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VE�EJNÝ ZÁVAZEK 
 
 
Poslání domova pro seniory 
 
     Posláním Domova pro seniory Vychodilova je zmírn�ní negativních vliv� stárnutí 
prost�ednictvím poskytování pobytové sociální služby realizované na principech 
individuálního p�ístupu, zachování lidské d�stojnosti a respektování práv uživatel�.  Ve své 
�innosti se poskytovatel snaží vytvá�et podmínky pro podporu psychické a fyzické kondice 
uživatel� za jejich aktivní spoluú�asti.  
 
Cíle služby  

• uživatel, který si p�es sv�j zdravotní stav udržuje odpovídající míru sob�sta�nosti a 
samostatnosti  

• uživatel, který si v rámci svých možností udržuje psychickou i fyzickou kondici  
• uživatel žijící v d�stojném prost�edí se zajišt�ním maximální míry soukromí a 

profesionální pé�e  
 
Poslání centra denních služeb 
 
     Posláním CDS je zmírn�ní negativních vliv� stárnutí v oblasti sob�sta�nosti 
prost�ednictvím ambulantní sociální služby formou aktiviza�ních a terapeutických program�, 
s cílem podpo�it psychickou a fyzickou kondici senior�. 
 
Cíle služby 

• uživatel, který je natolik sob�sta�ný, aby mohl žít doma ve svém p�irozeném prost�edí 
co nejdéle 

• uživatel, který nežije v izolaci a není sám 
• uživatel, který si v rámci svých možností a schopností udržuje psychickou a fyzickou 

kondici 
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CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE 
 

amostatná p�ísp�vková organizace byla jako Domov penzion pro d�chodce 
Vychodilova z�ízena usnesením Zastupitelstva m�sta Brna ke dni 1.1.2001. 
Z�izovatelem organizace je Statutární m�sto Brno. V souvislosti s ú�inností zákona 

108/2006 Sb., o sociálních službách, došlo od 1.1.2007 k zásadním zm�nám. Za�ízení se 
postupn� transformuje na poskytovatele nových typ� sociální služby – domov pro seniory a 
centrum denních služeb. Ob� služby jsou zaregistrovány Krajským ú�adem JmK pod �íslem 
9297353 a 1225385 a jsou vedeny v Registru poskytovatel� sociálních služeb MPSV �R. Z 
tohoto d�vodu došlo také ke zm�n� názvu organizace na Domov pro seniory Vychodilova. 
Služba centrum denních služeb prošla v první polovin� roku 2008 inspekcí kvality a získala 
97,28% bod�.     
     Organizace provozuje dv� samostatné budovy. DS Vychodilova má ideální polohu 
uprost�ed zelen� v klidném prost�edí m�stské �ásti Žabov�esky, do provozu byl uveden v roce 
1994. Domov má kapacitu 82 l�žek, z toho je 62 v jednol�žkových pokojích a 20 ve 
dvoul�žkových pokojích obsazovaných p�evážn� partnerskými dvojicemi. Všechny pokoje 
jsou I. kategorie a v�tšina je vybavena lodžií. Vzhledem k bezbariérovým úpravám je vhodný 
i pro handicapované klienty. DS Tábor je umíst�n ve starší nov� zrekonstruované budov� 
blízko st�edu m�sta. Má kapacitu 48 l�žek v pokojích II. kategorie ur�ených pro jednu osobu. 
Sociální za�ízení a koupelny jsou spole�né na chodbách jednotlivých poschodí. V obou 
domovech je zajiš�ována �ada služeb pro klienty a nabízí se široké možnosti kulturního a 
spole�enského vyžití. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S 
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HLAVNÍ �INNOST ORGANIZACE 
 

lavním p�edm�tem �innosti organizace je podle z�izovací listiny poskytování 
pobytových služeb osobám, které mají sníženou sob�sta�nost zejména z d�vodu 
v�ku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby – provozování 

domova pro seniory, dále poskytování ambulantní služby osobám, které mají sníženou 
sob�sta�nost z d�vodu v�ku, chronického onemocn�ní nebo zdravotního postižení, jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby – provozování centra denních služeb, poskytování 
pot�ebných informací p�ispívajících osobám k �ešení jejich nep�íznivé sociální situace – 
poskytování základního sociálního poradenství a poskytování závodního stravování pro 
zam�stnance dalších p�ísp�vkových organizací. Organizace neprovozuje žádnou dopl�kovou 
�innost. 
     Pro klienty zajiš�uje organizace 
veškeré základní �innosti vyplývající 
z platné legislativy. V pobytovém 
za�ízení postupn� probíhá 
transformace na nový typ služby – 
domov pro seniory.  Tomu odpovídají 
i zm�ny v poskytované pé�i. V DS 
Vychodilova byl zaveden již v roce 
2007 nep�etržitý provoz s minimáln� 
jednou pracovnicí v sociálních 
službách ve služb�. Pé�e je 
poskytována na základ� individuálních 
ošet�ovatelských plán� v souladu 
s p�iznanými p�ísp�vky na pé�i. 
Všichni klienti mají zpracován 
individuální plán sociální služby, 
jehož realizaci garantuje p�íslušný 
klí�ový pracovník. V DS Tábor byl 
s ohledem na nižší po�et klient� se 
sníženou sob�sta�ností byl nep�etržitý 
provoz zaveden od za�átku roku 2008. 
Zvýšením po�tu zdravotních sester se 
rozší�ily možnosti poskytování 
zdravotní pé�e, která je vykazována 
zdravotním pojiš�ovnám. Stravovací 
provoz rozší�il své služby 
z poskytování pouze ob�d� na p�ípravu celodenní stravy. Pro klienty se závažnými 
zdravotními problémy byla rozší�ena nabídka diet o dietu �. 5. 
     Pr�b�žn� probíhá inovace vybavení pokoj�, spole�ných prostor a technického zázemí 
v souladu s p�echodem na nový typ služby. V budov� Tábor prob�hla celková rekonstrukce 
n�kolika pokoj� v�etn� vybavení novým nábytkem, uskute�nila se modernizace výtahu a 
vým�na dve�í na chodbách, které byly p�ekážkou pro mén� pohyblivé klienty.  
          V pr�b�hu roku se poda�ilo uspo�ádat �adu akcí spojených s hudbou - poslechové 
po�ady, vystoupení folklorního souboru Slová�ek, d�tí z MŠ, spole�né zpívání v rámci nov� 

H 
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vznikajícího p�veckého kroužku, spole�enská posezení a pr�b�žn� obm��ovanou výstavu 
obraz� obyvatele penzionu pana Richarda Bezd�ka. Mimo�ádný ohlas m�lo vystoupení sólisty  
ND v Brn� J. Gorbunova s kolegy. Oblíbená jsou také posezení u venkovního krbu s hudbou 
spojená s opékáním špeká�k�. Zvýšená pozornost byla v�nována pohybovým aktivitám 
obyvatel – v rámci rehabilitace probíhá pravidelné skupinové cvi�ení odstup�ované podle 
zdravotního stavu klient�. Soub�žn� probíhá také trénink pam�ti.  
     Spole�n� s DS Okružní a Podp�rova se klienti zú�astnili celodenního zájezdu do 
Moravského Krumlova, kde navštívili zámek a prohlédli si Slovanskou epopej A. Muchy.  Na 
podzim se uskute�nila okružní jízda kolem Brn�nské p�ehrady ur�ená p�ednostn� pro mén� 
pohyblivé klienty. Trvalou sou�ástí života domova 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 a slouží p�i prezentaci domova. Úsp�šn� se 
rozvíjí provoz po�íta�ového centra, kde probíhá na t�ech po�íta�ích s p�ipojením na internet 
výuka základ� práce s PC. Organizace také pokra�ovala ve spolupráci s dobrovolníky, kte�í 
zajiš�ují výuku angli�tiny pro klienty domova a pracují jako spole�níci mén� sob�sta�ných 
obyvatel. O život� obou domov� bylo uve�ejn�no n�kolik �lánk� ve Zpravodaji m�stské �ásti 
Žabov�esky. P�ed Vánocemi navštívil domov starosta m�stské �ásti Brno-Žabov�esky Mgr. 
Kvapil. Velkou odezvu ve�ejnosti zaznamenal tradi�ní prosincový Den otev�ených dve�í, kdy 
si oba domovy p�išlo prohlédnout více než 50 návšt�vník�. 
     V roce 2008 pokra�ovala organizace v poskytování dalšího typu sociální služby – centra 
denních služeb, které nabízí možnost spole�ného stravování docházejícím senior�m 
z širokého okolí dopln�nou o další základní �innosti v souladu se zákonem 108/2006 Sb. 
V rámci CDS úsp�šn� pokra�uje spolupráce s Fakultou sportovních studií MU na projektu 
speciálního cvi�ení s mí�i pro seniory, které je p�ístupný klient�m centra i domova. Klienti 
centra mají také p�ístup na v�tšinu akcí po�ádných v domov�, mohou využít nabízenou pomoc 
s osobní hygienou i základní sociální poradenství. 
   Také v letošním roce organizace zajiš�ovala stravování obyvatel DS Foltýnova a do zá�í 
také �ásti klient� Pe�ovatelské služby Bystrc. Zájem o stravování neustále roste, oce�ována je 
úrove� stravování, kvalita stravy a lidský p�ístup personálu.  
                                                                                                                            

 

STATISTICKÝ P�EHLED 
 

   CDS DS Vych. DS Tábor Celkem 
DS 

DS + strav. 
provoz 

Stanovená kapacita  250 82 48 130 130 
Využití kapacity  79,6% 98,26% 93,66%   
Náklady na 1 kl./m�s. 950,72 15 581,79 12 330,99 14 381,50 18 259,96 
Výnosy na 1 kl./m�s. 633,19 5 419,46 3 322,88 4 645,34 7 837,77 
Podíl m�sta na 1 kl./m�s. 317,53 10 162,33 9 008,11 9 736,16 10 422,19 

 
   Po�et jídel Náklady na 1 

ob�d 
Výnosy na 1 
ob�d 

Rozdíl 

Stravovací provoz 2008 109 528  64,80  43,26 21,54 
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ROZBOR OŠET�OVATELSKÉ PÉ�E 

DS Vychodilova 
          
 
Po�et míst v DS     82 
Po�et obyvatel k 31.12.2008    79 

       
       

Zdravotní skladba 
obyvatel: 

  
 
Zem�elo za rok 
2008 

 

       
Mobilní                               30  Celkem                            9    
�áste�n� mobilní                  46  Žen                            7           
Imobilní                    6      Muž�                            2 
Inkontinentní                  29  V nemocnici                           9 
Diabetici                   11  Mimo DS                            0 
Psychiatr. sledovaní                   10  V DS   0 
Alkoholici                    1  Odešlo za rok 2008 
Zbavení zp�sobilosti     
k právním úkon�m                    0  Do soukromí                           0                                
Návrh na zbavení   Do jiného za�ízení                           2 
zp�s. k práv. úkon�m                    0  Celkem                            2 
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Složení obyvatel podle v�ku 
Do 60 let:  0      Do 70 let:  1      Do 80 let: 26       Do 90 let: 42       Nad 90 let: 10 
Pr�m�rný v�k: 82,4        Pr�m�rný v�k ženy: 83,3       Pr�m�rný v�k muži: 80,4 
 

P�ijato za rok 2008 
Žen:  8   Muž�:  2  Celkem:  10 
 

P�ijato k lé�ení do zdravotnických za�ízení 
Ústavní lé�ení: 61  LSPP:  28             RZP: 32 
Ambulantní ošet�ení: 1632    Láze�ská lé�ba: 6  
 

Eviden�ní po�et zdravotnických pracovník� k 31.12.2008 
SZP      :  4 
NZP     :  -                                                         Sociální pracovnice:  2 
PZP      :  -                                                         Pracovník sociální pé�e: 7 
Celkem:  4  
 

Stravování         P�ísp�vek na pé�i k 31.12.2008 
DIA       :  12         I.stupe�: 31  
Žlu�ník :   16         II.stupe�: 13 
Norma   :  38         III.stupe�: 3 
Celodenní strava: 25        IV.stupe�: 1 
 
Kulturní vyžití: Výstavy soch a obraz� spojené s besedou s autorem, hudební poslechové 
po�ady, p�vecký kroužek, spole�enská posezení s hudbou, posezení u zahradního krbu, 
p�ednášky, zájezdy, výuka angli�tiny a práce s PC.     
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, malování na sklo. 
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ROZBOR OŠET�OVATELSKÉ PÉ�E 

DS Tábor 
 
 
Po�et míst v DS     48 
Po�et obyvatel k 31.12.2008    42 

       
       

Zdravotní skladba obyvatel:  Zem�elo za rok 
2008 

 

       
Mobilní  42  Celkem  5 
�áste�n� mobilní -  Žen  1 
Imobilní  -  Muž�  4 
Inkontinentní 20  V nemocnici 4 
Diabetici  8  V DS  1 
Psychiatr. sledovaní 1  Mimo 

DS 
                          0 

Alkoholici 2  Odešlo za rok 2008 
Zbavení zp�sobilosti     
k právním úkon�m 0  Do soukromí 3 
Návrh na zbavení   Do jiného za�ízení 4 
zp�s. k práv. úkon�m 0  Celkem  7 
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Složení obyvatel podle v�ku 
Do 60 let:  1     Do 70 let:  2     Do 80 let:  22       Do 90 let:  12       Nad 90 let:  12 
Pr�m�rný v�k: 78,45       Pr�m�rný v�k ženy: 79,88     Pr�m�rný v�k muži: 73,22  
 

P�ijato za rok 2008 
Žen:  6   Muž�:  1  Celkem:  7 
 

P�ijato k lé�ení do zdravotnických za�ízení 
Ústavní lé�ení:  29      Láze�. Lé�ba: 2  LSPP:  29 
Ambulantní ošet�ení:  459        RZP: 24 
 

Eviden�ní po�et zdravotnických pracovník� k 31.12.2008 
SZP      :  4 
NZP     :  -                                                         Sociální pracovnice:  1 
PZP      :  -                                                         Pracovník sociální pé�e: 7 
Celkem:  4  
 

Stravování         P�ísp�vek na pé�i k 31.12.2008 
DIA       :  8         I.stupe�: 11  
Žlu�ník :  2         II.stupe�: 3 
Norma   :  27         III.stupe�: 0  
Celodenní strava: 20        IV.stupe�: 0 
 
Kulturní vyžití: Sledování televizního programu, spole�né vycházky, odpolední spole�né      
posezení, zpívání s harmonikou, spole�enské posezení s hudbou, ú�ast na programech DS 
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 DS 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 55,79 51,68 2,42 116,9% 

 
Struktura 
zam�stnanc� 

Evid. po�et 
k 31.12.08 

Pr�m. p�ep. ev. 
po�et za  2008 

Pr�m�rná 
plat. t�ída 

Pr�m�rný 
plat (tis.) P�ír�stek Úbytek 

THP 
 

4 4,0 8,5 26,1 0 0 

SZP 
 12 9,0 9 22,8 6 0 

Pracovníci 
soc. pé�e 15 13,4 4 16,1 2 0 

Sociální 
pracovníci 2 2,7 8 23,9 0 1 

Pedagogi�tí 
pracovníci 1 0,5 8 17,0 0 0 

Manuální 
pracovníci 25 22,1 3,4 14,3 4 0 

Celkem 
 59 51,7 5,3 17,7 11 0 

 
 personální oblasti došlo v souvislosti s další etapou transformace na domov pro 
seniory k dalšímu zvýšení po�tu pracovník� - p�edevším v p�ímé pé�i. P�ijaty byly 2 
pracovnice v sociálních službách a 6 registrovaných zdravotních sester, jedna 

uklíze�ka a 3 pracovnice do prádelny. Plánovaný limit pro pr�m�rný p�epo�tený eviden�ní 
stav pracovník� nebyl zcela vy�erpán s ohledem na postupné nástupy v první �tvrtin� roku, 
dlouhou dobu se také neda�ilo obsadit n�kolik volných míst ve stravovacím provozu.  
Z tohoto d�vodu nebyl zcela vy�erpán ani limit prost�edk� ur�ených na platy zam�stnanc�. 
V oblasti bezpe�nosti práce se uskute�nila všechna p�edepsaná školení a kontroly. Za rok 
2008 došlo v organizaci ke dv�ma pracovním úraz�m ve stravovacím provozu.           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 
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ospoda�ení p�ísp�vkové organizace DS Vychodilova bylo za rok 2008 uzav�eno se 
zlepšeným hospodá�ským výsledkem 81 336,-K�. Ten vznikl p�edevším díky 
zvýšeným tržbám za vlastní výkony (podíl tržeb na celkových výkonech se zvedl na 

43,47%). Uvedený zlepšený hospodá�ský výsledek je navržen k rozd�lení z 80% do Fondu 
odm�n (65 069,-K�) a z 20% do Rezervního fondu (16 267,-K�). Upravený finan�ní plán se 
poda�ilo udržet ve vyrovnané podob� a pln�ní plánu náklad� a výnos� probíhalo plynule 
v pr�b�hu celého roku. V oblasti náklad� i výnos� nebyl upravený finan�ní plán výrazn�ji 
p�ekro�en u žádné z položek.  V pr�b�hu roku probíhala další etapa transformace za�ízení na 
nový typ služby – domov pro seniory, která si vyžádala zvýšené personální a provozní 
náklady. Pr�b�žn� byly provád�ny opravy v pokojích klient� a obnovováno, p�ípadn� 
dopl�ováno pot�ebné vybavení domova s ohledem na postupnou transformaci za�ízení na 
poskytování nové služby typu domov pro seniory. Dotace ze státního rozpo�tu nebyla 
v �ádném termínu p�iznána (požádáno o 4 767 tis. K�) a až dodate�n� ve druhé polovin� roku 
byla dv�ma rozhodnutími MPSV �R p�iznána dotace v celkové výši 450 tis. K�, která byla 
použita na mzdy pracovník� v p�ímé pé�i. Díky tomu byla navýšena dotace na provoz od 
z�izovatele dv�ma rozpo�tovými opat�eními v celkové výši 4 135 tis. K�. Z Investi�ního 
fondu byly �erpány prost�edky v celkové výši 2 250 tis. K� (dodávkový automobil Ford 
Tranzit, dokon�ení modernizace výtahu a po�ízení vestav�ných sk�íní pro DS Tábor, I. etapa 
opravy výtahu v DS Vychodilova, stavba altánu a dovybavení prádelny v DS Vychodilova, 
nákup serveru, my�ky podložních mís a 2 sprchových židlí). Fond odm�n nebyl v roce 2008 
�erpán. Z FKSP byl v pr�b�hu celého roku hrazen p�ísp�vek zam�stnanc�m na závodní 
stravování, penzijní p�ipojišt�ní a odm�ny p�i pracovních a životních výro�ích. Schválený 
limit prost�edk� na platy ani p�epo�tený stav zam�stnanc� nebyl p�ekro�en. Z rozpo�tu m�sta 
Brna nebyl poskytnut žádný investi�ní p�ísp�vek. 
        Veškeré závazky organizace byly uhrazeny ve lh�t� splatnosti, organizace má 
pohledávku po lh�t� splatnosti ve výši 220,-K� – nedoplatek za pobyt v DS Tábor po 
zesnulém p. Bolatzkém (notá�ské �ízení). V pr�b�hu roku byl proveden odpis nedobytné 
pohledávky – neuhrazený nájem za n�kolik m�síc� obyvatele DS Tábor pana Krytiná�e 
(9 963,-K�).  
     Ze státního rozpo�tu byla prost�ednictvím MPSV �R p�iznána stání dotace ve výši 450 tis. 
K�, která byla v souladu s metodikou použita na �ást náklad� na platy pracovnic v sociálních 
službách, z rozpo�tu státních fond� ani z rozpo�tu kraje nezískala organizace žádné dotace. 
     Inventarizace majetku  a závazk� prob�hla k 31.12.2008 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 2008  

  
Náklady celkem 30 817 662,03   
Výnosy celkem 30 898 998,38 
Hospodá�ský výsledek + 81 336,35 

H 
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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 

2007 
Skute�nost 

2008     
Pln�ní v % 

(UFP) 
 Náklady      
       

501 Spot�eba materiálu 4 171 6 490 5 298,55 6 489,4 99,99 
502 Spot�eba energií 3 600 3 876 3 244,4 3 876 99,99 

       
511 Opravy a udržování 2 000 3 000 2 907 2 999,6 99,98 
512 Cestovné 66 11,5 11,7 11,4 99,51 
513 Náklady na reprezentaci 2 2 1,5 1,9 97,42 
518 Ostatní služby 832 851,5 778,6 852,2 100,07 

       
521 Mzdové náklady 11 424 11 188 8 731,3 11 187,8 99,99 

 Platy zam�stnanc� 11 174 10 974 8 544 10 974 100,0 
524 Zákonné sociální pojišt�ní 3 890 3 813 3 038,8 3 899,8 102,27 
525 Ostatní zák. soc. poj. 0 0 0 0 0 
527 Zákonné sociální náklady 350 350 204,5 262,9 75,11 
528 Ostatní sociální náklady 0 0 0 0 0 

       
531 Silni�ní da� 0 0 3,65 5,3 0 
543 Odpis nedobytné 

pohledávky 
0  0 10  

544 Úroky 0 0 0 0 0 
548 Manka a škody 0 0 0 0 0 
549 Jiné ostatní náklady 100 178 92,8 163 91,54 

       
551 Odpisy 1 049 1 058 964 1 058,4 100,03 
552 Z�st. cena DHM, NHM 0 0 0 0 0 

       
591 Da� z p�íjm� 0 0 0 0 0 

       
t�. 5 Náklady celkem 27 484 30 818 25 276,8 30 817,7 99,99 

       
 Výnosy      

601 Tržby za vlastní výkony 0 0 0 0 0 
602 Tržby z prodeje služeb 10 200 13 317 9 687,1 13 397,8 100,6 

       
644 Úroky 0 0 0,9 0,9 0 
648 
649 

Zú�tování fond� 
Jiné ostatní výnosy 

0 
0 

303 
         

455,5 
0 

289,2 
0,1 

          95,45 
        

       
651. Tržby z prod. majetku, 0 0 0 13 0 

 rezervy, �as. Rozlišení     0 
691 Provozní dotace MMB 14 948 16 748 14 808 16 748 100,00 

 Provozní dotace od státu 0 450 500 450 100,00 
       

t�.6 Výnosy celkem 25 148 30 818 25 451,5 30  899 100,26 
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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 31.12.2008 

  
Dlouhodobý hmotný majetek  

  
021/10 Budovy                    66 447 572,- 
021/20 Stavby                      566 348,- 
022/30 Energetické a hnací stroje                           129 973,- 
022/40 Pracovní stroje a za�ízení                      4 016 189,- 
022/50 P�ístroje a zvláštní technické za�ízení 1 398 734,- 
022/60 Dopravní prost�edky 1 036 128,- 
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 12 452 292,- 

  
Nehmotný majetek  

  
013/00 Dlouhodobý nehmotný majetek 0 
018/00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 268 574,- 

  
ÚHRN 89 125 859,- 
 

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

ú�et 
Pokladna Ceniny – 

Pošt. 
známky 

Stav 
k 31.12.2008 

3 956 593,87 59 946,51        782,38     24 947,00          690,00 
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P�EHLED O TVORB� A �ERPÁNÍ  
PEN�ŽNÍCH FOND� 

 
Název fondu Stav k 1.1.2008 Tvorba �erpání Stav k 31.12.08 
Fond investi�ní 1 686 1 163 2 250 599 
Fond rezervní 86 155 120 121 
Fond odm�n 35 140 0 175 
FKSP 62 220 210 72 

 
 

FOND INVESTI�NÍ 
 
Z fondu byla hrazena modernizace výtahu v DS Tábor a první fáze opravy výtahu v DS 
Vychodilova, po�ízení dodávkového automobilu Ford Tranzit, server v�etn� opera�ního 
systému a �ást vybavení pot�ebné pro p�echod na novou službu typu domov pro seniory 
(my�ka podložních mís, 2x zvedací sprchová židle, vestav�né sk�ín�, vybavení prádelny v DS 
Vychodilova - válcový žehli�,  suši�ka,). 
 
FOND REZERVNÍ 
 
Do fondu bylo p�id�leno 35 tis. K� ze zlepšeného hospodá�ského výsledku roku 2007 a 115 
tis. K� pen�žní dar fyzických osob a  5 tis. K� z ÚM� Brno - Žabov�esky. V pr�b�hu roku 
2008 byly z fondu �erpány pouze uvedené pen�žní dary, které byly použity v souladu s jeho 
ur�ením na výstavbu zahradního altánu a nákup váno�ních dárkových balí�k� pro obyvatele. 
  
FOND ODM�N 
 
Z fondu odm�n nebyly v roce 2008 �erpány žádné prost�edky.  
 
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. Byly také hrazeny spole�né 
kulturní a sportovní aktivity zam�stnanc�.  
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PLÁN KONTROLNÍ �INNOSTI NA ROK 2008 
 
 
 

Leden   – kontrola pln�ní finan�ního plánu za rok 2007 
Zjišt�ní: Hospoda�ení organizace za rok 2008 probíhalo v souladu s upraveným 
finan�ním plánem a bylo uzav�eno se zlepšeným hospodá�ským výsledkem ve 
výši 175 tis. K�. 
- kontrola vyú�tování státní dotace na rok 2008 
Zjišt�ní: vyú�tování státní dotace bylo provedeno v souladu s platnou 
metodikou 

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 – 
nutno �ešit se z�izovatelem nep�iznanou státní dotaci.  

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: zatékající st�echa DS Vychodilova, porušení izolace ve t�ech 
koupelnách, net�snící okna v ordinaci a koupeln� obyvatel – naplánována 
oprava.  

�ervenec  – kontrola pln�ní FP za I. pololetí 
Zjišt�ní: Hospoda�ení organizace probíhá v souladu s finan�ním plánem – �ešit 
se z�izovatelem odstran�ní nevyrovnaného FP.  

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

Zá�í   – kontrola dodržování p�edpis� BOZP, ochranné pom�cky 
Zjišt�ní: Dokumentace, školení a vybavení zam�stnanc� ochrannými 
pom�ckami je v souladu s legislativou. Upravit pravidla pro nákup ochranné 
obuvi. 

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

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

                     na základ� kontroly zpracováno up�esn�ní do konce roku  
Prosinec  – kontrola vedení ošet�ovatelské a sociální dokumentace, IPSS 

Zjišt�ní: Ošet�ovatelská dokumentace odpovídá požadavk�m, v první �tvrtin� 
roku 2009 bude p�epracován standard �.5, aby mohla být dokumentace IPSS 
vedena v po�íta�ovém programu.  
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KONTAKTY: 
 

Domov pro seniory Vychodilova,  
p�ísp�vková organizace 

Vychodilova 3077/ 20 
616 00 Brno 

I�O: 70887276 
Telefon: 541219208 

Fax: 549254771 
E-mail: reditel@vyc.brno.cz 

www.vyc.brno.cz 

Domov pro seniory Tábor, 
Tábor 2298/22 
616 00 Brno 

Telefon: 549255751 
E-mail: tabor@vyc.brno.cz 
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