2020

Úvodní slovo

ství (kvalifikovaní sociální pracovníci pro po-

spolupráci a v součinnosti s příbuznými potře-

moc v zajištění sociálních dávek dle aktuálních

by nemocných a umírajících zajišťují.

Nevyléčitelně nemocní a umírající si zaslouží

právních norem) a terénní odlehčovací službu

Uplynulý rok byl zcela mimořádný a přiná-

důstojný život až do konce, nemají být na okraji

(pečovatelé pro službu v domácím prostředí ne-

šel nová a nová překvapení, kladl nestandard-

zájmu společnosti. Proto se snažíme ve spolu-

mocných). Dobudováním zázemí pro pobytovou

ní fyzickou i psychickou zátěž na personál,

práci s našimi partnery vytvářet zázemí, aby tu

odlehčovací službu (kapacita 21 lůžek) bude re-

bylo třeba přijímat velké množství nejrůzněj-

nejtěžší životní fázi mohli zvládnout v mezích

álně naplněna vize komplexnosti poskytované

ších provozních opatření, která bylo třeba čas-

reálných možností co nejlépe. Aby netrpěli bo-

hospicové péče, která je výhodou pro nemocné

to v krátkých intervalech aktualizovat – to vše

lestí či jinými komplikacemi spojenými s nemo-

a jejich blízké a zároveň je efektivní po stránce

v souvislosti s rozvojem koronavirové pande-

cí, nepociťovali samotu a byla zachována jejich

provozní, personální i ekonomické.

mie. Hospic i tuto mimořádnou situaci zvládl,

důstojnost a individuální svoboda až do samé-

Kromě potřebného zázemí pro provoz uvede-

aniž by jakoukoliv ze svých provozovaných slu-

ho závěru jejich života.

ných služeb je stěžejní tým mnoha profesí se

žeb musel dočasně uzavřít, vzájemná solidár-

Pro naplnění zmíněného cíle Hospic sv. Alžbě-

srdcem na pravém místě – lidé schopni a ochot-

ní výpomoc personálu s externí výpomocí byla

ty o.p.s. poskytuje komplexní zdravotně sociál-

ni obětavě sloužit, vnímat potřeby těchto ne-

příkladná.

ní služby. Provozuje lůžkovou hospicovou péči

mocných, s láskou zajišťovat péči, realizovat

Úspěšně byla dokončena jednání o spoluprá-

(kapacita 22 lůžek), domácí hospicovou péči

jejich představy smysluplného naplnění ome-

ci s Masarykovou univerzitou. Od června 2020

(domácí hospic Tabita) kontinuálně 24 hodin po

zeného úseku jejich života, doprovázet je v zá-

je navázána smluvní spolupráce s Lékařskou

7 dní v týdnu umožňující nemocným zůstat se

věru jejich pozemského putování. Právě k tomu

fakultou Masarykovy univerzity, na jejímž zá-

svými nejbližšími v jejich domácím přirozeném

jsou zde lékaři, zdravotní sestry, ošetřovatelé

kladě probíhá přímo v hospici výuka studentů

prostředí, dále ambulanci paliativní medicíny,

a pečovatelé, psychologové, sociální pracov-

Všeobecného lékařství v rámci předmětu Pa-

půjčovnu pomůcek, odborné sociální poraden-

níci, duchovní, dobrovolníci, kteří ve vzájemné

liativní péče. Nadále probíhá praxe studentů

v rámci akreditovaného programu Ošetřovatel-

álu – Konventu sester alžbětinek, který posky-

ské péče v interních oborech.

tuje podstatnou část svého areálu pro hospico-

Hospic sv. Alžběty o.p.s. je členem Asociace po-

vou péči. Vděčnost patří všem, kteří finančně

skytovatelů hospicové paliativní péče (APHPP)

podporují provoz a rozvoj hospice – poskyto-

a Fóra mobilních hospiců.

vatelům veřejných finančních prostředků, ze-

V uplynulém roce probíhaly intenzivní práce na

jména Statutárnímu městu Brnu a Jihomorav-

realizaci investiční akce Rekonstrukce severní-

skému kraji, firemním sponzorům i jednotlivým

ho křídla a nároží kláštera sv. Alžběty v Brně

dárcům, poděkování za partnerskou spolupráci

započaté v listopadu 2019 a významně spo-

patří všem smluvním zdravotním pojišťovnám

lufinancované z prostředků evropských fon-

a obchodním partnerům.

dů. Jejím dokončením bude vytvořeno moder-

Rok 2020 byl těžkou zkouškou pro všechny

ní zázemí pro pobytovou odlehčovací službu,

a přes všechno utrpení mohl pozitivně přispět

další sociální služby, vzdělávací aktivity a ad-

k pohledu na to, co je a co není v životě pod-

ministrativu. I přes zmíněné komplikace spoje-

statné. S pokorou si přejme, ať jsme vnímaví

né s koronavirovou pandemií nedošlo k zasta-

k potřebám těch, kteří se svěřují do naší péče,

vení stavby a je reálný předpoklad dokončení

a sloužíme jim obětavě a se skutečnou láskou.

a zprovoznění nových kapacit v průběhu 1. pololetí 2021.
Velký dík za konstruktivní, nezištnou spolupráci patří zakladatelům hospice a členům
jeho správní a dozorčí rady, dále majiteli are-

Josef Drbal

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

sociální poradenství, odborné sociální pora-

skytování paliativní hospicové péče nemocným

denství a odlehčovací služby.

s nevyléčitelným onemocněním v preterminál-

Jsme držitelem akreditace pro specializač-

ním a terminálním stadiu nemoci a odborné

ní vzdělávání Ošetřovatelské péče v interních

podpory jejich blízkým.

oborech a také Specifické ošetřovatelské péče

Hospic sv. Alžběty o.p.s. je zapsaný pod spi-

v paliativní péči.

sovou značkou O 628 v rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu
v Brně a je právním nástupcem občanského
sdružení Gabriela o.s., které vzniklo v roce
2002.
Poskytujeme registrované zdravotní a sociální služby. Zdravotní služby jsou poskytovány
podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách: ošetřovatelská péče, paliativní péče
domácí, paliativní péče dlouhodobá lůžková
a paliativní medicína specializovaná ambulantní péče. Sociální služby jsou poskytovány podle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Lůžkový hospic

hradu, kapli či společenské prostory hospice.

snesitelnou bolestí, že bude zachována jeho

V závěru života nabízíme lidskou blízkost, po-

důstojnost a jedinečnost a také to, že v posled-

Lůžkový hospic poskytuje péči nevyléčitel-

chopení, odbornou paliativní péči i praktické

ních chvílích nebude sám.

ně nemocným pacientům v terminálním sta-

poradenství.

Multidisciplinární tým domácího hospice Ta-

diu onemocnění, která je zaměřena na zmír-

V roce 2020 jsme na lůžkové oddělení přija-

bita se skládá z lékařů, zdravotních sester, so-

nění utrpení, zachování kvality života i lidské

li 249 pacientů, většina pacientů v našem hos-

ciálního pracovníka, pečovatelů, psychologa

důstojnosti.

pici zemřela, 10 pacientů bylo propuštěno do

a duchovního a poskytnutím nepřetržité péče

Disponuje kapacitou 22 lůžek z velké části

domácího ošetřování a 8 pacientů bylo přelo-

umožňuje nevyléčitelně nemocným a jejich

v jednolůžkových pokojích, vzhledem k prio-

ženo do jiného zdravotnického nebo sociálního

nejbližším zůstat spolu doma až do konce.

ritnímu zachování soukromí nemocného i jeho

zařízení.

Pro pacienty jsme dostupní 24 hodin denně,

blízkých v náročném životním období.

7 dní v týdnu na území Brna a blízkého okolí (do

O pacienty pečujeme na základě holistického

z lékařů, nelékařských zdravotnických pracov-

Domácí hospic
Tabita

30 km).

níků, pečovatelů, psychologa, duchovního, so-

V roce 2020 pečoval tým mobilní specializo-

Průměrná doba péče byla 29 dnů.

ciálních pracovníků či dobrovolníků. Program

vané paliativní péče o 124 nevyléčitelně ne-

U pacientů bylo vykonáno 3718 návštěv.

dne si nastavuje každý pacient podle vlastních

mocných pacientů. Cílem péče je umožnit ne-

Celkový počet hodin strávených u pacienta

preferencí.

vyléčitelně nemocnému žít doma, mezi svými

doma byl 5812.

Samozřejmostí jsou časově neomezené ná-

blízkými až do konce života. Paliativní péče je

vštěvy blízkých a přátel, možnost využít za-

zárukou, že nemocný pacient nebude trpět ne-

přístupu s důrazem na individuální potřeby nemocného. Náš multidisciplinární tým je složen

V roce 2020 využilo službu mobilní specializované paliativní péče 124 pacientů – nejmladšímu pacientovi bylo 37 let, nejstaršímu 97 let.

nevyléčitelného onemocnění, věku, chronické-

Odborné sociální
poradenství, poradna
hospicové a paliativní
péče

ho onemocnění či jiného zdravotního postižení.

Hospicová poradna nabízí podporu, radu a in-

Na základě tohoto nastavení umožňujeme rodi-

formace ke zmírnění, zvládání a řešení tíživých

nám, jež o tyto osoby pečují, nezbytný odpoči-

sociálních situací, ve kterých se nacházejí ne-

nek a prostor pro vyřízení si svých záležitostí

vyléčitelně nemocní nebo umírající, jejich blíz-

a v neposlední řadě podporu a zaučení v pečo-

cí a osoby pozůstalé.

vatelských úkonech. Cílem terénní odlehčovací

Poradenství probíhá prostřednictvím telefo-

služby je posílit možnost klientů být co nejdéle

nické, e-mailové a písemné komunikace nebo

v domácím prostředí mezi svými nejbližšími.

formou osobních setkání v prostředí hospice.

V roce 2020 naše terénní odlehčovací služ-

Nabízíme poradenství také terénní formou pro

ba poskytla péči celkem 110 klientům v rámci

příbuzné a blízké těžce nemocných osob, kteří

6445,66 hodin přímé péče.

pečují a doprovázejí v domácím prostředí. Po-

Terénní
odlehčovací služba
Posláním terénní odlehčovací služby je pomáhat osobám se sníženou soběstačností z důvodu

radenství je poskytováno zdarma.
Naše cíle:

• zvyšovat prostřednictvím poskytnutých in-

formací kompetence, dovednosti a schopnosti pečujících osob tak, aby se mohly starat
o nevyléčitelně nemocného do konce života
nebo podávat informace o zajištění adekvátní péče ve zdravotním či sociálním zařízení

• poskytovat informace, radu a podporu nevyléčitelně nemocným ke zmírnění dopadu
onemocnění na jejich život

• podporovat pečující při doprovázení nemocného v posledních dnech života a po úmrtí
nabízet pomoc pozůstalým
Poradna se orientuje na vážně nemocného
člověka z hlediska jeho individuálních potřeb
i z hlediska jeho vztahové sítě. Reflektuje potřeby klienta i jeho rodiny. Hospicová poradna poskytuje základní a odborné sociální poradenství.
V roce 2020 jsme v rámci činnosti hospicové
poradny poskytli službu 607 klientům prostřednictvím 3117 intervencí a 221 kontaktů.
80 % poradenské služby bylo realizováno ambulantní formou, 20 % terénní formou.

Půjčovna pomůcek

Dobrovolníci

hu roku zcela omezit firemní dobrovolnictví

Pomůcky byly v roce 2020 zapůjčeny celkem

Dobrovolnictví je nedílnou součástí poskyto-

tivity. Zpočátku jsme všichni doufali, že se se-

292krát, největší zájem byl o chodítka, poloho-

vané hospicové péče. Jednou ze stěžejních my-

tkáme za krátký čas, bohužel situace to neu-

vací lůžka a toaletní křesla. Přesnou statistiku

šlenek dobrovolnického programu je nabíd-

možnila po řadu měsíců. Přes veškerá omezení

zachycuje následující graf:

nout pacientům možnost aktivně trávit volný

se ale podařilo týmu dobrovolníků odpracovat

čas a zažít radost z tvoření, podporu i lidské

neuvěřitelných 1346 dobrovolnických hodin.

společenství.

Velkým povzbuzením v této složité době bylo

Dobrovolnický tým tvoří 65 členů ve věkovém

30 zájemců o dobrovolnickou službu, kteří na-

rozmezí od 20 do 93 let. Dobrovolníci docháze-

bízeli svůj čas, odborné znalosti, elán i fyzic-

jí přímo k lůžku pacientů, zajišťují pravidelné

kou sílu ku pomoci ostatním bez ohledu na

středeční kavárny, doprovází pacienty do kaple

možná rizika.

na mši svatou, vypomáhají s provozními záleži-

Všem dobrovolníkům i zájemcům děkujeme za

tostmi (administrativní činnosti, skládání prád-

jejich obětavou a nezištnou pomoc, které si ve-

la, péče o květiny, údržba hospicové zahrady),

lice vážíme.

Počty vypůjčených pomůcek
za rok 2020
68

54

48

38

34
17

12

10

6

3

2

při pořádání charitativních akcí i při organizaci
setkání s pozůstalými.
Dobrovolnictví bylo v uplynutém roce poznaPočty vypůjčených pomůcek za rok 2020

menané epidemiologickou situací stejně jako
jiné oblasti společenského života. Vzhledem
k celostátním opatřením bylo nutné v průbě-

a částečně utlumit i ostatní dobrovolnické ak-

Akce pro odbornou
a laickou veřejnost
• Postní meditace s koncertem Graffova kvarteta – Římskokatolická farnost sv. Augustina
v Brně

•
•
•
•

Virtuální benefiční Běh pro Hospic sv. Alžběty
Papučový den – kampaň „DOMA“
Hudební nešpory v Červeném kostele
Série dobročinných adventních online vystoupení a vánoční online koncert Gloria
Brunensis pro Hospic sv. Alžběty – „Pomoci
zpěvem“

• Vánoční online koncert PLAISIRS DE MUSIQUE
z kaple sv. Alžběty

Dotace, sponzoři
a dárci
Provozní dotace z veřejných zdrojů:
Statutární město Brno

3.350 tis. Kč

Jihomoravský kraj

1.362 tis. Kč

Ministerstvo práce a sociálních

2.873 tis. Kč

věcí společně s JMK
Ministerstvo zdravotnictví

2.637 tis. Kč

Nadace a nadační spolky:
DNES POMÁHÁM, z.s., Fórum dárců z.s., Nadace
AGROFERT, Nadace Multicraft, Nadace VIA
Právnické osoby:
Accace Outsourcing s.r.o., AJ Technology, s.r.o.,
AK signal Brno a.s., Alergologie Vágnerová s.r.o.,
ATLANTIS, spol. s r. o., BALUN geo s.r.o., BANADOR, s.r.o., BDO Czech Republic s.r.o., BIBUS
s.r.o., BÍLÝ MEDVĚD PUBLIC RELATIONS, s.r.o.,

BPP spol. s r.o., Brněnské komunikace a.s., CABD

MI družstvo invalidů, New BTS, a.s., O DŮM

Invest s.r.o., Company SolarWinds Czech s.r.o.,

DÁL - architekti s.r.o., Odovik, s.r.o., OKM Group

CS Brno s.r.o., Česká spořitelna, a.s., Daikin De-

Brno, spol. s r.o., OM Consulting s.r.o., OPTIK IN-

vice Czech Republic s.r.o., DCom, spol. s r.o.,

STRUMENTS s.r.o., Ordinace praktického lékaře

Dětská ORL s.r.o., Deutsche Telekom Services

Pod Palackého vrchem s.r.o., OSC, a.s., PF Con-

Europe Czech Republic s.r.o., DIABETOLOGIE Pi-

cept International BV, PFM-GROUP a.s., Praktik

sarčíková s.r.o., dobrý-instalatér.cz s.r.o., ELSA

Letkovská s.r.o., PRONA-SLUŽBY Kladno, s.r.o.,

Brno, z.s., EPMOS, spol. s r.o., EXIMUS COMMER-

PROSTAVBU s.r.o., Provyko s.r.o., QI GROUP a.s.,

CIO s.r.o., FINNLINE spol. s r.o., Farní sbor Čes-

Red Hat Czech s.r.o., RETRY s.r.o., ROS, a.s., RO-

kobratrské církve evangelické v Brně I, Fundos,

TEX Třebíč, s.r.o., Římskokatolická farnost Mě-

spol. s r.o., G.H.Z. RELA X, spolek, Generální do-

řín, SERVIS CENTRUM a.s., Sodexo Pass Česká

dávky staveb s.r.o., GIVT.cz s. r. o., GP-MED-

republika a.s., Solitea Česká republika, a.s., Spo-

GROUP s.r.o., Hustopečská mandlárna s.r.o.,

lečnost sester Ježíšových, Super Discount Com-

ILLKO, s.r.o., iMi Partner, a.s., IMP real s.r.o., IM-

puter, spol. s r.o., Teplárny Brno, a.s., Trikaya

PERA eqs,a.s., INTL FCSTONE LTD, JB s.r.o., Jiho-

Project Management a.s., TRYMET s.r.o., virtu-

moravský kraj, Kentico software s.r.o., Lopour

tibus a.s., Wiretech s.r.o., Wistron InfoComm

a syn, s.r.o., Matras & Matras reality, s.r.o., Mazel

(Czech), s.r.o., Zebra Technologies CZ s.r.o.

a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., MERO ČR,

Děkujeme také bezpočtu podnikajících osob

a.s., Slovenská katolícka misie v Bruseli Mission

a individuálních dárců, kteří v roce 2020 pod-

Catholique Slovaque Bruxelles a.s.b.l., MUDr.

pořili Hospic sv. Alžběty svými finančními

Holoubková - odborná ambulance, s.r.o., MYJÓ-

a věcnými dary.

Ekonomické ukazatele
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
Činnost hospice se dělí na hlavní a hospodář-

Celková výše osobních nákladů na statutárního

Celkové náklady roku 2020 byly 36 082 tis. Kč,

a dostavby severního křídla kláštera sv. Alžběty

skou činnost. Hlavní činností jsou obecně pro-

zástupce v roce 2020 činila 880 143 Kč. Členo-

z nichž nejvyšší položkou byly mzdové náklady

byly v roce 2020 uskutečněny náklady spojené

spěšné sociální a zdravotní služby. Hospodář-

vé správní a dozorčí rady vykonávají svou funk-

a s tím spojené odvody na sociálním a zdravot-

s administrací projektu ve výši 315 tis. Kč.

skou činnost tvoří poskytování nepravidelného

ci bez nároku na odměnu.

ním pojištění.

Největší nákladovou položkou roku 2020 byly

Náklady roku 2020 byly ovlivněny dopady ře-

osobní náklady, které se meziročně snížily

šení pandemie Covid-19. Spotřeba materiálu

o 832 tis. Kč a z celkových nákladů roku 2020

zahrnuje také náklady spojené s přímou péčí

tvořily 76,3 %. Pokles je vyvolán snížením zá-

o klienty všech našich služeb, ze kterých jsou

konných sociálních nákladů a snížením nákladů

nejvýznamnější následující položky:

na DPP a DPČ (vliv pandemie Covid-19). Složky

jednorázového ubytování a stravování příbuzných pacientů.

NÁKLADY

Finanční majetek ke konci období (31. 12. 2020):

39000

• Finanční prostředky na bankovních účtech

36250

19.563 tis. Kč.

34500

• Finanční hotovost v pokladně 71 tis. Kč.

32750

Organizace v roce 2020 dosáhla výnosů

29000

2018

osobních nákladů roku 2020:

Zdravotnický materiál

834 tis. Kč

Hlavní pracovní poměr

Strava pro pacienty

777 tis. Kč

Dohoda o provedení práce

Evidovaný materiál drobný

346 tis. Kč

Dohoda o pracovní činnosti

19.321 tis. Kč
1.063 tis. Kč
126 tis. Kč

Celkové náklady na služby v roce 2020 byly opro-

Zákonné sociální pojištění

4.798 tis. Kč

Vývoj nákladů v letech 2017-2020 v @s. Kč

ti roku 2019 sníženy o 760 tis. Kč. Ke snížení ná-

Zákonné zdravotní pojištění

1.741 tis. Kč

Celkové náklady roku 2020
bylynákladů
36 082 @s.vKč,
z nichž2017-2020
nejvyšší položkou
bylyKč
mzdové náklady a s Gm
Vývoj
letech
v tis.
po zdanění. Výsledek hospodářské činnosti

kladů na služby došlo s ohledem na ukončení pro-

V souvislosti s investiční činností došlo k akti-

byl 57 tis. Kč po zdanění.

nájmu budov v bývalé LDN na Červeném kopci.

vaci do DHM části mezd vybraných pracovníků

V souvislosti s přípravou projektu Rekonstrukce

hospice, kteří se podílejí na projektu Rekon-

sledek hlavní činnosti roku 2020 byl 93 tis. Kč

2019

543 tis. Kč

2020

36 232 tis. Kč; náklady byly 36 082 tis. Kč. Vý-

2017

Léky

spojené odvody na sociálním a zdravotním pojištění.

Náklady roku 2020 byly ovlivněny dopady řešení pandemie Covid-19. Spotřeba materiálu zahrnuje
také náklady spojené s přímou péčí o klienty všech našich služeb, ze kterých jsou nejvýznamnější
následující položky:
Léky

543 @s. Kč

strukce a dostavby kláštera sv. Alžběty. Došlo

VÝNOSY

ve výši 16.195 tis. Kč. Oproti roku 2019 je ná-

Provozní dotace v celkové výši 10.222 tis. Kč se na

tak ke snížení ročních nákladů o 100 tis. Kč. Po

V roce 2020 byly celkové výnosy organizace ve

růst výnosů od zdravotních pojišťoven o 2.142

výnosech podílely z 28,21 %. V rámci získaných

dokončení stavby budou tyto náklady odepiso-

výši 36.232 tis. Kč.

tis. Kč. Na celkovém výnosu se nejvíce podílela

dotací byly také prostředky z dotačních progra-

Všeobecná zdravotní pojišťovna ze 69 %.

mů vypsaných v souvislosti s šířením pandemie

vány společně se stavbou. Dále celkové odpisy
majetku v roce 2020 činily 1.483 tis. Kč. Daň

39000

z příjmu pro rok 2020 činila 117 tis. Kč.

38000

Covid-19, konkrétně na zvýšené náklady a odměny pracovníků zdravotních a sociálních služeb.
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34000
33000
32000

z pořádání veřejných sbírek byly 72 tis Kč.

31000
30000
29000

Odpisy, prodaný majetek
ak@vace DHM
Poskytnuté příspěvky
daň z příjmu

2017

2018

2019

2020

Tržby od zdravotních pojišťoven roku 2020 v %
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2020 v %pojišťoven roku 2020 v %
Tržby odroku
zdravotních
Vývoj výnosů v letech 2017-2020 v tis. Kč

Zastoupení nákladových položek v roce 2020

Další významné výnosy za vlastní výkony jsou:

Další významné výnosy za vlastní výkony jsou:

Tržby za vlastní výkony představují výnosy
na jsou:
péči
4.389 tis. Kč
Další významné výnosy zaPříspěvky
vlastní výkony
Příspěvky na péči
4.389 @s. Kč
vzniklé ze základní činnosti organizace, tzn.
Tržby za zvýšené sociální náklady 1.761 tis. Kč
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4.389 @s. Kč
NOSY
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Zastoupení nákladových položek v roce 2020

38000

36500

byly celkové výnosy organizace ve výši 36.155 @s. Kč.

nejvíce se na tom podílely zdravotní pojišťovny
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Tržby za vlastní výkony a zboží
Ostatní výnosy
Přijaté příspěvky
Provozní dotace

Tržby za vlastní výkony a zbo
Ostatní výnosy
Přijaté příspěvky
Provozní dotace
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Lidské zdroje

Stav majetku, pohledávek a závazků

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách v roce 2020 byl 69. Zároveň v Hospici sv. Alžběty o.p.s. pracovalo na dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti
celkem 50 osob.
V organizaci probíhala běžná fluktuace zaměstnanců, v níže uvedeném přehledu jsou uvedeny

2020

2019

2018

102.142 tis. Kč

42.469 tis. Kč

35.459 tis. Kč

průměrné evidenční počty zaměstnanců v jednot-

Dlouhodobý majetek

livých profesích za rok 2020.

Oprávky k dlouhodobému majetku

-20.729 tis. Kč

-19.246 tis. Kč

-17.741 tis. Kč

Ředitel 1,0; Asistentka administrativy/personalis-

Krátkodobý majetek

61.884 tis. Kč

32.016 tis. Kč

13.816 tis. Kč

tka 1,0; Ekonom/projektový manažer 1,0; Finanč-

Z toho:

ní referent 0,5; Fundraiser 2,0; Recepční 1,0; Asis-

Pohledávky odběratelé

1.596 tis. Kč

1.999 tis. Kč

30 tis. Kč

tentka provozu 1,0; Koordinátor dobrovolníků 0,5;

Poskytnuté provozní zálohy

360 tis. Kč

210 tis. Kč

300 tis. Kč

Údržbář 0,4; Uklízečky 2,0.

Nároky na dotace a ostatní zúčtování

39.181 tis. Kč

0 tis. Kč

33 tis. Kč

Lékaři 3,2; Všeobecné sestry a vrchní sestra 15,0;

se státním rozpočtem

Ošetřovatelé 2,25; Pečovatelé 5,25; Sanitáři 4,0;

Jiné pohledávky

1.058 tis. Kč

1.140 tis. Kč

774 tis. Kč

Pracovníci v sociálních službách 7,0; Sociální pra-

Krátkodobý finanční majetek

19.634 tis. Kč

28.272 tis. Kč

10.720 tis. Kč

covnice 3,15; Psycholog 0,5; Psychoterapeut DPP;

Jiná aktiva (náklady a příjmy příštích období)

55 tis. Kč

395 tis. Kč

1.959 tis. Kč

Vedoucí terénní odlehčovací služby 0,8.

2020

2019

2018

108.441 tis. Kč

35.415 tis. Kč

27.672 tis. Kč

Vlastní jmění (inv.dary)

11.662 tis. Kč

12.883 tis. Kč

14.095 tis. Kč

Fondy

85.367 tis. Kč

11.628 tis. Kč

2.102 tis. Kč

150 tis. Kč

39 tis. Kč

15 tis. Kč

Výsledek hospodaření minulých let

11.262 tis. Kč

10.865 tis. Kč

11.460 tis. Kč

Cizí zdroje

34.856 tis. Kč

19.824 tis. Kč

3.862 tis. Kč

Půjčka na investiční výstavbu dlouhodobá

12.000 tis. Kč

15.000 tis. Kč

0 tis. Kč

Závazky dodavatelé

19.331 tis. Kč

391 tis. Kč

248 tis. Kč

1.373 tis. Kč

1.650 tis. Kč

1.583 tis. Kč

Závazky instituce

693 tis. Kč

929 tis. Kč

878 tis. Kč

Závazky ostatní

695 tis. Kč

140 tis. Kč

208 tis. Kč

Závazky daňové

616 tis. Kč

236 tis. Kč

232 tis. Kč

Přijaté zálohy

87 tis. Kč

61 tis. Kč

53 tis. Kč

Jiná pasiva (výdaje příštích období, výnosy

61 tis. Kč

1.417 tis. Kč

660 tis. Kč

Vlastní zdroje
Z toho:

Výsledek hospodaření

Z toho:

Závazky zaměstnanci

příštích období)

Výrok auditora k účetní uzávěrce
Auditorská zpráva ze dne 22. 6. 2021 - Výrok bez výhrad.
Auditor: Ing. Jana Vaňková, oprávnění č. 1393

Zakladatelé, správní a dozorčí rada
Složení orgánů Hospice sv. Alžběty o.p.s.
bylo v roce 2020 beze změny.
Zakladatelé hospice

Správní rada

Dozorčí rada

Základní informace a kontakty

MUDr. Viola Svobodová

Ing. Zita Nováková – předsedkyně

MUDr. Hana Kvapilová – předsedkyně

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Kateřina Bunová (s. Bohumila)

Kateřina Bunová (s. Bohumila)

Marta Ondříková

Kamenná 207/36, 639 00 Brno

MUDr. Josef Drbal

Bc. Barbora Duroňová (s. Lucie)

JUDr. Jitka Smejkalová

IČ 26604582

Marie Kubková

JUDr. Iva Brožová

Mgr. Pavlína Mytyzková

MUDr. Hana Kvapilová

Ing. Hana Tomková

Ing. Naděžda Knězková, MBA

Statutární orgán - ředitel MUDr. Josef Drbal

Ing. Zita Nováková

Mgr. Robert Mečkovský

Bc. Veronika Kytnerová

Základní kontakt: info@hospicbrno.cz

JUDr. Jitka Smejkalová

Webové stránky: www.hospicbrno.cz
Datová schránka mf3nuqn
Bankovní spojení
27-9340720267/0100 - Komerční banka, a.s.
Dárcovský účet
2200422047/2010 - Fio banka, a.s.
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