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Pracoviště: Hospic Štrasburk, Bohnická 12/57, Pha 8 

                     Hospic Štrasburk, Malovická 3304/2,Pha 4 
 



Výroční zpráva za rok 2011 
 

V roce 2011 naše Občanské sdružení kontinuálně provozovalo hospicový dům /onkologický 

lůžkový hospic/  v Praze 8 v Bohnicích a to již 13. rokem. Tento dům je umístěn v těsné 

blízkosti areálu psychiatrické léčebny v Bohnicích a má kapacitu 25 lůžek. Jen jeden pokoj je 

dvoulůžkový /používá se však též jako jednolůžkový/. Hospic poskytuje své služby pacientům 

v terminální fázi onkologických onemocnění. 

Hospic je akreditovaným pracovištěm pro LF UK, slouží jako výukové pracoviště pro 

studenty mimopražských universit a jako výukové pracoviště i pro studenty středních 

zdravotnických škol.    

 

S koncem roku 2010 bylo s MČ Praha 4 uzavřeno jednání o pronájmu nového hospicového 

domu na Praze 4, v Malovické ulici na Spořilově. Tento dům má kapacitu 30 lůžek a kromě 

poskytování péče pro pacienty s onkologickými onemocněními poskytuje též hospicovou péči 

pro pacienty s chronickými interními a neurologickými chorobami. Rovněž tento hospic 

působí jako výukové pracoviště pro VOZŠ a SZŠ v rámci výuky studentů připravujících se na 

výkon povolání v profesi všeobecné sestry. 

 

MČ Praha 4 jako investor výstavby a majitel objektu dokončila jeho stavbu a vybavení 

v souladu s nejvyššími standardy pro takové zařízení, jakým je hospic. Náklady na personální 

zajištění neslo pracoviště hospice v Bohnicích, na tyto náklady byla využita část daru MHMP, 

původně určená pro nábytkové vybavení pro hospic v Malovické ul. Toto nábytkové zařízení 

však zajistila MČ Praha 4 a tím nám též uvolnila část daru pro další využití. Materiální 

náklady, které byly z tohoto daru placeny pro Hospic v Malovické nepřekročily zlomek 

objemu finančního daru. Veškeré finanční prostředky tak byly přesunuty na rok 2011. 

Bohužel však bez jasné domluvy předchozího ředitele ing. Hellera s MHMP. Zbytek daru pro 

hospic v Malovické od MHMP byl použit jak pro mzdy, tak pro nutné provozní náklady a 

nájemné podle ing. Hellerem podepsané nájemní smlouvy (nájemní smlouva nabyla účinnosti 

5.1.2011). Ing Heller podepsal nájemní smlouvy bez dohody  se SR. Následná jednání SR  

s MČ 4 o změnu nájemní smlouvy a snížení stanoveného nájemného, byla bezúspěšná. 

Až do 1.7.2011 nám  pojišťovny nehradily poplatky za pacienty, kteří byli zkušebně přijímáni 

od konce března 2011. Bylo to m.j. způsobeno tím, že tehdejší ředitel ing. Heller neobstaral 

registraci tohoto pracoviště jako zdravotnického zařízení u MHMP (mělo se jednat o rozšíření 

registrace občanského sdružení i pro další hospicový dům). Lze tedy odůvodněně tvrdit, že 

ekonomicky se Hospic Štrasburk v Malovické ul. postavil na vlastní nohy až od 1.7.2011 a že 

všechny předchozí platby šly na účet hospice Štrasburk v Bohnicích.   

Samozřejmě je třeba poznamenat, že občanské sdružení Hospic Štrasburk je jako účetní 

subjekt jednotný a s výjimkou odděleného účtování grantů a dotací neodděluje jednotlivé 

hospicové domy.      

V červenci a v srpnu se hospic postupně  plnil pacienty, obložnost  v hospici v Malovické 

byla v červenci 60,75%, v srpnu 67,6% , v září  již 83,33% , v říjnu až v prosinci 95-96% 

(toto číslo představuje 29 pacientů (na celkový počet 30 lůžek); to znamená, že je hospic 

v Malovické koncem roku již  téměř 100% naplněn (při odchylce je nutno počítat čas 



k propuštění a přijmutí nového pacienta). Počet hospitalizovaných pacientů od 1. července do 

31.12 2011 je 80 a průměrná ošetřovací doba je 69,7 dne  a počet ošetřovacích dnů je 4 600.  

Do budoucnosti uvažujeme o tom, že ponecháme 1 jednolůžkový pokoj volný pro případné 

nutné přijetí pacienta ze sociálních důvodů; je zde však třeba zvažovat, že tím se budeme 

v zásadě připravovat o stabilní příjem z denní taxy; proto je třeba o této věci ještě uvažovat a 

rozhodnout se v závislosti na ekonomické stabilitě.                

Obložnost v hospici v Bohnicích je nižší – 78,00%. Je to jednak způsobeno striktním 

dodržením onkologických diagnóz u pacientů hospicového domu a dále pak se bohužel stále 

potýkáme, a to již několik let, se stejným problémem, kdy přijímaní pacienti jsou v tak 

špatném zdravotním stavu, že umírají i do 24hodin po převozu (někdy i dříve), což je zoufalá 

situace jak pro pacienty, tak pro jejich příbuzné a je to samozřejmě také vedle etického 

problému problém  ekonomický. 

Vedení hospiců v novém roce se pokusí vstoupit do jednání s nemocnicemi, které jsou 

hlavními partnery z hlediska spolupráce v péči o pacienty v regionu a pokusí se vysvětlit 

nadbytečnost některých úkonů prováděných u pacientů  v terminálním stadiu nemoci. 

Počet hospitalizovaných pacientů je 221, zemřelo 204 a 17 bylo propuštěno. Průměrná 

ošetřovací doba byla 32,1 dne a počet ošetřovacích dnů  bylo 7 110. 

 

V roce 2011 pokračovalo provozování Domova seniorů na Roztylském náměstí, ale pro 

neplacení nájemného bývalým ředitelem jsme dostali výpověď z nájmu k 31.8.2011, což nás 

velmi ekonomicky zatížilo, bylo nutno postupně omezovat provoz a hlavně platit odstupné 

pro zaměstnance při hromadné výpovědi.   

Pro mnohé chyby, kterých se dopustil bývalý ředitel ing. Heller, byl odvolán ze své funkce 

rozhodnutím SR OSHŠ a následně byl vyloučen i z občanského sdružení. Od 15.6.2001 

vykonával dočasně funkci ředitele předseda SR OS MUDr. Dalibor Stejskal a od 1.9. 2011 se 

pak funkce ujala MUDr. Hana Šrámková, která byla vybrána ve výběrovém řízení. 

 

Bohužel velké finanční problémy, které se postupně objevovaly, ať už to bylo odstupné pro 

zaměstnance DS při hromadné výpovědi, kterou jsme byli nuceni podat při výpovědi od MČ 

Praha 4, tak dále i zjištění neplacení zdravotního  pojištění za zaměstnance, špatně vyúčtované 

granty od MČ /Praha 2 a 4/,   nám velmi ztěžovaly práci a finanční situaci tak, že každý měsíc 

jsme v podstatě bojovali o to, abychom mohli vyplácet  mzdy zaměstnancům.  

Běžnou kancelářskou práci bývalý ředitel ing. Heller zanedbával do té míry, že se neustále 

potýkáme s problémy vyplývajícími s nepředané dokumentace, neexistence některých výkazů, 

či podkladů apod. 

Rovněž neexistence účetní uzávěrky za r. 2010 nám značně zkomplikovala situaci. Nemohlo 

dojít k včasnému vyúčtování dotace z MPSV za rok 2010 a k následnému auditu a nemohlo 

dojít ani k vyřešení nedoplatku na FÚ Prahy 8. 

Otázka zisku vykázaného v daňovém přiznání je sama o sobě velmi problematickou. Účetní 

uzávěrka, která byla správní radou po ing. Hellerovi požadována od jara 2011 nebyla dosud 

dodána a až koncem září jsme dostali pouze účetní dokumentaci jakkoliv nezpracovanou. 

Účetnictví za předcházející 3 roky /2007-2009 - údajně vyhořelý počítač/, které mělo být 

dodáno do konce  roku 2011, dle usnesení SR,  rovněž nemáme k dispozici. 



K tomu poznámka: vedení účetnictví měla plně, kromě jiného, zajišťovat spolupracující 

organizace – společnost AKLÉPIOS s.r.o. (jediný společník a jednatel ing. J. Heller). S touto 

společnosti měla pravděpodobně smlouvu účetní, která zpracovávala (měla zpracovávat) 

účetnictví pro os Hospic Štrasburk.  

Registraci na provozování  sociál. odlehčovacích služeb (určené pro Dům seniorů) jsme 

pozbyli 30.9.2011 na základě oznámení ing. Hellera ještě v červnu 2011. Současně došlo k 

ukončení provozu DS na základě výpovědi z MČ Praha 4 k datu 31.8.2011. 

Rok 2011 byl pro naše OS velmi komplikovaný a náročný, před Vánocemi zemřel  navíc ještě 

dlouholetý předseda SR MUDr Dalibor Stejskal, který by byl pro nás velkou oporou a platnou 

silou svým pracovním nasazením. Ale věřím, že nás problémy spojené s vedením a 

financováním hospice stmelily a že jsme vytvořili dobrou „partu“, která překoná všechny 

zbývající problémy. 

 

 

 

 

                            

 

Praha, 9.7. 2012                                             

 

 

                                                                                                 MUDr Hana Šrámková 

                                                                                                        ředitelka HŠ 
 



Přehled využití lůžkového fondu od 01.01.2011 do 01.01.2012
Převzetí z odd. Překlad na odd. I Počet OD IObložnostl p!ůQ1ěrná.1

Kód NZIS Oddělení Příjem jiného stejného Propuštěn Zemřelí jiné stejné I k t •. kaoacřt % losetrovaclI s u ecny apact a, v o i doba f

88500 Hospic Praha 8 - Bohnice 221 O O 17 204 O O I 7110 9150 77,7 32,17
88600 Hospic Praha 4 -Malovická 80 O O 6 46 O O I 4600 5550 82,9 69,7

CELKEM 301 O O 23 250 O O I 11710 14700 ! 79,7 40,8

Počet lůžek na stanicích
Název oddělení Kód NZIS Od data Do data

Lůžka
použitelné

Lůžka nepoužitelné
personál. dův. technických dův

Pracoviště A 88500 01.01.2011 01.01.2012 12
Pracoviště B 88500 01.01.2011 01.01.2012 13
Pracoviště A 88600 01.07.2011 01.01.2012 14
Pracoviště B 88600 01.07.2011 01.01.2012 16

Datum tisku: 03.07.2012 Stránka číslo:



Ministerstvo financí

schváleno MF

čj.283/77 225/2001 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

s účinností pro účetní jednotky účtující podle

 účtové osnovy pro nevýdělečné organizace

Účetní jednotka doručí: 

1x příslušnému finančnímu orgánu

číslo

A K T I V A řádku

b

001

(012) 002

(013) 003

(014) 004

(018) 005

(019) 006

(041) 007

(051) 008

009

(072) 010

(073) 011

(074) 012

(078) 013

(079) 014

015

(031) 016

(032) 017

(021) 018

(022) 019

(025) 020

(026) 021

(028) 022

(029) 023

(042) 024

(052) 025

026

(081) 027

(082) 028

(085) 029

(086) 030

(088) 031

(089) 032

033
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účetního období účetního období 

Úč NO   1 - 01

Občanské sdružení Hospic Štrasburk

Bohnická 12/57

181 00  Praha 8

Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 

A.

1.

Stálá aktiva       ř.009-015+026-033+041

Software

Ocenitelná práva

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 

2.

                                                        Součet   ř. 002 až   008

Dlouhodobý

nehmotný

majetek

- nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 

Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 

- softwaru

- ocenitelným právům

- drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

Oprávky k 

- ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 

Pozemky

Umělecká díla a předměty

hmotný Stavby 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 

3.

Dlouhodobý

                                                        Součet   ř. 010 až 014

Pěstitelské celky trvalých porostů 

Základní stádo a tažná zvířata 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 

majetek

27.6.2012

Odesláno dne

- ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 

4.

Oprávky k - samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 

za sestavení
Okamžik sestavení Razítko Podpis odpovědné osoby

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

42363

777

37

37

37

814

42010

3818

- pěstitelským celkům trvalých porostů

- základnímu stádu a tažným zvířatům

- drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 

46923

2146

2096

- k stavbám

                                                        Součet   ř. 016 až 025

1028

1095

1095

43

37

42514

991

37

42010

4094

80

47199

2146

2392

1095

1095

56335337

27.6.2012

Podpis osoby odpovědné

                                                        Součet   ř. 027 až 032

(v celých tisících Kč)

R O Z V A H A 

k   31.12.2011

IČO

61383457



číslo

A K T I V A řádku

b

(061) 034

(062) 035

(063) 036

(066) 037

(067) 038

(069) 039

(043) 040

041

042

(112) 043

(119) 044

(121) 045

(122) 046

(123) 047

(124) 048

(132) 049

(139) 050

051

052

(311) 053

(312) 054

(313) 055

056

(315) 057

(335) 058

(336) 059

(341) 060

(342) 061

(343) 062

(345) 063

(346) 064

(348) 065

(358) 066

(373) 067

(375) 068

(378) 069

(391) 070

071

(211) 072

(213) 073

(221) 074

(251) 075

(253) 076

(256) 077

(259) 078

(261) 079

080

(381) 081

(385) 082

(386) 083

(388) 084

085

086

Kursové rozdíly aktivní 

Dohadné účty aktivní

294

                                                        Součet   ř. 072 až 079

4.

Přechodné

účty 

aktivní 

                                                        Součet   ř. 081 až 084

Náklady příštích období 

Příjmy příštích období 

279

8577 1918

15

1661

Krátkodobý

Dlužné cenné papíry k obchodování

Ostatní cenné papíry 

Pořízení krátkodobého finančního majetku 

Peníze na cestě (+/-)

7978

73024999

finanční 

majetek

Pokladna 

Ceniny 

Bankovní účty 

Majetkové cenné papíry k obchodování 

3.

Nároky na dotace a ost.zúčt.s rozp.orgánů územ.samosprávných celků

Pohledávky za účastníky sdružení 

Opravná položka k pohledávkám 

599 258

Pohledávky za zaměstnanci 

Poskytnuté provozní zálohy                     (z účtu 314 mimo ř. 051)

Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění  

Daň z příjmů 

Ostatní přímé daně 

234

1944

509 352

                                                        Součet   ř. 053 až 069  minus 070

2.

Pohledávky 

Odběratelé 

Směnky k inkasu 

Pohledávky za eskontované cenné papíry 

Ostatní pohledávky

Daň z přidané hodnoty 

Ostatní daně a poplatky 

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

Poskytnuté zálohy na zásoby                                        (z účtu 314)

Nedokončená výroba 

Polotovary vlastní výroby 

Výrobky 

Zvířata 

                                                        Součet   ř. 043 až 051

1.

Zásoby 

Materiál na skladě

Materiál na cestě 

Zboží na skladě 

Zboží na cestě 

Ostatní dlouhodobý finanční majetek 

Pořízení dlouhodobého finančního majetku 

                                                        Součet    ř. 034 až 040

B. Oběžná aktiva                                         ř. 052+071+080+085

Majetkové účasti v podnicích s podstatným vlivem

Dlužné cenné papíry držené do splatnosti 

Půjčky podnikům ve skupině 

Ostatní dlouhodobé půjčky 

Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni

5.

účetního období účetního období 

a 1 2

Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem

Dlouhodobý

finanční 

majetek

13576 9514

2608 4773

55939 52028                      ÚHRN  AKTIV                       ř. 001 + 042

Pohledávky z pevných termínových operací 

Pohledávky z emitovaných dluhopisů 

Jiné pohledávky 

1650

232
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číslo

P A S I V A řádku

b

087

(901) 088

(911) 089

(921) 090

091

(963) 092

(931) 093

(932) 094

095

096

(941) 097

(953) 098

(954) 099

(955) 100

(958) 101

(959) 102

103

(321) 104

(322) 105

(324) 106

(325) 107

(331) 108

(333) 109

(336) 110

(341) 111

(342) 112

(343) 113

(345) 114

(346) 115

(348) 116

(367) 117

(368) 118

(373) 119

(379) 120

121

(951) 122

(231) 123

(232) 124

(241) 125

-(255) 126

(249) 127

128

(383) 129

(384) 130

(387) 131

(389) 132

133

134

                     Výjimku představují účty  336,341,342,343,345,346,348,373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech i v pasivech, přičemž 

                      rozdíl stran vstupuje 
                      a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Má dáti nad stavem obratu strany Dal.

                      b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Dal nad stavem obratu strany Má dáti. 

Poznámka:
                     Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obratů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto
                     výpočtu vstupují zůstatky do aktiv s kladným nebo záporným znaménkem. 

                     Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se zjišťují jako rozdíl obratů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto  

                     výpočtu vstupují zůstatky do pasiv s kladným nebo záporným znaménkem. 

závazky 

Krátkodobé

                                                        Součet   ř. 098 až 102

Závazky z pronájmu

Emitované dluhopisy 

3. Dodavatelé 

2.

Hospodářský

výsledek Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+/-)

Účet hospodářského výsledku (+/-)

Dlouhodobé

1.

                                                        Součet   ř. 129  až  132 832 1200

                      ÚHRN  PASIV                     ř. 087  +  096 55939 52028

účty Kursové rozdíly pasivní 

pasivní Dohadné účty pasivní 832 1200

4. Výdaje příštích období 

Přechodné Výnosy příštích období 

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 

                                                        Součet   ř. 122  až 127

a půjčky Emitované krátkodobé dluhopisy 

Vlastní dluhopisy (-)

Bankovní Krátkodobé bankovní úvěry 

výpomoci Eskontní úvěry 

                                                        Součet   ř. 104  až 120 4102 5841

4. Dlouhodobé bankovní úvěry 

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů

Jiné závazky 

Závazky k účastníkům sdružení 

Závazky z pevných termínových operací 

Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků 

Daň z přidané hodnoty 

Ostatní daně a poplatky 

Daň z příjmů 

Ostatní přímé daně 282 585

Ostatní závazky vůči zaměstnancům 

Závazky k institucím sociál. zabezp. a zdravoního pojištění  1282 1938

28Ostatní závazky 

Zaměstnanci 519 1076

2019 2213

Přijaté zálohy 

Ostatní dlouhodobé závazky 

Směnky k úhradě 

Dlouhodobé přijaté zálohy 

Dlouhodobé směnky k úhradě 

2.

Zákonné rezervy

závazky 

B. Cizí zdroje                                       ř. 97 + 103 + 121 + 128 + 133 4934 7041

1997 155                                                        Součet   ř. 092 až 094

-1842
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení (+/-) -1582

3579 1997

49008 44832                                                        Součet   ř. 088  až 090

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 

1. Vlastní jmění 45073 44832
Jmění Fondy 3935

a 3 4

51005 44987         A.         Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv       ř. 091 + 095

Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni

účetního období účetního období 



Ministerstvo financí

schváleno MF

čj.283/77 225/2001 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

s účinností pro účetní jednotky účtující podle

 účtové osnovy pro nevýdělečné organizace

Účetní jednotka doručí: 

1x příslušnému finančnímu orgánu

Číslo

řádku hlavní hospodářská   Celkem 

b 5 6 7 8

x x x x x

(501) 001 5376 5376

(502) 002 1395 1395

(503) 003 185 185

(504) 004

(511) 005 347 347

(512) 006 1 1

(513) 007 5 5

(518) 008 5427 5427

(521) 009 19417 19417

(524) 010 6266 6266

(525) 011

(527) 012

(528) 013 10 10

(531) 014 2 2

(532) 015

(538) 016 1 1

(541) 017

(542) 018 8 8

(543) 019

(544) 020

(545) 021

(546) 022 1 1

(548) 023

(549) 024 117 117

(551) 025 339 339

(552) 026

(553) 027

(554) 028

(556) 029

(559) 030

(581) 031 27 27

(582) 032

033 38924 38924

Podpis osoby odpovědné
Okamžik sestavení 

Úroky

Kursové ztráty

Účtová třída  "5" celkem              ř. 001 až  032

Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

Tvorba zákonných opravných položek

Tvorba zákonných rezerv

Prodaný mateiál

Manka a škody

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného  a hmotného majetku

Prodané cenné papíry a vklady

Dary

Daň silniční 

Daň z nemovitostí 

Ostatní daně a poplatky 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

Ostatní pokuty a penále

Odpis nedobytné pohledávky 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Jiné ostatní náklady

Ostatní služby 

Mzdové náklady 

Zákonné sociální pojištění 

Ostatní sociální pojištění 

Zákonné sociální náklady 

Ostatní sociální náklady 

Spotřeba energie

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 

Prodané zboží 

Opravy a udržování 

za sestavení

27.6.2012

Náklady na reprezentaci 

Cestovné 

Název ukazatele

a

27.6.2012

NÁKLADY

Odesláno dne Razítko Podpis odpovědné osoby

Spotřeba materiálu 

 Činnosti

V Ý K A Z 

ZISKU A ZTRÁTY

k   31.12.2011
(v celých tisících Kč)

IČO

61383457

Občanské sdružení Hospic Štrasburk

Bohnická 12/57

181 00  Praha 8

Úč NO   2 - 01



Číslo

řádku hlavní hospodářská   Celkem 

b 5 6 7 8

x x x x x

(601) 034

(602) 035 25603 25603

(604) 036

(611) 037

(612) 038

(613) 039

(614) 040

(621) 041

(622) 042

(623) 043

(624) 044

(641) 045

(642) 046

(643) 047

(644) 048 1 1

(645) 049

(648) 050

(649) 051 107 107

(652) 052

(653) 053

(654) 054

(655) 055

(656) 056

(657) 057

(659) 058

(681) 059

(682) 060 4553 4553

(684) 061

(691) 062 6819 6819

063 37083 37083

064 -1841 -1841

(591) 065

(595) 066

067 -1841 -1841

Ministerstvo financí Úč NO   3 - 01

Daň z příjmů 

Účtová třída  "6" celkem              ř. 034 až  062

Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-)   ř. 063 - ř. 033

Dodatečné odvody daně z příjmů 

Hospodářský výsledek po zdanění (+/-)   ř. 064 -  065 - 066

P Ř Í L O H A 

Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 

Tržby z prodeje materiálu 

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 

Přijaté příspěvky 

Přijaté členské příspěvky 

Provozní dotace 

Zúčtování zákonných rezerv 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 

Zúčtování zákonných opravných položek 

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 

Platby za odepsané pohledávky 

Úroky 

Kursové zisky 

Zúčtování fondů 

Jiné ostatní výnosy 

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 

Aktivace materiálu a zboží 

Aktivace vnitroorganizačních služeb 

Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

Ostatní pokuty a penále

Tržby z prodeje služeb

Tržby za prodané zboží 

Změna stavu zásob nedokončené výroby 

Změna stavu zásob polotovarů 

Změna stavu zásob výrobků 

Změna stavu zvířat 

a

VÝNOSY
Tržby za vlastní výrobky 

 Činnosti

Název ukazatele



schváleno MF

čj.283/77 225/2001 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

s účinností pro účetní jednotky účtující podle

 účtové osnovy pro nevýdělečné organizace

Účetní jednotka doručí: 

1x příslušnému finančnímu orgánu

číslo

řádku

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

Odesláno dne Razítko Podpis odpovědné osoby
Podpis osoby odpovědné

Okamžik sestavení 
za sestavení

Dotace z rozpočtů územních samosprávných celků na provoz (celkem)

Přijaté prostředky ze zahraničí na provoz (celkem)

Pohledávky  (celkem)                             (účtová skupina 31,34,35 a účet 378)

Závazky  (celkem)                              (účtová skupina 32,34,36,95 a účet 379)

3. Účetní jednotka uvede další údaje, které nejsou obsaženy v bodu 1 a 2 , jejichž znalost je podstatná pro posouzení majetkoprávní  situace

a které jsou rozhodující pro hospodaření účetní jednotky nebo které stanoví prováděcí právní předpis nebo zřizovatel (jako další část dodatku)

informatiku

                  z toho na:

individuální dotace na jmenovité akce

Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek  (celkem)

Dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu územ. samosprávných celků (celkem)

Dotace ze státního rozpočtu na provoz  (celkem)

vědu a výzkum

vzdělávání pracovníků

vzdělávání pracovníků

informatiku

Dotace ze státního rozpočtu na dlouhodobý majetek  (celkem)

                       z toho: systémová dotace na dlouhodobý majetek

vědu a výzkum

                   z toho na:

3903

7068x

x

Název údaje Přijato (předpis) Skutečnost

1 2

181 00  Praha 8

IČO

61383457

1. Účetní jednotka uvede v dodatku k této příloze údaje, které vyplývají z ustanovení části třetí zákona. 

2. Doplňující  údaje 

k účetní závěrce

k   31.12.2011 Občanské sdružení Hospic Štrasburk
(v celých tisících Kč) Bohnická 12/57

Hlavní předmět činnosti 

Místo registrace Datum vzniku právní subjektivity 

Statutární orgán 

Hlavní zdroj příjmů

Ostatní činnosti zejména hospodářské

Organiz. složky s vlastní právní subjektivitou

Druhy příjmů z hospodářské činnosti



dotace a příspěvky

 dotace MPSV 2011 4 084 000,00

dotace HMP 2011 1 120 000,00

 čerpání daru HMP 2010 4 176 098,50

 dotace MČ Praha 6 2011 545 000,00

 dotace MČ Praha 4 2011 950 000,00

 příspěvek MČ Praha 12 20 000,00

 příspěvek Praha 3 100 000,00

10 995 098,50



DÁRCE P.O. ČÁSTKA

Beznoska s.r.o. 50 000

PAX s.r.o. 50 000

CEDRO I. Spol. s.r.o. 20 000

CPR - Ing. Pavel Rybář 15 200

4G Consulting s.r.o. 10 000

DÁRCE ČÁSTKA

Dagmar Kotyzová 50 000

Mudr. Květa Přibáňová 30 000

Dagmar Haudová 17 952

pan Kalibán 12 500 (7500+5000)

Štěpán Kvapilík 12 000 (12x1000)

Dr. Marta Kališová 10 800

Michael Jasanský 10 000

Jitka Hejkalová 10 000

Jindra Žukovská 10 000

ing. Olga Marholová 10 000

Zdeněk Noháč 5 700

paní Fuxová 5 000

pan Fruhauf 5 000

Jiří Tuček 4 400

paní Kadlecová 4 000

Peter Smolík 3 600

Judr. Lena Džmuráňová 3 200

Sylva Stránská 3 200

paní Beníšková 2 000

Jiří Klatovský 2 000

paní Nejedlová 1 800

Ludmila Žižková 1 200

Jitka Hejkalová 1 200

Jana Vintrová 1 500

Dr. Dagmar Rosíková Němcová 1 000

Milena Ecková 1 000 (2x500)

Stanislav Kopp 800

pan Kaláb 400

paní Brandýsová 5,50



 

 

 

 

 

        Z korespondence : 



Prof. PaedDr. Jiří Kolář
Při Trati 1232/6
141 00 Praha 4

Praha,!. září 2011

Vážený pan
Ing. Pavel Horálek
Starosta Městské části Praha 4

Vážený pane starosto,

manželka Mgr. Eva Kolářová, která je ve vysokém stupni Alzheimerovy
choroby, byla po krátkém pobytu ve Vinohradské nemocnici umístěna 27.
července 2011 do Hospice Malovická v Praze 4 - Spořilově, Nádherné prostředí
hospice a jeho dokonalé moderní vybavení je jistě velmi důležitou podmínkou
spokojeného pobytu klientů v tomto mimořádném zařízení. Co je však pro mne
v dnešní době zcela neskutečné, je nepřetržitá, dokonale profesionální, lidsky
upřímně účastná, vždy ochotná péče o klienty, laskavý, usměvavý přístup k nim
a k jejich příbuzným a návštěvám. Překročím-li práh tohoto zařízení, ocitám se
ve světě, o němž jsem si myslel, že u nás již neexistuje. Ve světě úžasných
lékařů, sester a do posledního člověka celého dalšího personálu hospice, pro něž
je starost o naše blízké, kterým již my sami neumíme pomoci, opravdovým
posláním.

Nepochybuji o tom, že jste o vynikající úrovni tohoto zařízení dobře
informován. Byl bych Vám však velmi vděčen, kdybych všem jeho pracovnicím
a pracovníkům mohl Vaším prostřednictvím vyslovit svůj nekonečný dík, obdiv,
úctu a uznání. Děkuji Vám předen za tuto laskavost.

S pozdravem



Praha 14. 11. 2011

Vážený pane starosto,
'"

chtěla bych Vám poděkovat za to, že městská část Praha 4 umožnila

zřízení Hospice Štrasburk v Malovické ul. Č. 2 a že umožňujete i obyvatelům jiných městských

částí Prahy důstojně a s maximální péčí strávit poslední dny života.

Moje těžce nemocná maminka v tomto humánním zařízení zemřela dne

9. 11. 2011. Jsem vděčná vedení hospíce za veiice vstřícný a rychlý přístup k přijetí

mé maminky, která byla jako již neléčitelná propuštěna ve velice špatném stavu

z vojenské nemocnice. Jelikož byla neschopná jakéhokoli pohybu a plně závislá na pomoci

24 hodin denně, nebylo možné, abych se o ni starala sama doma.

Bylo pro mne velikou pomocí a úlevou, v době snad pro každého člověka nejtěžší, že

jsem maminku mohla svěřit do profesionální a citlivé péče sester a ošetřovatelek, ale přitom

jsem s ní mohla v klidu a soukromí trávit každý den a také noc před jejím skonem.

Děkuji za tuto možnost a přeji Vám ve Vaší humánní činnosti mnoho úspěchů a méně

překážek.

S pozdravem

Eva Exnerová

CO.: Mgr. Jana Ságlová

Co.: paní ředitelka MUDr.Hana Šrámková



Městská část Praha 4
k rukám p.starosty Ing. Horálka
Antala Staška 2059/80b

140 46 Praha 4 - Krč

Vážený pane starosto.

Koncem prosince minulého rokujsem byla nucena umístit svého manžela p. Jiřího
Vilíma do hospice v Malovické ul.v Praze 4, kde 16.ledna t.r. skonal.

Dovolte mi prosím, touto formou vyjádřit svůj neskonalý dík celému personálu,
který se o manžela staral v jeho posledních dnech s neskutečnou laskavostí a péčí,
nasazením a obětavostí, a umožnil mu tak odejít z tohoto světa obklopen nejen láskou
svých nejbližších, ale i v prostředí lidsky důstojném, láskyplném, plném porozumění, klidu
a respektu.

Práce sestřiček, lékařů, ale i pomocného personálu v tomto zařízení není snadná, je
jedna z nejnáročnějších a zároveň nejsmutnějších. Přesto je znát, že je pro ně smysluplná,
vykonávajíji s láskou a s citlivým přístupem ke každému pacientovi, ale i s vysokou úrovní
profesionality a znalostí.

Já i celá má rodina jsme neskonale vděčni za možnost strávit poslední dny tak
nelehké životní situace u lůžka mého umírajícího manžela v důstojném, nápomocném a
hřejivě lidském útočišti.

Děkuji...

M. Vilímová

V Praze dne 24.1.2012



Závěrem bych chtěla poděkovat všem pracovníkům hospice, 

zdravotníkům i nezdravotníkům, také i členům správní rady, prostě 

všem kolegům, kteří věnovali nemalé úsilí tomu,  abychom zahájili ve 

ztížených finančních podmínkách rozjezd  našeho nového 

hospicového domu na Praze 4 a abychom zároveň poskytovali  

výbornou péči i v našem mateřském hospici v Bohnicích.  Jmenovitě 

děkuji panu primáři Procházkovi a vrchní sestře Miladě Schubertové 

s rozjezdem nového provozu, rovněž děkuji vrchní sestře Vlaďce 

Svobodové, která měla nelehkou pozici v první polovině roku, kdy na 

ní ležela z velké části zodpovědnost za hospic V Malovické ul.  v Praze 

4. 

Z nezdravotnických pracovníků bych chtěla poděkovat zejména  naší 

ekonomce, paní Darině Rybářové, která, když se ujala své práce tak 

netušila, jaké peripetie jí čekají, že nebude mít předané účetní 

doklady, že se budou postupně objevovat další a další dluhy atd. Bez 

její pomoci, trpělivosti a ochoty pomáhat hospici bychom finanční 

situaci těžko zvládli. 

A samozřejmě děkuji také Tomáši Kordačovi, který nehynoucí 

slušností se snaží prorazit někdy nedobytné hradby  úředního šimla a 

a také Vlaďce Suchardové, kterou jsem si přivedla v září z Železniční 

nemocnice, kde pracovala  léta v sekretariátu ředitele. A já, když to 

s hospicem nevypadalo na podzim příliš dobře, jsem měla bezesné 

noci i proto, že jsem ji připravila o „teplé místečko“  bez jistoty o další 

budoucnosti. 

Ještě jednou, děkuji všem! 

 

                                                                        MUDr Hana Šrámková 

                                                                            ředitelka hospice 


