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CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE 

 
 
     Samostatná p�ísp�vková organizace Domov penzion pro d�chodce Vychodilova byla 
z�ízena usnesením Zastupitelstva m�sta Brna ke dni 1.1.2001. Z�izovatelem organizace je 
Statutární m�sto Brno. P�edm�tem �innosti je zajiš�ovat ústavní sociální pé�i pro staré ob�any 
a realizovat ob�dy i pro docházející d�chodce. Organizace provozuje dv� samostatné budovy. 
DPD Vychodilova má ideální polohu uprost�ed zelen� v klidném prost�edí m�stské �ásti 
Žabov�esky, do provozu byl uveden v roce 1994. Penzion má kapacitu 82 l�žek, z toho je 62 
svobodáren a 10 bytových jednotek ur�ených pro dvojice obyvatel. Všechny byty jsou I. 
kategorie a v�tšina bytových jednotek má lodžii. Vzhledem k bezbariérovým úpravám je 
vhodný i pro handicapované klienty. DPD Tábor je umíst�n ve starší nov� zrekonstruované 
budov� blízko st�edu m�sta. Penzion má kapacitu 48 garsonier II. kategorie ur�ených pro 
jednu osobu. Sociální za�ízení a koupelny jsou spole�né na chodbách jednotlivých poschodí. 
V obou penzionech je zajiš�ována �ada služeb pro klienty a nabízí se široké možnosti 
kulturního a spole�enského vyžití. 
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HLAVNÍ �INNOST ORGANIZACE 
 
     Hlavním p�edm�tem �innosti organizace je podle z�izovací listiny zajiš�ování ústavní 
sociální pé�e pro staré ob�any a realizace ob�d� pro vlastní obyvatele i docházející seniory. 
Organizace neprovozuje žádnou dopl�kovou �innost. Pro obyvatele zajiš�uje organizace 
veškeré služby vyplývající z jejího charakteru, �asto i nad rámec této základní pé�e.     
Všichni zam�stnanci se svým p�ístupem snaží vytvá�et u obyvatel penzionu pocit domova a 
zázemí. Díky reorganizaci personálního složení zdravotního úseku se da�í v obou penzionech 
nadstandardn� zajiš�ovat �ty�hodinové služby v sobotu a v ned�li a splnit tak dlouhodobý 
požadavek v�tšiny obyvatel. Stále více se projevuje malá obm�na obyvatel a s tím související 
postupná ztráta sob�sta�nosti n�kterých klient�, kterou se da�í zvládat p�edevším díky 
ob�tavosti a zvýšenému úsilí zam�stnanc� zdravotního úseku a sociálních pracovnic. 
Pr�b�žn� probíhá inovace vybavení byt�, spole�ných prostor, obm�na l�žkovin a dalších 
pot�eb, v DPD Tábor pak prob�hla celková rekonstrukce n�kolika byt� v�etn� vybavení 
novým nábytkem. V obou penzionech byly zahájeny p�ípravy na p�echod na nový typ služby 
podle zákona 108/2006 Sb. – domov pro seniory.      
          V pr�b�hu roku se poda�ilo uspo�ádat �adu akcí spojených s hudbou - poslechové 
po�ady, vystoupení cimbálové muziky Javorník, spole�né zpívání p�i harmonice, spole�enská 
posezení a pr�b�žn� obm��ovanou výstavu obraz� obyvatele penzionu pana Richarda 
Bezd�ka. Mimo�ádný ohlas m�lo vystoupení souboru moravských nin�rist� s pásmem 
svatebních písní. Zvýšená pozornost byla v�nována pohybovým aktivitám obyvatel – 
uskute�nila se série odpolední propojující spole�enské a pohybové aktivity, své p�íznivce 
nachází stolní tenis, ruské kuželky, šipky a petanque. Ve spolupráci s Fakultou sportovních 
studií MU úsp�šn� pokra�uje v DPD Vychodilova celoro�ní projekt speciálního cvi�ení s mí�i 
pro seniory, který je p�ístupný p�edevším docházejícím zájemc�m.  Spole�n� s DPD Okružní 
se obyvatelé zú�astnili dvou zájezd�. Jeden byl v�nován návšt�v� pivovaru Bernard 
v Humpolci, poutního místa na K�emešníku a zámku v Tel�i. Druhý zájezd byl zam��en na 
prohlídku zámku Vranov nad Dyjí a návšt�vu renesan�ního vodního mlýna ve Slupi. Trvalou 
sou�ástí života penzionu se již stalo pravidelné setkávání obyvatel v hodinách ru�ních prací a 
keramiky. Výrobky z této �innosti se stále více uplat�ují p�i výzdob� spole�ných prostor i 
byt� obyvatel. Tyto aktivity se da�í dále rozvíjet i v díln� ru�ních prací ve zrekonstruovaných 
prostorách DPD Tábor. Ve druhé polovin� roku byl zahájen provoz po�íta�ového centra, kde 
probíhá na dvou po�íta�ích s p�ipojením na internet výuka základ� práce s PC. Velmi 
pozitivní odezvu má vydávání interního Zpravodaje DPD Vychodilova – v roce 2006 vyšel 
�ty�ikrát (celkem již 23 �ísel). Zpravodaj p�ináší informace ze života penzionu i ukázky 
literární a publicistické tvorby. Autory p�ísp�vk� jsou obyvatelé DPD sdružení v redak�ní 
rad�. O život� obou penzion� bylo uve�ejn�no n�kolik �lánk� ve Zpravodaji m�stské �ásti 
Žabov�esky. V pr�b�hu roku navštívil penzion I.nám�stek primátora m�sta Brna ing. Holík 
s �lenkou RMB dr. Javorovou  a starosta m�stské �ásti Brno-Žabov�esky Mgr. Kvapil, který 
p�ímo v penzionu vykonal slavnostní ob�ad p�í p�íležitosti diamantové svatby našich obyvatel, 
manžel� Svobodových. Penzion si prohlédla také skupina pracovník� sociálních služeb 
z Holandska. Velkou odezvu ve�ejnosti zaznamenal prosincový Den otev�ených dve�í, kdy si 
oba penziony p�išlo prohlédnout více než 70 návšt�vník�. 
     Možnost spole�ného stravování  denn� využívá v pr�m�ru 400 strávník�, a to i z �ad 
docházejících d�chodc� z širokého okolí. Také v letošním roce organizace zajiš�ovala 
stravování obyvatel DPD Foltýnova a �ásti klient� Pe�ovatelské služby Bystrc. Zájem o 
stravování neustále roste, oce�ována je úrove� stravování, kvalita stravy  a p�edevším lidský 
p�ístup personálu.  
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STATISTICKÝ P�EHLED 
 

   DPD Vychodilova DPD Tábor Celkem 

Stanovená kapacita za�ízení 82 48 130 
Využití kapacity  98,46% 99,53% 99% 
Náklady na 1 klienta/m�síc 9 407,08 7 863,95 8 837,31 
Výnosy na 1 klienta/m�síc 2 687,63 1 442,60 2 227,93 
Podíl m�sta na 1 klienta/m�síc 6 719,45 6 421,35 6 609,38 

 
   Po�et 

ob�d� 
Náklady na 1 
ob�d 

Výnosy na 1 
ob�d 

Rozdíl 

Stravovací provoz 2006 119 891  51,53  37,40 14,13 
 
 

ZVÝŠENÍ PÉ�E O KLIENTY 
 
     Zam�stnanci se snaží spoluvytvá�et u obyvatel penzionu pocit domova a zajiš�ují také 
citliv� podle individuálních pot�eb pomoc p�i vy�izování soukromých záležitostí a �ešení 
obtížných životních situací našich klient�. Na p�ání obyvatel je pravideln� organizován prodej 
zdravotnických pom�cek, textilu �i seniorských pas� MHD v prostorách penzionu, aby se ho 
mohli zú�astnit i mén� pohybliví obyvatelé. Pokra�ovala snaha o zvýšení úrovn� estetického 
p�sobení všech prostor penzionu a  vybavování penzionu pro rozvoj individuální zájmové 
�innosti  i kulturního a spole�enského života jeho obyvatel, do nichž se mohou obyvatelé 
zapojit podle svých p�ání a možností. Ve druhé polovin� roku byl zahájen provoz 
po�íta�ového centra, kde probíhá na dvou po�íta�ích s p�ipojením na internet výuka základ� 
práce s PC. V obou objektech byly zlepšeny podmínky pro rehabilitaci díky zavedení nových 
forem pohybových aktivit a pokra�ování spole�ného projektu ve spolupráci s Fakultou 
sportovních studií MU Brno. Zam�stnanci se v pr�b�hu roku zú�astnili celé �ady 
vzd�lávacích akcí a školení z oblasti ošet�ovatelské pé�e a standard� kvality sociálních 
služeb. Získané poznatky se snaží uplat�ovat v pé�i o klienty našeho za�ízení. 
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ROZBOR �INNOSTI OŠET�OVATELSKÉ PÉ�E 
                                            DPD Vychodilova 
          
 
Po�et míst v DPD     82 
Po�et obyvatel k 31.12.2006    76 

       
       

Zdravotní skladba 
obyvatel: 

  
 
Zem�elo za rok 
2006 

 

       
Mobilní                                                  37  Celkem                            5    
�áste�n� mobilní                  39  Žen                            3           
Imobilní                    0      Muž�                            2 
Inkontinentní                  22  V nemocnici                           3 
Diabetici                   15  Mimo DPD                            1 
Psychiatr. sledovaní                    6  V DPD   1 
Alkoholici                    2  Odešlo za rok 2005 
Zbavení zp�sobilosti     
k právním úkon�m                    0  Do soukromí                           1                  
Návrh na zbavení   Do jiného za�ízení                           2 
zp�s. k práv. úkon�m                    0  Celkem                            3 
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Složení obyvatel podle v�ku 
Do 60 let:  0      Do 70 let:  1      Do 80 let:  34       Do 90 let:  33       Nad 90 let:  9 
Pr�m�rný v�k: 80,15      Pr�m�rný v�k ženy: 81,25        Pr�m�rný v�k muži: 77,96   
 
P�ijato za rok 2005 
Žen:  3   Muž�:  1  Celkem:  4 
 
P�ijato k lé�ení do zdravotnických za�ízení 
Ústavní lé�ení: 69  LSPP:  32             RZP: 16 
Ambulantní ošet�ení: 1397    Láze�ská lé�ba: 17  
 
Eviden�ní po�et zdravotnických pracovník� k 31.12.2005 
SZP      :  2 
NZP     :  -                                                         Sociální pracovnice:  1 
PZP      :  -                                                         Pracovník sociální pé�e: 3 
Celkem:  2  
 
Stravování 
DIA       :  15 
Žlu�ník :   9 
Norma   :  29 
 
Kulturní vyžití: Vydávání vlastního �asopisu, výstavy soch a obraz� spojené s besedou 
s autorem, hudební poslechové po�ady, zpívání s harmonikou, spole�enská posezení s 
hudbou, posezení u zahradního krbu, p�ednášky, zájezdy.     
Rehabilitace: Využívání moderního p�ístrojového vybavení – elektrolé�ba, ultrazvuk, 
laser, magnetoterapie, parafinová láze�, hydromasáže, skupinová a individuální cvi�ení, 
cvi�ení s mí�i.  
Ergoterapie:  Keramická dílna, pravidelné sch�zky zájemc� o ru�ní práce s externí 
výtvarnicí, spole�né pe�ení váno�ního cukroví, kurz drátování. 
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ROZBOR �INNOSTI OŠET�OVATELSKÉ PÉ�E 
                                                 DPD Tábor 
 
 
Po�et míst v DPD     48 
Po�et obyvatel k 31.12.2006    48 

       
       

Zdravotní skladba obyvatel:  Zem�elo za rok 
2006 

 

       
Mobilní  34  Celkem  1 
�áste�n� mobilní 14  Žen  0 
Imobilní  0  Muž�  1 
Inkontinentní 6  V nemocnici 1 
Diabetici  6  V DPD  0 
Psychiatr. sledovaní 4  Mimo 

DPD 
                          0 

Alkoholici 1  Odešlo za rok 2006 
Zbavení zp�sobilosti     
k právním úkon�m 0  Do soukromí 0 
Návrh na zbavení   Do jiného za�ízení 1 
zp�s. k práv. úkon�m 0  Celkem  1 
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Složení obyvatel podle v�ku 
Do 60 let:  2     Do 70 let:  15     Do 80 let:  18       Do 90 let:  13       Nad 90 let:  0  
Pr�m�rný v�k: 74,69       Pr�m�rný v�k ženy: 76,03       Pr�m�rný v�k muži: 71,73  
 
P�ijato za rok 2006 
Žen:  0   Muž�:  2  Celkem:  2 
 
P�ijato k lé�ení do zdravotnických za�ízení 
Ústavní lé�ení:  21      Láze�. Lé�ba: 0  LSPP:  2 
Ambulantní ošet�ení:  402        RZP: 4 
 
Eviden�ní po�et zdravotnických pracovník� k 31.12.2005 
SZP      :  2 
NZP     :  -                                                         Sociální pracovnice:  1 
PZP      :  -                                                         Pracovník sociální pé�e: 3 
Celkem:  2  
 
Stravování 
DIA       :  4 
Žlu�ník :   7 
Norma   :  18 
 
Kulturní vyžití: Sledování televizního programu, spole�né vycházky, odpolední spole�né      
posezení, zpívání s harmonikou, spole�enské posezení s hudbou, ú�ast na programech DPD 
Vychodilova . 
Rehabilitace: Využívání moderního p�ístrojového vybavení – elektrolé�ba, ultrazvuk, 
laser, magnetoterapie, za�ízení na poskytování bahenních zábal�, skupinová a individuální 
cvi�ení, cvi�ení s mí�i ,  spole�né vycházky . 
Ergoterapie:  Využívání keramické dílny a akcí v prostorách DPD Vychodilova, spole�né 
pe�ení váno�ního cukroví, vlastní dílna pro ru�ní práce. 
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PERSONÁLNÍ OBLAST 
 
 
 

 Plán Skute�nost Z toho ZPS % pln�ní 

Pr�m. p�epo�tený evid. stav 35,79 35,29 2 135% 

 
 
Struktura 
zam�stnanc� 

Evid. po�et 
k 31.12.06 

Pr�m. p�ep. ev. 
po�et za  2006 

Pr�m�rná 
plat. t�ída 

Pr�m�rný 
plat P�ír�stek Úbytek 

THP 
 3 3,0 9,3 25 108 0 1 

SZP 
 4 3,7 8 19 667 0 0 

Pracovníci 
soc. pé�e 7 7 4,1 12 798 1 0 

Sociální 
pracovníci 2 2,0 8 22 292 0 0 

Manuální 
pracovníci 20 19,6 3,7 12 895 0 0 

Celkem 
 36 35,3 5 15 160 1 1 

 
V personální oblasti nebyl zcela vy�erpán plánovaný limit pro pr�m�rný p�epo�tený 
eviden�ní stav pracovník�, p�ekro�en nebyl ani limit prost�edk� ur�ených na platy 
zam�stnanc�. Kolektiv zam�stnanc� je stabilizovaný, v pr�b�hu roku nedošlo k žádným 
výrazným zm�nám. V oblasti bezpe�nosti práce se uskute�nila všechna p�edepsaná školení a 
kontroly. Za rok 2006 nedošlo v organizaci k žádnému pracovnímu úrazu.           
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   HOSPODA�ENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2006 
 
 
    Finan�ní plán organizace na rok 2006 byl sestaven jako vyrovnaný, v pr�b�hu roku došlo k  
úprav� provozní dotace od Magistrátu m�sta Brna - rozpo�tovým opat�ením byla dotace  
navýšena o 114 000,- K� a upravena výše plánu mzdových a personálních náklad� v d�sledku 
zvýšení tarifních plat� zdravotnických pracovník�. Finan�ní plán byl pr�b�žn� upraven 
interními rozpo�tovými opat�eními, která díky p�esun�m mezi jednotlivými položkami plánu 
vytvo�ila p�edpoklad pro optimální využití finan�ních prost�edk� podle skute�ných pot�eb 
organizace. Pln�ní plánu náklad� a výnos� probíhalo plynule v pr�b�hu celého roku, takže 
výsledkem hospoda�ení je zlepšený hospodá�ský výsledek ve výši 152 914,-K�. Ten vznikl 
p�edevším díky zvýšeným tržbám za vlastní výkony (podíl tržeb na celkových výkonech se 
zvedl na 37,9%). Zlepšený hospodá�ský výsledek byl navržen k rozd�lení z 80% do Fondu 
odm�n (122 331,-K�) a z 20% do Rezervního fondu ( 30 583,-K�).  Na žádném z ú�t� nebyla 
v �erpání p�ekro�ena 5% tolerance. 
      Pr�b�žn� byly provád�ny opravy v bytech obyvatel a obnovováno, p�ípadn� dopl�ováno 
pot�ebné vybavení penzionu – na konci roku již s ohledem na p�ípravu poskytování nové 
služby typu domov pro seniory (pe�ovatelská l�žka, vestav�né sk�ín�, zvedací židle) a 
V pr�b�hu roku byla provedena oprava venkovní svislé izolace, rampy a vjezdové brány, 
havarijní oprava protékající terasy v DPD Vychodilova. V DPD Tábor byla provedena oprava 
vstupního prostoru v�etn� schodišt�. �ást oprav a vybavení byla financována prost�edky 
z Investi�ního a Rezervního fondu. 
      Limit prost�edk� na platy zam�stnanc� nebyl p�ekro�en.  
     V oblasti výnos� došlo k navýšení p�edevším díky  nár�stu kapacity stravovacího provozu 
a úprav� cen nájm�.  
     Z�izovatelem nebyla poskytnuta ú�elová dotace na strojní investice. 
     Veškeré závazky organizace byly uhrazeny ve lh�t� splatnosti, organizace má  pohledávku 
po lh�t� splatnosti ve výši 6 279,-K� – neuhrazený nájem za n�kolik m�síc� obyvatele DPD 
Tábor pana Zde�ka Krytiná�e. 
     Ze státního rozpo�tu, z rozpo�tu státních fond� ani z rozpo�tu kraje nezískala organizace 
žádné dotace. 
     Inventarizace majetku  a závazk� prob�hla k 31.12.2006 podle platných norem a sm�rnic. 
P�i inventarizaci nebyly zjišt�ny žádné inventariza�ní rozdíly.   
     V organizaci je nastaven a funguje vnit�ní kontrolní systém v�etn� interního auditu. 
 
 
 
 
Hospodá�ský výsledek za rok 2006  

  
Náklady celkem 19 963 729,50   
Výnosy celkem 20 116 643,34 
Hospodá�ský výsledek + 152 913,80 
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P�EHLED PLN�NÍ FINAN�NÍHO PLÁNU 
(v tisících K�) 

 
 

Ú�et  Schválený 
Finan�ní pl. 

Upravený 
Finan�ní pl.  

Skute�nost 
2005 

Skute�nost 
2006     

Pln�ní v % 
(UFP) 

 Náklady      
       

501 Spot�eba materiálu 3 795 3 880 3 940,09 3 879,85 100,00 
502 Spot�eba energií 3 496 3 396 3 232,07 3 397,43 100,04 

       
511 Opravy a udržování 1 432 2 102 1 671,09 2 105,47 100,17 
512 Cestovné 15 39 11,52 39,70 101,79 
513 Náklady na reprezentaci 2 2 1,98 1,99 99,5 
518 Ostatní služby 653 534 593,64 537,40 100,83 

       
521 Mzdové náklady 6 267 6 510 6 264,28 6 507,76 99,97 
524 Zákonné sociální pojišt�ní 2 170 2 267 2 180,61 2 266,67 99,99 
525 Ostatní zák. soc. poj. 0 0 0 0 0 
527 Zákonné sociální náklady 150 159 149,04 155,73 97,94 
528 Ostatní sociální náklady 0 0 0 0 0 

       
531 Silni�ní da� 0 0 3,22 3,65 0 

       
544 Úroky 0 0 0 0 0 
548 Manka a škody 0 0 0 0 0 
549 Jiné ostatní náklady 90 100 95,46 95,45 95,45 

       
551 Odpisy 973 973 999,98 972,63 99.96 
552 Z�st. cena DHM, NHM 0 0 0 0  

       
591 Da� z p�íjm� 0 0 0 0  

       
t�. 5 Náklady celkem 19 043 19 962 19 142,98 19 963,73 100,01 

       
 Výnosy      

601 Tržby za vlastní výkony 0 0 0 0 0 
602 Tržby z prodeje služeb 7 000 7 414 7 342,92 7 568,39 102,08 

       
644 Úroky 0 1 0,60 0,66 66,00 
648 
649 

Zú�tování fond� 
Jiné ostatní výnosy 

0 390 415,18 390,60           100,15 

       
65.. Tržby z prod. majetku,      

 rezervy, �as. Rozlišení 0 0 0 0 0 
691 Provozní dotace MMB 12 043 12 157 11 673,00 12 157,00 100,00 

       
t�.6 Výnosy celkem 19 043 19 962 19 431,70 20 116,65 100,77 
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STROJNÍ INVESTICE 
 
Kapitálové výdaje  

  
Poskytnuté dotace na strojní investice 0 
Skute�nost �erpání 0 
Rozdíl 0 
 

MAJETEK – p�ehled v K� 
  
MAJETKOVÝ Ú�ET Stav k 31.12.2006 

  
Dlouhodobý hmotný majetek  

  
021/10 Budovy                    66 167 056,- 
021/20 Stavby                      274 560,- 
022/30 Energetické a hnací stroje                           129 973,- 
022/40 Pracovní stroje a za�ízení                      3 267 554,- 
022/50 P�ístroje a zvl. tech. za�íz. 1 008 198,- 
022/60 Dopravní prost�edky 633 645,- 
022/70 Inventá� 170 379,- 

  
031/00 Pozemky 2 582 220,- 
032/00 Um�lecká díla a p�edm�ty 57 450,- 

  
Drobný dlouhodobý hmotný majetek  
028 9 964 663,- 

  
Nehmotný majetek  

  
013/00 Dlouhodobý nehmotný majetek 0 
018/00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 175 117,- 

  
ÚHRN 84 430 815,- 
 

FINAN�NÍ  MAJETEK 
 
 B�žný ú�et Ú�et FKSP Depozitní 

ú�et 
Pokladna Ceniny – 

Pošt. 
známky 

Stav 
k 31.12.2006 

2 900 117,32     28 905,71         855,02     46 926,00          142,50 

 



 14 

 
 
 

P�EHLED O TVORB� A �ERPÁNÍ  
PEN�ŽNÍCH FOND� 

 
Název fondu Stav k 1.1.2006 Tvorba �erpání Stav k 31.12.06 
Fond investi�ní 693 1 109 426 1 376 
Fond rezervní 133 58 136 55 
Fond odm�n 82 231 200 113 
FKSP 30 128 124 34 

 
 

FOND INVESTI�NÍ 
 
Z fondu byly hrazeny n�které opravy (oprava rampy u kuchyn� a oprava vjezdové brány DPD 
Vychodilova) a �ást vybavení pot�ebného pro p�echod na novou službu typu domov pro 
seniory (vestav�né sk�ín�, elektrická zvedací židle Calypso). 
 
FOND REZERVNÍ 
 
Do fondu bylo p�id�leno 58 tis. K� ze zlepšeného hospodá�ského výsledku roku 2005. 
V pr�b�hu roku 2006 byly z fondu p�evedeny finan�ní prost�edky ve výši 136 tis. K� do 
investi�ního fondu a byly použity na nákup uvedené el. zvedací židle . 
  
FOND ODM�N 
 
Z fondu odm�n byly v roce 2006 �erpány prost�edky výši 200 tis. K� vyplacené na konci roku 
jako mimo�ádné odm�ny zam�stnanc�m. 
 
FKSP 
 
Z fondu byl pravideln� vyplácen p�ísp�vek na ob�dy zam�stnanc�, p�ísp�vek na penzijní 
p�ipojišt�ní a pen�žní dary k pracovním a životním jubileím.   
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PLÁN KONTROLNÍ �INNOSTI NA ROK 2006 
 
 
 

Leden   – kontrola pln�ní finan�ního plánu za rok 2005 
Zjišt�ní: Hospoda�ení organizace za rok 2005 probíhalo v souladu s upraveným 
finan�ním plánem a bylo uzav�eno se zlepšeným hospodá�ským výsledkem ve 
výši 289 tis. K�. 
- kontrola platového za�azení personálu a pracovních náplní 
Zjišt�ní: Za�azení zam�stnanc� podle 16-ti t�ídní mzdové soustavy i pracovní 
nápln� jsou p�epracovány v souladu s platnými novelizacemi legislativy. 

Únor - kontrola stravovacího provozu – dodržování hygienických norem, �istota, 
skladování potravin, HACCP. 
Zjišt�ní: Je dodržován systém kontrolních bod�, nedostatky nebyly zjišt�ny ani 
v oblasti udržování �istoty a skladování potravin.  

B�ezen  - kontrola požární ochrany 
Zjišt�ní: lh�ty pro revize jsou dodržovány, p�edepsaná dokumentace je vedena, 
školení provedena, p�i prohlídce budov nebyly zjišt�ny nedostatky. 

Duben  – kontrola pln�ní FP za 1. �tvrtletí 
Zjišt�ní: Hospoda�ení organizace probíhá v souladu s finan�ním plánem.  

Kv�ten  – kontrola realizace p�ipomínek vzešlých z externího a interního auditu 
Zjišt�ní: Z auditu nevzešla žádná doporu�ení �i p�ipomínky, drobné nedostatky 
byly odstran�ny již v jeho pr�b�hu. 

�erven  - kontrola technického stavu budov a vybavení 
Zjišt�ní: Havarijní stav byl zjišt�n u terasy DPD Vychodilova – plošné 
porušení izolace – zadána oprava, poznatky kontroly poslouží pro p�ípravu 
plánu oprav v dalším období.  

�ervenec  – kontrola pln�ní FP za I. pololetí 
Zjišt�ní: Hospoda�ení organizace probíhá v souladu s finan�ním plánem.  

Srpen  - kontrola vedení evidence majetku 
Zjišt�ní: evidence majetku je vedena v souladu s platnými p�edpisy, evidence 
bude postupn� p�evedena na nový software ACE-EMA s možností využití 
�árových kód�  

Zá�í   – mimo�ádná kontrola pokladní hotovosti a doklad� 
Zjišt�ní: P�i mimo�ádné inventarizaci pokladní hotovosti nebyly zjišt�ny žádné 
inventariza�ní rozdíly, nedostatky se neobjevily ani ve vedení doklad�. 

�íjen   – kontrola pln�ní FP za III. �tvrtletí  
Zjišt�ní: Hospoda�ení organizace probíhá v souladu s finan�ním plánem. 

Listopad  – kontrola dodržování p�edpis� BOZP, ochranné pom�cky 
Zjišt�ní: Dokumentace, školení a vybavení zam�stnanc� ochrannými 
pom�ckami je v souladu s legislativou. 

Prosinec  – kontrola vedení evidence a zápis� na zdravotním úseku 
Zjišt�ní: Evidence odpovídá požadavk�m. V pr�b�hu roku se za�ala používat 
Ošet�ovatelská dokumentace. 
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KONTAKTY: 
 

Domov penzion pro d�chodce Vychodilova,  
p�ísp�vková organizace 

Vychodilova 3077/ 20 
616 00 Brno 

Telefon: 541219208 
Fax: 549254771 

E-mail: reditel@penzion-vychodilova.cz 
www.penzion-vychodilova.cz 

I�O: 70887276 
 

Domov penzion pro d�chodce Tábor 
Tábor 2298/22 
616 00 Brno 

Telefon: 549255751 
E-mail: tabor@penzion-vychodilova.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


