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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) 
 
Sociální pracovníci:   Mgr. Marta Dobšíčková 
      Bc. Karel Juráň 
 
Vedoucí úseku zdravotní péče:  Zdenka Říhovská  
 
Vedoucí úseku přímé péče:  Ludmila Škrabalová  
 
Vedoucí stravovacího provozu:  Anna Halouzková 
 
 
 Optimalizace sociální služby 
 
V roce 2019 pokračovala akce „Zhotovení nových omítek – suterén II“. Po dohodě s Investičním 
odborem KÚ JMK byla tato akce ještě v roce 2018 rozdělena na dvě samostatné části, pro něž bylo 
také samostatně vypsáno výběrové řízení. V měsíci listopadu 2018 tak proběhlo výběrové řízení na 
stavební část (smlouva s dodavatelem byla podepsána v lednu 2019) a v měsíci prosinci 2018 pak 
proběhlo výběrové řízení na vybavení interiéru opravovaných suterénních prostor (smlouva 
s dodavatelem byla podepsána v únoru 2019). Celá tato akce byla dokončena a předána v červnu 
2019. Na tuto akci organizace obdržela od zřizovatele účelový příspěvek na provoz, současně 
organizace použila část prostředků ze svého fondu investic. 

V jarních měsících 2019, před započetím vegetačního období, byla dokončena akce „Odborný řez 
dřevin“. Akce byla hrazena z provozních prostředků organizace. 

V březnu 2019 proběhlo výběrové řízení na nákup schodišťové sedačky. Na základě posouzení 
nabídek, které provedla komise pro výběr zakázek, byla vybrána nejvýhodnější nabídka a s vítěznou 
společností byla v dubnu 2019 podepsána smlouva. Zhotovitel zakázku předal v květnu 2019 a 

http://www.eminzamek.cz/
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současně proškolil personál zařízení s obsluhou schodišťové sedačky.  Akce byla hrazena z dotace 
na investice od zřizovatele. 

Na základě výběrové řízení, které proběhlo ve druhé polovině srpna 2019, byl vybrán dodavatel na 
„Nákup osobního automobilu“. Tento byl pořízen v září 2019 a zařazen do užívání. Na nákup 
osobního automobilu obdržela organizace investiční dotaci od zřizovatele, část použila z vlastních 
prostředků (fond investic). 

V říjnu 2019 proběhlo výběrové řízení na realizaci akce „Rekonstrukce čistírny odpadních vod (ČOV), 
současně v tomto měsíci byla s vítězem výběrového řízení podepsaná smlouva o dílo. V měsíci 
prosinci bylo dílo předáno a zařazeno do užívání. Organizace obdržela od zřizovatele na tuto akci 
dotaci na investice. 

Dále v roce 2019 byla realizována akce „Plynová přípojka pro dílny“. Na základě výběrového řízení 
byla vybrán zhotovitel. Smlouva o dílo byla podepsána v měsíci říjnu a na konci listopadu 2019 bylo 
dílo předáno a zařazeno do užívání. Organizace obdržela dotaci na investici od zřizovatele. 

Na konci roku 2019 organizace řešila havárii průmyslové pračky. V prosinci proběhlo výběrové řízení 
a 31. 12. 2019 byla pračka dodána, namontována a odzkoušena funkčnost. Organizace obdržela 
dotaci na investici od zřizovatele. 

Ve druhé polovině roku 2019 organizace řešila havárii venkovních teras. Po projednání se 
zřizovatelem, který odsouhlasil poskytnutí účelového příspěvku na provoz, organizace vypsala 
výběrové řízení, ze kterého byl vybrán zhotovitel díla. Do konce roku dílo nebylo dokončeno 
z důvodu nepříznivého počasí, proto byl podepsán dodatek ke smlouvě. Účelový příspěvek na 
provoz byl závazným ukazatelem posunut do roku 2020. 

Organizace spolupracuje s projektem SPOLU, který je dobrovolnickou organizací studentů MU v 
Brně, oboru Psychologie. Emin zámek je první pobytovou sociální službou, kde je tento projekt 
realizován. 

Emin zámek dále spolupracuje s Dobrovolnickým centrem ADRA Znojmo, GOS PROKLIP, OÚ Šanov, 
Lékárnou Hytych a příspěvkovými organizacemi zřízenými JMK. 

Velkým přínosem pro naši organizaci a naše uživatele je spolupráce s projektem GOS PROKLIP 
Jihomoravského kraje. Naši organizaci pravidelně navštěvoval Mgr. Pavel Nepustil, Ph.D., který 
uživatelům poskytoval psychologické poradenství. Uživatelé na přítomnost psychologa velmi dobře 
reagovali. Tato služba uživatelům organizace je řazena do kategorie prevence a velmi se osvědčila. 
Psychický komfort uživatelů se tak daří výrazně zvyšovat. V organizaci probíhají pravidelná setkání 
multidisciplinárního týmu, kterého se účastní pracovníci jednotlivých úseků. Cílem těchto setkání je 
diskuze ke konkrétním aktuálním situacím, které se týkají jednotlivých uživatelů služby, jejichž řešení 
není možné dosáhnout rutinními postupy.  
 
 
 Pozitivní reprezentace 
 
Veškerá činnost zařízení je prezentována na webových stránkách organizace (zpráva o činnosti, 
informace pro žadatele, fotografie, atp.), na profilu facebooku a informačními letáky.   

Mezi nejdůležitější akce organizace patří tradiční Den otevřených dveří a Ples čtyř organizací. 
Organizace se také pravidelně účastní Vánočního jarmarku v Šanově, kde je prezentována rukodělná 
tvorba uživatelů zařízení Emin zámek. V září 2019 se organizace zúčastnila Dne sociálních služeb ve 
Znojmě. 

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

 
 Kapacita zařízení sociální služby 
 
Celková kapacita zařízení Emin zámek je 60 uživatelů. Během roku 2019 došlo ke čtyřem ukončením 
smluv z důvodu úmrtí uživatele a ke třem podepsáním smluv o poskytování sociální služby. K 31. 12. 
2019 byla naplněna kapacita částečně, bylo obsazeno 59 lůžek. Jedno volné místo bude obsazeno 
v roce 2020. Celková průměrná obložnost lůžek za rok 2019 činila 99,41 %. 
 
 
 Věková struktura uživatelů, průměrný věk v roce 2019 
 
Věková struktura uživatelů se v roce 2019 pohybovala od 39 do 89 let. Průměrný věk uživatelů 
k 31. 12. 2019 činil 59,9 let. Celkově uživatelé zařízení stárnou, což ukazuje větší procento uživatelů 

pohybující se spíše k vyšší věkové hranici. 
 

Věkové rozmezí Počet uživatelů Průměrný věk 

38 – 65 let 45 

59,9 
66 – 75 let 12 

76 – 85 let 1 

86 a více 1 

 
 
 Úroveň poskytovaných služeb – 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 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 a další 
toalety. 

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. 2019 došlo k navýšení úhrad za ubytování o 10,00 Kč za den. Cena ubytování ve 
dvoulůžkovém pokoji na den činila 161,00 Kč. Po vynásobení koeficientem 30,42 je pak cena za jeden 
měsíc 4 898,00 Kč. Cena za ubytování ve vícelůžkovém pokoji na den činila 151,00 Kč za den, měsíčně 
tedy 4 593,00 Kč. 
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Ubytování Cena za jeden den (Kč) Cena za měsíc (Kč) 

Dvoulůžkové pokoje 161,00 4 898,00 

Vícelůžkové pokoje 151,00 4 593,00 

 
V ceně za ubytování je zahrnut úklid pokoje uživatele, úklid společných prostor, praní, žehlení a 
oprava osobního a ložního prádla. 
 
 
 Úroveň poskytovaných služeb – Stravování 
 
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 – normální a diabetická.  Jídelníček je sestavován na měsíc dopředu stravovací 
komisí, ve které jsou zastoupeni minimálně tři zástupci z řad uživatelů. Jídlo je podáváno ve společné 
jídelně, pro uživatele s vyšší podpory v místnosti denního pobytu a pro uživatele s nejnižší mírou 
podpory pak v kavárně. 

Od 1. 1. 2019 došlo k navýšení úhrad za stravování. Racionální strava se zvýšila o 3,00 Kč/den, cena 
činila 133,00 na den (4 046,00 Kč/měsíc). Diabetická strava se zvýšila o 1,- Kč/den, cena činila 142,00 
Kč na den (4 320,00 Kč/měsíc). 
 

Strava 
Denní 

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

v měsíci 30,42 

Racionální 133,00 4 046,00 

Diabetická 142,00 4 320,00 

 
 
 Sociálně terapeutické, výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti 
 
V roce 2019 proběhla v organizaci akce „Zhotovení nových omítek – suterén ll“. Tato akce byla 
úspěšně ukončena a dílo předáno dne 24. 5. 2019. Celá akce byla prováděna za plného chodu zařízení 
a vždy s ohledem na kvalitu poskytované péče a maximální pohodlí uživatelů, a to v plném obsazení 
personálu, nebylo nutné omezit provoz. Po opravě suterénních prostor mají uživatelé k dispozici čtyři 
klubovny (resp. místnosti pro aktivizaci) a kavárnu. To je o tři místnosti více než v původním stavu. 
Součástí oprav bylo také vytvoření nového zázemí pro zaměstnance (šatna s kuchyňkou) a 
kompletní přebudování sociálních zařízení pro uživatele i zaměstnance. Vybavení všech 
opravovaných prostor je na úrovni standardu obdobných pobytových služeb, čímž došlo k 
částečnému narovnání s prostředím ostatních příspěvkových organizací Jihomoravského kraje. 

Uživatelům zařízení Emin zámek byly v průběhu roku nabízeny následující aktivity 

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

 Sportovní, kulturní a společenské akce. 

 Pěší turistika a cykloturistika. 

 Koupání v bazénu a využívání víceúčelového hřiště. 

 Kreativní tvorba. 

Snahou pracovníků přímé péče je, aby se život uživatelů organizace v co nejvyšší míře přiblížil 
běžnému životu, se zachováním všech zvyků a tradic. Pro uživatele jsou pořádány jednak tradiční 
akce, jako je Masopustní rej, Josefská zábava, pořádání plesů, dále pak akce plynoucí např. z ročního 
období, jako je opékání párků. Dále pak jsou uživatelům připomínány tradice spojené s oslavou 
Velikonoc, adventního času a Vánoc. 
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I v roce 2019 byly uživatelům umožněny, díky štědrosti sponzorů, dva rekreační pobyty, a to v lázních 
v Darkově a v Luhačovicích. 

Během roku se uživatelé a zaměstnanci pravidelně scházeli na informačních schůzkách, na kterých 
docházelo ke shrnutí uplynulého týdne a naplánování týdne nadcházejícího. Mimo pravidelných 
schůzek probíhaly i schůzky individuální. 

Také v loňském roce pokračovaly návštěvy dobrovolníků z organizace ADRA, které vyplňovaly 
povídáním, společenskými hrami, hudbou, tancem a zpíváním.  
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Přehled aktivit uživatelů zařízení Emin zámek v jednotlivých měsících roku 2019 

Název akce Měsíc Datum konání 

Kuželky Šanov 
Cukrovar Hrušovany n. Jev. 
Kuželky Šanov 
Kuželky Šanov 

leden 

3.1. 
4.1. 
17.1. 
31.1. 

Lázně Darkov 
Divadlo Znojmo 
Kuželky Šanov 
Kuželky Šanov 

únor 

4. – 7. 2. 
5.2. 
14.2. 
28.2. 

Výšlap Hrušovany n. Jev. 
Kuželky Šanov 
Integrační výlet Brno 
Kuželky Šanov 
Integrační výlet Břežany 

březen 

7.3. 
14.3. 
20.3. 
28.3. 
29.3. 

Solná jeskyně – Znojmo 
Turnaj ve společenských hrách – Tavíkovice 
Výšlap Hrušovany n. Jev. 
Divadlo Znojmo 

duben 

3.4. 
12.4. 
16.4. 
23.4. 

ZOO Jihlava 
Integrační výlet Břežany 
Integrační výlet do Znojma 
Výšlap Šanov 

květen 

16.5. 
23.5. 
28.5. 
29.5. 

Den otevřených dveří Emin zámek červen 9.6. 

Výšlap Hrušovany n. Jev. 
Integrační výlet Břežany 

červenec 
10.7. 
12.7. 

Sportovní den Klentnice srpen 27.8. 

Slavnosti chleba ve Slupi 
Integrační výlet Břežany 
Výšlap Hrušovany n. Jev. 
Zámek Valtice 
Sportovní den Mikulov 

září 

7.9. 
18.9. 
19.9. 
24.9. 
25.9. 

Ples Tančíme pro radost – Mikulov 
Kuželky Šanov 
ZOO Sedlec 
Výšlap Hrušovany n. Jev. 
Lázně Luhačovice 
Kuželky Šanov 

říjen 

9.10. 
15.10. 
16.10. 
23.10. 

29. 10. – 1.11 
29.10. 

Kuželky Šanov 
Mlékárna Božice (exkurze) 
Rozsvěcování vánočního stromu Šanov 

listopad 
12.11. 
13.11. 
29.11. 

Mikulášská besídka 
Kuželky Šanov 
Vánoční trhy Znojmo 
Integrační výlet Břežany 
Vánoční besídka 

prosinec 

5.12. 
10.12. 
11.12. 
18.12. 
23.12. 
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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 ordinuje ve své ordinaci v nedalekých Hrušovanech nad 
Jevišovkou, kam uživatele jedenkrát týdně, a to v pondělí odpoledne od 13:30 – 15:30 hodin., 
přivážíme. Pokud je potřeba urgentní ošetření nebo vyšetření uživatele v ostatní dny v týdnu, po 
domluvě s praktickým lékařem zajistíme transport, buď opět do ordinace lékaře v Hrušovanech nad 
Jevišovkou, nebo například do Nemocnice Znojmo převozovou sanitou, popř. vozem RZP.  

V pracovně sester jsou dle ordinace lékaře prováděny převazy a všechna ostatní ošetření nemocných 
uživatelů, také zde provádíme odběry biologického materiálu a aplikace injekcí. Biologický materiál 
se odváží do laboratoře „Synlab“ ve Znojmě, svoz je zajištěn laboratoří. Odborné výkony, ke kterým 
je nutné technické vybavení a nástroje, jsou prováděny ve specializovaných ambulancích 
v Hrušovanech nad Jevišovkou nebo ve Znojmě. V pracovní době lékaře konzultujeme náhlé změny 
zdravotního stavu uživatelů 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 uživatele 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 úterý od 11:00 – 14:30 hodin. V době 
přítomnosti psychiatra konzultujeme psychický stav jednotlivých uživatelů a jejich změny v chování, 
lékař předepisuje léky, podle potřeby (ale i přání) jsou uživatelé přizváni k osobnímu pohovoru. Dle 
vyšetření lékař zhodnotí stav uživatele, může být i upravena medikace. 

Odborné vyšetření uživatelů ve specializovaných ambulancích – oční, zubní, rehabilitace navštěvují 
uživatelé v Hrušovanech nad Jevišovkou po předchozí telefonické domluvě a termínu objednání, v 
akutních případech ihned. Ostatní specializované ambulance navštěvují uživatelé ve Znojmě nebo 
v Brně. 

Recepty se předepisují dle ordinace lékařů – praktického lékaře a psychiatra v průběhu ošetření a 
pohovorů s uživateli. Léky se vyzvedávají se 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 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 domlouvá vždy psychiatr.  

Praktický lékař pro dospělé provedl v roce 2019 ošetření celkem u 365 uživatelů. Psychiatr pak v roce 
2019 ošetřil celkem 633 uživatelů.  

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

Organizační a personální oblast 

 
 Struktura a počty zaměstnanců ke konci roku 2019 
 
Od 1. 1. 2019 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. 2019 organizace zaměstnávala 41 zaměstnanců.  
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Kategorie 

P
la

to
vá

 t
ří

d
a 

k 
1.

 1
. 2

0
19

 

Zm
ěn

a 
tř

íd
y 

v 
p

rů
b

ěh
u

 

ro
ku

 

Po
če

t 
za

m
ěs

tn
an

ců
 

(f
yz

ic
ký

) 

Změna počtu 
zaměstnanců 

P
rů

m
ěr

n
ý 

p
ře

p
o

čt
en

ý 
st

av
 

za
m

ěs
tn

an
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 

manažer kvality         0 

ostatní           0 

THP celkem     3 0 0 3 

všeobecná sestra  10   6     6 

všeobecná sestra            0 

nutriční terapeut           0 

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 

8  1   1 

pracovník v sociálních službách –  
nepedagogická, aktivizační činnost 

7  4  1 3 

pracovník v sociálních službách – přímá obslužná 
péče 

5  14 1  15 

sociální pracovník 10  2   2 

pracovníci v sociálních službách celkem   18 0 0 21 

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     41 0 0 41 
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 Průměrné platové třídy, průměrné platy za rok 2019 (podle struktury zaměstnanců) 
 

Struktura zaměstnanců 

Po
če

t 

 z
am

ěs
tn

an
ců

 

Průměrná 
platová 

třída 

Průměrný 
plat (Kč) 

A. služby sociální 21  

P
ra

co
vn

íc
i 

v 
so

ci
ál

n
íc

h
 

sl
u

žb
ác

h
 

PSS - přímá obslužná péče 15 5 28 786,00 

PSS - základní výchovná, nepedagogická, aktivizační činnost 3 7 27 230,00 

PSS - asistenční služby -   

PSS - koordinátor 1 8 33 057,00 

PSS - pečovatelská činnost -   

Sociální pracovník 2 10 33 372,00 

B. Služby pedagogické   

Vychovatelé    

C. Služby zdravotnické 6  

Z
d

ra
vo

tn
ič

tí
 

 z
am

ě
st

n
a

n
ci

 Sanitáři -   

Maséři  -    

Ošetřovatelé  -    

Všeobecné sestry 6 10 43 806,00 

Nutriční terapeuti -   

Fyzioterapeuti -   

D. ostatní 14  

Hospodářsko-správní a provozně-techničtí zaměstnanci 3 10,6 53 510,00 

Zaměstnanci převážně manuálně pracující 11 3,5 22 349,00 

PRŮMĚR celkem - 6,2 31 280,00 

 
 
 

Hospodaření příspěvkové organizace 

 
 Hlavní činnost – Základní ekonomické údaje k 31. 12. 2019 
 

 
Upravený rozpočet 

(tis. Kč) 
Skutečnost 

(tis. Kč) 

Tržby z prodeje vlastních výrobků 0            10 

Tržby z prodeje služeb 10 425 10 695 

Použití fondů 70 130 

Výnosy z pronájmu 0 0 

Ostatní výnosy z činnosti 0 66 

Výnosy z prodaného zboží 0 0 

Výnosy z přijatých transferů ze SR §101 9 777 9 777 

Příspěvek na provoz bez účelového určení 5 030 5 030 

Příspěvek na provoz účelový §105 2 363 2 363 

Příspěvek na provoz účelově určený – OINV 4 765 4 561 

CELKEM VÝNOSY 32 430 32 632 

Spotřeba materiálu 2 661 2  915 
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Spotřeba energie 1 049 1 028 

Spotřeba - vodné 170 185 

Prodané zboží 0 0 

Opravy a udržování 4 855 4 636 

Cestovné 46 57 

Náklady na reprezentaci 12   8 

Ostatní služby 700 809 

Osobní náklady celkem 21 295 21 194 

Z toho: platy zaměstnanců 15 386 15 296 

               náhrady mzdy za DPN - 91 

               OON 100 100 

               sociální a zdravotní pojištění 5 233 5 193 

               zákonné sociální náklady 512 450 

               ostatní sociální náklady 64 64 

Odpisy majetku 782 694 

Daně a poplatky 11 11 

Náklady z DDHM 819 1 009 

Ostatní náklady 30 0 

CELKEM NÁKLADY 32 430 32 546  
 Výsledek hospodaření 0 86 

 
 
 Doplňková činnost – Základní ekonomické údaje k 31. 12. 2019 
 

 
Upravený rozpočet 

(tis. Kč) 
Skutečnost 

(tis. Kč) 

Tržby z prodeje služeb 10 11 

z toho: výnosy cizí strávníci 0 11 

CELKEM VÝNOSY 10 11 

Spotřeba materiálu 3 6 

Spotřeba – vodné 0 0 

Spotřeba energie 1 1 

Osobní náklady – platy zaměstnanců 4 3 

Odpisy 0 0 

CELKEM NÁKLADY 8 10 

Výsledek hospodaření 2 1 

 
 
 Údaje z rozvahy k 31. 12. 2019 (v tis. Kč) 
 
AKTIVA CELKEM      24 062,00 

 z toho: stálá aktiva    19 772,00 

   zásoby         198,00 

   pohledávky         208,00 

   finanční majetek    3 884,00  
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PASIVA CELKEM      24 062,00 

 z toho: majetkové fondy   20 124,00 

   finanční a peněžní fondy     1 291,00 

   výsledek hospodaření         87,00  

   cizí zdroje     2 560,00 
 
 
 Sponzorské dary poskytnuté organizaci v roce 2019 
 

Dárce 
Hodnota 
daru (Kč) 

Předmět 
darování 

Účel 

HARTMANN – RICO a.s. Veverská Bítýška 8 252,00 Finanční dar 
Nákup DDHM, kuchyňských 

potřeb 

KOEXIMPO s.r.o. 866,00 Věcný dar Všeobecný materiál 

Lékárny Hytych s.r.o. Hustopeče 50 000,00 Finanční dar Kulturní a aktivizační činnosti 
DOD Lékárny Hytych s.r.o. Hustopeče 25 000,00 Finanční dar Nákup dle potřeb uživatelů 

Leoš Podsedník, Šanov 5 000,00 Finanční dar Kulturní a aktivizační činnosti 

Nadace Moravské Slovácko 31 701,00 Věcný dar Léčebný pobyt  

Pekařství MaJa s.r.o. 10 000,00 Finanční dar 
Nákup DDHM, kuchyňských 

potřeb 

Petr Kožený, Rohatec 21 015,15 Věcný dar DDHM 

Stavitelství Humlíček s.r.o. 2 000,00 Finanční dar Kulturní a aktivizační činnosti 

VECOM zdvihací zařízení, s.r.o. 30 000,00 Finanční dar Kulturní a aktivizační činnosti 

Zuzana Zemková 12 874,00 Věcná dar DDHM 

Celkem 196 708,15  

 
Všem sponzorům za poskytnuté dary děkujeme. 
 
 
 
V Šanově 31. 3. 2020 
 
 
doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. 
ředitelka organizace 


