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Poslání 

 

Emin zámek, příspěvková organizace se sídlem v Šanově byla zřízena za účelem poskytování 

sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů. Příspěvková organizace poskytuje sociální služby: Domov se zvláštním 

režimem. 

Posláním naší organizace je poskytování služeb sociální péče klientům, kteří se v důsledku 

svého chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, ocitly 

v nepříznivé sociální situaci a potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování svých potřeb s cílem 

zachovat a rozvíjet svoji soběstačnost, společenské návyky a dovednosti.  

 

Okruh osob, cílová skupina 

Jsme domov se zvláštním režimem poskytující sociální péči osobám, které v důsledku svého 

chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách se ocitly 

v nepříznivé sociální situaci a potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování svých potřeb s cílem 

zachovat a rozvíjet svoji soběstačnost, společenské návyky a dovednosti.  

Zajišťujeme poskytování pobytových služeb sociální péče formou celoročního pobytu osobám 

mužského pohlaví starším 18 let, trpící duševním chronickým onemocněním a osoby, které 

vykazují duševní poruchu s poruchou chování způsobenou dlouhodobým užíváním alkoholu. 

V důsledku svého zdravotního stavu došlo ke snížení soběstačnosti a sebeobsluhy v základních 

životních dovednostech a vyžadují pravidelnou péči, ne však péči v lůžkovém zdravotnickém 

zařízení.  

 

Kapacita 

Služba domov se zvláštním režimem: kapacita je 60 klientů. 

 

 

 



Předmět činnosti 

a/ poskytování pobytových služeb sociální péče formou celoročního pobytu osobám mužského 

pohlaví starším 18 let, které trpí chronickým duševním onemocněním nebo jsou závislé na 

návykových látkách a v důsledku svého zdravotního stavu vyžadují pravidelnou péči, ne však 

péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení, 

b/ poskytování ubytování a stravování uživatelům, 

c/ poskytování základního sociálního poradenství, 

d/ poskytování pomoci při zvládání běžných úkonů péče o osobu uživatele, při osobní hygieně 

příp. zajištění podmínek pro osobní hygienu, 

e/ poskytování ošetřovatelské péče, pokud je potřebná, 

f/ zajištění lékařské péče pro uživatele, 

g/ poskytování rehabilitační péče uživatelům 

h/ organizování a poskytování kulturní péče, zájmové, aktivizační a sociálně-terapeutické 

činnosti uživatelům, 

i/ poskytování pomoci při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi, 

j/ poskytování pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí uživatelů, 

k/ zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zejména pořádáním kulturních, 

sportovních a společenských akcí pro uživatele a prodejem výrobků z aktivizačních a sociálně-

terapeutických činností, 

vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého 

uživatele s režimem přizpůsobeným jeho specifickým potřebám.  

 

Historie zařízení 

Emin zámek leží u rakouských hranic uprostřed lužního lesa, který se v dávných dobách 

nazýval Hoja. Emin zámeček, jak se mu také dříve říkalo, dal postavit roku 1882 velkostatkář 

Eduard Khuen-Belassi pro svoji manželku, hraběnku Emanuelu jako dar a po ní jej také 



pojmenoval. V této době byl zámeček vyzdoben celou řadou skulptur a rozměrných obrazů od 

známého malíře Alfonze Muchy, který toto místo navštěvoval až do své smrti.  

Po smrti velkostatkáře zůstal zámek prázdný a teprve v roce 1913 se sem přestěhoval 

zakladatelův syn, který budovu zrekonstruoval a vybudoval zde velkou knihovnu, která 

obsahovala kolem 30 000 výtisků z oboru filozofie, dějin umění, historie apod. Tuto knihovnu 

po roce 1945 převzala Univerzitní knihovna v Brně. 

Emin zámek se brzy stal místem, které navštěvovalo spoustu vynikajících osobností ze světa 

uměleckého, vědeckého, z domova i z ciziny. Ale historikové a umělci nebyli jediní, kdo 

pobýval na zámku. Podle návštěvní knihy, která se nachází v Zemském archivu v Brně, zde 

pobývali i osobnosti druhé světové války, neboť majitel zámku sympatizoval s fašismem. Právě 

z tohoto důvodu v roce 1945 rodina emigrovala do jižního Tyrolska.  

V letech 1945-1949 žily na zámku řádové sestry, které se zde staraly o duševně nemocné děti.  

V prosinci 1948 zachvátil zámek požár, při kterém shořelo celé pravé křídlo zámečku, kde byly 

umístěny obrazy a skulptury Alfonze Muchy. Od této doby zámek zůstal neobydlený a chátral. 

V letech 1955-1958 se ze zámku stal internát pro učně zemědělské školy.  

V roce 1965 převzalo budovu ministerstvo zdravotnictví, které tu zřídilo domov důchodců.   

V současné době se zde poskytují sociální služby domova se zvláštním režimem. 

 

Sociální část 

Emin zámek, příspěvková organizace poskytuje jednu službu, a to službu Domova se zvláštním 

režimem. 

 Celková kapacita Emina zámku je 60 lůžek.  Během roku 2016 došlo k několika podepsání 

i ukončení smlouvy o poskytování sociální služby. K 31. 12. 2016 byla ovšem naplněna 

celková kapacita zařízení, tedy 60 klientů. 

 

Celková kapacita zařízení Počet uživatelů k 31. 12. 

2016 

Obložnost 

60 60 99,99 % 

 



 V roce 2015 došlo k zúžení cílové skupiny zařízení. I v průběhu roku 2016 jsme se snažili 

u klientů, kteří již nepatří do naší cílové skupiny, o vhodné umístění do odpovídajícího typu 

zařízení.  

Na konci roku 2015 došlo k úmrtí klienta. Do konce roku se nám nepodařilo přijmout nového 

klienta z důvodu nezájmu žadatelů, opatrovníků, rodinných příslušníků, úmrtí, umístění do 

jiných zařízení apod. K naplnění celkové kapacity došlo až v lednu 2016, kdy byl přijat žadatel 

z PN v Černovicích. V únoru 2016  byl jeden klient umístěn do zařízení Srdce v domě, p.o. a 

místo něj byl přijat jiný žadatel o soc. službu. V březnu 2016 byl přemístěn náš klient, 

nespadající do cílové skupiny, do zařízení Zámek Břežany, p.o. a na uvolněné místo byl přijat 

opět nový klient. V červenci 2016 na vlastní žádost vypověděl smlouvu o poskytování sociální 

služby klient, který odešel do domácího prostředí, na volné místo nastoupil žadatel pobývající 

toho času v Léčebně dlouhodobě nemocných. V srpnu 2016 byl další stávající klient, 

nesplňující cílovou skupinu, přemístěn do zařízení Zámek Břežany, p.o. a zároveň přijat klient 

z domova pro seniory. Během roku 2016 bylo tedy do našeho zařízení přijato 5 klientů 

a 4 klienti vypověděli smlouvu. 

 

Období Počet 

příjmů 

Počet ukončení 

pobytu 

Leden 2016 1 0 

Únor 2016 1 1 

Březen 2016 1 1 

Červenec 2016 1 1 

Srpen 2016 1 1 

Celkem  5 4 

 

 K 31. 12. 2016 bylo evidováno v evidenci žadatelů o poskytování sociální služby 195 

neuspokojených žádostí.  Během roku 2016 bylo přijato a zaevidováno 44 žádostí 

o umístění a odmítnuto nebo vyřazeno 38 žádostí z důvodu úmrtí, na vlastní žádost nebo 

žadatel nespadal do naší cílové skupiny. 

 

Počet přijatých žádostí 

(2016) 

Počet odmítnutých – 

vyřazených žádostí (2016) 

Počet evidovaných žádostí  

k  31. 12. 2016 

44 38 195 

 



 Věková struktura uživatelů v roce 2016 se pohybovala od 38 do 86 let. Mezi 35 – 45 lety 

bylo v našem zařízení 6 uživatelů, mezi 46 – 55 lety 17 uživatelů, nejvíce uživatelů (23) 

bylo mezi 56 – 65 lety, mezi 66 – 75 lety bylo 12 uživatelů a mezi 76 – 85 lety jeden uživatel 

a 86 a více také jeden uživatel. Průměrný věk uživatelů za sledované období činil 59, 3 let. 

Celkově naše klientela stárne, což poukazuje větší procentu uživatelů pohybující se spíše 

k vyšší věkové hranici. 

Věkové rozmezí Počet klientů Průměrný věk 

35 – 45 let 6  

 

59,3 

46 – 55 let 17 

56 – 65 let 23 

66 - 75 let 12 

76 - 85 let 1 

86 a více 1 

 

 Celková kapacita zařízení je 60 lůžek. Emin zámek disponuje šesti 2-lůžkovými pokoji, pěti 

4-lůžkovými pokoji, dvěma 5-lůžkovými pokoji a třemi 6-lůžkovými pokoji.  

 

Typ ubytování Počet  

2-lůžkové pokoje 6 

4-lůžkové pokoje 5 

5-lůžkové pokoje 2 

6-lůžkové pokoje 3 

 

Jeden 6-lůžkový a jeden 4-lůžkový pokoj je vybaven nemocničními polohovatelnými lůžky. 

Všechny lůžka jsou vybaveny zdravotními matracemi. Ke každému lůžku náleží noční stolek 

a šatní skříň, polička. Klienti si pokoje zdobí vlastními předměty (obrázky, diplomy, suvenýry 

a pod).  

Úklid je zajišťován 6 dní v týdnu dvěma uklízečkami dle jejich harmonogramu práce. Praní 

a žehlení prádla zajišťuje zařízení ve vlastní prádelně. Prádelna funguje od pondělí do pátku, 

v případě nutnosti (např. nenadálá situace) i o víkendu. 



 V únoru roku 2016 došlo ke zvýšení úhrad za ubytování. Cena byla navýšena o 3,- Kč za 

den u obou typů ubytování. Cena ubytování ve 2-lůžkovém pokoji na den činní 149,- Kč. 

Po vynásobení koeficientem 30.42 – 4 532,- Kč měsíčně. Ubytování ve vícelůžkovém 

pokoji stojí 139,- Kč za den, měsíčně tedy 4 228,- Kč. 

 

 

Ubytování Cena denně Cena měsíčně 

2 – lůžkové pokoje 149,- Kč 4 532,- Kč 

Vícelůžkové pokoje 139,- Kč 4 228,- Kč 

 

 

Stravování 

Naše organizace má vlastní kuchyň, kapacita činí 90 strávníků. Denně se zde vaří cca 80 obědů 

(pro klienty a zaměstnance). Cizím strávníkům se poskytuje jídlo nepravidelně, těm co pro 

organizaci pracují (řemeslníci, odborná praxe). Organizace klientům poskytuje celodenní 

stravu, která se skládá ze snídaně, přesnídávky, oběda, svačiny a večeře. Klienti se stravují ve 

společné jídelně, v případě nemoci se stravují na pokoji, kam je jídlo doneseno v termoboxech. 

Méně pohybliví klienti se stravují v místnosti denního pobytu, kde je jídlo doneseno opět 

v termoboxech. V případě, kdy je klient 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, vrchní sestra a 

zástupci z řad klientů. Poté je schválen ředitelem organizace a lékařem našeho zařízení. Při 

sestavování jídelního lístku se dbá na pestrost stravy, dostatek ovoce a zeleniny, v letním období 

dostatek soli a minerálů. Je dodržován pitný režim. 

 

Náklady na stravu od 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 dle smluv s uživateli činila: 

Strava normální: 78,- Kč/den 

Strava diabetická: 80,- Kč/den 

Režie na poskytování stravy v roce 2016 činí 50,- Kč. 

 



 

Rozpis úhrad za stravu: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 

Strava Denní úhrada Měsíční úhrada (prům. 

počet dnů v měsíci 30,42) 

Normální 128,- 3 894,- 

Diabetická 130,- 3 955,- 

 

Kalkulace stravy na 1 den: STRAVA NORMÁLNÍ: 1. 1. 2016 – 31. 5. 2016 

Strava normální Náklady na 

potraviny 

Režijní náklady Celkem 

Snídaně 10,- 9,- 19,- 

Přesnídávka 7,- 4,- 11,- 

Oběd 34,- 21,- 55,- 

Svačina 7,- 3,- 10,- 

Večeře 20,- 13,- 33,- 

Celkem 78,- 50,- 128,- 

 

 

Kalkulace na 1 den: STRAVA DIABETICKÁ:1. 1. 2016 – 31. 5. 2016 

Strava diabetická Náklady na 

potraviny 

Režijní náklady Celkem 

Snídaně 10,- 9,- 19,- 

Přesnídávka 8,- 4,- 12,- 

Oběd 34,- 21,- 55,- 

Svačina 8,- 3,- 11,- 

Večeře 20,- 13,- 33,- 

Celkem 80,- 50,- 130,- 

 

Kalkulace stravy na 1 den: STRAVA NORMÁLNÍ: 1. 6. 2016 – 31. 12. 2016 

Strava normální Náklady na 

potraviny 

Režijní náklady Celkem 

Snídaně 11,- 9,- 20,- 

Přesnídávka 8,- 4,- 12,- 

Oběd 30,- 21,- 51,- 

Svačina 8,- 3,- 11,- 

Večeře 21,- 13,- 34,- 

Celkem 78,- 50,- 128,- 

 

 



Kalkulace stravy na 1 den: STRAVA DIABETICKÁ:1. 6. 2016 – 31. 12. 2016 

Strava diabetická Náklady na 

potraviny 

Režijní náklady Celkem 

Snídaně 11,- 9,- 20,- 

Přesnídávka 9,- 4,- 13,- 

Oběd 30,- 21,- 51,- 

Svačina 9,- 3,- 12,- 

Večeře 21,- 13,- 34,- 

Celkem 80,- 50,- 130,- 

 

Doba návštěv 

Návštěvy klientů zařízení jsou možné v pracovních dnech i ve dnech pracovního volna.  

 

Sociální a výchovná péče, aktivizační činnosti 

Na Emině zámku proběhla během roku 2016 spousta akcí pro klienty, aktivizačních činností i 

výchovně-terapeutických aktivit. 

V měsíci lednu jsme s klienty navštívili divadelní představení ve Znojmě. Klienti se při 

návštěvě nejen pobaví, ale i zdokonalí ve společenských zvyklostech. Každé dva týdny jezdili 

klienti hrát kuželky do Šanova. Proběhla mše s panem farářem z Hrušovan nad Jevišovkou, kde 

se klienti mohli i vyzpovídat. Jako každý rok proběhl turnaj ve stolních společenských hrách. 

A konečně – zorganizovali jsme pro klienty turnaj ve stolním tenise. 

V únoru se klienti zúčastnili dalšího turnaje ve společenských hrách. Zúčastnili se koncertu 

hudebních nástrojů na Emině zámku, který nám zprostředkovala ZUŠ Hrušovany nad 

Jevišovkou. Pracovníci PSS ZVNČ uspořádali pro klienty masopustní maškarní bál. Opět hráli 

klienti kuželky a proběhla mše svatá s panem farářem. Spolu se zaměstnanci si klienti vyrazili 

na ekologickou vycházku, při které probíhá sběr odpadu v okolních lesích. Proběhlo školení 

pro zaměstnance, které v našem zařízení zařizuje vedoucí sociálního úseku. Díky němu může 

být péče o klienty ještě efektivnější. Největší akcí v tomto měsíci byl rekreační pobyt v Lázních 

Darkov. Pobytu se zúčastnili zvláště imobilní klienti. Rekreace byla sponzorsky hrazena, klienti 

si platili jen cestovné a kapesné.  

V březnu jsme s klienty zahájili rybářskou sezónu. Podnikli jsme s nimi integrační výlety do 

Břežan, Břeclavi a do Drnholce. Proběhla supervize zaměstnanců. Jako každý měsíc byla mše 



a kuželky v Šanově. V polovině měsíce jsme se zúčastnili Velikonočního jarmarku na 

Žerotínově náměstí v Brně, v budově krajského úřadu. Zde jsme prezentovali a prodávali 

výrobky našich klientů. 

V dubnu jsme opět podnikli ekologickou procházku se sběrem odpadu v okolních lesích. 

S klienty jsme podnikli cyklovýlet. Jeli jsme na integrační výlet do Ivančic. Chytaly se ryby a 

opět se hrály i kuželky. Uspořádali jsme pro klienty turnaj v badmintonu. Jako každý měsíc, 

tak i v dubnu byla mše svatá. Na konci měsíce jsme pálili čarodějnice, kde hrála hudba a 

opékaly se párky.  

V květnu navštívili naši klienti divadelní představení ve znojemském divadle. Opět proběhla 

mše svatá. Jelo se na cyklovýlet. Zúčastnili jsme se otevírání Hraběcí studánky. Jednak jsme 

tam prodávali výrobky našich klientů, které vyrobili v rámci aktivizačních činností. Klienti tam 

ale jeli i na kolech, v rámci výletu.  

V červnu jsme se zúčastnili turnaji v petangue v Hodoníně. Opět jsme jeli na divadelní 

představení do znojemského divadla. Zúčastnili jsme se DOD v Klentnicích a v Břežanech. Jeli 

jsme na integrační výlet do Břežan. V druhém týdnu jsme uspořádali DOD na Emině zámku, 

kde jsme krom zábavy a občerstvení pro klienty a příchozí, prodávali i výrobky našich klientů.  

V teplých měsících – červenci a srpnu – plánujeme program pro klienty dle počasí. Zásadní je 

jejich bezpečnost. Jsou-li vysoké teploty, vycházíme buď brzy ráno, nebo až v odpoledních 

hodinách. Během letních měsíců jsme s klienty jezdili na kolech, zúčastnili jsme se 

meruňkobraní v Miroslavě, podnikli jsme integrační výlet do Znojma a do Břežan. V teplých 

dnech hojně využíváme bazén na Emině zámku. Uspořádali jsme letní zámecké hry, kam jsme 

pozvali klienty ze zařízení v Tavíkovicích a v Klentnicích. 

V září měli naši zaměstnanci další supervizi. Proběhla opět mše svatá. S klienty jsme podnikli 

integrační výlet do Horních Dunajovic. Jeli jsme na výlet na kolech. Na začátku měsíce jsme 

se zúčastnili Dne sociálních služeb ve Znojmě, kde jsme po celý den naši organizaci 

představovali příchozím a prezentovali jsme i výrobky našich klientů. Zúčastnili jsme se 

Slavností chleba ve Slupi. Na konci měsíce jsme pro klienty připravili akci zvanou Loučení 

s létem. Klienti si zazpívali a dali si občerstvení. Akce je to tradiční. Zúčastnili jsme se plesu 

několika organizací, jehož jsme byli i my spoluorganizátory, a to v Mikulově. 

V říjnu se naši klienti zúčastnili DOD v Tavíkovicích. Opět proběhla mše svatá. Vybraní klienti 

se zúčastnili vyhlášení soutěže Slunce nad Oblaky, aneb každý může být hvězdou, a to 



v Olomouci. Uspořádali jsme turnaj ve stolních hrách na Emině zámku a přizvali k němu 

klienty ze zařízení v Tavíkovicích.  

V listopadu jsme jeli na výlov rybníka v Jaroslavicích. Opět jsme s klienty začali jezdit hrát 

kuželky do Šanova. Proběhla mše svatá. Zúčastnili jsme se vánočního jarmarku v Šanově, kde 

jsme u příležitosti rozsvěcování vánočního stromu prodávali výrobky našich klientů a také 

domácí punč bez alkoholu. Klienti si se zaměstnanci udělali zabíjačku.  

Prosinec byl na akce bohatý. Klienti podnikli integrační výlet do Brna a do Znojma, a to na 

vánoční trhy. Zúčastnili se Mikulášského turnaje ve stolních hrách v Břežanech. Na Emině 

zámku se konala Mikulášská nadílka s besídkou a posléze i vánoční nadílka s besídkou. Přijeli 

k nám zpívat dobrovolníci z ADRY. Navštívili nás i děti ze ZUŠ v Hrušovanech nad 

Jevišovkou, aby nám zahrály na hudební nástroje. Zúčastnili jsme se vánočního jarmarku  

v Brně, kde jsme prodávali výrobky našich klientů. Na konci měsíce pak proběhla Silvestrovská 

veselice. 

Každý měsíc navštěvuje naše zařízení Emin zámek externí kadeřnice a pedikérka, jejich služby 

klienti rádi a hojně využívají. 

Konkrétně se naši klienti mají možnost zapojit do následujících činností: 

Výtvarná činnost – zde klienti vyrábí výrobky z papíru, látek a přírodních materiálů, které si 

se zaměstnanci nasbírají na procházkách. Společně pak vyrábějí různé košíky, vánoční věnce, 

látkové tašky, svícny, stojany, látkové brože a spousty dalších. 

Korálkování – spolu se zaměstnancem vyrábějí klienti z korálek těžítka, prstýnky, náramky, 

náhrdelníky, zvonečky, stromečky aj. 

Výroba svíček a mýdel – svíčky se vyrábějí za pomocí speciálních formiček. Přidává se do 

nich voňavá esence. Na prodejních akcích jsou velmi oblíbené – stejně jako mýdla. I do nich se 

přidává vůně. 

Práce v keramické dílně 

V keramice vyrábějí klienti s pracovníkem různé hrnečky, květináče, aromalampy a zvířata 

všeho druhu, kterými si pak nakupující může zútulnit například zahrádku. 

 

 



Dřevařská dílna 

Na dřevařské dílně se klienti věnují tomu, co je aktuálně potřeba. Opravují lavičky, nářadí. 

Vyrábějí dřevěné podstavce pro vánoční svícny apod. 

Relaxace 

K relaxaci máme na Emině zámku relaxační místnost. Klienti se posadí do relaxačních křesel, 

nasadí si barevné brýle a poslouchají hudbu. Vždy je přítomen pracovník, který k nim v případě 

potřeby tiše promlouvá. Relaxace naše klienty velmi uklidňují a navozují pocit pohody.  

Poslech hudby 

Zaměstnanci EZ pouštějí klientům hudbu z přehrávače, nebo jim sami hrají na klávesy. 

Společně přitom zpívají a někdy i tancují. Pro klienty je tato činnost velmi uklidňující a hojně 

se jí účastní. 

Stolní hry 

Hraním stolních společenských her si klienti procvičují jemnou motoriku, paměť i kognitivní 

funkce.  

Nácvik chůze 

Jak je zřejmé již z názvu činnosti, cílem je, aby klienti nebyli imobilní. S pomoci 

kompenzačních pomůcek, ale i bez nich, se nacvičuje chůze klientů. Je to prospěšné pro celkové 

zdraví klienta.  

Integrační výlety 

Klienti jezdí spolu se zaměstnanci na místa, která si zpravidla vždy sami zvolí. Obvykle se 

jedná o celodenní výlet. Krom toho, že jsou klienti v pohybu, podívají se i na místa, o která 

opakovaně jeví zájem.  

Ekologická vycházka 

Klienti chodí na vycházky pravidelně. Občas se ale zajde na vycházku ekologickou. Každý 

z klientů dostane pytel na odpadky a čistí se okolní lesy. Klienti se přitom cítí být užiteční. 

Tělocvična 

V naší tělocvičně pro klienty pořádáme různé turnaje, například v ping pongu. Klienti využívají 

i různá cvičební nářadí a jezdí na rotopedu. 



Perličková koupel 

Klienti se spolu se zaměstnancem zúčastní perličkové koupele. Zda je tato procedura pro klienta 

vhodná, posoudí ošetřující lékař. Účinky jsou velmi pozitivní, a to jak psychické, tak fyzické. 

Masáže a bazální stimulace 

Toto cvičení nejen že zlepšuje psychický stav klienta a je mu fyzicky prospěšný, ale i zlepšuje 

vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti klientů. 

 

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 od 9:30 – 12:30 hodin. Podle naléhavosti a nenadálé změně zdravotního stavu klienta 

přivezeme klienta do ordinace v Olbramovicích nebo v Loděnicích, kde v ostatní dny v týdnu 

ordinuje závodní lékař Emina zámku nebo po domluvě s praktickým lékařem zajistíme 

transport do nemocnice ve Znojmě sanitou nebo vozem RZP. V ošetřovně jsou prováděny 

v rámci ordinačních hodin lékaře preventivní, vstupní a mimořádné prohlídky klientů i 

zaměstnanců, očkování, převazy a akutní ošetření a vyšetření nemocných klientů. Podle potřeby 

se vyplňují tiskopisy nutné k posouzení zdravotního stavu klientů v rámci příspěvku na péči a 

přiznání příspěvku ZTP/P. Mimo ordinační hodiny se na ošetřovně denně plní ordinace lékaře, 

ošetření dle potřeb klientů, odběry biologického materiálu, aplikace injekcí a převazy. 

Biologický materiál se odváží na zdravotní středisko v Hrušovanech nad Jevišovkou.  Odborné 

výkony, ke kterým je nutné technické vybavení a nástroje, jsou prováděny ve specializovaných 

ambulancích v Hrušovanech nad Jevišovkou (zubní, oční ambulance) nebo ve Znojmě. V 

pracovní době lékaře konzultujeme náhlé změny zdravotního stavu klientů po telefonu. Mimo 

ordinační dobu lékaře a ve dnech pracovního klidu konzultujeme změny zdravotního stavu 

s nemocnicí ve Znojmě. V případě potřeby a naléhavosti doprovodíme klienta sanitou do 

Znojma k ošetření, popřípadě k hospitalizaci. U akutních stavů, kdy se jedná o selhávání 

základních životních funkcí, přivoláme Rychlou záchrannou službu. 

Psychiatr přichází do zařízení jedenkrát za 14 dní a to vždy v pátek od 11:00 – 14:30 hodin. V 

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



lékař předepisuje léky, podle potřeby jsou klienti přizváni k osobnímu pohovoru a upravena 

medikace. 

Odborné vyšetření klientů ve specializovaných ambulancích – oční, zubní, rehabilitace 

navštěvují klienti v Hrušovanech nad Jevišovkou po předchozí telefonické domluvě a termínu 

objednání, v akutních případech ihned. Ostatní specializované ambulance navštěvují klienti ve 

Znojmě nebo v Brně. 

Recepty se předepisují dle ordinace lékařů – praktického lékaře a psychiatra v průběhu ošetření 

a pohovorů s klienty. Léky se vyzvedávají v lékárně v Hrušovanech nad Jevišovkou. Poukazy 

na zdravotní a inkontinenční pomůcky předepisuje praktický lékař na základě lékařské zprávy 

specialistů (urologa, ortopeda…) dle individuálních potřeb klientů. Inkontinenční pomůcky se 

odebírají přímo od dodavatelské firmy. 

Hospitalizace klientů ve zdravotnickém zařízení objednává lékař, vyšetření a kontroly ve 

specializovaných ambulancích zajišťuje vedoucí ošetřovatelského úseku. Hospitalizace na 

psychiatrickém oddělení ve Znojmě nebo v psychiatrické nemocnici Brně domlouvá vždy 

psychiatr.  

 

Personální zajištění 

 

1) Statutární zástupce: 

ředitel organizace          1  

2) Úsek ekonomický: 

ekonom – rozpočtář /zástupce ředitele/       1     

mzdová účetní – personalista      1 

3) Úsek sociální:          

vedoucí sociálního úseku      1 

sociální pracovník        1 

manažer kvality       1 

PSS – zákl. výchovná nepedagogická činnost   6 

PSS -  přímá obslužná péče      9 

4) Úsek ošetřovatelský: 

vedoucí ošetřovatelského úseku     1 



všeobecná sestra       5 

 

5) Úsek provozní: 

vedoucí provozního úseku      1 

domovník - řidič       1 

uklízečka        2 

pradlena         2  

6) Úsek stravovací: 

 vedoucí stravovacího úseku      1 

 kuchařka         3 

 

 

 

Základní ekonomické údaje k 31. 12. 2016 (v tis. Kč) 

 

Hlavní činnost 

 Upravený rozpočet Skutečnost 

Tržby z prodeje vl. výrobků            25 22 

Tržby z prodeje služeb 9 664 9 885 

Použití fondů 370 49 

Výnosy z pronájmu 4 4 

Jiné ostatní výnosy 24 42 

Výnosy z prodaného zboží 30 29 

Výnosy z přijatých transferů 

ze SR §101 

4 966 4 966 

Příspěvek na provoz bez 

účelového určení 

2 706 2 706 

Příspěvek na provoz účelový 1 951 1 951 

CELKEM VÝNOSY 19 740 19 654 

Spotřeba materiálu 2 592 2 419 

Spotřeba energie 860 698 



Spotřeba - vodné 128 128 

Prodané zboží 30 29 

Opravy a udržování 450 310 

Cestovné 37 35 

Náklady na reprezentaci 6    4 

Ostatní služby 581 853 

Osobní náklady celkem 13 768 13  728 

Z toho: platy zaměstnanců 9 965 9 867 

             Náhrady mzdy za PN 
 

90 

             OON 96 96 

             soc. a zdr. pojištění 3 388 3 357 

             zákonné soc. náklady 277 276 

            ostatní soc. náklady 42 42 

Odpisy majetku 846 825 

Daně a poplatky 8 10 

Náklady z DDHM 434 634 

CELKEM NÁKLADY 19 740 19 654 

Výsledek hospodaření 0 0 

 

 

 

Údaje z rozvahy k 31. 12. 2016 (v tis. Kč) 

 

 AKTIVA CELKEM   21 822,00 

 z toho: stálá aktiva   18 984,00 

  zásoby         240,00 

  pohledávky        194,00 

  finanční majetek    2 404,00  

 

 PASIVA CELKEM   21 822,00 

 z toho: majetkové fondy  19 336,00 



  finanční a peněžní fondy      903,00 

  výsledek hospodaření              13,00  

  cizí zdroje       1 570,00 

 

 

Doplňková činnost 

Organizace provozuje doplňkovou činnost od měsíce únor 2016 na základě vydaného 

živnostenského oprávnění. Jedná se o živnostenské oprávnění na hostinskou činnost a dále pak 

na čištění a praní textilu a oděvů. Na každou činnost byla vypracována kalkulace. Doplňková 

činnost je vedena odděleně od hlavní činnosti a na každou činnost zvlášť. 

Výnos z doplňkové činnosti za rok 2016 činil 13 492,05 Kč. 

 

 Upravený rozpočet Skutečnost 

Tržby z prodeje služeb 0 23 

Výnosy z prodaného zboží 112 18 

CELKEM VÝNOSY 112 41 

Spotřeba materiálu 28 12 

Spotřeba energie 15 3 

Spotřeba - vodné 7 0 

Osobní náklady – platy zam. 11 8 

Odpisy 9 5 

CELKEM NÁKLADY 70 28 

Výsledek hospodaření 42 13 

 

 

Dotace a příspěvky 

 

V roce 2016 organizace obdržela z rozpočtu Jihomoravského kraje příspěvek na provoz bez 

účelového určení ve výši 2 706 000,- Kč. Dotace byla vyčerpána v plné výši. Dále organizace 

obdržela účelově určený příspěvek na provoz ve formě vyrovnávací platby za plnění závazku 



veřejné služby v souladu s ustanovením § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

ve znění pozdějších předpisů a dalších zákonů, v celkové výši 4 966 000,- Kč. Příspěvek byl 

vyčerpán v plné výši.  

Dále byl organizaci poskytnut účelově určený příspěvek na provoz ve formě vyrovnávací platby 

za plnění závazku veřejné služby z rozpočtu Jihomoravského kraje poskytované na základě 

ustanovení § 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

a dalších zákonů, ve výši 1 951 000,- Kč. Příspěvek byl vyčerpán v plné výši.  

V roce 2016 organizace obdržela dotaci na investice v celkové výši 1 030 000,- Kč, a to na akci 

„Rekonstrukce ČOV“ ve výši 660 000,- Kč a akci „Rekonstrukce podlahy v pokojích klientů 

III. fáze“ ve výši 370 000,- Kč. Všechny investiční akce byly provedeny a z celkové částky 

1 030 000,- Kč bylo vyčerpáno 989 669,10 Kč. Nevyčerpanou částku ve výši 40 330,90 Kč 

organizace navrhuje odvést do rozpočtu zřizovatele. 

 

Investice 

 

Název akce Poskytnutá dotace Vyčerpáno Nevyčerpáno 

Rekonstrukce podlahy v pokojích 

klientů III. fáze 

370 000,00 367 633,10 2 366,90 

Rekonstrukce ČOV 660 000,00 622 036,00 37 964,00 

Celkem 1 030 000,00  989 669,10 40 330,90 

 

Na všechny tyto investiční akce byly dodrženy parametry dané v investičním záměru a zadávací 

dokumentace. Vybíralo se z několika nabídek, ze kterých jsme podle našich kritérií (hlavním a 

jediným kritériem byla cena) vybrali vhodného dodavatele, byla sepsána smlouva o dílo.   

 

 

 

 

 

 



Sponzorské dary poskytnuté v roce 2016 

 

 

Dárce 

 

 

Hodnota daru 

(v Kč) 

 

 

Předmět darování 

 

Účel 

Obec Šanov 30 000,- finanční dar kulturní a aktivizační 

činnosti 

Dana 

Kolomazníková, 

Hevlín 

2 000,-  

věcný dar 

 

DDHM 

Lékárny Hytych 

s.r.o. Hustopeče 

12 849,- věcný dar DDHM 

Lékárny Hytych, 

s.r.o. Hustopeče 

1 468,- věcný dar materiál do 

keramické dílny 

Lékárny Hytych 

s.r.o. Hustopeče 

2 897,- věcný dar Materiál na výrobu 

pediggu a svíček 

Agrospol Hevlín 

s.r.o. 

2 000,- finanční dar kulturní a aktivizační 

činnosti 

Lékárny Hytych 

s.r.o. Hustopeče 

3 132,23 věcný dar DDHM 

Pneuservis M. 

Drahozal Hrušovany 

nad Jevišovkou 

 

500,- 

 

finanční dar 

Kulturní a 

aktivizační činnosti 

Strojírna Šanov s.r.o.  500,- finanční dar Kulturní a 

aktivizační činnosti 

Milan Večeřa, 

ČOKO Citonice 

1 235,- věcný dar potraviny 

Libuše Baťková 

Kostice 

1 000,-        finanční dar kulturní a aktivizační 

činnosti 

MaJa D. Dunajovice 10 000,- finanční dar aktivizační činnosti 

Perfekt Distribution 

a.s. 

18 900,- věcný dar DDHM 

Ing. Petr Lukeš, 

Novosedly 

5 000,- finanční dar DDHM 

Celkem 91 481,23-   

 

Za poskytnuté dary všem sponzorům děkujeme. 

 

 

Mgr. Ing. Jaroslav Hajný, MBA 

Ředitel organizace 

 


