytujeme podle zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálníć h službách: sociální 

poradenství, odborné sociální poradenství a od-

lehčovací služby. 

Finanční prostředky na bankovních účtech   

10 583 tis. Kč. Finanční hotovost v pokladně    

137 tis. Kč. Část finančních prostředků na účtech je 

účelově vázaná.

Činnost hospice se dělí na hlavní a hospodářskou 

činnost. Hlavní činností jsou obecně prospěšné 

sociální a zdravotní služby.  

Hospodářskou činnost tvoří poskytování nepravi-

delného jednorázového ubytování a stravování 

příbuznyć h pacientů.

Finanční majetek ke konci období (31. 12. 2018):

Organizace v roce 2018 dosáhla výnosů 

36 185 tis. Kč; náklady byly 36 170 tis. Kč. 

Výsledek hlavní činnosti roku 2018 byl 8 tis. Kč. 

Výsledek hospodářské činnosti byl 7 tis. Kč.

EKONOMICKÉ UKAZATELE
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 
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Podíl zdravotních pojišťoven 13 462 tis. Kč (VZP 

66 %, ZPMV ČR 15 %, VOZP 12 %, OZP 4 %, ČPZP 

2 % a RBP 1 %).

Tržby za vlastní výkony představují výnosy vzniklé 

ze základní činnosti organizace, tedy z poskytování 

péče. Celkové výnosy za vlastní tržby 20 993 tis. Kč. 

V roce 2018 činily celkové výnosy organizace 

36 185 tis. Kč.

Provozní dotace 7972 tis. Kč (22 % celkových 

výnosů). Provozní dotace na zdravotní služby 5308 

tis. Kč, provozní dotace na sociální služby 2217 tis. 

Kč. Z toho Statutární město Brno 3636 tis. Kč; 

Jihomoravský kraj 2215 tis. Kč; Ministerstvo práce 

a sociálních věcí společně s Jihomoravským 

krajem 1670 tis. Kč; Ministerstvo zdravotnictví 109 

tis. Kč; Městská část Brno-střed 20 tis. Kč. 

Na financování provozu se formou dotací a darů 

podílely také další obce a města: Adamov, Bílovice 

n a d  S v i t a vo u ,  B o ř i t ov,  B r n o - B o s o n o h y, 

Brno-Jehnice, Bučovice, Hovorany, Letovice, 

Modřice, Mokrá-Horákov, Náměšť nad Oslavou, 

Ostrov u Macochy, Strážnice, Újezd u Brna, Velká 

Bíteš, Veverská Bítýška, Vyškov, Zastávka u Brna, 

Žarošice. 

Příspěvky na péči (lůžkový hospic) 3900 tis. Kč, 

tržby za zvýšené sociální náklady 1988 tis. Kč, tržby 

od klientů odlehčovací služby 677 tis. Kč, půjčovné 

za pomůcky 485 tis. Kč, tržby domácího hospice 

181 tis. Kč, tržby za prodané zboží 96 tis. Kč. 

STRUKTURA VÝNOSŮ
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Odpisy majetku 1310 tis. Kč. Z důvodu dopravní 

nehody jednoho vozidla proveden jednorázový 

odpis ve výši 164 tis. Kč. 

Celková výše nákladů na statutárního zástupce 

v roce 2018 činila 645 tis. Kč. Členové správní 

a dozorčí rady vykonávají svoje funkce bez nároku 

na odměnu. 

Největší nákladem roku 2018 jsou mzdové nákla-

dy. Mzdové náklady  se meziročně zvýšily 

o 3036 tis. Kč. Nárůst byl způsoben postupným 

zvyšováním mezd pracovníků. 

Celkové náklady roku 2018 činily 36 170 tis. Kč. 

K jedinému poklesu nákladů došlo v položce 

spotřeba materiálu, kde meziročně náklady 

poklesly o 141 tis. Kč (pokles o 4 %). Pokles byl 

zapříčiněn zejména snížením spotřeby plynu 

(celková spotřeba energií tak meziročně klesla 

o 4,6 %) a dále snížením nákupů DDHM. Důvodem 

nárůstu nákladů spotřeby pohonných hmot bylo 

získání 4 nových vozidel pro pracovníky terénních 

služeb. Spotřeba materiálu zahrnuje také náklady 

spojené s přímou péčí o klienty všech našich 

služeb, ze kterých jsou nejvýznamnější: provozní 

materiál 303 tis. Kč, léky 501 tis. Kč, zdravotnický 

materiál 648 tis. Kč, strava pro pacienty 661 tis. Kč, 

spotřeba PHM 145 tis. Kč. 

Náklady na služby v roce 2018 byly oproti roku 

2017 navýšeny o 440 tis. Kč (14 % nárůst). 

K navýšení nákladů došlo zejména vlivem rekon-

strukcí a oprav probíhajících v celém hospici 

(údržba zdravotnické techniky a vozidel, výměna 

oken, sadové úpravy vnitrobloku a jiné). Také 

s ohledem na nezbytnost udržování vysoké kvality 

péče prošli pracovníci hospice v roce 2018 celou 

řadou vzdělávacích akcí. V souvislosti s přípravou 

projektu Rekonstrukce a dostavba severního křídla 

kláštera sv. Alžběty byla v roce 2018 zadána 

realizace podkladů s cílem získat dotaci IROP a 

stavební povolení. Náklady na první fázi stavby tak 

v roce 2018 činily 605 tis. Kč. 

Ostatní náklady 171 tis. Kč (zahrnují např. silniční 

daň, pojištění organizace a majetku, bankovní 

poplatky a poskytnuté členské příspěvky APHPP 

a Fóru mobilních hospiců). 
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LIDSKÉ ZDROJE
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Správa Ředitel 1,0; Asistentka administrativy, 

personalistka 1,0; Ekonom, projektový manažer 

1,0; Fundrasing 1,38; Koordinátor dobrovolníků 

0,5; Asistentka provozu 1,0; Uklízečky 2,0; Údržbář 

0,4; Recepční 1,0

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzic-

kých osobách byl 71.  V dalším textu jsou uvedeny 

průměrné přepočtené stavy zaměstnanců za rok 

2018 a jedná se pouze o hlavní pracovní poměry. 

Další osoby byly zaměstnány mimo pracovní 

poměr, tedy formou dohody o provedení práce 

nebo dohody o pracovní činnosti. 

Odborné sociální poradenství Sociální pracovnice 

ambulantní 1,8; Sociální pracovnice terénní 0,2

Terénní odlehčovací  služba Vedoucí  0,8; 

Pečovatelé 6,05

Půjčovna pomůcek Pracovnice půjčovny 0,4

Domácí hospic Lékaři 2,2; Sestry 6,3 (včetně 

vrchní); Sociální pracovník 0,8; Psychoterapeut 0,5

Lůžkový hospic Lékaři 2,0; Sestry 2,25 (včetně 

vrchní i staniční); Pracovník v sociálních službách 

8,0; Ošetřovatelé 1,96; Sanitáři 3,21; Sociální 

pracovnice 0,7; Psycholog  0,5; Fyzioterapeut 0,5

Ambulance paliativní medicíny Lékař  0,2

STAV MAJETKU, POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ

Dlouhodobý majetek        35 459 tis. Kč
Oprávky k dlouhodobému majetku      -17 741 tis. Kč
Krátkodobý majetek        13 816 tis. Kč
Pohledávky odběratelé      30 tis. Kč
Poskytnuté provozní zálohy      300 tis. Kč
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 33 tis. Kč
Jiné pohledávky       774 tis. Kč
Krátkodobý finanční majetek      10 720 tis. Kč
Jiná aktiva (náklady a příjmy příštích období)    1959 tis. Kč

Vlastní zdroje         16 197 tis. Kč
Fondy         2102 tis. Kč
Výsledek hospodaření       15 tis. Kč
Výsledek hospodaření minulých let      11 460 tis. Kč
Závazy dodavatelé       248 tis. Kč
Závazky zaměstnanci       1583 tis. Kč
Závazky instituce       878 tis. Kč
Ostatní závazky       208 tis. Kč
Ostatní přímé daně       232 tis. Kč
Přijaté zálohy        53 tis. Kč
Jiná pasiva (výdaje příštích období, výnosy příštích období)  660 tis. Kč
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ZAKLADATELÉ HOSPICE MUDr. Viola Svobodová, 

Kateřina Bunová (s. Bohumila), MUDr. Josef Drbal, Marie 

Kubková, MUDr. Hana Kvapilová, Ing. Zita Nováková, JUDr. 

Jitka Smejkalová

 

STATUTÁRNÍ ORGÁN Mgr. Karel Kosina — ředitel

DOZORČÍ RADA  MUDr. Hana Kvapilová — předsedkyně, 

Ing. Dagmar Charalambidu, Mgr. Pavlína Mytyzková, Marta 

Ondříková, Veronika Tobiášová,  JUDr. Jitka Smejkalová 

Hospic sv. Alžběty, o. p. s.

MUDr. Josef Drbal, Marie Kubková, Kateřina Bunová 

(s. Bohumila), Mgr. Robert Mečkovský, Ph.D., Ing. Hana 

Tomková

SPRÁVNÍ RADA Ing. Zita Nováková — předsedkyně,

IČ 26604582

27—9340720267/0100

www.hospicbrno.cz

2200422047/2010

bankovní spojení 

info@hospicbrno.cz

datová schránka mf3nuqn

dárcovský účet 

recepce 543 421 494

Kamenná 207/36, 639 00 Brno

Fotografie laskavě poskytla Hana Němečková — Divý tvor


