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Základní údaje o organizaci 

 
Název:    Emin zámek, příspěvková organizace 

Sídlo:     Šanov 275, Šanov, 671 67 

IČ:     45671826 

Obchodní rejstřík:   vedený u KS v Brně oddíl Pr, vložka 1231 

Identifikátor služby v registru 
sociálních služeb:   4576187 
 
Telefonní kontakt:   515 229 151 

Mailová adresa:   emin@eminzamek.cz 

Webové stránky:   www.eminzamek.cz 
  
 
 Vedoucí pracovníci 
 
Statutární zástupce:   doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. 
 
Vedoucí ekonomického úseku:  Ing. Miloslava Buczyková (zástupkyně ředitelky) 
 
Vedoucí úseku sociální práce:  Jana Hanušková, DiS. 
 
Vedoucí úseku zdravotní péče:  Zdenka Říhovská  
 
Vedoucí úseku přímé péče 
(pověřená vedením):   Dana Zichová  
 
Vedoucí stravovacího provozu:  Anna Halabrínová 
 
 
 Optimalizace sociální služby 

V červnu 2019 byla organizaci Zastupitelstvem JMK schválena dotace řešící havárii venkovní terasy 
(zatékání do dvou opravených provozních suterénních místností). Oprava této havárie byla 
započata na podzim 2019, a z důvodu nouzového stavu bylo dílo předáno až v červenci 2020.  

Změnou závazného ukazatele k 30. 6. 2020 byla organizaci snížena investiční dotace na akci 
„Odvlhčení a odvodnění budovy zámku, včetně rekonstrukce zpevněných ploch a parku s využitím 
dešťových vod – etapa A“. Z původních 8 100 tis. Kč na 600 tis. Kč. V srpnu 2020 byla uzavřena 
smlouva o dílo na projektovou dokumentaci této investiční akce (termín dokončení projektu 31. 7. 
2021). Do konce roku 2020 byla dokončena dílčí část v hodnotě 14 520,00 Kč.  Tato investiční akce 
bude pokračovat i v roce 2021 (byl schválen přesun investičních prostředků na rok 2021). 

Dále byly v průběhu roku 2020 realizovány tyto investiční akce „Nákup kuchyňského robota 
s příslušenstvím“, „Nákup dvou kusů praček“, „Pořízení telefonní ústředny“, a „Nákup elektrického 
varného kotle“.  

Z účelových příspěvků na provoz v roce 2020 byly realizovány tyto akce „Vybavení pracovny 
zdravotních sester“ a „Humanizace prostředí – vybavení jídelny uživatelů“. 

http://www.eminzamek.cz/
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Ve druhém pololetí roku 2020 byly čerpány finanční prostředky z dotačních titulů MPSV v souvislosti 
s epidemií COVID-19 (program podpory C, D, E), a to v celkové výši 1 638 225,00 Kč. Z Ministerstva 
zdravotnictví ČR z dotačního titulu na mimořádné ohodnocení zdravotnických pracovníků 
v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 bylo čerpáno 171 146,26 Kč. 

Ke konci roku 2020 organizace započala s opravou kanceláře ekonomického úseku a vybavením 
novým nábytkem. 

Emin zámek spolupracuje s Dobrovolnickým centrem ADRA Znojmo, OÚ Šanov, Lékárnou Hytych a 
příspěvkovými organizacemi zřízenými JMK. 
 
 
 Informace o průběhu transformace 

V roce 2020 se naše organizace začala připravovat do zapojení se do transformace sociálních 
služeb. Cílem transformace je ochrana lidských práv uživatelů, zajištění soukromí a možnost 
svobodné volby, rozvoj osobnosti, účast v běžném životě ve společnosti a rozvoj znalosti a 
dovednosti, které vedou následně k vlastní odpovědnosti uživatele. 
 
 
 Pozitivní reprezentace 

Veškerá činnost zařízení je prezentována na webových stránkách organizace (Výroční zpráva, 
informace pro žadatele o službu, fotografie, aktuality atp.), na profilu facebooku a informačními 
letáky organizace.   

Mezi nejdůležitější akce organizace patří tradiční Den otevřených dveří a Ples čtyř organizací, které 
se z důvodu výskytu nákazy Covid-19 nemohly uskutečnit. Nekonal se také Vánoční jarmark 
v Šanově, kde bývá zpravidla prezentována rukodělná tvorba uživatelů našeho zařízení.  

Zařízení Emin zámek spolupracuje s dalšími příspěvkovými organizacemi zřizovanými JMK (Domov 
u lesa Tavíkovice, Srdce v domě Klentnice a Zámek Břežany).  
 
 
 

Sociální oblast 
 
 Kapacita zařízení sociální služby 

Celková kapacita zařízení Emin zámek je 60 uživatelů.  

K 31. 12. 2020 byla kapacita zařízení naplněna, bylo obsazeno všech 60 lůžek. Celková průměrná 
obložnost lůžek za rok 2020 činila 98,82 %. 
 
 
 Věková struktura uživatelů, průměrný věk v roce 2020 

Věková struktura uživatelů se v roce 2020 pohybovala od 40 do 90 let. Průměrný věk uživatelů 
k 31. 12. 2020 činil 60,8 let. 
 

Věkové rozmezí Počet uživatelů Průměrný věk 

38 – 65 let 44 

60,8 
66 – 75 let 14 

76 – 85 let 1 

86 a více 1 
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 Úroveň poskytovaných služeb – ubytování a stravování 

Celková kapacita zařízení je 60 lůžek. Emin zámek disponuje šesti dvoulůžkovými pokoji, pěti 
čtyřlůžkovými pokoji, dvěma pětilůžkovými pokoji a třemi šestilůžkovými pokoji. 

Jeden šestilůžkový a jeden čtyřlůžkový pokoj je vybaven polohovatelnými lůžky. Všechna lůžka jsou 
vybavena zdravotními matracemi. Ke každému lůžku náleží noční stolek a šatní skříň. 
 

Typ ubytování Počet  

Dvoulůžkové pokoje 6 

Čtyřlůžkové pokoje 5 

Pětilůžkové pokoje 2 

Šestilůžkové pokoje 3 

 
Hygienický standard pro uživatele je v zařízení zajištěn dvěma centrálními koupelnami vybavenými 
vanou, sprchovým koutem, umyvadly, pisoáry a WC. V suterénu se pak nachází perličková vana, 
sprcha, umývárna a toalety. Nedílnou součástí suterénu je také místnost pro intimní chvíle.   

Úklid je zajišťován šest dní v týdnu dvěma uklízečkami dle jejich harmonogramu práce. Praní, žehlení 
a opravu prádla zajišťuje zařízení pro své uživatele ve vlastní prádelně a žehlírně se dvěma 
pracovnicemi. 

Od 1. 1. 2020 došlo k navýšení úhrad za ubytování o 10,00 Kč za den. Cena ubytování ve 
dvoulůžkovém pokoji na den činila 171,00 Kč. Po vynásobení koeficientem 30,42 je pak cena za 
jeden měsíc 5 202,00 Kč. Cena za ubytování ve vícelůžkovém pokoji na den činila 161,00 Kč za den, 
měsíčně tedy 4 898,00 Kč. 
 

Ubytování Cena za jeden den (Kč) Cena za měsíc (Kč) 

Dvoulůžkové pokoje 171,00 5 202,00 

Vícelůžkové pokoje 161,00 4 898,00 

 
V ceně za ubytování je zahrnut úklid pokoje uživatele, úklid společných prostor, praní, žehlení a 
oprava osobního a ložního prádla. 
 
Strava uživatelů je zajištěna vlastním stravovacím provozem, a to v rozsahu tří hlavních jídel a dvou 
jídel vedlejších u normální stravy, u diabetické stravy tří jídel hlavních a tří jídel vedlejších. V zařízení 
se vaří dva typy diet, a to normální a diabetická. Jídelníček je sestavován 14 dní předem. Jídla jsou 
volena na základě oblíbenosti uživatelů prostřednictvím stravovací komise. Jídlo je podáváno ve 
společné jídelně, pro uživatele s vyšší mírou podpory v místnosti denního pobytu a pro uživatele 
s nejnižší mírou podpory pak v kavárně. Cílem podávání stravy v kavárně je udržet a zlepšovat péči 
uživatele služby o sebe a nácvik péče pro případnou vlastní domácnost. 

Od 1. 1. 2020 došlo k navýšení úhrad za stravování. Normální strava se zvýšila o 5,00 Kč/den, cena 
činila 138,00 na den (4 198,00 Kč/měsíc). Diabetická strava se zvýšila o 5,00 Kč/den, cena činila 
147,00 Kč na den (4 472,00 Kč/měsíc). 
 

Strava 
Denní 

úhrada (Kč) 
Měsíční úhrada (Kč) – průměrný počet dnů 

v měsíci 30,42 

Racionální 138,00 4 198,00 

Diabetická 147,00 4 472,00 
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 Sociálně terapeutické, výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti 

I přesto, že se výskyt nákazy COVID-19 v průběhu roku 2020 v našem zařízení neobjevil, byl tento 
rok danou situací ovlivněn, což mělo výrazný dopad na život a aktivity našich uživatelů. Bylo nutné, 
aby všechny terapeutické, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti byli přizpůsobeny aktuální 
situaci a vydaným mimořádným opatřením. 

Ale i přes všechny překážky, se uživatelé zařízení Emin zámek měli během roku 2020 možnost 
účastnit následujících aktivit 

 Ekologické vycházky do okolí zaměřené na pozitivní přístup k ochraně přírody, spojené 
s úklidem odpadů. 

 Sportovní, kulturní a společenské akce. 

 Pěší turistika a cykloturistika. 

 Koupání v bazénu a využívání víceúčelového hřiště. 

 Poznávací výlety. 

 Kreativní tvorba. 

V rámci ekologických aktivit probíhaly vycházky do okolí zaměřené na pozitivní přístup k ochraně 
přírody. Tyto vycházky byly vždy spojené s úklidem odpadů. 

Ze sportovních aktivit můžeme jmenovat návštěvu sportovního centra v Šanově. Dále pak 
sportovní akce pořádané na EZ, jako turnaj ve stolním tenise, turnaj v petangue, sportovní den u 
bazénu, závody na koloběžkách aj. Během letních měsíců uživatelé využívali venkovní bazén. 

Z kulturních a společenských aktivit se v zařízení konala Mše svatá, hudební posezení, ukázka 
retrotraktorů, vítání léta, turnaj ve stolních společenských hrách. Uživatelé také navštívili 
představení v Městském divadle ve Znojmě. 

K jedné z významnějších událostí také patřila oslava 90. narozenin našeho uživatele pana Viktora 
Waldsteinera.  

Turistické aktivity a poznávací výlety probíhaly během celého roku. Byly to pěší výlety do okolních 
obcí Šanov a Hrušovany nad Jevišovkou. Uživatelé se dále zapojili do hledání pokladu, nebo rybaření 
v obci Břežany. Navštívili také ZOO v Sedleci. 

Z tradičních akcí pořádaných na Emině zámku je nezbytné zmínit Maškarní ples a Mikulášskou 
besídku a Vánoční besídku. 

Snahou pracovníků přímé péče je, aby se život uživatelů organizace v co nejvyšší míře přiblížil 
běžnému životu, se zachováním všech zvyků a tradic. 
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Přehled aktivit uživatelů zařízení Emin zámek v jednotlivých měsících roku 2020 

Název akce Měsíc Datum konání 

Kuželky Šanov 
Ekologická vycházka 
Mše svatá 
Hudební posezení 
Kuželky Šanov 

leden 

7.1. 
15.1. 
16.1. 
16. 1.  
21.1. 

Maškarní ples na EZ 
Kuželky Šanov 
Divadlo Znojmo 

únor 
13.2. 
18.2. 
27.2. 

Hledání pokladu březen 11.3. 

Turnaj ve stolním tenise na EZ 
Výšlap do obce Šanov 
Turnaj v petangue na EZ 

červen 
5.6. 
9.6. 
17.6. 

Vítání léta 
Sportovní den u bazénu 
Ukázka retrotraktorů na EZ 
Závody na koloběžkách na EZ 
Rybaření na rybníku v Břežanech 
Vaření na EZ 

červenec 

1.7. 
2.7. 

10.7. 
14. 7. 
21.7. 
30.7. 

Hledání pokladu 
Ekologická vycházka 
Výlet do Znojma 
Výlet do Mlékáren Božice 
Turnaj ve stolních společenských hrách na EZ 

srpen 

7.8. 
13.8. 
18.8. 
19.8. 
26.8. 

Výšlap do Hrušovany nad Jevišovkou 
Vaření na kavárně 
Výlet do ZOO Sedlec u Mikulova 

září 
8.9. 

             10.9. 
16.9. 

Sportovní odpoledne na EZ říjen 14.10. 

Oslava 90. narozenin pana Viktora Waldsteinera 
Vaření na kavárně 

listopad 
20.11. 
26.11. 

Mikulášská besídka 
Vánoční besídka 

prosinec 
4.12. 
23.12. 

 
 
 

Zdravotní péče a rehabilitace 
 
Zdravotní péče je zajištěna po celý rok praktickým lékařem, psychiatrem a externími odbornými 
lékaři. V období od 1. 1. – do 29. 2. 2020 byli naši uživatelé registrováni u praktického lékaře pro 
dospělé v Hrušovanech nad Jevišovkou. Návštěvy probíhaly jedenkrát týdně. Od 1. 3. 2020 byla 
navázána spolupráce se společností Všeobecný lékař Brno s.r.o., praktický lékař pro dospělé. Touto 
společností určený lékař ordinoval pravidelně jedenkrát týdně. V případě urgentního ošetření nebo 
vyšetření uživatele mimo ordinační dobu, po předchozí telefonické domluvě s praktickým lékařem, 
byl zajištěn transport uživatele k ošetření např. do nemocnice Znojmo sanitou. V pracovně sester 
jsou dle ordinace lékaře prováděny převazy a všechna ostatní ošetření nemocných uživatelů, také 
zde jsou prováděny odběry biologického materiálu a aplikace injekcí. Biologický materiál se odváží 
do laboratoře „Synlab“ ve Znojmě, svoz je pravidelně zajištěn laboratoří.  

Odborné výkony, ke kterým je nutné technické vybavení a nástroje, jsou prováděny ve 
specializovaných ambulancích v Hrušovanech nad Jevišovkou nebo ve Znojmě. U akutních stavů, 
kdy se jedná o selhávání základních životních funkcí, je přivolána rychlá záchranná služba. 
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Odborný lékař psychiatr přichází do zařízení jedenkrát za 14 dní, kdy je konzultován psychický stav 
jednotlivých uživatelů a jejich změny v chování. 

Odborná vyšetření uživatelů - oční, zubní, neurologie probíhají v ambulancích v Hrušovanech nad 
Jevišovkou – po předchozí telefonické domluvě a termínu objednání, v akutních případech ihned. 
Ostatní specializované ambulance navštěvují uživatelé ve Znojmě, Brně a Břeclavi. 

Předepsané léky se vyzvedávají v Nové  Lékárně v Hrušovanech nad Jevišovkou. Poukazy na 
zdravotní a inkontinentní pomůcky předepisuje praktický lékař na základě lékařské zprávy 
specialistů (urologa, ortopeda) dle individuálních potřeb uživatelů. Inkontinenční pomůcky se 
odebírají přímo od dodavatelské firmy. 

Hospitalizace uživatelů ve zdravotnickém zařízení objednává lékař, vyšetření a kontroly ve 
specializovaných ambulancích zajišťuje vedoucí úseku zdravotní péče. Hospitalizace na 
psychiatrickém oddělení ve Znojmě nebo v psychiatrické nemocnici Brně zajišťuje vždy odborný 
lékař psychiatr.  

Praktický lékař pro dospělé provedl v roce 2020 ošetření celkem u 412 uživatelů. Odborný lékař 
psychiatr pak v roce 2020 ošetřil celkem 561 uživatelů.  
 
 
 

Organizační a personální oblast 
 
 
 Struktura a počty zaměstnanců ke konci roku 2020 

Od 1. 1. 2020 došlo v organizaci, po předchozím odsouhlasení zřizovatelem, k navýšení počtu 
pracovníků o tři zaměstnance, čímž organizace plní požadovaný poměr pracovníků přímé a nepřímé 
péče. K 31. 12. 2020 organizace zaměstnávala 44 zaměstnanců.  
 
 
 Přírůstky a úbytky zaměstnanců za rok 2020 (podle struktury zaměstnanců)  

Kategorie 
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) 

Změna počtu 
zaměstnanců 
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n
ý 
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ěs
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ců

 

za
 c

el
ý 

ro
k 

P
ří

rů
st

ky
 

Ú
b

yt
ky

 

ředitel  12   1     1 

finanční účetní 11   1     1 

účetní           0 

technický pracovník           0 

mzdový účetní, personalista 9   1     1 

asistentka sociálního pracovníka 8  1   1 

manažer kvality         0 

ostatní           0 

THP celkem     4 0 0 4 

všeobecná sestra  10   6     6 

všeobecná sestra            0 

nutriční terapeut           0 
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fyzioterapeut           0 

masér           0 

ošetřovatel           0 

sanitář           0 

zdravotničtí pracovníci celkem     6 0 0 6 

vychovatel           0 

vychovatel           0 

vychovatel           0 

pedagogičtí pracovníci celkem     0 0 0 0 

Pracovník v sociálních službách – 
nepedagogická, aktivizační činnost – koordinátor 

     0 

pracovník v sociálních službách –  
nepedagogická, aktivizační činnost 

7  5   5 

pracovník v sociálních službách – přímá obslužná 
péče 

5  16   16 

sociální pracovník 10  2   2 

pracovníci v sociálních službách celkem   23 0 0 23 

kuchař 4  4   4 

zásobovač 7  1   1 

provozář      0 

pradlena 2  2   2 

krejčí      0 

uklízečka 2  2   2 

řidič, domovník 4  2   2 

údržbář (zedník, elektrikář, truhlář…)             
44 

    0 

skladník      0 

vrátný      0 

ostatní, výše neuvedení      0 

provozní zaměstnanci celkem     11 0 0 11 

CELKEM zaměstnanci     44 0 0 44 

 
 
 Průměrné platové třídy, průměrné platy za rok 2020 (podle struktury zaměstnanců) 

Struktura zaměstnanců 

Po
če

t 

 z
am

ěs
tn

an
ců

 

Průměrná 
platová 

třída 

Průměrný 
plat (Kč) 

A. služby sociální 23  

P
ra

co
vn

íc
i 

v 
so

ci
ál

n
íc

h
 

sl
u

žb
ác

h
 

PSS - přímá obslužná péče 16 5 33 775,00 

PSS - základní výchovná, nepedagogická, aktivizační činnost 5 7 22 613,00 

PSS - asistenční služby -   

PSS - koordinátor - -  

PSS - pečovatelská činnost -   

Sociální pracovník 2 10 42 295,00 

B. Služby pedagogické   

Vychovatelé    

C. Služby zdravotnické 6  

Sanitáři -   
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Z
d

ra
vo

tn
ič

tí
 

 z
am

ě
st

n
a

n
ci

 Maséři  -    

Ošetřovatelé  -    

Všeobecné sestry 6 10 52 259,00 

Nutriční terapeuti -   

Fyzioterapeuti -   

D. ostatní 15  

Hospodářsko-správní a provozně-techničtí zaměstnanci 4 10 58 515,00 

Zaměstnanci převážně manuálně pracující 11 3,5 26 706,00 

PRŮMĚR celkem - 6,3 35 351,00 

 
 
 

Hospodaření příspěvkové organizace 
 
 
 Hlavní činnost – Základní ekonomické údaje k 31. 12. 2020 (v tis. Kč) 

 
Upravený rozpočet 

(tis. Kč) 
Skutečnost 

(tis. Kč) 

Tržby z prodeje vlastních výrobků 0            0 

Tržby z prodeje služeb 13 045 13 090 

Použití fondů 373 93 

Výnosy z pronájmu 0 0 

Ostatní výnosy z činnosti 76 310 

Výnosy z prodaného zboží 0 0 

Výnosy z přijatých transferů ze SR §101 11 173 11 173 

Příspěvek na provoz bez účelového určení 4 620 4 620 

Příspěvek na provoz účelový §105 2 707 2 706 

Příspěvek na provoz účelově určený – OINV 1 060 1 058 

Výnosy z ostatních transferů COVID-19 2 796  1 809 

CELKEM VÝNOSY 35 850 34 859 

Spotřeba materiálu 3 205 3 418 

Spotřeba energie 1 254 1 021 

Spotřeba - vodné 187 162 

Prodané zboží 0 0 

Opravy a udržování 1 474 1 521 

Cestovné 30 22 

Náklady na reprezentaci 7   5 

Ostatní služby 979 988 

Osobní náklady celkem 27 005 25 973 

Z toho: platy zaměstnanců 19 386 18 447 

               náhrady mzdy za DPN  217 

               OON 100 100 

               sociální a zdravotní pojištění 6 553 6 235 

               zákonné sociální náklady 885 896 

               ostatní sociální náklady 81 78 

Odpisy majetku 685 685 

Daně a poplatky 13 13 

Náklady z DDHM 1 011 1 051 
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Ostatní náklady 0 0 

CELKEM NÁKLADY 35 850 34 859  
 Výsledek hospodaření 0 0 

 
 
 Doplňková činnost – Základní ekonomické údaje k 31. 12. 2020 

 
Upravený rozpočet 

(tis. Kč) 
Skutečnost 

(tis. Kč) 

Tržby z prodeje služeb 4 3 

z toho: výnosy cizí strávníci 4 3 

CELKEM VÝNOSY 4 3 

Spotřeba materiálu 1 2 

Spotřeba vodné 0 0 

Spotřeba energie 1 0 

Osobní náklady – platy zaměstnanců 1 1 

Odpisy 0 0 

CELKEM NÁKLADY 3 3 

Výsledek hospodaření 1 0 

 
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost činil 264,- Kč. 
 
 
 Údaje z rozvahy k 31. 12. 2020 (v tis. Kč) 
 
AKTIVA CELKEM      25 747,00 

 z toho: stálá aktiva    20 054,00 

   zásoby         624,00 

   pohledávky          443,00 

   finanční majetek     4 626,00  
 
 
PASIVA CELKEM      25 747,00 

 z toho: majetkové fondy   20 406,00 

   finanční a peněžní fondy     1 348,00 

   výsledek hospodaření            0,00  

   cizí zdroje     3 993,00 
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Sponzorské dary poskytnuté organizaci v roce 2020 

Dárce 
Hodnota daru 

(Kč) 
Předmět 
darování 

Účel 

Anna Hedejová, Adamov 5 000,00 Finanční dar Kulturní a aktivizační 
činnosti Moravia Lacto a.s., Jihlava 2 284,61 Věcný dar Potraviny 

Eurostany s.r.o., Nesvačilka 8 400,00 Věcný dar OOPP – respirátory 

Rotary Klub Znojmo, z.s., Znojmo  312,00 Věcný dar OOPP – ochranné štíty 

Ing. Karel Sekula, Hrušovany n/Jev. 4 000,00 Věcný dar Katrovaná zemina 

Lékárny Hytych s.r.o. Hustopeče 40 000,00 Finanční dar Nákup ložního vybavení 

Jana Havelková, Domašov 44 700,00 Věcný dar DDHM 

PRO CLEANLIFE s.r.o., Praha 2 000,00 Finanční dar Bez účelového určení 

AQUAMODUL s.r.o. 20 000,00 Finanční dar Kulturní a aktivizační 
činnosti Eurostany s.r.o., Nesvačilka 11 990,00 Věcný dar OOPP – ochranné 

obleky oblekyobleky Hartman Rico a.s., Veverská Bítýška 18 536,00 Finanční dar Nákup nádobí 

JMK v rámci COVID-19 4 000,00 Věcný dar OOPP 

JMK v rámci COVID-19 146 917,05 Věcný dar OOPP, testy 

Celkem 308 139,66  

 
Všem sponzorům za poskytnuté dary děkujeme. 
 
 
 
V Šanově 31. 3. 2021 
 
 
doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. 
ředitelka organizace 
 


