
     
     

        Charita Česká republika 
       Caritas Czech Republic 

 
Charitní služba je založena na respektování, ochraně a rozvíjení 
přirozených práv každého člověka a na křesťanském pojetí etických 
hodnot zakotvených v Písmu svatém a v dokumentech sociálního učení 
katolické církve. 
 Charitní služba je poskytována lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu 
na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní 
stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, 
jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, 
náboženství a kultuře. 

 

 

  Charita je nestátní nezisková církevní právnická organizace, která 
působí v oblasti sociální, zdravotní, zaměstnávání zdravotně 
znevýhodněných osob a humanitární pomoci.  
 
Členem Charity ČR je osm arci/diecézních Charit. Na území 
jednotlivých arci/diecézních Charit působí oblastní, městské a farní a 
těch celkem 366 Charit poskytující různé služby. 
 
 

Charita Hrabyně je církevní právnickou osobou podle Kodexu 
kanonického práva, je registrována v Rejstříku evidovaných 
právnických osob MK ČR ze dne 6. 10. 2006. 
Zřizovatelem charity je Biskupství ostravsko - opavské 
Charita Hrabyně je jako součást Diecézní charity ostravsko - opavské 
organizačně začleněna pod Charitu Česká republika. Od roku 1995 je 
Charita Česká republika členem celosvětové organizace Caritas 
Internationalis a Caritas Europe.   
. 
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Slovo ředitele 
 
 Vážení čtenáři, přátelé charitního díla; 
na následujících listech výroční zprávy bychom Vám rádi přiblížili naši činnost, 
radosti i strasti uplynulého roku. 
 
V posledních letech je pro nás starostí č. 1 zabezpečit finanční prostředky na 
pokrytí 
sociálních potřeb a služeb alespoň v takové výši, abychom ty stávající byli 
schopni udržet na stejné kvalitativní a kvantitativní úrovni. Na případný rozvoj se v 
dnešní 
situaci myslet vůbec nedá. Veden snahou zajistit tyto prostředky jsem absolvoval 
několik jednání na různých institucích. Dostalo se mi informace, že stát dává do 
sociální oblasti přiměřené a dostačující množství financí, ale že zhruba 2/3 z 
celkového 
objemu těchto peněz končí mimo sociální oblast a tedy neplní účel, k němuž byly 
uvolněny. Vysvětlení asi pravdivé, ale naši situaci nijak neřešící. Všichni víme, že 
se nejedná o jednoduchou problematiku; ale dokud nebudou (budou-li kdy vůbec) 
tvořit peníze na pokrytí sociálních služeb pevnou položku rozpočtu jak státního, 
tak územně samosprávných celků, měl by stát nastavit taková pravidla a 
podmínky čerpání, 
které by nešlo tak snadno obejít. Za současné situace nelze uvažovat o žádných 
investicích; přesto mám velkou radost z toho, že se nám podařilo pořídit z 
Tříkrálové sbírky a dotací MMO. 
V životě člověka se střídají rozličná období. Někdy prožíváme radost a štěstí, ale 
jindy do lidského života přichází i čas, kdy se učíme přijímat samotu, kdy 
zjišťujeme, 
že ne na všechno už máme dostatek sil. Je přirozené, že stáří a nemocí, které je 
provázejí, se můžeme bát, ale právě tady pomáhá a chce být každému 
potřebnému nablízku charita. Někdy se říká, že zlato se čistí ohněm – podle bible 
zase člověka 
očišťuje nemoc. Charita Hrabyně disponuje kolektivem obětavých, odborně 
zdatných pracovníků, kteří toto všechno dobře vnímají a na které se dá vždy 
spolehnout. I proto chci z tohoto místa všem svým kolegům a kolegyním 
poděkovat za profesionální, 
poctivou a obětavou práci, kterou každodenně odvádí. Přeji jim, aby každý 
den v sobě nacházeli sílu a odvahu zas a znovu se obětovat pro druhé. Aby 
nepochybovali o tom, že jejich práce má hlubší smysl, než se na první pohled zdá. 
Aby se v životě dokázali řídit skutečnými hodnotami a aby dovedli být sluncem, 
které vždycky zazáří těm, ke kterým přichází – našim klientům. 
Děkujeme také za pomoc biskupskému úřadu a kněžím hlučínského děkanátu, 
jejichž  podporu vnímáme jako důležitou posilu a nedílnou součást naší práce. 
Nakonec chceme poděkovat představitelům samosprávy – především těm, kteří 
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si již dnes uvědomují, že jejich úloha při spolufinancování sociální práce a služeb 
bude do budoucna vzrůstat a že bez jejich spoluúčasti to v budoucnu zkrátka 
nepůjde. 
 
František Horsák 
Charita Hrabyně, ředitel 
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Základní údaje 
 
 

Název organizace: Charita Hrabyně 
 
Adresa: Hrabyně 212, 747 67 Hrabyně 3 
 
IČO: 73634000 
 
DIČ: CZ73634000 
 
Právní forma: církevní právnická osoba 
 
Vznik právní subjektivity: 6.11.2006 
 
Registrována: 6. 10. 2006 u Ministerstva kultury České republiky 
 
Statutární zástupce, ředitel: František Horsák, ředitel 
 
Zástupce ředitele: Judita Mudra 
 
Nadřízený orgán: Diecézní charita ostravsko-opavská 
 
Hlavní předmět činnosti: 
 

- charitativní činnost ve prospěch lidí v nouzi 
- zřizování a provozování charitativních domovů, zdravotnických a  
  sociálních zařízení 
- pořádání sbírek a humanitárních akcí za účelem pomoci potřebným 
  lidem u nás i v zahraničí 
- zaměstnávání lidí se zdravotním omezením a zřizování chráněných 
  pracovních dílen a činností s tím spojených 

 
Rada Charity Hrabyně 
 

- je ustanovena na základě stanov Diecézní charity ostravsko-opavské  
 jako poradní orgán ředitele Charity Hrabyně. Členové rady se vyjadřují 
 k zásadním otázkám vztahujícím se ke strategii, řízení a hospodaření 
 Charity Hrabyně. 
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 Přehled činnosti charity 
 

BOO 
 
DCHOO 
 
Charita Hrabyně 
 
Ekonomicko-hospodářský úsek 
 
Chráněné pracovní dílny      -  Tiskové a reklamní služby                     

- Technicko-hospodářské služby 
- Komunitní služby 
- Obchodně – prezentační 
- Dopravní a asistenční služba
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Chráněné pracovní díny 
 
Vedoucí:    František Horsák 
Telefon:     553 775 370 
Mobil:      731 625 640 
E-mail:      hrabyne@charita.cz 
 
 
Posláním chráněného zaměstnávání je pomoc lidem s těžkým postižením 
pohybového aparátu, kterým se zde snažíme vytvářet pro práci vhodné prostředí.  
Cílem služby je posílení samostatnosti zaměstnanců a rozvoj jejich schopností. 
Prací v kolektivu si utvářejí sounáležitost, cítí vlastní potřebnost a důležitost. 
V rámci komunitního centra navíc nabízíme služby lidem zdravotně 
znevýhodněným, pro něž je centrum, mimo širokou veřejnost, především určeno. 
 
 

Tiskové a reklamní služby 
 

Asistent vedoucího :         Tomáš Vodvářka  
Telefon:                       553 775 370  
Mobil:                        731 625 639 
E-mail:     sluzby.hrabyne@charita.cz 
 
V úseku reprografických služeb se zabýváme především zakázkovou výrobou 
mnoha druhů tiskových materiálů, potiskem předmětů i textilu a výrobou 
velkoplošné reklamy včetně polepů automobilů.  
V rámci kompletačních služeb pro zákazníky rozesíláme hromadnou 
korespondenci, vytváříme dekorační předměty z různých materiálů, jako je 
keramika, dřevo či novinový papír, nabízíme drobné práce výrobního charakteru. 

mailto:sluzby.hrabyne@charita.cz
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 Komunitní služby 

 
Asistent vedoucí:      Judita Mudra 
Telefon:                  553 775 370 
Mobil:                   731 625 869 
E-mail:                  komcentrum.hrabyne@charita.cz 
 
Komunitní zařízení pro osoby se zdravotním postižením nabízí širokou škálu 
kulturně společenských a vzdělávacích aktivit.  
V rámci aktivizačních služeb nabízíme obyvatelům rehabilitačního centra i širší 
veřejnosti možnost využití naší knihovny, která je registrovaná na MK ČR a je 
začleněna do sítě knihoven v ČR. V knihovně probíhají vzdělávací kurzy 
výpočetní techniky pod patronátem Konta Bariéry, Nadace Charty 77, zdarma 
přístup k internetu.  
 
Pořádáme přednášky, besedy, koncerty, setkání, výstavy, vernisáže, divadelní 
představení.  
Kulečník, společenské hry jsou další možností využití volného času.  
Zajišťujeme duchovní službu, pravidelné bohoslužby a setkávání, rozhovory, 
katecheze, návštěvy nemocných, duchovní obnovu.  
 
Další naší činností je přeprava osob a asistenční služba, která je určena 
především držitelům ZTP/P. 
V oblasti humanitární pomoci skrze spolupráci s misijními organizacemi 
pomáháme šířit myšlenku pomoci lidem, kteří to potřebují. Snažíme se probouzet 
sociální cítění u lidí. 
 
V rámci centra spojuje děti našeho okolí Misijní klubko Papežského misijního díla, 
které chtějí pomáhat a zapojit se do misijní práce.  
 
V areálu ZOO Ostrava provozujeme propagační a prodejní stánek ve spolupráci 
se ZOO Ostrava, kde prodáváme i výrobky ostatních chráněných dílen, 
propagační materiály ZOO a suvenýry.  
 
Celoročně prodáváme v Rehabilitačním areálu v Hrabyni výrobky našich i dalších 
chráněných dílen, malé upomínkové předměty a Hrabyňské lázeňské oplatky. 
 
Jarmarky velikonoční a vánoční, pouť ke sv. Kláře pořádáme každým rokem. 
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Technicko-hospodářské služby 
 
Vedoucí:                 Václav Valenta 
Telefon:                  553 775 370  
Mobil:                  734 435 246 
E-mail:                 technicky.hrabyne@charita.cz 
 
Provádíme jednorázovou nebo pravidelnou celoroční údržbu travnatých ploch, 
sekání trávy, mulčování, vyhrabávání travnatých ploch, likvidace zahradního 
odpadu, drcení větví, sbírání listí. Částečná realizace a  výsadba okrasných 
dřevin, rostlin atd.. 
Zimní i letní údržba chodníků a prostranství ruční i mechanická. Zametání, 
odklízení sněhovou radlicí nebo sněhovou frézou, posyp a další činnost v této 
oblasti. 
 

 

 
 
 

Dopravní a asistenční služba 
 
Kontaktní o.:  Jaroslav Luzar 
Telefon:     553 775 370 
Mobil:      731 534 094 
E-mail:     hrabyne@charita.cz 
 
Zajišťujeme přepravu osob se zdravotním postižením a seniorů pomocí speciálně 
upraveného vozu s hydraulickou plošinou pro 8 osob.  
 
Dále poskytujeme asistenční službu při přepravě. 
 
Zajišťujeme také převoz  materiálu přívěsným vozíkem do 1300kg. 

mailto:obchodni.hrabyne@charita.cz


Výroční zpráva 2013 

 

11  
 

Obchodně – prezentační služby  

 
Vedoucí :                     Tomáš Dobeš  
Telefon :        553 775 370 
 Mobil : 731 676 688 
E-mail:           hrabyne@charita.cz 
Adresa:        Provozovna  stánek v areálu ZOO Ostrava 
              Ostrava – Michálkovice 
 
 
Obchodně - prezentační služby zajišťují odbyt a prodej výrobků a služeb, zboží 
pro chráněné pracovní dílny a dále provozují stánkové prodeje. 
Provozujeme prodejní stánek Charity Hrabyně ve spolupráci ZOO Ostrava, 
probíhá zde prodej výrobků a služeb chráněných dílen, propagačních materiálů 
ZOO Ostrava a prodej suvenýrů. 
 
Díky v této podpoře můžeme prezentovat činnost naší organizace a podpořit 
zaměstnávání zdravotně postižených osob. 
  
Otevřeno: v měsíci dubnu a září o víkendech, 

v měsíci květnu až srpnu otevřeno denně,  
v ostatních měsících a během roku jenom příležitostně nebo při 
akcích  ZOO Ostrava 
 

 
Celoročně prodáváme své výrobky v Charitě Hrabyně v areálu Rehabilitačního  
centra v Hrabyni. Radost dělají zákazníkům z celé ČR.  
 
Katalog výrobků a služeb můžete najít na našich internetových stránkách 
www.hrabyne.charita.cz 

mailto:hrabyne@charita.cz
http://www.hrabyne.charita.cz/
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Tříkrálová sbírka 2010 
 

Koordinátoři sbírky: František Horsák 

 

Charita Hrabyně vykoledovala v roce 2010 částku 414 493,- Kč. Připraveno bylo 
88 pokladniček, koledování se zúčastnilo 80 skupinek. Koledovalo se na území 17 
obcí. Oproti předcházejícímu roku se jedná o 6% nárůst vykoledovaných 
prostředků, při 6,7% nárůstu počtu kolednických skupinek. 

 

 

Výsledky Tříkrálové sbírky v jednotlivých obcích a městech 
 

Obec Vybráno 
Budišovice 21 642,00 Kč 
Čavisov 16 650,00 Kč 
Dolní Lhota 37 377,00 Kč 

Háj ve Slezsku 1 742,00 Kč 

Háj ve Sl. – Chabičov 8 800,00 Kč 

Háj ve Sl. – Jilešovice 7 159,00 Kč 
Háj ve Sl. – Smolkov 8 974,00 Kč 
Háj ve Sl. – Lhota 9 781,00 Kč 
Hlubočec 13 841,00 Kč 
Horní Lhota 14 000,00 Kč 
Hrabyně – obec 10 823,00 Kč 
Hrabyně – Josefovice 2 199,00 Kč 
Hrabyně RC 13 328,00 Kč 
Kyjovce 39 092,00 Kč 
Mokré Lazce 11 271,00 Kč 
Nové Sedlice 16 137,00 Kč 
Opava – Podvihov 19 104,00 Kč 
Pustá Polom 56 554,00 Kč 
Štítina 28 541,00 Kč 
Těškovice 25 110,00 Kč 
Velká Polom 52 368,00 Kč 
Celkem 414 493,00 Kč 
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Poděkování TKS 2010 
 
V letošním roce proběhla třetí Tříkrálová sbírka pod hlavičkou Charity Hrabyně. 
Zúčastnily se jí tyto obce: Budišovice, Čavisov, Dolní Lhota, Háj ve Slezsku, Horní 
Lhota, Hlubočec, Hrabyně, Hrabyně - Josefovice, Jilešovice, Kyjovice, Lhota u 
Opavy, Mokré Lazce, Nové Sedlice, Opava Podvihov, Pustá Polom, Štítina, 
Těškovice, Velká Polom. Rádi bychom touto cestou vyjádřili upřímné poděkování 
všem, kteří se jakkoliv zapojili do Tříkrálové sbírky roku 2010. Jsou to jednak malí 
koledníčci a dospělí koordinátoři, kteří za každého počasí vycházejí dům od domu 
a roznášejí radost a poselství o narození Ježíška do jednotlivých lidských srdcí. 
Dále upřímné díky všem starostům a zaměstnancům obcí za jejich vstřícnost a 
pochopení při propagaci sbírky, pečetění kasiček a počítání výtěžku. Také kněžím 
jednotlivých farností, kteří duchovně zaštiťovali koledníčky a propagovali 
Třikrálovou sbírku mezi věřícími. Upřímné díky patří i České spořitelně, která 
bezplatně spravovala vybrané peníze. A nakonec nemalý dík patří také 
nadřízeným orgánům Charity Hrabyně, Diecézní charitě ostravsko-opavské a 
Charitě česká republika, která se postarala o pěknou reklamu v televizi a i v jiných 
sdělovacích prostředcích. A však největší poděkování patří všem, kteří koledníčky 
vlídně přijali a dle svých možností finančně přispěli. Ještě jednou Vám všem 
děkuji že podporujete činnost a provoz Charity Hrabyně 
 
 
 
 
. 
František Horsák 
ředitel Charity Hrabyně 
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Hospodaření charity k 31. 12. 2010 
 
Charita Hrabyně vede podvojné účetnictví na základě zákona o účetnictví 

563/1991Sb a všech jeho pozdějších změn a dodatků při účtování se řídí 
vyhláškou 504/2002Sb, kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 563/1991Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, 
jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě 
podvojného účetnictví. 
 
Roční účetní závěrka se sestavuje k 31. 12. kalendářního roku. 
Účetnictví je zpracováváno počítačově v software POHODA. 
Charita Hrabyně nemá podíl v žádné obchodní ani jiné společnosti. 
Opravné položky a rezervy Charita Hrabyně netvořila. 
O vlastních výrobcích a zásobách účtuje způsobem B. 
Hmotný a nehmotný majetek je oceňován pořizovacími cenami, majetek 
bezúplatně nabytý reprodukčními pořizovacími cenami.  
Dlouhodobý majetek je odpisován ve výši sazeb daných zákonem o dani z příjmů. 
Účetní odpisy se rovnají daňovým odpisům. 
Účetní záznamy jsou uschovány v sídle Charity Hrabyně. 
 
 
Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12. 2010  (v celých tisících) 
 Název ukazatele číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni 

  řádku účetního období účetního období 

 a b 1 2 

A. Dlouhodobý majetek celkem 1 7 632 7 580 
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2   
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3 7 712 7 712 
III. Cizí zdroje celkem 4   
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 5 -80 -132 
B. Krátkodobý majetek celkem 6 980 807 
I. Zásoby celkem 7 99 174 
II. Pohledávky celkem 8 708 426 
III. Krátkodobý finanční majetek celkem 9 173 196 
IV. Jiná aktiva celkem 10  11 

 Aktiva celkem 11 8 612 8 387 
  číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni 

  řádku účetního období účetního období 

 a b 3 4 

A. Vlastní zdroje celkem 12 7 867 7 558 
I. Jmění celkem 13 7 557 7 867 
II. Výsledek hospodaření celkem 14 310  
B. Cizí zdroje celkem 15 745 829 
I. Rezervy celkem 16   
II. Dlouhodobé závazky celkem 17 57 28 
III. Krátkodobé závazky celkem 18 678 735 
IV. Jiná pasiva celkem 19 10 66 

 Pasiva celkem 20 8 612 8 387 
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Výkaz zisku a ztráty v zjednodušeném rozsahu k 31.12. 2010 (v celých tisících) 

 Název ukazatele  Činnosti 

   Hlavní Hospodářská Celkem 
   5 6 7 

A. Náklady 1    
I. Spotřebované nákupy celkem 2 514 347 861 
II. Služby celkem 3 791 56 847 
III. Osobní náklady celkem 4 1958 163 2121 
IV. Daně a poplatky celkem 5 3 3 6 
V. Ostatní náklady celkem 6 45  45 

VI. 
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek 
celkem 

7 51  51 

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 8    
VIII. Daň z příjmů celkem 9    

 Náklady celkem 10 3362 569 3931 
B. Výnosy 11    

I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 12 868 477 1345 

II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 13    
III. Aktivace celkem 14    
IV. Ostatní výnosy celkem 15 35 111 146 

V. 
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek 
celkem 

16    

VI. Přijaté příspěvky celkem 17 584  584 
VII. Provozní dotace celkem 18 1475 72 1547 

 Výnosy celkem 19 2962 660 3622 
C. Výsledek hospodaření před zdaněním 20 -400 91 -309 
D. Výsledek hospodaření po zdanění 21 -400 91 -309 

 
Zaměstnanci 

 Evidenční počet ve 
fyzických osobách 

k 31.12.2010 

Průměrný roční přepočtený 
počet zaměstnanců za rok 

2010 

Celkový stav 
zaměstnanců 

19 18,33 

- z toho OZP 10 5,85 

- z toho OZP 6 7,7 

 
Týdenní fond pracovní doby v organizaci je stanoven na 37,5 hodin. 
Celkově byly vyplaceny mzdy ve výši 1 649 tis. Kč, sociální a zdravotní pojištění 
bylo odvedeno ve výši 472 tis. Kč. Ostatní zákonné sociální náklady činily 7 tis. Kč 

 
Dlouhodobý majetek (DM) 

Dlouhodobý majetek 
Stav 

k 1.1.2010 
Přírůstky Úbytky Stav k 31.12.2009 

021 – Stavby 5 475 724,63 0,00  0,00 5 475 724,63 

022 – Samost. mov. věci 824 375,00 0,00 0,00 824 375,00 
032 – Umělecká díla 159 614,00 0,00 0,00 159 614,00 
031 – Pozemky 1 252 153,00 0,00 0,00 1 252 153,00 
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Oprávky k DHM činí k 31.12. 2010 celkem 51 463,00 Kč. 
Za drobný dlouhodobý hmotný majetek je považován majetek s dobou 
použitelnosti delší než l rok a ocenění jedné položky je v částce 20 000,-Kč a 
vyšší a nepřevyšuje částku 40 000,-Kč . O majetku s cenou pořízení do 20 000,-
Kč je účtováno jako o zásobách – způsobem B. 
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je v organizaci vymezen cenou pořízení 
30 000,-Kč a vyšší a zároveň nepřesahující částku 60 000,-Kč s dobou 
použitelnosti delší než 1 rok. Dlouhodobý nehmotný majetek ani drobný 
dlouhodobý nehmotný majetek - tak jak je legislativně a vnitřní směrnicí vymezen 
– Charita Hrabyně nemá. 

Pohledávky                             
Celková výše pohledávek ke dni účetní závěrky činí 159 507,10 Kč. 
 
Závazky 
Charita Hrabyně nemá k 31.12. 2008 splatné závazky pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, nemá splatné závazky 
veřejného zdravotního pojištění ani evidované nedoplatky u správce daně. 
Celková výše závazků k datu účetní závěrky činí 208 388,26  Kč.  
Ve svých závazcích vykazuje Charita Hrabyně k 31.12. 2006 dluh vůči Diecézní 
charitě ostravsko-opavské ve výši 200 000,-Kč  dle Smlouvy o půjčce z 9.1.2007 
/jedná se o půjčky s úrokem/ a Charitě Ostrava ve výši 90 000,- Kč dle smlouvy 
o půjčce ze dne 1. 12. 2006 a 100 000,-Kč dle Smlouvy o půjčce ze dne 
11.1.2007 - /jedná se o bezúročné půjčky/. V roce 2009 bylo uhrazeno jako 
splátka půjčky DCHOO 48 000,-Kč, k 31.12. 2010 činí zůstatek půjčky 68 000,-Kč. 
Charitě Ostrava bylo uhrazeno  60 000,-Kč, k 31.12. 2010 činí zůstatek půjčky 
40 000. 
Finanční a jiné závazky, které nejsou obsaženy v rozvaze, se nevyskytují. 

 
Na podrozvahových účtech je vedena evidence zapůjčeného hmotného majetku 
z Diecézní charity Ostrava ve výši 312 286,80 Kč  a Charity Ostrava ve výši 
439 742,90 Kč. 
 
 
Vlastní jmění 

Stav k 1. 1. 2010 /Kč/       7 867 074,55 
 

Úbytky celkem 
- hospodářský výsledek roku 2010 
- 308 904,71 

 
Stav k 31. 12. 2010 /Kč/      7 558 169,84 
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Dotace 
Na charitativní činnost v r. 2010 byly Charitě Hrabyně poskytnuty tyto provozní 
dotace: 

Poskytovatel dotace Výše poskytnuté dotace (v Kč) 

Úřad práce v Opavě 1 546 690,00 

 
Poskytnuté provozní dotace činily v r. 2010 celkem1 546 690,00 Kč.                   
Finanční prostředky dotací byly beze zbytku využity k určeným účelům a 
v dohodnutých termínech vyúčtovány poskytovatelům. 
 
 
Dary a příspěvky  
Dary a příspěvky na charitativní činnost v r. 2010 činily celkem 578607,00 Kč. 
Z toho:   - dary fyzických osob       240 046,00 Kč 

- tříkrálová sbírka        273 023,00 Kč 
- nadační příspěvek Charty 77     18 000,00 Kč 
- kostelní sbírky a dary        47 538,00 Kč 

 
 
Výsledek hospodaření 
Jednotlivé oblasti činnosti Charity Hrabyně jsou z účetního hlediska rozděleny 
na hlavní činnost – chráněná dílna a vedlejší hospodářskou činnost – nákup a 
prodej zboží a výrobků a dosáhly v r. 2010 těchto výsledků hospodaření: 

 
- Chráněná dílna         -399 947,41Kč 

- maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny    33 170 88 Kč 
- pronájem plochy pro prodej                55 046,81 Kč  
- náhradní plnění (zboží)                    2 825,01 Kč 
Celkový výsledek hospodaření              - 308 904,71 Kč 
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 Výrok auditora k účetní závěrce 
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Poděkování 
 

Na tomto místě bychom chtěli poděkovat všem dárcům a příznivcům naší Charity, 
kteří v roce 2010 přispěli ať pomocí, darem, nebo finančním obnosem. 
 
Za podporu děkujeme především: 
       Ministerstvu práce a sociálních věcí 
       Úřadu práce v Opavě 
 
městům a obcím: 
       mikroregionu Matice Slezské 
 
právnickým  osobám: 
       Diecézní charitě ostravsko-opavské 
       Rehabilitačnímu ústavu Hrabyně 
       Ústavu sociální péče Hrabyně 
          SBDI Hrabyně 
          UNITA Bílá Voda 
 
nadacím, občanskému sdružení: 
          Nadaci OKD 
       Nadaci Konta Bariéry 
 
Děkujeme soukromým firmám a fyzickým osobám . 
 
Charitám a firmám, podnikatelům a institucím kteří  nás podpořili objednávkou 
služeb, výrobků. 
       
 
V neposlední řadě patří velký dík všem, kteří se podíleli na Tříkrálové sbírce, 
ať už jako organizátoři nebo jako koledníci …. 
 
Všem, kteří podporovali jakýmkoliv dalším způsobem Charitu Hrabyně a my jsme 
na ně zapomněli a nebo ani nechtěli, abychom to věděli. 
 
Všem vyprošujeme Boží požehnání pro Vaše dobré skutky a věříme, že nám 
zachováte přízeň i v roce následujícím. 



 


