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Výroční zpráva 2018 
Charity Hlučín

Vážení přátelé, 

dovolte mi poděkovat všem, kdo se podíleli 
na  hlučínském charitním díle v  roce 2018. 
Jsem rád, že Charita Hlučín je organizací, 
která spojuje a přitahuje ty, kteří chtějí po-
moci potřebným kolem nás. Jde o  stov-
ky lidí, kteří prostřednictvím Charity Hlučín 
ročně přiloží ruku k dílu. Nesmírně si vážím 
pomoci vás všech. 
Rok 2018 provázela složitá situace v do-
mácí zdravotní péči. Nevyhnula se ani naší 
Charitě. Financování založené na  plat-
bách zdravotních pojišťoven neumožňu-
je poskytnout kvalifikovaným zdravotním 
sestrám odpovídající ohodnocení. Proto 
jsme se připojili ke stávkové pohotovos-
ti sester domácí zdravotní péče, kterou 
vyvolala Charita ČR. Chceme a jsme při-
praveni tuto potřebnou službu poskyto-
vat dál, a  to v duchu charitního poslání. 
Nebudeme tedy poskytovat pomoc jen 
tam, kde je to ekonomicky výhodné, ale 
tam, kde je to potřebné.   
V sociálních službách byl loňský rok obdo-
bím materiální obnovy. Podařilo se nám díky 
úspěšným projektům omladit vozový park 
v terénních sociálních službách, v Charitním 

domově sv. Mikuláše proběhly velké opravy, 
např. vodovodních rozvodů, terasy či osvět-
lení. Pro pracovníky v přímé péči jsme poří-
dili kvalitní vybavení. 
Trendem současné doby jsou neustá-
le rostoucí požadavky na  odbornost, a  to 
na všech pozicích. Jsem rád, že i přes nut-
nou profesionalizaci a  systematizaci, jsme 
stále Charita s otevřeným srdcem. Důkazem 
je Národní potravinová sbírka, na  které se 
bez nároku na odměnu podílí zaměstnanci 
Charity Hlučín. Výtěžek jsme věnovali azylo-
vým domům na Hlučínsku. 
 Velké poděkování chci vyjádřit těm, bez kte-
rých by žádné charitní dílo na Hlučínsku ne-
existovalo. Je to mých 60 spolupracovníků 
– zaměstnanců Charity Hlučín, kteří každo-
denně nasazují své síly k pomoci potřebným 
nebo vytvářejí podmínky pro to, aby pomoc 
mohla probíhat. Děkuji vám za  vaši práci, 
nápady a energii. 
 
Na  závěr chci poděkovat za  Boží pomoc, 
bez které by naše snažení bylo marné. Bůh 
je zdrojem lásky, energie a  vnitřního klidu. 
A to vše pro naši práci nutně potřebujeme. 

Pavel Sobol 
ředitel Charity Hlučín

Úvodní slovo
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Vznik organizace, 
právní postavení, lidské zdroje 

Charita Hlučín je nestátní neziskovou organizací a patří mezi základní složky Diecézní Charity 
ostravsko-opavské, která spolu s ostatními charitami Čech a  Moravy tvoří sdružení Charita 
Česká republika. Charita ČR je právnickou osobou dle Kodexu kanonického práva. Je součástí 
(útvarem) římskokatolické církve registrované v ČR podle zákona č. 3/2002 Sb., od níž odvozuje 
svou právní subjektivitu. Evidována je podle téhož zákona. 

Charita Hlučín byla zřízena jako právnická osoba dle zřizovacího dektretu vydaného arcibis-
kupem olomouckým dne 27. května 1991 ve smyslu kán. 114, Kodexu kan. práva. Právní 
subjektivita byla Charitě Hlučín delegována Ministerstvem kultury ČR dne 1. července 1994. 
V současné době je zřizovatelem Charity Hlučín Biskupství ostravsko-opavské.

Poslání

Posláním Charity Hlučín je poskytování 
kvalitních sociálních a  zdravotních služeb 
seniorům, lidem se zdravotním postižením 
a  lidem ohroženým sociálním vyloučením. 
Všechny služby poskytujeme s  důrazem 
na lidskou důstojnost a individualitu každé-
ho klienta, bez rozdílu náboženské, rasové 
či politické příslušnosti. Základním vzorem 
a východiskem naší činnosti je život a praxe 
Ježíše Krista dle učení Nového zákona. 

Statutární orgán 

Statutárním orgánem Charity Hlučín je ře-
ditel. 1. 5. 2017 byl jmenován ředitelem 
Pavel Sobol. 

Charitní rada k 31.12.2018

Mgr. Petr Křížák, MBA, LL.M. - předseda 
Mgr. Lukáš Hrubý - místopředseda 
P. Mgr. Petr Huvar – člen

Počet zaměstnanců v roce 2018 

Počet zaměstnanců k 31.12.2018:  54  
(+ 7 zaměstnanců na rodičovském příspěv-
ku, peněžité pomoci v mateřství či neplace-
ném volnu) 
Dohody o provedení práce: 8
Dohody o pracovní činnosti: 2
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Výroční zpráva 2018 
Charity HlučínPřehled služeb a projektů 

Terénní služby 

Charitní ošetřovatelská služba 
Charitní pečovatelská služba 
Osobní asistence 

Pobytové služby 

Charitní domov sv. Mikuláše – domov pro 
seniory

Ambulantní služby 

Sociálně terapeutická dílna 

Další služby a projekty 

Půjčovna kompenzačních pomůcek 
Právní poradna
Tříkrálová sbírka 
Sběr šatstva 
Pomoc lidem bez domova 
Národní potravinová sbírka  
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Statistika roku 2018

Počet klientů celkem  646
Počet klientů v hospicové péči 0 
Nejmladší klient  35 let
Nejstarší klient 99 let
Počet návštěv              18 226

Nejčastější úkony

Počet převazů   14 071
Počet odběrů  1 269
Injekční aplikace  2 351

Působnost služby 

Bohuslavice, Bolatice, Bělá, Chuchelná, 
Darkovice, Dobroslavice, Dolní Benešov, 
Děhylov, Háj ve Slezsku, Hať, Hlučín, Ost-
rava – Hošťálkovice, Jilešovice, Kobeřice, 
Kozmice, Kravaře, Ostrava – Lhotka, Lud-
geřovice, Markvartovice, Ostrava – Petřko-
vice, Píšť, Rohov, Strahovice, Sudice, Šilhe-
řovice, Štěpánkovice, Vřesina, Závada

Charitní ošetřovatelská služba 

Ošetřovatelská služba Charity Hlučín je nestátní zdravotnické zařízení a zajišťuje ošetřovatel-
skou péči v domácím prostředí. Posláním Charitní ošetřovatelské služby je zajistit odbornou 
ošetřovatelskou péči klientům v jejich domácím prostředí, kterou provádí registrované zdra-
votní sestry s praxí. Služba je určena lidem bez rozdílu věku, u kterých není nutná hospitali-
zace, ale jejich stav vyžaduje kvalifikovanou péči. Tu indikuje lékař nebo zdravotnické zařízení 
a  je plně hrazena zdravotními pojišťovnami. Charita Hlučín má uzavřenu smlouvy se šesti 
pojišťovnami. Službu poskytujeme 7 dnů v týdnu.
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Výroční zpráva 2018 
Charity Hlučín

Statistika roku 2018

Počet klientů 238 (164 žen a 74 mužů)
Počet pracovníků 8
Počet dopravních prostředků  5 automobilů  
 a 1 elektrokolo
Počet výkonů celkem 50 611
     - z toho 19 864 
 zajištění stravy od dodavatele 
 a zapůjčení jídlonosičů
Počet výkonů hodinově 5 940 hodin
Počet hodin rozvozu obědů  1 800 hodin

Působnost služby

Hlučín a 16 obcí Hlučínska a přilehlých částí 
Ostravy.
Působnost dle Krajské sítě:
Hlučín, Bělá, Bohuslavice, Bolatice, Darko-
vice, Děhylov, Dobroslavice, Dolní Benešov, 
Hať, Kozmice, Kravaře, Ludgeřovice, Mar-
kavartovice, Ostrava-Hošťalkovice, Ostra-
va-Lhotka, Ostrava-Petřkovice, Ostrava-
-Plesná, Píšť, Šilheřovice, Vřesina, Závada

Provoz Charitní pečovatelské služby  
v roce 2018 podpořili

Charitní pečovatelská služba  

Pečovatelská služba je terénní sociální službou dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních 
službách. Posláním pečovatelské služby je umožnit seniorům a  osobám se zdravotním 
postižením setrvat v jejich domácím prostředí, v kruhu svých nejbližších. Služba je přizpů-
sobena individuálním potřebám klientů. Službu poskytujeme 7 dnů v týdnu. Službu posky-
tujeme lidem, kteří jsou schopni i přes své zdravotní obtíže zůstat v domácím prostředí. Jde 
o osoby se zdravotním handicapem ve věku 27 – 64 let a seniory od 65 let.

města a obce Hlučínska

Provoz Charitní pečovatelské služby byl v roce 2018 podpořen dotací ze státního rozpočtu 
prostřednictvím Moravskoslezského kraje. Služba byla podpořena Moravskoslezským kra-
jem v rámci Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytová-
ním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2018.
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Osobní asistence 

Statistika roku 2018

Počet klientů 28 
 (21 žen a 7 mužů)
Počet pracovníků 4
Počet automobilů  3
Počet výkonů hodinově 4 316 hodin

Působnost

Hlučín a 9 obcí Hlučínska a přilehlých částí 
Ostravy.
Působnost dle Krajské sítě:
Bělá, Bohuslavice, Bolatice, Darkovice, Dě-
hylov, Dobroslavice, Dolní Benešov, Hať, 
Hlučín, Kozmice, Kravaře, Ludgeřovice, 
Markvartovice, Ostrava - Hošťálkovice, Os-
trava Lhotka, Ostrava - Petřkovice, Ostrava 
- Plesná, Píšť, Šilheřovice, Vřesina, Závada

Provoz Osobní asistence v  roce 2018 
podpořili

Osobní asistence je sociální službou dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Po-
sláním osobní asistence je poskytnout podporu a pomoc lidem se sníženou soběstačností, 
aby mohli žít plnohodnotně v jejich přirozeném prostředí. Osobní asistence = soubor konkrét-
ních činností a morální podpora klientům. Službu poskytujeme lidem bez omezení věkové 
hranice, kteří se snaží zůstat v domácím prostředí i přes svůj handicap, se kterým ne zcela 
zvládají každodenní úkony.

Provoz Osobní asistence Charity Hlučín byl 
v roce 2018 podpořen dotací ze státního roz-
počtu prostřednictvím Moravskoslezského 
kraje. Služba byla podpořena Moravskoslez-
ským krajem v rámci Programu na podporu 
financování běžných výdajů souvisejících 
s  poskytováním sociálních služeb včetně 
realizace protidrogové politiky kraje na  rok 
2018. Pořízení nového auta Škoda Citigo 
bylo v roce 2018 podpořeno Moravskoslez-
ským krajem v rámci Programu na podporu 
zvýšení kvality sociálních služeb poskytova-
ných v Moravskoslezském kraji na rok 2018. 

města a obce Hlučínska
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Výroční zpráva 2018 
Charity HlučínCharitní domov sv. Mikuláše 

Statistika roku 2018

Kapacita domova: 30 lůžek
Celkový počet klientů: 36
Počet klientů – žen: 4
Počet klientů – mužů: 32
Nově přijatí klienti: 7
Zemřelí klienti: 6
Průměrný věk: 84,9
Nejstarší klient: 98
Nejmladší klient: 61

Aktivity a projekty 

• Realizace canisterapie 
• Získání prostředků z  Výboru dobré vůle 

– Nadace Olgy Havlové na akreditovaný 
kurz Bazální stimulace pro pracovníky 
v přímé péči 

•  Zapojení do projektu „Ježíškova vnoučata“
•  Tradiční adventní jarmark
•  Kloboukový bál
•  Vystoupení dětí ze ZŠ Ludgeřovice, MŠ 

Ludgeřovice
•  Spolupráce s Klauny z Hati
•  Pravidelné mše svaté v kapli domova, do-

cházka dobrovolnice na duchovní čtení
•  Návštěva Vánočních trhů na Masarykově 

náměstí v Ostravě
• Setkávání v  rámci kavárniček, promítání 

filmů, procházky
•  Setkání s rodinnými příslušníky klientů domova

Provoz Charitního domova sv. Mikuláše 
v roce 2018 podpořili

Charitní domov sv. Mikuláše je pobytovou sociální službou dle zákona č. 108/2006 Sb. 
o sociálních službách. V Domově vytváříme seniorům prostředí blížící se co nejvíce skuteč-
nému domovu. Jsou zde obklopeni laskavou péčí, která zajišťuje jejich potřeby. Zároveň 
mohou žít svobodně a aktivně, v úzkém kontaktu s rodinou a svými vrstevníky.

Provoz domova pro seniory Charity Hlučín 
byl v  roce 2018 podpořen dotací ze stát-
ního rozpočtu prostřednictvím Moravsko-
slezského kraje. Služba byla podpořena 
Moravskoslezským krajem v  rámci Progra-
mu na podporu financování běžných výdajů 
souvisejících s poskytováním sociálních slu-
žeb včetně realizace protidrogové politiky 
kraje na rok 2018. Pořízení vozíků a kardi-
ackých křesel bylo v roce 2018 podpořeno 
Moravskoslezským krajem v  rámci Progra-
mu na  podporu zvýšení kvality sociálních 
služeb poskytovaných v Moravskoslezském 
kraji na rok 2018.
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Sociálně terapeutická dílna 

Sociálně terapeutická dílna Ludgeřovice, Charita Hlučín. V Sociálně terapeutické dílně po-
máháme klientům naplňovat jejich právo žít samostatný, soběstačný a plnohodnotný život 
ve společnosti. Poskytujeme podporu a pomoc lidem, kteří nenašli z důvodu svého posti-
žení uplatnění na otevřeném ani chráněném trhu práce.

Statistika roku 2018

Počet klientů:  40 klientů
 (29 žen a 11 mužů)
Počet zaměstnanců:  3
Okamžitá kapacita služby:  12

Dne 10. 7. 2019 jsme pro naše klienty 
uspořádali Pracovně terapeutický den v Hy-
undai Motor Manufacturing Czech s  r.o. 
V prosinci jsme se sešli na vánoční besídce. 
Tu jsme, ve  spolupráci s  restaurací Obec-
ní dům, uskutečnili v sále Obecního domu 
Ludgeřovice. Sváteční čas nám zpříjemnily 
se svým vystoupením děti ze Základní školy 
Ludgeřovice. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Působnost služby 

Působnost Sociálně terapeutické dílny Lud-
geřovice je v rámci Moravskoslezského kra-
je. Klienti k nám dochází převážně z Hlučína 
a  jeho okolních obcí. Dva klienti z Ostrav-
ska, dva z Opavska. 

Výrobky klientů

Výrobky klientů Sociálně terapeutické dílny 
je možné zakoupit na řadě kulturních a svá-
tečních akcí převážně v obcích Hlučínska. 

Provoz Sociálně terapeutické dílny  
v roce 2018 podpořili 

Provoz Sociálně terapeutické dílny Charity Hlučín byl v roce 2018 podpořen dotací ze státní-
ho rozpočtu prostřednictvím Moravskoslezského kraje. Služba byla podpořena Moravsko-
slezským krajem v rámci Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících 
s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2018.
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Výroční zpráva 2018 
Charity HlučínPůjčovna kompenzačních pomůcek 

Půjčovna kompenzačních pomůcek je důležitým doplňkem terénních služeb. V charitní půj-
čovně je možné si za výhodných podmínek zapůjčit například tyto pomůcky: elektricky 
polohovatelné skládací lůžko, invalidní vozík, WC křeslo, chodítko, jídelní stolek, stolička 
do sprchy, sedačka do vany, koncentrátor kyslíku, antidekubitní podložka s kompresorem, 
odsávačka, bioptronová lampa. 

Statistika roku 2018

Počet výpůjček 295
Počet elektricky polohovatelných lůžek 18
Počet invalidních vozíků 16
Počet toaletních křesel 24
Počet jídelních stolků 3
Počet chodítek 23
Ostatní pomůcky 14

Klienti půjčovny byli z těchto obcí:
Bělá, Bohuslavice, Bolatice, Darkovice, 
Dobroslavice, Dolní Benešov, Hať, Hlu-
čín, Chuchelná, Kozmice, Ludgeřovice, 
Markvartovice, Ostrava – Hošťálkovice, 
Ostrava - Petřkovice, Píšť, Strahovice, 
Šilheřovice, Štěpánkovice, Vřesina, Závada

Darem jsme dostali

jednu antidekubitní matraci.
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Další služby 

Právní poradna

Charita Hlučín nabízí zprostředkování právní pomoci, a to formou bezplatné právní porad-
ny. Poradna je otevřena každý poslední čtvrtek v měsíci od 15.00 do 17.00 hodin v sídle 
Charity Hlučín na ulici U Bašty 275 v Hlučíně. Tato právní poradna není sociální službou. 
Do poradny je nutné se předem objednat. V roce 2018 využilo služby právní poradny 48 
klientů.
Právní poradnu zajišťuje na dobrovolnické bázi renomovaná advokátní kancelář  
Křížák&Partneři.

Sběr šatstva  

Pravidelně každý měsíc kromě července a srpna probíhal v roce 2018 sběr šatstva.  Nej-
použitelnější  a  nejkvalitnější  části  oblečení  byly použity jako pomoc pro lidi bez domova 
z Hlučína a okolí. Zbylé  oděvy  byly  ponechány  Armádě spásy  pro další  potřebné.   

Pomoc lidem bez domova

V úzké spolupráci s městem Hlučín nabízíme možnost využití speciální buňky určené pro 
provedení hygieny lidí bez domova. Ta je k dispozici v areálu Technických služeb města 
Hlučín (Markvartovická 6, Hlučín) každé úterý od 9 do 11 hod. Jsme připraveni také dle 
konkrétních požadavků zajistit oblečení pro lidi bez domova. Každoročně se Charita Hlučín 
připojuje k Národní potravinové sbírce. Získané potraviny pak putují do azylových domů 
v nejbližším okolí. 
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Výroční zpráva 2018 
Charity HlučínTříkrálová sbírka 

Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Chari-
ta ČR a na Hlučínsku Charita Hlučín. V roce 
2018 se uskutečnil již 18. ročník. Úspěch 
celé  sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí, kte-
ří se rozhodnou nezištně pomoci dobré 
věci.  Tříkrálová sbírka je  největší dob-
rovolnickou akcí u nás. Velké poděkování 
patří všem dárcům, koordinátorům, kolední-
kům a pracovníkům městských a obecních 
úřadů. 

Vykoledovaná částka  2 232 989 Kč
Charitě Hlučín dle celostátně  
 určeného klíče 65% zůstalo  1 451 384 Kč.  
Do ulic vyšlo přes   1 100 koledníků. 

Výsledky Tříkrálové sbírky 2018  
dle jednotlivých obcí (v Kč)

Antošovice 14 960 Kč
Bělá 22 078 Kč 
Bohuslavice  103 828 Kč
Bolatice, Borová 130 573 Kč
Darkovice  67 199 Kč
Dolní Benešov 
a Zábřeh  147 681 Kč
Hať  112 039 Kč 
Hlučín - Bobrovníky 49 523 Kč
Hlučín – Darkovičky 80 036 Kč
Hlučín - město  249 173 Kč
Chuchelná  53 757 Kč
Kobeřice 145 281 Kč
Kozmice 78 278 Kč 
Kravaře, vč. Koutů a Dvořiska  242 388 Kč
Ludgeřovice  164 657 Kč
Markvartovice  68 000 Kč
Píšť  87 666 Kč
Rohov  31 605 Kč
Strahovice  45 639 Kč
Sudice  30 183 Kč
Šilheřovice  66 197 Kč
Štěpánkovice  142 371 Kč
Třebom 6 700 Kč
Vřesina 64 792 Kč
Závada  28 294 Kč

CELKEM:  2 232 898 Kč
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Technický úsek 

Technický úsek má na starost správu a údržbu budov, které jsou v majetku Charity Hlučín. 
Tedy o budovu správy v Hlučíně a Charitního domova sv. Mikuláše a Sociálně terapeutické 
dílny v Ludgeřovicích. Zároveň zajišťuje údržbu a rozvoj vozového parku, který čítá 14 aut. 
Pracovníci úseku komunikují s dodavatelskými a servisními organizacemi. Vedoucí tech-
nického úseku je zodpovědný za oblast BOZP, požární ochrany a dodržování technických 
norem a nařízení. Zajišťuje nákupy technického zařízení a vybavení. Do gesce úseku patří 
také zajištění úklidu. 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2018

Domov pro seniory

• oprava nádvoří u jídelny, odstranění staré-
ho vzedmutého betonu, provedení izola-
ce, epoxidová stěrka, položení kamenné-
ho koberce TOPSTONE 

• úprava záhonů a výsadba nových okras-
ných keřů v okolí domova

• dodávka a montáž sít do oken klientů
• kompletní vymalování interiéru
• nátěr střešních oken Velux
• zakoupení 4 ks kardiackých křesel a 2 ks 

mechanických vozíků Meyra díky projektu 
„Účastním se, tedy jsem“ v Programu na 
podporu zvýšení kvality sociálních služeb 
v Moravskoslezském kraji

• oprava prasklého odpadu, obnova vlh-
noucího zdiva, položení nové podlahové 
krytiny

• výškové práce – mytí všech prosklených 
výloh

• zakoupení 3 ks nových antidekubitních 
matrací

• vybavení pokoje novým nábytkem
• výměna prasklého ohřívače, zásobníku 

TUV

Sociálně terapeutická dílna

• oprava potrubí TUV + SV + cirkulace, 
oprava SDK 

Osobní asistence

• pořízení dvou nových aut pro osobní asis-
tentky díky úspěšnému projektu v  Progra-
mu na podporu zvýšení kvality sociálních 
služeb v Moravskoslezském kraji a projektu 
Diecézní Charity Ostravsko-opavské 

14
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OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA

Adresa: U Bašty 275/3, 748 01 Hlučín
Vrchní sestra – Pavla Cigánová
Telefon: 595 042 368
Mobil: 603 502 779
E-mail: vrchni.sestra@charitahlucin.cz

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Adresa: U Bašty 275/3, 748 01 Hlučín
Vedoucí pečovatelské služby – Andrea Stra-
chotová, DiS.
Telefon: 595 042 368
Mobil: 603 502 753
E-mail: andrea.strachotova@charitahlucin.cz

OSOBNÍ ASISTENCE

Adresa: U Bašty 275/3, 748 01 Hlučín
Vedoucí asistenční služby – Andrea Stracho-
tová. DiS.
Telefon: 595 042 368
Mobil: 603 502 753
E-mail: andrea.strachotova@charitahlucin.cz

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮ-
CEK, PRÁVNÍ PORADNA, TŘÍKRÁLOVÁ 
SBÍRKA

Adresa: U Bašty 275/3, 748 01 Hlučín
Bc. Andrea Kostelníková
Telefon: 595 043 275
Mobil: 731 354 877
E-mail: andrea.kostelnikova@charitahlucin.cz

CHARITNÍ DOMOV SVATÉHO MIKULÁŠE

Adresa: Hlučínská 1330/7a, 747 14 Ludge-
řovice

Vedoucí domova – Mgr. Ivana Kostková, DiS.

Telefon: 595 020 562

Mobil: 603 501 993

E-mail: ivana.kostkova@charitahlucin.cz

Zástupce vedoucí domova a sociální pracov-

ník – Mgr. Sylvie Vaňková

Telefon: 595 020 550

Mobil: 732 444 543

E-mail: sylvie.vankova@charitahlucin.cz

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA

Adresa: Hlučínská 1330/7a, 747 14 Ludge-

řovice

Vedoucí dílny – Mgr. Kateřina Wojtas

Telefon: 595 053 929

Mobil: 603 502 618

E-mail: dilna@charitahlucin.cz

SPRÁVA

Ředitel – Pavel Sobol

Telefon: 595 043 275

Mobil: 603 184 049

E-mail: pavel.sobol@charitahlucin.cz

Zástupce ředitele a vedoucí technické-

ho úseku – Vojtěch Matušinec

Telefon: 595 020 565

Mobil: 603 502 058

E-mail: vojtech.matusinec@charitahlucin.cz

Mzdová účetní – Šárka Bernáthová

Telefon: 595 043 275

E-mail: mzd.ucetni@charitahlucin.cz
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Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31.12.2018 
(v celých tisících Kč)

AKTIVA

Dlouhodobý majetek celkem 12 777
Dlouhodobý hmotný majetek celkem 28 055
Pozemky 266
Umělecká díla, předměty a sbírky 24
Stavby 22 016
Hmotné movité věci a jejich soubory 4 428
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 970
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 351
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -15 278
Oprávky ke stavbám -11 514
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem -2 794
a souborům hmotných movitých věcí
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -970

Krátkodobý majetek celkem 9 937
Zásoby celkem 71
Materiál na skladě 55
Výrobky 16
Pohledávky celkem 688
Odběratelé 409
Poskytnuté provozní zálohy 153
Pohledávky za zaměstnanci 28
Ostatní daně a poplatky -1
Dohadné účty aktivní 99
Krátkodobý finanční majetek celkem 8 943
Peněžní prostředky v pokladně 80
Peněžní prostředky na účtech 8 863
Jiná aktiva celkem 235
Náklady příštích období 29
Příjmy příštích období 206
Aktiva celkem 22 714
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PASIVA

Vlastní zdroje celkem 20 629
Jmění celkem 20 660
Vlastní jmění 18 064
Fondy 2 596
Výsledek hospodaření celkem -31
Účet výsledku hospodaření -31
Cizí zdroje celkem 2 085
Krátkodobé závazky celkem 1 913
Dodavatelé 342
Ostatní závazky 5
Zaměstnanci 916
Ostatní závazky vůči zaměstnancům 23
Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění 520
Ostatní přímé daně 101
Jiné závazky 6
Jiná pasiva celkem 172
Výdaje příštích období 172
Výnosy příštích období
Pasiva celkem 22 714
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Výkaz zisků a ztráty k 31.12.2018  
(v celých tisících Kč) 

NÁKLADY

Spotřebované nákupy a nakupované služby 6 720
Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 2 665
Opravy a udržování 1 029
Náklady na cestovné 3
Náklady na reprezentaci 57
Ostatní služby 2 966

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 2

Osobní náklady 19 165
Mzdové náklady 13 950
Zákonné sociální pojištění 4 701
Zákonné sociální náklady 514

Daně a poplatky 41

Ostatní náklady 139
Odpis nedobytné pohledávky 8
Dary 14
Jiné ostatní náklady 117

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek 1 079
Odpisy dlouhodobého majetku 985
Prodaný dlouhodobý majetek 94

Poskytnuté příspěvky 10

Náklady celkem 27 156
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VÝNOSY

Provozní dotace 11 047

Přijaté příspěvky (dary) 782

Tržby za vlastní výkony a za zboží 14 465

Ostatní výnosy 711
Výnosové úroky 28
Jiné ostatní výnosy 683

Tržby z prodeje majetku (dlouhodobého nehmotného  
a hmotného majetku)

120

Výnosy celkem 27 125

Výsledek hospodaření před zdaněním -31
Výsledek hospodaření po zdanění -31

19



Vý
ro

čn
í z

pr
áv

a 
20

18
 

Ch
ar

ity
 H

lu
čí

n
Ek

on
om

ic
ká

 č
ás

t

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK (DHM) v tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek
Stav  

k 1.1.2018
Přírůstky Úbytky

Stav
k 31.12.2018

Stavby 22 016 0 0 22 016
Samostatné movité věci 4 859 242 674 4 427
Drobný DHM 1 010 0 41 969 
Pozemky 266 0 0 266 
Umělecká díla 24 0 0 24
Nedokončené investice 346 247 242 351
Celkem 28 521 487 957 28 053

DOTACE
Charitě Hlučín byly poskytnuty na charitativní činnost v r. 2018 tyto provozní dotace:

Poskytovatel dotace Výše poskytnuté dotace (v tis. Kč)
MPSV prostřednictvím MSK 8 451
Město Hlučín 1 000
Obec Ludgeřovice    720
Ostatní obce    96
Provozní dotace MSK    780
Provozní dotace celkem 11 046

Investiční dotace  MSK v r. 2018 činila 193,6 tis. Kč.         

Veškeré finanční prostředky dotací byly použity k  určeným účelům a ve stanovených termí-
nech vyúčtovány poskytovatelům.

DHM a dotace
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Organizační schéma Charity Hlučín 
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Města a obce Hlučínska: Bělá, Bohuslavice, 
Bolatice, Darkovice, Děhylov, Dobroslavice, 
Dolní Benešov, Hať, Chuchelná, Kobeřice, 
Kozmice, Kravaře, Markvartovice, Ostrava-
-Hošťálkovice, Píšť, Rohov, Sudice, Stra-
hovice, Šilheřovice, Štěpánkovice, Třebom, 
Vřesina, Závada. 

Římskokatolické farnosti: Bohuslavice, Bola-
tice, Dolní Benešov, Hať, Hlučín, Chuchelná, 
Kobeřice, Kozmice, Kravaře, Ludgeřovice, 
Píšť, Strahovice, Sudice, Šilheřovice, Ště-
pánkovice, Vřesina, Závada. 

Ambra Trade s.r.o., Apoštolská církev Hlu-
čín, Asociace poskytovatelů sociálních slu-
žeb, CINE – servis s.r.o. - Jaroslav Loskot, 
Core Trade s.r.o., Dům sv. Eufrasie, Fontá-
na Hlučín, Gymnázium Josefa Kainara Hlu-
čín, Chrámový sbor Hlučín, Chrámový sbor 
Kozmice, Informační centrum a  muzeum 
Hlučínska, EVAVIT s.r.o. – Lékárna U Vítka, 
MAS Hlučínsko, Městská policie Hlučín, 
Moravskoslezský audit, s.r.o., Nová šance, 
SODEXO – Plníme přání seniorů, Technické 
služby Hlučín, ZŠ Ludgeřovice, Církevní MŠ 
Ludgeřovice, ZŠ Ostrava-Hošťálkovice.

MUDr.  Baldermanová Milena, MUDr.  Bar-
tusková Marie, MUDr.  Bednařík Petr, 
MUDr.  Dobešová Jiřina, MUDr.  Dumb-
rovská Lenka , MUDr.  Feriancová Hana, 
MUDr.  Havlová Iveta, MUDr.  Havlík Martin, 

MUDr. Henzl Jiří, MUDr. Holinková Balgaro-
vá, MUDr. Honka Marek, MUDr. Horkel Pa-
vel, MUDr. Janíková Radka, MUDr. Janková 
Jana, MUDr. Kazdová Jaromíra, MUDr. Kra-
tochvílová Eva, MUDr.  Kubatá Markéta, 
MUDr. Kubina Daniel, MUDr. Kubinová Anna, 
MUDr.  Kulaviak Ladislav, MUDr.  Kulhavý 
Jiří, MUDr.  Lebeda Jiří, MUDr.  Mateřánko-
vá Alexandra, MUDr.  Menšíková Tereza, 
MUDr. Michalská Miroslava, MUDr. Michalský 
Karel, MUDr. Mokroš Radim,  MUDr. Murc-
ková Lenka, MUDr. Muroňová Darina, 
MUDr.  Ondrušová Claudia, MUDr.  Papuga 
Tomáš, MUDr. Palzerová Darja, MUDr. Paz-
ďora Vlastimil, MUDr.  Pchálek Jáchym, 
MUDr.  Plasgurová Hilda, MUDr.  Pokludo-
vá Krista, MUDr.  Pudich Erich, MUDr.  Pu-
dichová Jana, MUDr.  Řehořová Dagmar, 
MUDr.  Řehová Eva, MUDr.  Štaier Lumír, 
MUDr. Vermeš Josef, MUDr. Víteček Oldřich.

Fakultní nemocnice Ostrava, Městská ne-
mocnice Ostrava, Slezská nemocnice 
v Opavě, Vítkovická nemocnice.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, 
Oborová zdravotní pojišťovna, Revírní bratr-
ská pokladna, Vojenská zdravotní pojišťovna, 
Všeobecná zdravotní pojišťovna, Zdravotní 
pojišťovna Ministerstva vnitra ČR.

Zvláštní poděkování všem koordinátorům 
a koledníkům Tříkrálové sbírky. 

Poděkování partnerům
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