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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:   Mgr. Ing. Jaroslav Hajný, MBA, ředitel organizace 

(do 2. 9. 2017) 

Ing. Miloslava Buczyková, pověřena zastupováním dočasně 

neobsazeného místa ředitele/ředitelky 

(od 15. 9. 2017 do 30. 11. 2017) 

doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D., ředitelka organizace 

(od 1. 12. 2017) 

 

Vedoucí ekonomického úseku:  Ing. Miloslava Buczyková (zástupkyně ředitelky) 

 

Vedoucí provozního úseku:  Libor Malafa 

      (do 31. 10. 2017) 

 

Vedoucí sociálního úseku:  Mgr. Kateřina Mahelová 

 

Koordinátorka pro sociální úsek: Ivona Krištofová 

 

Vedoucí ošetřovatelského úseku: Mgr. Lada Kučerová 

(do 31. 8. 2017) 

Hana Kyněrová 

(od 1. 9. 2017) 

 

Vedoucí stravovacího úseku:  Renata Bobková 
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 Optimalizace sociální služby 

Významným krokem ke zkvalitnění poskytované péče v roce 2017 bylo získání účelového příspěvku 

na provoz na výměnu oken a dveří hlavní budovy Emina zámku a na zhotovení nových omítek 

v suterénu budovy Emina zámku v celkové výši 8 965 000,00 Kč. V roce 2017 začaly přípravy 

(projekty, jednání s památkovým ústavem), realizace a dokončení projektu bude probíhat v roce 

2018.  

 

Další významnou událostí bylo získání financí je zakoupení sušičky prádla, dvou velkokapacitních 

praček a zahradního traktoru. 

 

Poskytované služby se snažíme zkvalitňovat především zvyšováním kvalifikovanosti našich 

zaměstnanců, kteří jsou uživatelům nejblíže. V loňském roce proběhlo pět supervizních setkání, 

která patří mezi hlavní prevence syndromu vyhoření. Zaměstnancům jsme zprostředkovali dva 

osmihodinové vzdělávací akreditované kurzy a jednu stáž v jiném zařízení tak, aby bylo splněno 

zákonem stanovených 24 hodin vzdělávání. 

 

Jsme aktivně zapojeni do projektu GOS Jihomoravského kraje. Zaměřujeme se na zvyšování 

psychického komfortu našich uživatelů. Snažíme se společně vycházet vstříc jejich požadavkům. Do 

zařízení pravidelně dojíždí Mgr. Nepustil, Ph.D., který je do projektu GOS zapojen. Realizujeme s ním 

společná setkání s uživateli, na nichž mohou vyjádřit svá přání, ale i stížnosti a případnou 

nespokojenost. Informace ze setkání vyplývající následně řešíme v rámci multidisciplinárního týmu 

tak, aby bylo uživatelům vyhověno v maximální možné míře.  

 

Stejně tak spolupracujeme s Občanským sdružením Práh a jsme zapojeni do Komunitního plánování 

sociálních služeb Znojemska. Aktivně spolupracujeme s Dobrovolnickým centrem ADRA Znojmo. 

V uplynulém roce docházeli jejich dobrovolníci za našimi uživateli obvykle 1x za měsíc, aby s nimi 

pracovali zejména ve skupině. Náplní společných setkání bylo povídání a aktivní naslouchání, 

procházky po areálu, promítání fotek, hra na kytaru a zpívání. Společně podnikli i výlet do Znojma. 

 

 Pozitivní reprezentace 

V průběhu roku jsme se v rámci prezentace Emina zámku zúčastnili několika akcí. První byl 

Velikonoční jarmark Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Zde jsme prodávali výrobky uživatelů 

a poskytovali informace o naší cílové skupině a chodu organizace. 

 

V květnu prodávali zaměstnanci výrobky spolu s uživateli u příležitosti akce zvané Otvírání Hraběcí 

studánky, kterou pořádá Okrašlovací spolek Šanov a Obec Šanov.  

 

V září jsme se již tradičně účastnili Dne sociálních služeb ve Znojmě. Výrobky se zde neprodávají, 

slouží jen k představení činností uživatelů široké veřejnosti. Na této akci představujeme Emin 

zámek na pódiu uprostřed náměstí a po celý den poskytujeme informace příchozím zájemcům ve 

stánku organizace. 

 

Ke konci roku jsme byli opět pozváni na jarmark pořádaný Krajským úřadem Jihomoravského kraje, 

tentokrát Vánoční. Dále jsme pak navštívili prodejní jarmark v obci Šanov. 
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V rámci aktivizace jsme zprostředkovávali pro uživatele různé sportovní turnaje s účastí uživatelů 

z ostatních spřízněných zařízení sociálních služeb. Pořádali jsme turnaj ve stolním tenise a turnaj ve 

stolních společenských hrách a naši uživatelé se zúčastnili turnaje ve stolním tenise v Zámku 

Břežany. 

 

Největší akcí uplynulého roku byl Mezigenerační den, konaný v červenci. Uživatele přišli navštívit 

jejich příbuzní a přátelé. Všichni příchozí si mohli prohlédnout historické fotografie Emina zámku, 

zazpívat si s kapelou, případně si zatančit. K dispozici bylo občerstvení a nápoje. Vystavovali jsme 

výrobky uživatelů, které byly nabízeny i ke koupi. 

 

 

Sociální a výchovná péče 
 

 Kapacita zařízení sociální služby 

Celková kapacita Emina zámku je 60 uživatelů. Během roku 2017 došlo k několika ukončením 

i podepsáním smluv o poskytování sociální služby. K 31. 12. 2017 byla ovšem naplněna celková 

kapacita zařízení, a to 60 uživatelů. Celková průměrná obložnost lůžek za rok 2017 činila 99,54 %. 

 

Během roku 2017 bylo ukončeno šest smluv o poskytování sociální služby z důvodů úmrtí. Volná 

kapacita byla následně obsazena. Celkem tedy bylo přijato šest žadatelů o sociální službu a šest 

smluv bylo ukončeno z důvodů úmrtí uživatelů.   

 

K 31. 12. 2017 bylo v evidenci žadatelů o poskytování sociální služby evidováno 178 neuspokojených 

žádostí. Během roku 2017 bylo přijato a zaevidováno 51 žádostí o umístění a odmítnuto nebo 

vyřazeno 35 žádostí z důvodu úmrtí, na vlastní žádost nebo žadatel nespadal do naší cílové skupiny 

našeho zařízení. Dle metodického pokynu, který je součásti standardu kvality sociální služby č. 3, 

provádí sociální pracovnice 2x za dva roky aktualizaci zájmu žadatelů o naši sociální službu.  

 

 Věková struktura uživatelů a jejich průměrný věk 

Věková struktura uživatelů se v roce 2017 pohybovala od 37 do 86 let. Průměrný věk uživatelů 

k 31. 12. 2017 činil 59,5 let. Celkově naše klientela stárne, což poukazuje větší procento uživatelů 

pohybující se spíše k vyšší věkové hranici. 

 

Věkové rozmezí Počet uživatelů Průměrný věk 

37 – 45 let 6 

59,5 let 

46 – 55 let 16 

56 – 65 let 21 

66 – 75 let 15 

76 – 85 let 1 

86 a více 1 
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 Poskytovaná služba – ubytování 

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 nemocničními polohovatelnými lůžky. 

Všechny lůžka jsou vybaveny 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 je v zařízení zajištěn dvěma centrálními koupelnami vybavenými vanou, 

sprchovým koutem, umývadly, pisoáry a WC. V suterénu se pak nachází perličková vana a další 

toalety. 

 

Úklid je zajišťován šest dní v týdnu dvěma uklízečkami dle jejich harmonogramu práce. Praní, 

žehlení a opravu prádla zajišťuje zařízení ve vlastní prádelně. 

 

Během roku 2017 nedošlo k navýšení úhrad za ubytování. Ceny za ubytování byly platné dle ceníků 

z 1. 2. 2016.  Cena ubytování ve dvoulůžkovém pokoji na den činní 149,00 Kč. Po vynásobení 

koeficientem 30,42 je pak cena za jeden měsíc 4 532,00 Kč. Ubytování ve vícelůžkovém pokoji stojí 

139,00 Kč za den, měsíčně tedy 4 228,00 Kč. 

 

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

Dvoulůžkové pokoje 149,00 4 532,00 

Vícelůžkové pokoje 139,00 4 228,00 

 

V ceně za ubytování je zahrnut úklid pokoje uživatele, úklid společných prostor, praní, žehlení a 

oprava osobního a ložního prádla. 

 

 Poskytovaná služba – Stravování 

Organizace disponuje vlastním stravovacím provozem s kapacitou 90 strávníků. Denně se zde vaří 

cca 80 obědů (pro uživatele a zaměstnance). Cizím strávníkům (řemeslníci, odborná praxe) se 

poskytuje jídlo nepravidelně. Organizace poskytuje uživatelům služby celodenní stravu, která se 

skládá ze snídaně, přesnídávky, oběda, svačiny a večeře. Uživatelé se stravují ve společné jídelně, 

v případě nemoci se stravují na pokoji, kam je jídlo doneseno v termoboxech. Méně pohybliví 

uživatelé se stravují v místnosti denního pobytu, kam je jídlo doneseno opět v termoboxech. 

V případě, kdy je uživatel mimo zařízení (nemocnice, dovolená), je mu vrácena poměrná část za 

neodebranou stravu. 

 

Jídelní lístek je sestavován vedoucí stravovacího úseku a její zástupkyní na návrhy stravovací 

komise, která se koná jednou měsíčně a kde jsou přítomni vedoucí kuchařka, vedoucí 
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ošetřovatelského úseku a zástupci z řad uživatelů. Poté je schválen ředitelem/ředitelkou 

organizace a praktickým lékařem našeho zařízení. Při sestavování jídelního lístku se dbá na pestrost 

stravy, dostatek ovoce a zeleniny, v letním období dostatek soli a minerálů. Zařízení klade velký 

důraz na dodržování pitného režimu. 

 

Během roku 2017 nedošlo k navýšení úhrad za stravování. Ceny za stravu byly platné dle ceníků 

platných od 1. 2. 2016. Cena za normální stravu činila 128,00 na den (3 894,00 Kč/měsíc), cena za 

diabetickou stravu byla 130,00 Kč na den (3 955,00 Kč/měsíc). U stravy diabetické se neposkytuje 

druhá večeře, a to na pokyn praktického lékaře. 

 

Strava 
Denní 

úhrada (Kč) 
Měsíční úhrada – průměrný 

počet dnů v měsíci 30,42 (Kč) 

Normální 128,00 3 894,00 

Diabetická 130,00 3 955,00 

 

Za rok 2017 bylo v průměru 21 297 dní celodenní stravy pro uživatele, 4 911 obědů a 33 večeří pro 

zaměstnance, 82 obědů pro cizí strávníky. 

 

 

 Sociálně terapeutické, výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti 

Činnosti uživatelů plánuje vedoucí sociálního úseku spolu s koordinátorkou a zaměstnanci 

aktivizace tak, aby byla podporována samostatnost a soběstačnost uživatelů. Při jejich plánování 

bereme ohled na vyslovená přání uživatelů. Prostor k diskuzi o činnostech mají uživatelé na 

pondělní komunitě, ačkoli někteří z nich dávají přednost individuálním rozhovorům se zaměstnanci. 

 

Na sociálním úseku pracuje 17 zaměstnanců – vedoucí sociálního úseku, sociální pracovnice, 

koordinátorka, tři zaměstnanci aktivizace a 11 pečovatelek.  

 

Každé pondělí se v kulturní místnosti Emina zámku koná tzv. komunita. Účastní se jí všichni 

uživatelé, vedoucí zaměstnanci a toho dne přítomní zaměstnanci sociálního úseku a 

ošetřovatelského úseku. Společně se diskutuje o uplynulém týdnu a o plánu na týden nadcházející. 

Řeší se stížnosti uživatelů ze schránek důvěry, diskutuje se o aktuálním dění v zařízení i mimo něj. 

Uživatelé zde mohou vyslovit svá přání a cíle. 

 

Činnosti pro uživatele se plánují v závislosti na ročním období a aktuálním počasí. V zimních 

měsících a chladných dnech využíváme spíše vnitřních prostor EZ. V letních měsících a teplých 

dnech využíváme i zámeckého parku a hospodářské části EZ.  

 

Naši uživatelé mají obecně raději činnosti v teplých dnech. V parku pro ně realizujeme různá 

sportovní utkání, grilování, hry u bazénu aj. Turnaje ve stolním tenise v parku se již staly pro naše 

uživatele tradicí. Přeje-li nám počasí, pořádáme vycházky po okolí, ekologické vycházky se sběrem 

odpadu a integrační výlety do okolních měst. Jako každý rok, tak i letos se naši uživatelé podívali 

do ZOO Jihlava.  
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Uživatelé ke své činnosti využívají dřevařskou, keramickou a výtvarnou dílnu. Zde jsou našimi 

zaměstnanci vedeni k samostatnosti, zdokonalují si manuální zručnost, rozvíjejí kreativní myšlení a 

sdělují své dojmy prostřednictvím rozhovorů se zaměstnancem. Společně se věnují výrobkům 

z papíru, výrobě svíček a mýdel, keramickým výrobkům a práci se dřevem. 

 

Každým rokem se naši uživatelé hlásí do soutěže pořádané v rámci festivalu pro handicapované 

talenty s názvem Nad oblaky, aneb každý může být hvězdou. Na rozdíl od minulých let se ale naši 

uživatelé nedostali do finálového kola. I v zimních měsících pořádáme pro uživatele integrační 

výlety, nejoblíbenější jsou vánoční trhy. Navštěvujeme solné jeskyně, termální lázně Laa, od ledna 

pak představení ve znojemském divadle. V interních prostorách Emina zámku učíme uživatele práci 

s PC, rozvíjíme jejich gramotnost, věnujeme se tanci a zpěvu a chodíme do tělocvičny. Část uživatelů 

se ráda věnuje čtení z Bible. 

 

Aktivizační činnosti přizpůsobujeme každým rokem zdravotnímu stavu a zvyšujícímu se věku 

uživatelů. Proto jsme se v letošním roce více zaměřili na nácvik chůze, jemnou motoriku, bazální 

stimulaci, procvičování končetin a trénování paměti. Každý den naši uživatelé využívají relaxační 

místnosti s polohovacími a masážními lehátky, speciálním osvětlením a zklidňujícím promítáním 

obrazů přírody. Uživatelé mohou využívat i masáží a perličkových koupelí. V zásadě volíme činnosti 

pro uživatele v rámci individuálního přístupu, s ohledem na momentální zdravotní stav každého 

uživatele. 

 

Jednotlivé aktivizační činnosti jsou následující 

Výtvarné činnosti 

▪ Výrobky z papíru, z pedigu, práce s barvami, lepidlem, lakem, textilem, aj. Hojně využíváme 

přírodních materiálů z okolních lesů. Uživatelé si rozvíjí jemnou motoriku a manuální 

zručnost. 

Hudební činnosti  

▪ Poslech písní, karaoke, hraní na hudební nástroje, tancování. Mezi uživateli jsou velmi 

oblíbené taneční plesy, hudební setkání u příležitosti narozenin každého uživatele aj. 

Integrační výlety 

▪ Návštěvy trhů, solné jeskyně, ZOO, lázní, divadla, okolních měst aj. Výlety realizujeme dle 

přání uživatelů, v závislosti na ročním období. 

Sportovní činnosti 

▪ Tenisový kurt, bazén, tělocvična aj. Pořádáme sportovní turnaje, jezdíme hrát kuželky do 

Šanova. V tělocvičně mohou naši uživatelé jezdit na rotopedu a procvičovat různé svalové 

partie, a to v závislosti na fyzické a zdravotní kondici. 

Relaxace 

▪ Na Emině zámku máme relaxační místnost. Uživatelé využívají polohovací, masážní křesla a 

lehátka. Poslouchají meditační hudbu a sledují obrazy přírody v televizi. V případě zájmu 

mohou využít speciálních barevných brýlí, s uklidňujícím efektem. 
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Bazální stimulace 

▪ Principem je stimulace uživatele tak, aby vnímal své tělo. Tím se zlepšuje jeho orientace 

v čase i prostoru. Dojde ke zlepšení tělesných funkcí. Používáme masážní krémy a oleje, jež 

uvolní a prohřejí tělo. 

Trénování paměti 

▪ Stolní hry, křížovky, kvízy, individuální rozhovory s prohlížením fotografií. Činnost probíhá 

v rámci individuálního přístupu ke každému uživateli. 

Společenské akce 

▪ Společné plesy organizací, maškarní bály, turnaje ve stolních společenských hrách, výlety 

po okolí v rámci integrace, soutěže ve zpěvu, v malování aj. Navštěvujeme divadlo ve 

Znojmě, termální lázně v Laa, jezdíme do ZOO v Jihlavě. Aktivně usilujeme o to, aby naši 

uživatelé neztratili sociální kontakt a dovednosti.  
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Přehled aktivit našich uživatelů v jednotlivých měsících roku 2017 
 

Měsíc Datum Název akce Měsíc Datum Název akce 

Leden 
12. 
17. 

Kuželky Šanov. 
Divadlo Znojmo. 

Červenec 

1. 
7. 
11. 
13. 

 

Mezigenerační den na EZ. 
Integrační výlet do Břežan. 
Integrační výlet do Brna. 
Integrační výlet Vranov 
nad Dyjí. 

Únor 

2. 
9. 
21. 
23. 
24. 

27. – 2. 3. 

Supervize pro 
zaměstnance. 
Kuželky Šanov. 
Integrační výlet Znojmo. 
Kuželky Šanov. 
Integrační výlet Břežany. 
Lázně Darkov. 

Srpen 31. Integrační výlet do Břežan. 

Březen 

10. 
21. 
28. 

26. – 30. 

Kuželky Šanov. 
Integrační výlet Hrušovany. 
Ekologická vycházka. 
Rekreace Luhačovice. 

Září 

2. 
6. 
 

15. 
12. – 15. 

20. 
 

21. 

Slavnosti chleba ve Slupi. 
Den sociálních služeb 
Znojmo. 
Sportovní hry. 
Rekreace na Bítově. 
Ples pro uživatele v 
Louckém klášteře, Znojmo. 
Ekologická vycházka. 

Duben 

4. 
4. 
4. 
 

19. 
20. 

Divadlo Znojmo 
Stolní hry pod lipami. 
Velikonoční jarmark JmK 
Brno. 
Integrační výlet Znojmo. 
Kuželky Šanov. 

Říjen 
12. 
25. 
31. 

Integrační výlet Hrušovany. 
Integrační výlet Břežany. 
Výlov rybníka Jaroslavice. 

Květen 

8. 
9. 
15. 

 
31. 

Otvírání studánky - Karlov. 
Divadlo Znojmo. 
Integrační výlet - ZOO 
Jihlava. 
Integrační výlet do Břežan. 

 
2.  
16. 
30. 

 
 

Kuželky Šanov. 
Kuželky Šanov. 
Vánoční jarmark JmK Brno. 
Turnaj ve stolním tenise v 
Břežanech. 

 
Listopad 

 

Červen 13. Integrační výlet do Laa. Prosinec 

1. 
 

5. 
 

8. 
14. 
15. 

 
15.  
20. 

 
21.  
28. 

Rozsvícení vánočního 
stromu v Šanově. 
Mikulášská besídka pro 
uživatele. 
Integrační výlet do Břežan. 
Kuželky Šanov. 
Výlet do Solné jeskyně ve 
Znojmě. 
Vánoční trhy ve Znojmě. 
Vánoční besídka pro 
uživatele. 
Vánoční trhy v Brně. 
Kuželky Šanov. 
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Zdravotní péče a rehabilitace 
 

Zdravotní péče je zajištěna po celý rok praktickým lékařem, psychiatrem a externími odbornými 

lékaři. Praktický lékař pro dospělé přijíždí do zařízení jedenkrát týdně a to ve středu dopoledne 

v době od 9:00 do 12:30 hodin. Při změně zdravotního stavu každého uživatele je možná návštěva 

ordinace po telefonické domluvě v Olbramovicích, kde ostatní dny v týdnu praktický lékař ordinuje, 

popřípadě převoz do nemocnice ve Znojmě. V rámci ordinačních hodin praktického lékaře jsou zde 

prováděny preventivní, vstupní a mimořádné prohlídky uživatelů i zaměstnanců, očkování, převazy, 

akutní i plánovaná ošetření a vyšetření uživatelů. Podle potřeby se vyplňují tiskopisy nutné 

k posouzení zdravotního stavu každého uživatele v rámci příspěvku na péči. Mimo ordinační hodiny 

se denně ordinace lékaře využívána pro ošetření dle potřeb uživatelů, plánovanými odběry 

biologického materiálu s následným odesláním do laboratoří (Znojmo, Brno) svozovou službou 

příslušné laboratoře. Dále se provádí dle plánu aplikace injekcí a převazy. Mimo ordinační dobu 

praktického lékaře konzultujeme náhlou změnu zdravotního stavu každého uživatele s nemocnicí 

ve Znojmě (urgentní příjem). U akutních stavů, kdy se jedná o selhávání základních životních funkcí, 

je přivolána RZP. 

 

Psychiatr přichází do zařízení 1x za 14 dní, a to v úterý nebo ve čtvrtek, v době mezi 10. a 14. hodinou. 

V době přítomnosti psychiatra konzultujeme psychický stav uživatelů a jejich změny v chování, 

podle potřeby jsou uživatelé zváni k osobnímu pohovoru a je jim upravena medikace. 

 

Odborná vyšetření uživatelů ve specializovaných ambulancích (oční, zubní), jsou dle objednání 

zajišťována v Hrušovanech nad Jevišovkou, v akutních případech ihned. Ostatní specializované 

ambulance navštěvují naši uživatelé ve Znojmě nebo v Brně. 

 

Vystavené recepty jsou zajištěny lékárnou „Lékárny Hytych s.r.o.“ v Hrušovanech nad Jevišovkou. 

 

Poukazy na inkontinenční pomůcky předepisuje praktický lékař na základě lékařské zprávy 

specialistů (urolog, ortoped) dle individuálních potřeb uživatelů. 

 

Hospitalizace uživatelů ve zdravotnickém zařízení objednává lékař, opakovaná vyšetření a kontroly 

zajišťuje vedoucí ošetřovatelského úseku. Hospitalizace na psychiatrickém oddělení ve Znojmě 

nebo v Brně domlouvá vždy psychiatr. Praktický lékař ošetřil v roce 2017 celkem 1170 uživatelů a 

psychiatr 1002 uživatelů. 

 

 

Organizační a personální oblast 
 

V roce 2017 došlo v organizaci k jedné organizační změně. Od 1. dubna 2017, po předchozím 

odsouhlasení zřizovatelem, byl navýšen počet zaměstnanců o jednoho pracovníka zařazeného 

na pracovní pozici Domovník, řidič. Celkový počet zaměstnanců se zvýšil z předchozích 37 na 38. 

K 31. 12. 2017 bylo v organizaci evidovaných 38 fyzických osob. 
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V roce 2017 musela organizace řešit několik zásadních personálních změn. Od února 2017 byl 

v pracovní neschopnosti tehdejší ředitel organizace Mgr. Ing. Jaroslav Hajný, MBA, který na 

následky své dlouhodobé nemoci dne 2. 9. 2017 zemřel. V průběhu nemoci ho zastupovala Ing. 

Miloslava Buczyková, zástupkyně ředitele, která byla po náhlé smrti Mgr. Ing. Jaroslava Hajného, 

MBA od 15. 9. 2017 do 30. 11. 2017 pověřená vedením dočasně neobsazené funkce ředitele 

organizace.  Dne 9. 11. 2017 byla Radou Jihomoravského kraje jmenovaná do funkce ředitelky 

organizace doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D., která do své funkce nastoupila dne 1. 12. 2017. 

 

Další zásadní změny nastaly k 31. 8. 2017, a to rozvázáním pracovního poměru vedoucí 

ošetřovatelského úseku a k 31. 10. 2017 rozvázáním pracovního poměru vedoucího provozního 

úseku. Funkce vedoucí ošetřovatelského úseku byla nově obsazena dne 1. 9. 2017, funkce 

vedoucího provozního úseku zůstala k 31. 12. 2017 neobsazena. 

 

Poslední změnou bylo od 1. 4. 2017 navýšení počtu zaměstnanců o jednoho pracovníka Domovník, 

řidič. Navýšení počtu zaměstnanců bylo provedeno po předchozím odsouhlasení zřizovatelem. 

K 31. 12. 2017 tak organizace evidovala 38 zaměstnanců. 
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Změna počtu 
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Ú
b

yt
k

y 
ředitel  12   1     1 

finanční účetní 11   1     1 

mzdový účetní, personalista 9   1     1 

manažer kvality 8   1     1 

THP celkem     4 0 0 4 

všeobecná sestra  10   6     6 

zdravotničtí pracovníci celkem     6 0 0 6 

pracovník v soc. službách - nepedagogická, 
aktivizační činnost 

7   3     3 

pracovník v sociálních službách  - přímá 
obslužná péče 

5   11     11 

pracovník v sociálních službách - 
koordinátor 

8   1     1 

sociální pracovník 9   1     1 

sociální pracovník 10   1     1 

pracovníci v sociálních službách celkem     17 0 0 17 

kuchař 5   1     1 

kuchař 4   3     3 

provozář 7   1     1 

pradlena 2   2     2 

uklízečka 2   2     2 

řidič, domovník 4   1 1   2 

provozní zaměstnanci celkem     10 1 0 11 

CELKEM zaměstnanci     37 1 0 38 
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 Průměrné platové třídy, průměrné platy za rok 2017 (podle struktury zaměstnanců) 

 

Struktura zaměstnanců 

P
o

če
t 

 z
am

ě
st

n
an

ců
 

Průměrná 
platová 

třída 

Průměrný 
plat (Kč) 

A. Služby sociální 17   

Pracovníci 
v sociálních 

službách 

PSS - přímá obslužná péče 11 5 21 740,00 

PSS - základní výchovná, nepedagogická, aktivizační 
činnost 

3 7 25 174,00 

PSS - asistenční služby       

PSS - koordinátor 1 8 24 663,00 

PSS - pečovatelská činnost       

Sociální pracovník 2 9,5 30 139,00 

B. Služby pedagogické 0   

Vychovatelé       

C. Služby zdravotnické 6   

Zdravotničtí 
zaměstnanci 

Sanitáři       

Maséři       

Ošetřovatelé       

Všeobecné sestry 6 10 36 596,00 

D. ostatní 15   

Hospodářsko-správní a provozně-techničtí zaměstnanci 4 10 28 925,00 

Zaměstnanci převážně manuálně pracující 11 3,3 18 448,00 

PRŮMĚR celkem - 6,4 24 814,00 
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Hospodaření příspěvkové organizace 
 

 Hlavní činnost – základní ekonomické údaje k 31. 12. 2017 

 

 
Upravený rozpočet 

(tis. Kč) 
Skutečnost  

(tis. Kč) 

Tržby z prodeje vlastních výrobků            25 33 

Tržby z prodeje služeb 9 919 9 966 

Použití fondů 362 152 

Výnosy z pronájmu 4 4 

Jiné ostatní výnosy 0 10 

Výnosy z prodaného zboží 46 47 

Výnosy z přijatých transferů ze SR §101a 3 853 3 853 

Příspěvek na provoz bez účelového určení 5 496 5 496 

Příspěvek na provoz účelový §105 1 683 1 683 

Příspěvek na provoz účelově určený – OINV 400 26 

CELKEM VÝNOSY 21 788 21 270 

Spotřeba materiálu 2 535 2 492 

Spotřeba energie 890 728 

Spotřeba - vodné 150 153 

Prodané zboží 46 47 

Opravy a udržování 800 269 

Cestovné 18 15 

Náklady na reprezentaci 6    6 

Ostatní služby 550 611 

Osobní náklady celkem 15 599 15  580 

Z toho: platy zaměstnanců 11 315 11 243 

             Náhrady mzdy za DPN  61 

             OON 36 36 

             soc. a zdr. pojištění 3 848 3 826 

             zákonné soc. náklady 353 367 

            ostatní soc. náklady 47 47 

Odpisy majetku 750 748 

Daně a poplatky 10 11 

Náklady z DDHM 434 610 

CELKEM NÁKLADY 21 788 21 270  

Výsledek hospodaření 0 0 
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 Doplňková činnost – základní ekonomické údaje k 31. 12. 2017 

 

 
Upravený rozpočet 

(tis. Kč) 
Skutečnost  

(tis. Kč) 

Tržby z prodeje služeb 44 46 

Výnosy z prodaného zboží 0 1 

CELKEM VÝNOSY 44 47 

Spotřeba materiálu 6 9 

Spotřeba energie 4 4 

Osobní náklady – platy zaměstnanců 8 11 

Odpisy 10 10 

CELKEM NÁKLADY 28 34 

Výsledek hospodaření 16 13 

 

 

 Základní údaje z rozvahy k 31. 12. 2017 (v tis. Kč) 

 

AKTIVA CELKEM          22 645,00 

z toho: stálá aktiva        19 036,00 

   zásoby              175,00 

   pohledávky             184,00 

   finanční majetek           3 250,00 

PASIVA CELKEM          22 645,00 

 z toho: majetkové fondy       19 388,00 

   finanční a peněžní fondy            1 100,00 

   výsledek hospodaření                 13,00  

   cizí zdroje          2 144,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 
 

 Sponzorské dary poskytnuté organizaci v roce 2017 

 

Dárce 
Hodnota daru 

(Kč) 
Předmět 
darování 

Účel 

Obec Šanov 30 000,00 finanční dar Kulturní a aktivizační činnosti 

Lékárny Hytych s.r.o. 
Hustopeče 

62 700,00 věcný dar DDHM 

Lékárny Hytych, s.r.o. 
Hustopeče 

20 000,00 finanční dar Kulturní a aktivizační činnosti 

Lékárny Hytych s.r.o. 
Hustopeče 

1 080,00 věcný dar Zdravotnický materiál 

Lékárny Hytych s.r.o. 
Hustopeče 

25 000,00 finanční dar DDHM 

Autodíly – prodej 
L. Novák Šanov 

500,00 finanční dar Kulturní a aktivizační činnosti 

Strojírna Šanov s.r.o.  500,00 finanční dar Kulturní a aktivizační činnosti 

MaJa D. Dunajovice 10 000,00 finanční dar Nákup kuchyňských potřeb 

Bohumila Nesvadbová, 
Horní Stropnice 

9 000,00 věcný dar DDHM 

Celkem 158 780,00  

 

Všem sponzorům za poskytnuté sponzorské dary děkujeme. 

 

 

 

V Šanově, dne 31. 3. 2018 

 

 

doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. 

ředitelka organizace 

 


