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Úvod

Prožíváme čas pandemie, snad již doznívající, i když zcela vyloučit nemůžeme, že se opět další pandemická vlna, nedej to Bůh,

objeví. Vždycky tomu tak bylo v historii lidstva, ve všech dobách krizí, nemocí, utrpení, morových ran, válek, že se našli větší či menší

instituce, pečující ze všech svých sil o doslova armádu postižených. Nejinak tomu bylo v uplynulém roce a je tomu tak i zatím nadále.

Pandemii jsme totiž ještě úplně nezdolali. Mezi zdravotnické a sociální instituty a zařízení, sloužící lidem, mnohdy až vyčerpávajícím

způsobem, patří i naše Diecézní charita, farní a oblastní charity v celé diecézi. Nemálo domů pro seniory, azylové domy, domovy pro

opuštěné lidi, bezdomovce, hospice apod., jsou svěřeny charitní péči. Nelze ani vyjmenovat vše, co v poslední době právě charita

v Litoměřické diecézi vykonala. Pokud bych měl zmínit alespoň několik jejích služeb ve prospěch druhých, pak je to především ona,

v době pandemie, nesmírně náročná denní a noční, tedy nepřetržitá péče o klienty, jež se nemohou dostat z karanténní izolace a

jejich návštěvy se nemohou dostat k nim, aby jim tito charitní pracovnice a pracovníci vynahradili svou přítomností v hygienických

skafandrech a rouškách, jejich příbuzné a známé. Je to i ochota posloužit druhým v procesu nařízeného testování, vyhodnocování

výsledků testů, zařizování dalších kroků v případě pozitivního nálezu atd. Ani jsme si neuvědomovali, jaké bohatství je skryto v těch,

kteří se rozhodli i za cenu riskování svého vlastního zdraví, být i virově nakaženým lidem nablízku. Viděl jsem, že se neřídili obavami a

strachem o sebe, ale žili starostí o zdraví a prospěch druhých. Mám radost z toho, že se ukázala skutečná tvář charity, křesťanské

lásky. Nezůstalo jen u slov, promlouvaly činy. Výroční zpráva Diecézní charity Litoměřice za rok 2020 je proto jen ilustrací dramat,

která se odehrávala denně. Kéž by dobrý Bůh žehnal všem obětavým a velkodušným akčním zaměstnancům charity, ale i nemocným,

sklíčeným, prožívajícím své dny se zkroušeným srdcem!

+ Jan Baxant, biskup litoměřický



Poslání, vznik, působnost, struktura

Činnost Diecézní charity Litoměřice je službou bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad bez ohledu na jeho příslušnost k rase, národnosti, 
náboženství, státní a politickou příslušnost. 

Právní postavení:

Diecézní charita Litoměřice (dále jen DCH) je samostatnou právnickou osobou dle Kodexu kanonického práva a součástí římskokatolické církve. 
DCH Litoměřice byla zřízena diecézním biskupem dne 4. 11. 1991.
DCH má právní subjektivitu.
DCH sídlí v Litoměřicích a působí v litoměřické diecézi.
DCH řídí její ředitel.
DCH je členem Charity Česká republika.

Orgány DCH Litoměřice:

Ředitelka: Růžena Kavková
Prezident: R.D. ICLic Józef Szeliga
Rada DCH Litoměřice: R.D. ICLic Józef Szeliga (prezident DCH Litoměřice), Růžena Kavková (ředitelka DCH Litoměřice), Mgr. Eva Čenkovičová (ředitelka 
Oblastní charity Most), Ing. Luděk Záhejský (Biskupství litoměřické)



Sociální služby

V roce 2020 využilo našich služeb 881 klientů a celkem 
proběhlo 35 192 intervencí.

Ostatní střediska pomoci
V roce 2020 potravinovou pomoc využilo  4 275 lidí a 

materiální pomoc 4 392 lidí.

Zdravotnické služby

V roce 2020 využilo našich služeb 1912 pacientů a celkem 
proběhlo 35 192 intervencí.

Přehled aktivit DCH Litoměřice



V roce 2020 využilo našich služeb 1 850 pacientů 

a celkem proběhlo 74 458 návštěv. 

Zdravotnické služby

Charitní ošetřovatelská služba

Charitní ošetřovatelská služba označuje domácí zdravotní péči. Díky 
profesionálnímu přístupu našich všeobecných sester mohou nemocní zůstat 
v pohodlí domova se svými blízkými.
Tuto službu poskytujeme nepřetržitě a na základě dohody s praktickým či 
odborným lékařem. Péče je plně hrazena ze zdravotního pojištění. Našimi 
pacienty jsou lidé od třech let věku a navštěvujeme je v následujících 
městech a jejich spádových obcích: Liberec, Frýdlant, Mladá Boleslav, 
Mnichovo Hradiště, Bakov nad Jizerou a Chomutov. 

Chomutov
164

Liberec 
604

Mladá
Boleslav

1 082

POČET PACIENTŮ CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÉ 
SLUŽBY

V JEDNOTLIVÝCH STŘEDISCÍCH

Převazy

Ostatní

Odběry
Rehabilitace

Aplikace injekcí

Podání medikace

NEJČASTĚJŠÍ ÚKONY 
CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÉ SLUŽBY



V roce 2020 využilo naši službu 277 klientů a celkem proběhlo 40 245 návštěv.

Domácí hospicová péče nabízí prostřednictvím Charitní ošetřovatelské
služby těžce nemocným a jejich blízkým účinnou pomoc tehdy, kdy už jsou
prostředky klasické medicíny, síly a schopnosti nejbližšího okolí pečovat o
nemocného nedostačující. Péče je většinou určena pacientům s
onkologickým onemocněním. Přijímáme ale také pacienty s jinými druhy
nevyléčitelných onemocnění, a to většinou v terminálním stavu.
Tuto službu poskytujeme nepřetržitě v následujících městech a jejich
spádových obcích: Liberec, Frýdlant, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště,
Bakov nad Jizerou a Chomutov.

Domácí hospicová péče

Chomutov
15 

Liberec
13 

Mnichovo
Hradiště

8 

Mladá Boleslav
26 

POČET KLIENTŮ HOSPICOVÉ PÉČE V JEDNOTLIVÝCH 
STŘEDISCÍCH



Charitní pečovatelská služba

Charitní pečovatelská služba je terénní službou 
poskytovanou lidem se sníženou soběstačností z 
důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního 
či mentálního postižení, přímo v jejich domácnosti. 
Tato péče umožňujeme našim klientům zůstat v 
jejich přirozeném prostředí. 
Služba je poskytována na základě písemné smlouvy 
mezi Charitní pečovatelskou službou a uživatelem a 
je hrazena uživatelem.
Klienty navštěvujeme v následujících městech a 
jejich spádových obcích: Liberec, Frýdlant, Mladá 
Boleslav, Mnichovo Hradiště, Bakov nad Jizerou a 
Chomutov.

Sociální služby

V roce 2020 využilo naši službu 277 klientů a celkem proběhlo 40 245 návštěv. 

Pomoc při úkonech 

osobní hygieny
Podání a příprava 

jídla

Běžný úklid

Pomoc a podpora při 
podávání jídla

Běžné nákupy

NEJČASTĚJŠÍ ÚKONY
CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY



Služby sociální prevence

Cílem služeb sociální prevence je napomáhat lidem k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost 
před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. 

Domov svaté Máří Magdalény Jiřetín pod Jedlovou

Jedná se o azylový dům pro matky s dětmi, případně těhotné ženy, které potřebují výraznou podporu při posilování 
svých rodičovských kompetencí a jejichž krizová situace je spojena se ztrátou bydlení.
Tato služba je poskytována v Jiřetíně pod Jedlovou a mohou ji využít klientky z celé České republiky. 

V roce 2020 využilo naši službu 32 klientek a 54 dětí.

Příběh:

Paní Dana, dnes již bývalá uživatelka drog, přišla do našeho domova s dcerkou přímo z porodnice. 
Kvůli své drogové minulosti jí rodina nevěřila a nechtěla jí poskytnout zázemí. Paní Dana se tak 
ocitla v našem Domově. 
Paní Dana neuměla pečovat o svou dcerku, byla v nedobré psychické kondici, často plakala. 
Nicméně pod klidným a vstřícným vedením pracovníků Domova se brzy uklidnila, získala pocit 
zázemí a péče. I proto dokázala bojovat se svou závislostí. 
Dnes paní Dana žije ve svém vlastním bytě, zvládá běžný život a bez potíží se postará rovněž o 
svou dceru.



Jedná se o terénní program zaměřený na pomoc a podporu ženám a dívkám, které se živí prostitucí na Chomutovsku, 
Teplicku a Ústecku. Cílem naší služby je snižovat negativní dopady spojené s tímto způsobem života jak na klientky, 
tak i na jejich okolí.
Klientkám zároveň poskytujeme ochranné pomůcky a testování na pohlavně přenosné choroby. Snažíme se rovněž 
nabídnout zprostředkování dalších návazných služeb, zejména v oblasti zdravotnictví a pobytových sociálních služeb.

V roce 2020 náš pracovní tým kontaktoval 36 klientek, poskytl 134 intervencí. Zároveň provedl 48 anonymních testů 
zjišťujících přítomnost protilátek na pohlavně přenosné onemocnění. 

Sv. Vincent

Tento terénní program napomáhal lidem bez přístřeší žijícím v sociálně vyloučených komunitách Šluknovského 
výběžku. Poskytoval poradenství potřebným tak, aby se zmírnily dopady na jejich způsobu života. Ke dni 31. 12. 2020 
došlo ke zrušení registrace této sociální služby, která tak dále není poskytována. 

Magdala - Ústecký kraj

V roce 2020 využilo naši službu 260 klientů. 



Poradenské centrum Litoměřice

Naše Poradenské centrum poskytuje základní a odborné poradenství
lidem starším 18 let převážně z Ústeckého kraje, kteří se ocitli v obtížné
životní situaci. Klientům pomáháme orientovat se v každodenním životě
a motivujeme je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému
setrvání v jejich nepříznivé situaci.

Služba je poskytována formou osobní konzultace na adrese sídla naší
organizace. Pokud se zájemce o službu nemůže ze závažných důvodů
dostavit, můžeme mu nabídnout terénní formu služby.

poradenství v 
oblasti 
zadluženosti 

pomoc při 
uplatňování práv, 
oprávněných 
zájmů a při 
obstarávání …

poradenství v 
oblasti 
zaměstnanosti 

poradenství v 
rodinné 
oblasti

bezplatné 
právní 
poradenství

NEJČASTĚJI ŘEŠENA PROBLEMATIKA PORADENSKÉHO CENTRA

Sociální poradenství

V roce 2020 využilo naši službu 198 klientů, se kterými proběhlo celkem 778 setkání.



Ostatní střediska pomoci

Dobrovolnické centrum Litoměřice

Dobrovolnictví je činnost, která je vykonávána ve prospěch druhých bez nároku na odměnu.
Základ naší činnosti tvoří dobrovolnická činnost v režimu zákona o dobrovolnické službě.
Principem této činnosti je, že naše Dobrovolnické centrum oslovuje, přijímá, vysílá, proškoluje
lidi, kteří mají zájem pomáhat a vyhledává pro ně vhodné působiště v tzv. přijímacích
organizacích. Těmito organizacemi bývají např. Domovy pro seniory, domovy se zvláštním
režimem apod.
V roce 2020 probíhala spolupráce touto formou např. s Domovem na Dómském pahorku,
Domovem U Trati a jinými.

Firemní dobrovolnictví

Prostřednictvím firemního dobrovolnictví se snažíme propojit podnikatelský a neziskový sektor.
Podstatou této formy dobrovolnictví je, že zaměstnavatel umožní svým pracovníkům vykonávat
dobročinnou aktivitu v rámci své běžné pracovní doby ve prospěch přijímací dobročinné
organizace. Zájemci si mohou mezi nabízenými činnostmi zvolit tu, která jim bude nejvíce
vyhovovat. Dobrovolníci pro mimořádné události

Dobrovolnictví pro mimořádné události

Kromě oblasti sociálních služeb spolupracujeme i s dobrovolníky, kteří jsou ochotni pomáhat v
případě mimořádných událostí, jako jsou např. povodně. V současné době v našem
specializovaném týmu evidujeme 11 stálých členů. Každý rok podstupují tito dobrovolníci
dvoudenní školení, při kterém probíhá i praktický nácvik s technikou.



Asistované kontakty

V rámci služby Asistované kontakty pomáháme dětem v navázání kontaktu se svým rodičem, nebo s jiným
blízkým příbuzným, nebo osobou blízkou. Tato služba se zaměřuje na rozvoj komunikace v rodinném systému a
zajišťuje bezpečí pro dítě, aby navázalo vztah s osobou blízkou za pomoci zkušeného odborníka. Naším zájmem
je, aby bylo dítě spokojené, cítilo se bezpečně a mohlo se zdravě rozvíjet.
Služba je poskytována na žádost rodičů, orgánu sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD) či na základě nařízení
soudu. Službu může využít jakákoliv rodina, kde je vazba mezi dítětem a jedním z rodičů vlivem různých faktorů
narušena či zcela zpřetrhána. Na věku dítěte nezáleží.

V roce 2020 bylo zrealizováno 24 setkání, která využilo 6 rodin.

Charitní šatník

Charitní šatník své služby a pomoc poskytuje již více než třicet let. Je vůbec první a stále trvající službou naší
organizace. Provoz zajišťují dobrovolnice. Služba je určena zejména pro lidi bez přístřeší nebo s nízkými příjmy.
Nabízíme nejen ošacení, ale i knihy, vybavení domácnosti apod.

Potravinová a materiální pomoc 

V roce 2016 jsme se stali partnerem v projektu FEAD, financovaným Fondu evropské pomoci. Díky tomuto
projektu můžeme distribuovat balíčky potravinové a materiální pomoci lidem, kteří se ocitli v obtížné životní
situaci.

V roce 2020 potravinovou pomoc využilo 4 275 lidí a materiální pomoc 4 392 lidí.



Zahraniční projekty
Naše Diecézní charita od roku 2005 provozuje rovněž projekty humanitární podpory v zahraničí, a
to zejména z výtěžků Tříkrálové sbírky a darů soukromých dárců. Dlouhodobě podporujeme dva
projekty v Mongolsku zaměřující se potlačení dopadů chudoby, a snaží se zajistit podmínky pro
další vzdělávání dětí a mládeže. V loňském roce navíc jsme se navíc podíleli na zajištění zdroje
pitné vody. V roce 2020 bylo rovným dílem mezi dva naše projekty rozděleno 508 tis. Kč.

V rámci prvního projektu podporujeme děti z oblasti Bayanzurkh provozovaný řádem Salesiánů
Dona Bosca.

Celá podpora pro rok 2020 směřovala k zajištění přístupu ke vzdělávání pro co nejširší skupinu dětí
a mládeže. Finanční prostředky tak byly směřovány k zajištění registračního poplatku do knihovny,
byly uhrazeny kurzy anglického jazyka a intenzivní prázdninové studijní kurzy. Pomoc směřovala
rovněž do nejchudších rodin tak, aby děti z těchto rodin měly možnost pravidelně navštěvovat
školu. Obdobně jako v Čechách bylo i Mongolsko zasaženo pandemií koronaviru. Část prostředků
tak byla využita právě na krytí těchto vícenákladů.

Na čem staví Salesiáni Dona Boska?

Pokračujeme v díle Dona Boska, "otce a
učitele mládeže". Uvádíme do praxe jeho styl
výchovy i života, kterému se říká preventivní
systém. Je založen na rozumu, víře a
laskavosti. Tato tradice má už bohatou historii
a funguje díky týmové spolupráci salesiánů a
mnoha dalších lidí.



Druhý z projektů je provozován centrem Verbist Care Center v distriktu

Bayangol ve městě Ulaanbaatar. Rovněž v tomto případě jsou podporovány

děti z nejchudších poměrů, kteří žijí na ulici, nebo jsou bez rodičů. Tyto děti

trpí nedostatkem základních potřeb. Návrat dětí do rodin je velmi obtížný,

neboť se rodiče zpravidla nedokáží postarat ani sami o sebe. Dětem, zejména

dívkám, hrozí zneužívání nebo obchodování s nimi.

Velká část prostředků tak směřuje na zajištění stravy, na úhradu vody,

elektřiny a topení, nebo na nákup čisticích prostředků. V loňském roce se

rovněž podařilo pro děti opravit dětské hřiště.
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Náklady projektu

Zahraniční projekty



Tříkrálová sbírka

Loňský ročník Tříkrálové sbírky byl jubilejní. Již podvacáté vyrazily skupinky koledníků,

dobrovolníků organizovaných naším Dobrovolnickým centrem do ulic měst a obcí. Loni

pod naší Charitou koledovalo 652 dobrovolníků a společným úsilím se podařilo

nashromáždit 476 186,- Kč.

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akci na našem území. Hlavním

organizátorem je Charita Česká republika. Sbírka se koná po celé republice a jejím

smyslem je pomoci lidem v nouzi u nás i v zahraničí.

Díky rekordní štědrosti dárců a obětavé snaze dobrovolníků jsme mohli podpořit a

pomoci lidem v nouzi, dětem ze sociálně slabých rodin, zdravotně postiženým lidem.

V celé litoměřické diecézi byl výtěžek ze sbírky 3 623 433,- Kč, 

v celé republice 133 803 733,- Kč. 

Příběh:

Míša se narodil jako zdravé miminko, infekce v nemocnici mu však způsobila mnohá 

zdravotní i tělesná postižení. Do dnešního dne absolvoval nesčetně operací. Míša musí 

podstupovat každodenní cvičení s rodiči. Z výtěžku Tříkrálové sbírky mu byl zakoupen 

rehabilitační polohovací válec. 



Hospodaření
AKTIVA stav k 1.1. 2020 stav k 31.12.2020

A. Dlouhodobý majetek celkem 38 765 40849

I. Dlouhodobý nehmotný majetek − −

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 58 697 61 622

Pozemky 143 143

Umělecká díla, předměty a sbírky 835 835

Stavby 46 321 46 395

Hmotné movité věci a jejich soubory 9 797 12 648

Ostatní dlouhodobý majetek 1 598 1 598

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 3 3

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 60 60

Ostatní dlouhodobý finanční majetek 60 60

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -19 992 -20 833

Oprávky ke stavbám -11 465 -12 506

Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných věcí -6 929 -6 729

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku -1 598 -1 598

B. Krátkodobý majetek celkem 21 128 24 400

I. Zásoby − −

II.Pohledávky celkem 5 460 4 111

Odběratelé 1 496 2 814

Poskytnuté provozní zálohy 390 298

Ostatní pohledávky 18 27

Daň z příjmů 0 0

Jiné pohledávky 3 556 972

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 15 690 20 265

Peněžní prostředky v pokladně 204 232

Ceniny 297 254

Peněžní prostředky na účtech 15 189 19 779

IV. Jiná aktiva celkem -22 24

Náklady příštích období 126 101

Příjmy příštích období -148 -77

AKTIVA CELKEM 59 893 65 249



Hospodaření

PASIVA stav k prvnímu dni k poslednímu dni

A. Vlastní zdroje celkem 50 752 55 579

I. Jmění celkem 52 075 54 442

Vlastní jmění 35 201 35 836

Fondy 16 874 18 606

Oceňovací rozdíly z přecen. fin. majetku a závazků − −

II. Výsledek hospodaření celkem -1 323 1 137

Účet výsledku hospodaření − 2 460

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení -654 −

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let -669 -1 323

B. Cizí zdroje celkem 9 141 9 670

I. Rezervy − −

II. Dlouhodobé závazky celkem 374 254

Dohadné účty pasivní 374 254

III. Krátkodobé závazky 8 767 9 416

Dodavatelé 286 358

Přijaté zálohy 571 335

Zaměstnanci 2 759 2 894

Závazky k inst. soc. zab. a zdrav. poj. 1 683 1 767

Daň z příjmů 31 988

Ostatní přímé daně 581 606

Ostatní daně a poplatky 9 7

Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 689 236

Závazky z pevných termín. operací a opcí 2 158 2 225

IV. Jiná pasiva celkem − −

PASIVA CELKEM 59 893 65 249



Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč)
hlavní 

činnost

hospodářská 

činnost
celkem

A. Náklady 33 149 28 948 62 097

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 7 697 4 342 12 039

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 4 690 2 110 6 800

Opravy a udržování 1 655 363 2 018

Náklady na cestovné 66 314 380

Náklady na reprezentaci 28 65 93

Ostatní služby 1 258 1 490 2 748

II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

III. Osobní náklady 24 598 21 668 46 266

Mzdové náklady 18 115 15 983 34 098

Zákonné sociální pojištění 6 043 5 298 11 341

Ostatní sociální pojištění 75 66 141

Zákonné sociální náklady 365 321 686

IV. Daně a poplatky 49 70 119

Daně a poplatky 49 70 119

V. Ostatní náklady 228 323 551

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

Nákladové úroky 6 6

Jiné ostatní náklady 228 317 545

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravených položek 577 1 513 2 090

Odpisy dlouhodobého majetku 577 2 090

VIII. Daň z příjmů 0 1 032 1 032

Daň z příjmů 0 1 032 1 032

Náklady celkem 33 149 28 948 62 097

B. Výnosy 30 845 33 712 64 557

I. Provozní dotace 23 618 50 23 668

Provozní dotace 23 618 50 23 668

II. Přijaté příspěvky 1 369 160 1 529

Přijaté příspěvky zúčtované mehi organizačními složkami 1 369 160 1 529

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 3 983 33 162 37 145

IV. Ostatní výnosy 1 735 252 1 987

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 7 5 12

Výnosové úroky 6 0 6

Kursové zisky 1 283 8 1 291

Zúčtování fondů 1 283 8 1 291

Jiné ostatní výnosy 439 239 678

V. Tržby z prodeje majetku 140 88 228

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného mahetku a hmotného majetku 140 88 228

Výnosy celkem 30 845 33 712 64 557

C. Výsledek hospodaření před zdaněním -2 304 5 796 3 492

D. Výsledek hospodaření po zdanění -2 304 4 764 2 460



Příloha v účetní uzávěrce v plném rozsahu dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. 
Účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

I. Obecné údaje
1. Údaje o účetní jednotce
Název: Diecézní charita Litoměřice
Sídlo: Diecézní charita Litoměřice
IČO: 40229939
Právní forma: evidovaná církevní osoba
Předmět činnosti a poslání účetní jednotky: pastorační a duchovní činnost, humanitární pomoc v tuzemsku i zahraničí, zřizovací a provozování nestátních sociálních zařízení a služeb
Statutární orgán: ředitel
Organizační složky s vlastní právní osobností: nejsou
Rozvahový den nebo jiný okamžik, k němuž se účetní závěrka sestavuje: 31.12.2020
Datum vzniku – zápisu do veřejného rejstříku: 4.11.1991
Zakladatel: Biskupství litoměřické, Dómské náměstí 1/1, Litoměřice

2. Zaměstnanci a jejich osobní náklady

3. Zálohy, závdavky, dluhy: nejsou

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

1. Způsob ocenění významných složek majetku a závazků
a) Zásob nakupovaných a vytvořených vlastní činností: účetní jednotka o zásobách neúčtovala
b) Dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností: dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek účetní jednotka oceňuje v souladu se zákonem č. 563/91 Sb. O
účetnictví pořizovací cenou

2. Stanovení úprav hodnot majetku – oprávněné položky: není stanoveno



III. Doplňující údaje
1. Významné položky
Přijaté dotace na investiční a provozní účely: Kraje (MPSV) 9 000 tis. Kč, Kraje 81 tis. Kč, MV 114 tis. Kč, POSOSUK 3: 9 592 tis. Kč, MPSV COVID 1 866 tis. Kč, Města, obce: 3 015 tis. Kč

2. Dlouhodobý majetek

3. Cenné papíry v držení: nejsou

4. Soubor majetku a věcí oceněného podle §25 odst. 1 písm. K): nejsou

5. Lesní pozemky 

6. Pohledávky: nejsou

7. Dary
- drobní dárci: 1 199 tis. Kč
- Nadace ČEZ: 120 tis. Kč

8. Dluhy: nejsou

9. Úprava informací ve výkazech za minulé účetní období v případě nesrovnalosti: nejsou

10. Výsledek hospodaření
- hlavní činnost: -2 303 955
- hospodářská činnost: 5 797 021
- v členění pro účely daně s příjmů: 3 493 066

Významné položky K 1. 1. 2020/tis. Kč K 31. 12. 2020/tis. Kč 

Budovy 39 665 39 665 

Dopravní prostředky 8 514 8 459 

 



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

13. Celkové odměny auditorovi: nejsou

14. Individuální kvóta, individuální limit prémiových práv a jiných obdobných kvót a limitů: nejsou

15. Výše a povaha jednotlivých složek výnosů a nákladů mimořádných svým objemem a původem: nejsou

Rok 2019 2020 

Výše hospodářského výsledku v tis. kč 0 3 493 

 

Rok zjištění 
základu daně z 
příjmů 

2017 2018 2019 2020 

Zjištěný základ 
daně v Kč 

157 000 521 000 582 000 5 433 621 

Užití daňových prostředků získaných v předcházejících obdobích 

Rok použití 
daňové úlevy 

2014 2017 2018 2019 

 Daňová úleva 
z roku 

2013  2017  

Výše daňové 
úlevy v Kč 

57 000  57 000  

 

11. Způsob zjištění základu daně z příjmů











OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2020

Pořízení EKG
“Pro naši službu jsme zakoupili mobilní EKG přístroj, čímž došlo k rozšíření poskytování domácí zdravotní péče. Přístroj komunikuje s PC, což nám nabízí rychlé
zpracování dat o pacientech, která tak můžeme rychleji předat lékařům. Další možností výstupu zařízení je tisk na EKG papír. EKG disponuje vlastní analýzou dat,
což je pro lékaře velmi výhodné. Od roku 2020 jsme natočili cca 870 lidí,“ říká Bc. Pavlína Šimková, vedoucí střediska Charitní ošetřovatelské služby v Mladé
Boleslavi.

Nákup ochranných a dezinfekčních pomůcek v průběhu pandemie
Ve spolupráci s Arcidiecézní charitou Olomouc se během pandemie podařilo zajistit dostatek ochranných pomůcek pro charitní služby v celé litoměřické diecézi.
Kalendář na podporu Domova sv. Máří Magdalény
Domov sv. Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou navázal spolupráci se spolkem Jednou stopou PRO. Díky této spolupráci vznikl charitní kalendář, jehož výtěžek z
prodeje je určen našemu Domovu.

Zpřístupnění kaple sv. Zdislavy
Naše kaple sv. Zdislavy v objektu Diecézní charity přímo v Litoměřicích poskytuje zklidnění standardně pouze našim pracovníkům nejen při pravidelných
bohoslužbách. V loňském roce poprvé nabídla tyto prostory i široké veřejnosti v rámci akce Noc kostelů. V srpnu zde akademický malíř Pavel Šlegl uložil relikvii
naší patronky – sv. Zdislavy.

Zapojení dobrovolníků při pandemii
Naši dobrovolníci na jaře loňského roku, při první vlně koronaviru, zajišťovali šití a distribuci roušek, nákupy seniorům i psychické povzbuzení klientům Domova U
Trati hudebními vystoupeními ve venkovních prostorách.

Rozšiřování profesních znalostí
Všeobecné sestry Charitní ošetřovatelské služby v Liberci absolvovaly seminář, díky němuž si prohloubily znalosti v oboru paliativní péče.

Rozšíření vozového parku a materiální základny
Navzdory nepřízni způsobené pandemií koronaviru se našlo dostatek soukromých dárců a spolu s dalšími úspěšnými žádostmi o granty jsme mohli obnovit
materiální základnu našich středisek. A to stále více potřebnou IT technikou, ale také pomůckami určeným přímo pro naše klienty. Podařilo se nám rozšířit vozový
park, můžeme tím tak zajistit větší dostupnost a zvýšit efektivitu našich služeb.



➢ Rádi bychom rozšířili nabídku Dobrovolnického centra pro další cílovou skupinu a pro příští rok plánujeme
pořádání příměstských táborů pro děti ze základní školy.

➢ Chystáme se nadále rozšiřovat a profesionalizovat službu Asistované kontakty, které zprostředkovávají kontakt
mezi rodiči a jejich dětmi v obtížných rodinných situacích.

➢ Naše Poradenské centrum poskytuje terénní službu po dohodě s konkrétním klientem, pokud se ze závažných
důvodů nemůže dostavit. Do budoucna bychom rádi naše služby rozšířili ambulantním detašovaným pracovištěm
na Litoměřicku.

➢ Budou zahájeny práce na projektové dokumentaci na vybudování tří nových bytových jednotek v domě
Počaplech u Terezína, které by mohly sloužit jako rozšíření nabídky sociálních služeb, nebo jako byty určené pro
sociální bydlení.

➢ Budeme pracovat na rozšíření dostupnosti Charitní pečovatelské služby v Chomutově do nejen v rámci
samotného města Chomutov, ale rovněž v okolních obcích.

➢ Plánujeme zavést pravidelný systém sledování kvality sociálních služeb.

Záměry do roku 2021



Hospodaření za všechny Charity v rámci litoměřické diecéze za rok 2020

v tis. Kč

Ukazatel
DCH 

Litoměřice

OCH    

Česká 

Kamenice

FCH Česká 

Lípa

FCH 

Lovosice

OCH 

Liberec

FCH 

Litoměřice
OCH Most

OCH 

Rumburk

OCH 

Sobotka 

OCH 

Teplice 

OCH Ústí 

nad 

Labem 

OCH 

Šluknov
Celkem

Spotřeba mat., zbož. a ener. 6 800 4 088 5 045 1 179 2 071 20 349 8 304 189 4 458 1 251 5 924 731 60 389

Služby 5 237 3 144 2 600 845 1 258 6 183 5 996 118 571 882 2 860 605 30 299

Mzdové náklady bez OON 33 906 23 016 16 809 6 359 8 631 59 703 53 560 1 362 10 901 5 735 20 803 5 459 246 244

OON - DPČ a DPP 193 744 1 099 198 539 1 271 920 0 126 274 1 089 222 6 675

Soc. a zdr. pojištění 11 340 8 316 5 335 2 138 2 416 20 261 18 466 460 3 594 1 919 7 110 1 818 83 173

Ostatní osobní náklady 827 26 83 35 305 535 652 0 135 2 572 34 3 206

Ostatní náklady 672 373 1 431 8 289 2 654 1 849 25 234 94 2 341 283 10 253

Odpisy + zůstatková cena z prodaného majetku 2 090 258 142 640 225 395 2 086 0 347 60 2 127 190 8 560

Daň z příjmu 1 032 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 033

Náklady celkem 62 097 39 965 32 544 11 402 15 734 111 351 91 834 2 154 20 366 10 217 42 826 9 342 449 832

Tržby za vl.výkony a služby 37 113 6 446 7 210 631 5 148 42 776 2 065 0 8 096 795 8 978 0 119 258

Tržby za služby v rámci IP 0 0 1 437 0 0 1 799 0 0 0 0 3 236

Tržby od zdravotních pojišťoven 32 600 0 0 780 13 384 21 0 1 154 2 352 0 18 323

Dotace z MPSV na sociální služby 1 866 6 026 0 583 838 10 857 3 857 0 1 857 689 1 554 43 28 170

Dotace z MPSV na ostatní projekty 0 0 0 0 0 464 0 0 586 0 1 050

Dotace z kraje na sociální služby ze zdrojů MPSV 9 000 25 554 0 3 238 7 011 33 783 33 536 1 926 7 520 6 657 16 237 6 552 151 014

Dotace z kraje na sociální služby ze zdrojů kraje 10 396 309 8 704 109 4 638 1 524 0 653 41 984 0 27 358

Dotace z kraje na ostatní projekty 0 0 0 0 0 0 10 0 39 0 30 0 79

Ostatní ministerstva a Úřad vlády 114 0 4 677 0 0 477 3 562 0 75 0 109 1 098 10 112

Dotace obce, města na sociální služby 2 292 467 2 190 165 696 3 333 2 255 0 120 410 680 0 12 608

Ostatní dotace na sociální služby EU 0 0 0 5 645 0 36 492 3 0 3 961 0 46 101

Ostatní dotace (např. Úřad práce, ostatní EU)

0

341 6 446 0 130

589

3 913 0 0 1 021

3 624 230 16 294

Ostatní výnosy 923 0 190 645 98 75 2 071 0 340 164 2 315 35 6 856

Dary 2 736 118 2 074 489 700 1 729 380 170 301 260 415 1 450 10 822

Dary obce, města 0 0 0 57 209 95 0 0 166 0 0 0 527

Sbírky církevní, včetně Postní almužny 0 0 10 1 0 0 122 0 66 0 110 0 309

Sbírky veřejné 85 108 120 0 0 159 55 0 0 0 33 560

Výnosy celkem 64 557 39 969 33 058 11 563 15 610 111 895 92 071 2 154 20 387 10 037 41 935 9 441 452 677

Hospodářský výsledek 2 460 4 514 161 -124 544 237 0 21 -180 -891 99 2 845

Pořízení investice stavební, včetně pozemků 73 57 520 551 19 631 0 0 1 700 0 484 0 0 0 79 959

Pořízení zařízení, strojů 4 100 0 1 811 0 462 4 323 0 0 0 49 0 10 745

Celkem investiční výdaje 4 173 57 520 551 21 442 0 462 6 023 0 484 0 49 0 90 704

Dotace na investice 0 59 109 0 21 213 0 0 0 0 1 800 0 0 0 82 122

Počet zaměstnanců

fyzický - prac.poměr k 31. 12. - bez OON 80 67 79 17 27 157 170 5 35 20 70 19 727

průměrný přepočtený za celý rok - bez OON 71 55 65 17 25 159,86 153 5 32 15 64 18 662



HBPO CZECH s.r.o.
Jednou stopou PRO
Kompakt Poděbrady s.r.o. 
Město Jaroměř
Město Kosmonosy
Město Raspenava

Město Úštěk
Nadace ČEZ
Nadační fond Škoda Auto
Nora Fridrichová
Obec Bulovka
Obec Luštěnice
Římsko-katolická farnost Srbská Kamenice

Děkujeme i všem drobným dárcům, kteří nám svými příspěvky pomohli a stále pomáhají sloužit potřebným. Velmi si Vaší podpory vážíme!

Diecézní charitu Litoměřice v roce 2020 podpořili



"Byť jen kapka soucitu změní svět v méně chladný, více spravedlivý.”
Papež František

Vážení spolupracovníci, dobrovolníci, dárci a partneři,

Činnost Diecézní charity Litoměřice byla v roce 2020 silně ovlivněna pandemií s jakou nikdo
neměl zkušenost a která měla dopady na všechny služby Charity.
Ve společnosti vládl strach, nejistota a chaos.

Naším cílem bylo zachovat služby pro všechny naše klienty.
Myslím, že se nám to s velkým úsilím podařilo a služby, které jsou pro občany nezbytné a
potřebné, fungovaly s omezeními nařízenými vládou ČR.

Tato náročná doba prokázala, které profese jsou důležité – profese, které pečují o člověka.
Positivním přínosem doby je skutečnost, že se konečně zvýšila prestiž zdravotních sester a
pečovatelek a došlo k ocenění jejich náročné práce.

Je mi velkou ctí na závěr poděkovat nejen zdravotním sestrám a pečovatelkám, které stály v
první linii, ale také všem ostatním spolupracovníkům, kteří jim v zázemí zajišťovali podmínky pro
jejich práci, dále pak dobrovolníkům, dárcům a partnerům.

Za důvěru a podporu děkuji místním samosprávám a státním institucím.

S pokorou a úctou

Růžena Kavková
ředitelka Diecézní charity Litoměřice



Diecézní charita Litoměřice 

Adresa: Kosmonautů 2022, Litoměřice, 412 01 
IČO: 40229939 
Telefon: +420 416 731 452, +420 416 735 606 
e-mail: info@ltm.charita.cz 
Datová schránka: q7276bg 
www.dchltm.cz
Konto: 292752916/0300 – ČSOB 
Text: Pracovníci Diecézní charity Litoměřice 
Použité fotografie: Archiv DCH Litoměřice 


