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Úvodní
slovo

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
dovolte mi, abych Vás na následujících řádcích seznámil s několika málo
poznatky a událostmi, které se významným způsobem zapsaly do života
společnosti v roce 2016.
Ačkoli jsme lokálním poskytovatelem sociálních služeb, tak i nás se
intenzivně dotýkají celorepubliková témata, jako je např. podfinancování tohoto sektoru, či vysoká zaměstnanost dnes již napříč profesemi
i regiony. Jak z uvedeného vyplývá, hlavním tématem loňského roku se
stal nábor a udržení kvalitních zaměstnanců. Společně s celým managementem společnosti jsme snažili vytvářet odpovídající mzdové podmínky
(věřím, že v tom budeme pokračovat i nadále), ale také zlepšovat materiální a technické podmínky pro výkon práce a doufám, že i příjemnou
tvůrčí atmosféru v jednotlivých týmech.
Z uvedených důvodů bych na prvním místě chtěl upřímně poděkovat
všem kolegům a kolegyním, kteří dokázali v loňském roce, v dobách
dobrých i zlých, se vší zodpovědností spolupracovat na plnění cílů společnosti, a těch rozhodně nebylo málo a rozhodně nebyly malé. Musím
říci, že v posledních měsících předchozího roku, jsem slyšel k námi
poskytovaným sociálním službám mnoho pozitivních odezev. Zároveň
k tomu poznamenám, že jsme si velmi dobře vědomi svých slabých stránek a víme, kolik práce je ještě před námi.
Dalším mezníkem roku 2016, do kterého jsme vložili mnoho nadšení,
úsilí a volného času je vznik Komunitního centra MEZI DOMY. I přes občasné obavy z nastavení provozu, výměny názorů, které vznik i provoz
tohoto projektu doprovázely, mám v dnešních dnech nesmírnou radost
z výsledku těch mnohých hodin práce. Troufám si tvrdit, že se nám podařilo vytvořit nové centrum komunity (věkové, sociální a zájmové) Jižního Města.
Jak je patrné z finanční zprávy, rok 2016 byl pro společnost poměrně
úspěšný. Podařilo se nám zvýšit dotační příjmy na poskytování sociálních služeb, taktéž se nám dařilo nacházet rezervy ve vnitřním hospodaření.
Závěrem se patří poděkovat všem donátorům a příznivcům Jihoměstské
sociální, bez kterých bychom nemohli služby poskytovat v tak širokém
rozsahu a v takové kvalitě.
V roce 2017 přeji společnosti zejména stabilitu, a to na všech možných
úrovních – vztahových, personálních, ekonomických i politických.
S úctou

Mgr. Ivan Černovský
ředitel společnosti
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Zpráva
představenstva o podnikatelské
činnosti
a stavu
majetku
společnosti
Jihoměstská
sociální a.s.

Vážení spoluobčané, dámy a pánové,
z pověření představenstva Jihoměstské sociální a.s. předkládám výroční
zprávu o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku v roce 2016.
Údaje předkládané v této zprávě vychází z auditovaných účetních výkazů
společnosti za období od 1.1.2016 do 31.12.2016.
Dovolte mi prosím, abych Vás v úvodu tohoto dokumentu informoval
o činnosti představenstva v loňském roce.
Počátkem roku 2016 se ujal řízení JMS a.s. Mgr. Ivan Černovský, který
nastoupil do pozice ředitele společnosti. V průběhu podzimu pak došlo k obměně složení Představenstva JMS a.s., kdy do představenstva
společnosti nastoupil Mgr. Jiří Janoušek na místo Ing. Mariana Murča.
26. 1. 2017 byl Mgr. Jiří Janoušek Představenstvem JMS a.s. zvolen
do funkce předsedy představenstva JMS a.s.
Představenstvo se v roce 2016 scházelo v pravidelných časových intervalech, celkově proběhlo 13 zasedání, která se zpravidla konala v prostorách ředitelství společnosti v Šalounově ulici.
Věnovali jsme se řešení provozních záležitostí na jednotlivých úsecích
poskytovaných sociálních služeb, úpravám a změnám smluvních vztahů s dodavateli služeb, pravidelně vyhodnocovali strategické směřování
společnosti a ekonomické výsledky JMS a.s.
Pod vedením nového ředitele společnosti jsme začali narovnávat vztahy
se zdravotními pojišťovnami a podařilo se zlepšit finanční a ekonomické ukazatele fungování společnosti, o čemž najdete podrobnosti v této
výroční zprávě.
Hlavní aktivity společnosti v roce 2016 směřovaly k personální stabilizaci zaměstnanců, dořešení potřebných úkonů na poli BOZP a dalších
potřebných úkonů v rámci personálních záležitostí. Klíčovými úkoly nadále jsou činnosti zaměřené na poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Spektrum nabízených služeb je
komplexní, poskytujeme služby pro seniory v jejich domácnostech formou pečovatelské služby, pobytovou odlehčovací službu a pro zájemce
s největšími potřebami v oblasti péče nabízíme službu domova pro seniory. V roce 2016 se podařilo zprovoznit a otevřít Kavárnu a Komunitní
centrum MEZI DOMY v Křejpského ulici. Slavnostní otevření proběhlo
24. září 2016 a věřím, že bude poskytovat oázu i prostředí pro volnočasové, pohybové, tvořivé a další aktivity nejen pro klienty JMS a.s., ale
i pro širokou veřejnost. Vznikl zde prostor pro mezigenerační občanské
setkávání, který je stále oblíbenější.
Ve spolupráci s MČ Praha 11 vznikly studie na rekonstrukci OC a DS
Janouchova, podařilo se zajistit kompletní výměnu matrací na OC a DS
a také přechod na nový SW pro sociální služby. Jihoměstská sociální
a.s. dosáhla v roce 2016 velmi pozitivního hospodářského a ekonomického trendu, který je podrobně popsán v dalších částech Výroční zprávy
za rok 2016.
Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem členům orgánů společnosti,
zaměstnancům, partnerům a donátorům a dalším podporovatelům společnosti za aktivní a prospěšnou spolupráci.

Mgr. Jiří Janoušek
předseda představenstva
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Základní
údaje
o společnosti

Název společnosti: Jihoměstská sociální a.s.
Sídlo společnosti: Praha 4, Háje, Ocelíkova 672/1, PSČ 149 41
Právní forma: akciová společnost
Vznik společnosti: 22. 9. 2008
Provoz společnosti od: 1. 4. 2009
Identiﬁkační číslo: 284 61 835
Zapsáno v obchodním rejstříku:
Městský soud v Praze oddíl B, vložka 14669
Telefonní spojení: 267 990 151
Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 109 698 369/0800
Předmět podnikání:
• poskytování sociálních služeb podle zvláštního právního předpisu
• provozování nestátních zdravotnických zařízení
• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona
• hostinská činnost
STATUTÁRNÍ ORGÁNY
Představenstvo 1. 1. – 13. 9. 2016:
předseda představenstva: Ing. Marian Murčo
místopředsedkyně představenstva: Alžběta Šafránková
člen představenstva: Mgr. Tomáš Jileček, Mgr. Hana Kuncová,
Ing. Petr Jirava
Představenstvo 13. 9. 2016 – 31. 12. 2016:
předseda představenstva: neobsazená funkce
místopředsedkyně představenstva: Alžběta Šafránková
člen představenstva: Mgr. Tomáš Jileček, Mgr. Hana Kuncová,
Ing. Petr Jirava, Mgr. Jiří Janoušek
Dozorčí rada 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016:
předsedkyně dozorčí rady: Ing. Irena Řivnáčová
členové dozorčí rady: Mgr. Rudolf Bohumil Blažek, Ph.D.,
Ing. Ladislav Kos, ml.
Ředitel: od 1. 2. 2016 Mgr. et Mgr. Ivan Černovský
Akcie a akcionáři: Jediným akcionářem společnosti je MČ Praha 11.
Byla vydána 1 hromadná akcie v listinné podobě na jméno, s číselným
označením 1, série H, o jmenovité hodnotě 11 929 400 Kč.
Ostatní: Účetní jednotka nemá organizační složku v zahraničí.
Společnost během období roku 2016 neměla aktivity v ochraně životního prostředí. Společnost během období roku 2016 neměla aktivity
v oblasti výzkumu a vývoje.
Společnost s účinností od 4. 8. 2016 založila Komunitní centrum
MEZI DOMY, z.ú.
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Kdo jsme
a kam
směřujeme

Vážení čtenáři,
v této kapitole stručně shrneme činnost společnosti v roce 2016, a to
podle stanovených strategických cílů. Dále předkládáme stručný plán
činností, které budeme chtít v roce 2017 realizovat.
V roce 2016 se nám podařilo:
• nastavit mzdový systém, systém výkonového odměňování
zaměstnanců společnosti a benefitů,
• zrevidovat vybrané vnitřní směrnice společnosti,
• zrevidovat smluvní vztahy společnosti a optimalizovat využívání
outsourcovaných služeb,
• zrevidovat pracovní náplně a kompetence jednotlivých úseků
společnosti,
• nastavit novou organizační strukturu společnosti,
• nastavit systém interní komunikace ve společnosti,
• zajistit supervizi pro zaměstnance,
• přejít na nový informační systém v oblasti sociálních služeb,
• zřídit pozici fundraisera a PR manažera,
• založit a provozovat Komunitní centrum MEZI DOMY, z.ú.,
• důsledně rozdělit hospodaření jednotlivých středisek,
• zabezpečit finanční prostředky pro provoz a rozvoj organizace.
Jaké úkoly od roku 2016 pokračují:
• dořešit spory se zdravotními pojišťovnami,
• vytvořit strategický plán činnosti a rozvoje,
• úhradit ztrátu z minulých let,
• zavést evidenční systém smluvních vztahů společnosti.
Strategické plány společnosti pro rok 2017:
• reorganizace pečovatelské služby v odborné rovině a modelu řízení,
• rekonstrukce centra osobní hygieny v DPS Šalounova,
• vznik půjčovny kompenzačních pomůcek,
• řešení dlouholetých sporů se zdravotními pojišťovnami, vytvoření
rezervy pro případné vratky vůči VZP ČR,
• zvýšení obložnosti v pobytových sociálních službách,
• registrace nových lůžek DS (novela z.č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách),
• v součinnosti s MČ Prahy 11 zahájení rekonstrukce objektů
v ul. Janouchova a Vejvanovského,
• zahájení rekonstrukce zázemí pro zaměstnance v objektu SC
Křejpského a zahrady Křejpského v součinnosti s MČ Praha 11,
• PR – vydávání 11Revue, komunikace na sociálních sítích s veřejností.
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Organizační
struktura
k 31. 12. 2016

PŘEDSTAVENSTVO
DOZORČÍ RADA
ŘEDITEL
Asistentka ředitele
Personalista
Fundraiser
EKONOMICKÝ NÁMĚSTEK, ZÁSTUPCE ŘEDITELE
- Vedoucí stravovacího a technického provozu
- Asistentka
- Kuchař SC Křejpského
- Kuchař DS + OC Janouchova
- Pomocná síla v kuchyni SC
- Pomocná síla v kuchyni OC + DS
-	Vedoucí technického provozu/IT specialista
		- Údržbář/řidič
		- Řidič
		- Pradlena
- Správce majetku
- Účetní
NÁMĚSTEK PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY, ZÁSTUPCE ŘEDITELE
- Vedoucí DS + OC Janouchova
- Sociální pracovník
-	Recepční
-	Uklízečka
-	Vedoucí přímé obslužné péče
		- PSS
-	Staniční sestra DS + OC
		- Nutriční terapeut
		 - Zdravotní sestra
-	Koordinátor terénní pečovatelské služby
-	PSS - TPS
-	Koordinátor DPS Šalounova/rozvoz obědů
- PSS Šalounova
- PSS Rozvoz obědů
- Koordinátor DPS Blatenská + DBB Petýrkova
- PSS Blatenská
- PSS Petýrkova
- Sociální pracovník, akce, kluby
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Naši lidé
k 31. 12. 2016
Ředitelství:
Černovský Ivan – ředitel
Tajerová Alice – ekonomická náměstkyně
Al - Amelová Kateřina – účetní
Holubová Jana – sociální pracovnice, akce, kluby, soc. poradenství
Hovorková Věra – účetní a pokladní
Jurková Ľudmila – hlavní účetní
Matoušková Danuše – správce majetku
Vernerová Jana – fundraiser
Vintrová Dana – asistentka ředitele
Zástěrová Jaroslava – personalistka
Technický provoz:
Hodek Petr – vedoucí technického provozu
Hub Ondřej – řidič-údržbář
Kutina Karel – údržbář-řidič
Medřická Jitka – pradlena
Mendlík Jiří – údržbář-řidič
Pešáková Františka – pradlena
Schnaubelt Miroslav – řidič-údržbář
Sklenářová Lucie – řidič-údržbář
Stravovací provoz:
Velebilová Hana – vedoucí stravovacího a technického provozu
Louvarová Silvie – asistentka vedoucí strav. a tech. provozu
SC Křejpského
Horáček Lubomír – kuchař
Hotová Eva – pomocná síla v kuchyni
Moravcová Valja – pomocná síla v kuchyni
Slačálková Iveta – kuchař
Šubrtová Dana – vedoucí kuchařka
Veselý František – kuchař
Votavová Božena – pomocná síla v kuchyni
DS+OC Janouchova
Hradecká Renata – pomocná síla v kuchyni
Nardelliová Květuše - kuchařka
Špačková Jana – pomocná síla v kuchyni
Tylová Ivana – pomocná síla v kuchyni
Zeťka Petr – vedoucí kuhař
Pracovníci v sociálních službách, rozvoz obědů:
Hrůšová Pavlína
Hubová Markéta
Karásková Helena
Kodítková Alena
Pechová Vendulka
Schnaubeltová Martina
Babiak Peter
Hub Adam
Konrádová Monika
Podzemský Matěj
Slačálková Iveta
Vejvarová Soňa
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Terénní pečovatelská služba:
Vránová Dominika, DiS. – koordinátorka
Pracovníci v sociálních službách
Božíková Irena
Ditrichová Světlana
Dvořáková Kateřina
Fischerová Petra
Jupová Simona
Kubáčová Magdalena
Lejčková Markéta
Němcová Monika
Pašková Eva
Valíková Lenka
Vorlíková Ilona
Dům s pečovatelskou službou Šalounova:
Podzemská Gabriela – koordinátorka
Pracovníci v sociálních službách
Bulková Hana
Kordová Olga
Künzelová Jana
Dům s pečovatelskou službou Blatenská:
Vaňková Luďka – koordinátorka
Pracovníci v sociálních službách
Fuková Květa
Michnová Hana
Salačová Jaroslava
Skalická Svatava
Steigerová Jana
Dům s bezbariérovými byty Petýrkova:
Vaňková Luďka – koordinátorka
Pracovníci v sociálních službách
Humlová Jitka
Kobzová Lenka
Prokšíková Iveta
DS a OC Janouchova:
Mgr. Brož Oldřich – vedoucí DS a OC Janouchova
Hruša Martin – vedoucí přímé obslužné péče a sociální pracovník
Krybusová Klára – sociální pracovník
Nováková Stanislava – nutriční terapeut
Kříž Michal – údržba
Recepční
Janeček Jiří
Vašíček František
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Zdravotní úsek DS a OC Janouchova
Janečková Marta – staniční sestra
Zdravotní sestry
Lehocká Jolana
Skalická Pavlína
Skorunková Jana
Turková Eva
Pekáč Martin
Pekáčová Miriam
El Sammanová Lucie – lékař
Hájková Marcela – zdravotnický asistent
Pracovníci v sociálních službách DS Janouchova
Benešovská Zdeňka
Drahorádová Františka
Dvořáčková Ivana
Haľama Jan
Chudý Květoslav
Kolářová Petra
Kořalková Monika
Letovská Zdeňka
Plicková Nikola
Sedláčková Mária
Šístková Vladimíra
Štěpánková Irena
Zemanová Jana
Zemanová Kateřina
Bauerová Kateřina
Svobodová Zuzana
Pracovníci v sociálních službách OC Janouchova
Bouchalová Martina
Dvořáková Romana
Francová Marcela
Goldová Alena
Hroníková Dana
Maňásek Jiří
Novák Václav
Drahorádová Lucie
Rošková Marcela
Kluby seniorů:
Havelková Renata
Hrušková Marie
Charvátová Ludmila
Kašná Jaroslava
Kindlová Hana
Kittlerová Vladimíra
Kobrová Alena
Kovářová Jana
Kozlovská Marcela
Mandlerová Olga
Obermajerová Jindřiška
Pašková Alena
Potůčková Jana
Rysková Věra
Sadílek Václav
Šimon Jiří
Šulcová Božena
Veselá Lucie
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Pečovatelská
služba

Cílem poskytování pečovatelské služby je umožnit uživatelům setrvat co
nejdéle ve známém domácím prostředí při zachování dosavadního způsobu života a podporovat jejich soběstačnost.
Cílová skupina:
• Osoby s tělesným postižením
• Osoby se zdravotním postižením
• Senioři
Místo poskytování:
• Území MČ Praha 11
• DPS Blatenská
• DPS Šalounova
• DBB Petýrkova
Věková kategorie klientů:
• Dospělí (27 – 64 let)
• Mladší senioři (65 – 80 let)
• Starší senioři (nad 80 let)

Dominika Vránová, DiS
vedoucí PS

V roce 2016 bylo uzavřeno 192 nových smluv, celkem bylo aktivních
922 smluv. Pečovali jsme o 606 žen a 316 mužů.

VĚKOVÝ PRŮMĚR

79,58 let

POD 70 LET

152 uživatelů

70 – 80 LET

229 uživatelů

80 – 90 LET

391 uživatelů

90 – 95 LET

120 uživatelů

95 – 100 LET

24 uživatelů

NAD 100 LET

6 uživatelů
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Kazuistika
Pan Jakub začal využívat možnosti pečovatelských služeb poté, co
se navrátil do svého bytu po pobytu v nemocnici, kde byl hospitalizován kvůli zdravotním problémům s nohami. Pečovatelskou službu mu
pomohli zprostředkovat synové, kteří otci pomáhají v různých záležitostech dosud. Zpočátku pan Jakub docházel do Stravovacího centra
v Křejpského ulici (vždy vařila manželka, nikdy se nenaučil, nyní vdovec)
a pečovatelka mu pomáhala s domácností, zejména s drobnými úklidy a nákupy. Problémy s chůzí však pokračovaly natolik, že již nemohl
do Stravovacího centra docházet a obědy se mu začaly dovážet. Péče
se poté rozšířila o doprovody pečovatelky k lékaři několikrát týdně.
Pečovatelka nadále pomohla zavést domácí sestřičku, která docházela
k panu Jakubovi na převazy. Pan Jakub se nějakou dobu pohyboval pouze za pomoci dvou berlí. S pečovatelkou postupně nabíral pocit jistoty
a začal chodit jen s jednou holí a nyní chodí bez holí jako dříve. Jak sám
říká, na auto si již ve svých 83 letech nevěří, ale denně se projde z Opatova pěšky na Háje na pivo a zpět. Pan Jakub si sám připraví snídani,
obědy se mu dováží, k večeři si připraví něco malého. Pečovatelka mu
pomáhá s osobní hygienou, pomáhá mu při sprchování, i když jak sám
s úsměvem přiznává, občas to zvládne sám, i když mu to pečovatelka „zakazuje“, protože o něho má strach. Pečovatelku považuje spíše
za velmi dobrou přítelkyni, s humorem říká, že ji občas sahá na lopatky,
jestli nenahmatá andělská křídla. Pečovatelka i pan Jakub vidí velký pokrok, kterého za pět let společného snažení dosáhli. Pečovatelka například dříve chodila pravidelně na nákupy, nyní je pan Jakub zvládá sám
a pečovatelka jde na nákup pouze v případě náledí. Pan Jakub velmi rád
hovoří o svém životě a své rodině. Vypracoval strom života své rodiny až
do 17. století, pochází z rodiny mlynáře, s manželkou hodně cestoval, byl
profesorem na vysoké škole (přednášel geografii a biologii), podílel se
také na územním plánování Čech, velmi rád čte knihy a fotografuje (velmi
rád ukazuje alba s fotografiemi staršími i novějšími, nad kterými dokáže velmi dlouho a zajímavě rozprávět. Dodnes rád cestuje, má spoustu
přátel z dětství i získaných během života, a jak říká, nemůže si na nic
stěžovat. Jedním z důvodu spokojenosti je i skutečnost, že k němu dochází jedna a ta samá pečovatelka v podstatě každý všední den po celou
dobu poskytování pečovatelských služeb.
Paní Anna byla celý svůj život soběstačná. Je nejstarším členem velké
rozvětvené rodiny, která ji pravidelně a často navštěvuje. K pečovatelské
službě se dostala až po náhlém úrazu (zlomenina), od té doby k ní již téměř osmým rokem dochází jedna a ta samá pečovatelka. Po ovdovění již
bydlí přes dvacet let sama v bytě. Občas zvažuje možnost přestěhování
se do pobytového zařízení, ale rodina o tom nechce ani slyšet. Denně
k ní dochází zdravotní sestřička a dvakrát denně ve všední dny pečovatelka. Paní Anna má problémy s pohybem, s chodítkem se po bytě musí
pohybovat velmi opatrně a pomalu, má potíže s udržením rovnováhy.
Pečovatelka pomáhá paní Anně vždy s přípravou a podáním snídaně
i oběda, který se jí dováží, dopomáhá jí s hygienou, provádí jí nákupy
a udržuje byt uklizený. I v pokročilém věku 94 let denně cvičí, aby se
udržela v kondici, velmi ráda čte a v rádiu poslouchá koncerty. Jak říká,
den jí velmi rychle utíká (posnídá si, zacvičí si, zdřímne si). Jedna z věcí,
co ji trápí, je únava, kvůli které hodně spí. Chybí jí možnost více cestovat, sama má problém opustit byt, který se nachází v domě bez výtahu.
Společenský kontakt jí však nechybí, pečovatelka za ní dochází dvakrát
denně a rodina ji také nenechá dlouho zahálet.
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Stravovací
a technický
provoz

Stravovací centrum Křejpského zabezpečuje obědy pro klienty terénní pečovatelské služby, obyvatele domů s pečovatelskou službou a zaměstnance Jihoměstské sociální a.s.
Rozvoz obědů do terénu probíhá od 9.30 do 12.30 h, výdej obědů v jídelně
stravovacího centra je prováděn v pracovní dny od 11.00 – 12.15 h. Jídelnu
využívají senioři a osoby se ZP (klienti pečovatelské služby), kterým to dovolí jejich zdravotní stav a kteří bydlí v dostupné vzdálenosti. V nabídce je
výběr ze tří druhů jídel, upravených v dietě racionální, šetřící a diabetické.
Klienti mají zajištěn volný výběr jídel dle předem zveřejněného jídelního
lístku sestaveného nutriční terapeutkou.
O víkendech a svátcích zabezpečuje obědy pro rozvoz a zaměstnance kuchyň v DS a OC Janouchova.
V porovnání s rokem 2015 stravovací centrum uvařilo o 2 362 obědů více,
v průměru o více než cca 6,5 jídel denně.
Stravovací provoz dále zabezpečuje Domovu pro seniory a Odlehčovacímu centru celodenní stravování podle předem zveřejněného jídelního
lístku sestaveného nutriční terapeutkou. Stravování klientů je připravováno ve vlastní kuchyni a zajišťuje se v mezích platné stravovací jednotky.
Poskytuje se dieta racionální, diabetická a šetřící. S ohledem na přání či
zdravotní stav klienta je možné stravu upravit na mletou či mixovanou.

Hana Velebilová
vedoucí stravovacího a technického
provozu

Leden

Počet
obědů
stravovací
centrum
(po-pá)
8 050

Měsíc

V porovnání s rokem 2015 bylo zabezpečeno o 806 denních stravovacích
jednotek méně, tj. v průměru méně o necelé 2,5 jednotky denně.

Stravovací provoz v roce 2016
Průměrný
Celodenní
Průměrný
Počet
Průměrný
počet
stravování
počet
obědů
počet
stravovaklientů
obědů
stravovací
obědů
DS + OC ných klientů
na svátek
na pracovní centrum
na den
a víkend Janouchova
(so-ne)
den
403
1 563
142
2306
74

Počet
stravovaných osob
celkem
11 919

Únor

8 540

407

1 266

158

2274

81

12 080

Březen

8 634

411

1 594

159

2396

77

12 624

Duben

8 502

405

1 291

143

2368

79

12 161

Květen

8 514

387

1 222

136

2253

73

11 989

Červen

7 772

353

945

118

2303

77

11 020

Červenec

6 355

334

1 467

122

2610

84

10 432

Srpen

8 009

348

1 083

135

2435

79

11 527

Září

7 770

370

1 395

155

2324

77

11 489

Říjen

7 921

396

1 546

141

2349

76

11 816

Listopad

8 645

412

1 370

152

2390

80

12 405

Prosinec

8 261

393

1 467

147

2310

75

12 038

CELKEM

96 973

386

16 209

142

28318

77

141 500

ROK 2015

90 812

363

20 008

176

29124

80

139 944

Technický provoz zabezpečuje IT provoz společnosti, správu autoparku
a základní údržbu objektů, v nichž společnost poskytuje své služby.
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Domov
pro seniory
a Odlehčovací
centrum
Janouchova

Domov pro seniory Jižní Město je zařízení s nepřetržitým celoročním
provozem, poskytující uživatelům bezpečné, důstojné a klidné pobytové
prostředí se stálou přítomností zdravotnického a obslužného personálu.
Cílovou skupinou jsou senioři starší 60 let, kteří se nacházejí v nepříznivé životní situaci a potřebnou podporu a péči nelze zajistit v jejich
přirozeném sociálním prostředí.
Jedná se tak o službu pomyslně navazující na ostatní služby Jihoměstské sociální a.s., zejména pak na pečovatelskou službu, která těmto
osobám pomáhá setrvat co nejdéle v jejich domácím prostředí. Kapacita
Domova pro seniory je 50 lůžek. V roce 2016 byla služba poskytována
62 osobám, z toho 52 ženám s průměrným věkem 82,3 let a 10 mužům
s průměrným věkem 74,4 let.
Služby Odlehčovacího centra Janouchova jsou poskytovány osobám
starším 60 let, o které je běžně pečováno v jejich přirozeném sociálním
prostředí. Služba poskytuje podporu, možnost odpočinku a regeneraci
sil pečující osobě, která o seniora jinak pečuje, případně pokud tato osoba potřebuje provést úpravu klientova přirozeného domácího prostředí.
Služba je poskytována nejdéle po dobu 3 měsíců s možností prodloužení.
V roce 2016 bylo uzavřeno 194 smluv o poskytování Odlehčovací služby,
z toho 182 žen s průměrným věkem 84,8 let a 12 mužů s průměrným
věkem 85,7 let.
Za rok u nich bylo uskutečněno 15 604 hodin přímé ošetřovatelské péče.

Mgr. Bc. Oldřich Brož
vedoucí DS a OC

Domov pro seniory i Odlehčovací služba si kladou za cíl poskytovat sociální služby způsobem, který minimalizuje omezení práv uživatelů, podporovat uživatele při uplatňování jejich přání, představ a osobních cílů,
vytvářet uživatelům kvalitní zázemí se zajištěnou podporou, respektovat
lidskou důstojnost a osobní svobodu uživatelů, podporovat přirozené
vazby uživatelů s jejich rodinou, vytvářet bezpečné prostředí pro uživatele poskytováním odborné sociální a zdravotní péče.
V roce 2016 došlo k mnoha podstatným změnám, které se přímo odrážejí ve zvýšení kvality poskytované služby.
Došlo k důkladné revizi většiny vnitřních předpisů upravujících plnění Standardů kvality sociálních služeb. Mimo jiné byly nově vytvořeny
pracovní postupy jednotlivých poskytovaných činností, které umožňují
lepší orientaci klientů ve způsobech poskytování služby a sjednocení
postupu zaměstnanců při práci s uživateli. Zároveň je třeba zohledňovat individualitu a osobní preference jednotlivých klientů. Z toho důvodu
došlo v roce 2016 k nastavení smysluplného individuálního plánování
služby s uživateli. U jednotlivých klientů došlo k zavedení sociální dokumentace, která umožňuje zaznamenání důležitých informací v oblasti
přání, potřeb a důležitých životních mezníků osoby a tím uzpůsobení
služby u daného klienta.
V první polovině roku byl zaveden nový informační systém, který
umožňuje všem zaměstnancům rychlé a přehledné předávání informací o skutečnostech týkajících se jednotlivých klientů, nastavování
plánů péče a individuálních plánů u klientů a sledování jejich realizace.
Program tak umožnil změnu způsobu vyúčtovávání Odlehčovací služby
s propojením evidence přijatých plateb od uživatelů a realizovaných činností v daném období a tím zpřehlednit způsob úhrady za službu.
Jedním z krátkodobých cílů stanovených pro rok 2016 bylo nastavení
bližší spolupráce s rodinnými příslušníky uživatelů při pořádaných
akcích a při aktivizačních činnostech. Na pravidelné aktivity tak byly
vždy zvány také rodiny klientů, které této nabídky dle aktuálního zájmu
využívaly. Během roku byly uspořádány 2 akce určené přímo pro setkávání rodin a obě měly velmi příznivý ohlas.
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V roce 2016 se také podařilo navázat užší spolupráci se studenty škol
se sociálním zaměřením, kteří přicházejí s novými nápady a s činnostmi
přesahujícími běžnou nabídku zařízení. Během roku vykonalo v zařízení
praxi 8 studentů v délce přesahujících 100 hodin času stráveného v zařízení všemi praktikanty.
Pokračoval postupný rozvoj aktivizačních činností v zařízení, kdy jsme se
zejména snažili, aby byl program pro klienty pestrý z hlediska nových činností a zároveň jsme pokračovali v již pravidelných a oblíbených aktivitách,
jako je cvičení paměti nebo pravidelná čtvrteční kavárna s muzikou.
V srpnu 2016 se nám ve veřejné sbírce konané firmou Sodexo Pass Česká
republika a.s. v rámci programu Plníme přání seniorům podařilo vybrat
prostředky na nákup piana do společenské místnosti. Díky tomu bylo
možné aktivizační činnosti obohatit o společné zpívání písniček za doprovodu klavíru a tím umožnit našim klientům zavzpomínat na dobu, kdy písně
zpívávali se svými rodiči či přáteli v době svého mládí a dospělosti.
Na podzim 2016 došlo také k navázání spolupráce s externí pracovnicí,
která k nám každý týden docházela a vedla zde oblíbené skupinové cvičení na židlích s využitím výrazových prvků a s doprovodnou hudbou.
V témže období se také podařilo zavést pravidelnou canisterapii, tedy
terapii využívající pozitivního účinku kontaktu se psy na člověka. Mimo
týdenní skupinovou aktivitu dochází pracovnice se psy také na pokoje
za imobilními uživateli.
Během prosince, díky spolupráci s Centrem Chodov, mohli naši klienti
vyjádřit drobná Vánoční přání a ta jim posléze formou utrhnutí přání ze
stromu a nákupu předmětu byla plněna dárci z řad návštěvníků obchodního centra. O Vánocích pak došlo ke slavnostnímu předání dárků a akce
měla velký úspěch jak u uživatelů, tak u dárců, kteří rádi udělali našim
klientům radost.
Postupně se během roku rozvíjel systém přípravy jídel a podávání stravy. Byla zavedena možnost úpravy ovoce do formy, která se určitým klientům snáze konzumuje. V průběhu roku byla dále upravována také nutriční
péče, kterou zajišťuje nutriční terapeutka. Byla zavedena možnost využít
pravidelných schůzek s touto pracovnicí a proběhla úprava systému výběru jídel tak, aby nabídka stravy lépe vyhovovala dietním omezením našich
uživatelů.
Výrazných změn doznala kvalita úklidu v zařízení. Od léta 2016 je úklid
zajišťován našimi zaměstnanci. Úklid a dezinfekce prostor jsou prováděny
dle aktualizovaného dezinfekčního řádu, a to za využití nových čisticích
prostředků a úklidové techniky.
Z důvodu prevence vzniku proleženin a zajištění kvalitní odborné péče
u imobilních uživatelů proběhl nákup nových matrací s různými stupni antidekubitního režimu, výměna matrací na všech lůžkách a nákup pomůcek pro polohování klientů s omezenou pohyblivostí.
V průběhu uplynulého roku došlo k několika změnám v oblasti personálního obsazení služby. V prvním čtvrtletí roku 2016 proběhla podstatná
změna organizační struktury, kdy byli pracovníci v přímé péči převedeni
pod pracovníky s odborností sociálního pracovníka namísto odbornosti
zdravotní sestry. Díky tomu bylo možné rozdělit odborné sociální činnosti,
které vykonávají pracovníci v sociálních službách pod vedením sociálního
pracovníka a odborné zdravotnické činnosti, které vykonávají zdravotní
sestry pod vedením vrchní zdravotní sestry. Na podzim roku 2016, po odchodu dosavadní vedoucí zařízení, nastoupil nový vedoucí s kvalifikací jak
pro zdravotní, tak i sociální činnost.
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V roce 2016 byl kladen výrazný důraz také na rozvoj péče o zaměstnance
služby, protože kvalita služby je přímo závislá na kvalitě a spokojenosti personálu. Mimo nastavení nového způsobu odměňování a zavedení pracovních
benefitů, byly zavedeny pravidelné supervize, které umožňují pracovníkům
hledat řešení problémů, se kterými se setkávají, a prohlubují týmovou spolupráci, která je při péči o naše klienty velmi důležitá. V průběhu roku absolvovali pracovníci odborné kurzy a školení, které jim umožňují poskytovat
službu na odborné úrovni. To vše nám pomáhá docílit co nejvyšší stability
ve složení personálu, která je pro naše uživatele tolik důležitá.
Kazuistika – krátkodobý pobyt
Paní Miluše (89 let)
Paní Miluše využila služeb Odlehčovací služby v tíživé životní situaci, kdy
potřebovala rekonvalescenci po úrazu, a péči jí nebylo možné zajistit v domácím prostředí z důvodu rekonstrukce domu.
Klientka se narodila v roce 1928 a po vystudování magisterského studia
pracovala celý život jako učitelka. Práce ji velmi těšila, byla ráda mezi lidmi a s nadšením jí vlastním pomáhala svým studentům. Ačkoliv to neměla
v životě vždy jednoduché, nikdy se nevzdávala a bojovala se vším, co přišlo.
V dubnu 2016, právě při probíhající rekonstrukci v domě, kde bydlí u svého
syna, se jí přihodil úraz a došlo ke zlomení horní končetiny a k celkovému
zhoršení stavu, které vedlo k hospitalizaci v nemocničním zařízení. Paní Miluše nebyla schopna po týdnech strávených na lůžku zvládat většinu úkonů
sebeobsluhy a byla odkázána zcela na péči personálu. Chůze nebyla možná, sedět mohla pouze s oporou zad, z důvodu zlomeniny horní končetiny
měla problémy se samostatným příjmem stravy, nemohla využít toaletu,
potřebovala pomoc s prováděním hygieny a nebyla schopná se samostatně
obléknout. To vše se také odrazilo ve ztrátě duševní pohody a v negativním
prožívání. Na optimismu nepřidávaly časté neshody s nemocničním personálem a nedostatek času, který jí mohl tento personál věnovat. Oporou paní
Miluše byl v těchto těžkých chvílích její syn Libor, který jí pravidelně navštěvoval a hledal možnosti, jak zajistit péči, kterou jeho maminka potřebuje,
mimo nemocniční prostředí. Zároveň však nebyl možný přesun do domácího
prostředí z důvodu rekonstrukce domu, ve kterém rodina bydlí.
Do Odlehčovací služby Janouchova byla z nemocnice paní Miluše převezena
10. května, a to na lehátku jako imobilní pacient. Od svého nástupu do služby
byla rozhodnutá, že se úrazu nepoddá a že dá veškeré své odhodlání do snahy o to, aby se o sebe zvládla sama postarat a mohla jít v co nejbližší době
domů, ke své rodině.
Ačkoliv není odlehčovací služba rehabilitačním zařízením, zdejší pracovníci
se snažili o zajištění co nejvyšší podpory v úsilí paní Miluše. Denně klientku
doprovázeli v rámci nácviku chůze, nejprve s chodítkem, posléze o francouzských holích. Den ode dne byl znát alespoň malý rozdíl. Už nebylo třeba
poskytovat plnou péči např. v oblasti hygieny, klientka opět začala využívat
toaletu, začala se sama oblékat a jíst – a to se stále menší podporou a dohledem personálu.
Obrovsky se během dvou měsíců zlepšila také psychická stránka. Paní Miluše o sebe začala pečovat, líčit se, vybírat si oblečení tak, aby byla vkusně
ustrojena, nechala si upravit účes u kadeřnice a dbala o to, aby šla na oběd
do jídelny vždy upravená. Začala si také organizovat vlastní program různých
denních aktivit, vrátil se jí optimismus do života. Chůzi začala být schopna
zvládat bez jakékoliv podpory.
31. července byla s klientkou po dohodě služba ukončena a paní Miluše
se vrátila do zrekonstruovaného domu, kde nyní žije se svým synem a jeho
rodinou. Paní Miluše vzpomíná na zdejší pracovníky v dobrém a mnohokrát
jim vyjadřovala svůj dík. Několikrát se také, nyní už bývalá klientka, vrátila
navštívit zdejší pracovníky, se kterými vždy ráda přátelsky promluví.
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Kluby seniorů,
kurzy a akce

Kluby seniorů
Jihoměstská sociální a.s. podpořila a poskytla zázemí pro společná
setkávání seniorů nejen formou společenských akci, ale také formou
setkávání seniorů v klubech, kde mají příležitost navazovat nová přátelství, oslavit jubilea, sdílet zážitky, informace či zkušenosti v prostředí
vrstevníků.
Pro kluby s přístupem seniorské veřejnosti společnost zajistila celou řadu
preventivně zaměřených přednášek vedených odborníky: o bezpečnosti
seniorů v provozu, přednášky s prvky zdravotní osvěty, výživových zásadách seniorů, o zajímavostech ze života různých historických postav
zpracovaných Mgr. Alenou Kobrovou, ale i o benefitech pozitivního přístupu k životu a mnoho dalších. Obohacující bylo navázání spolupráce
se zástupci GrowJOB institute, s Ing. Zdeňkem Svobodou a Bc. Klárou
Mlejnkovou.
Členům klubů společnost zprostředkovala a zajistila vstupenky na veřejné generální zkoušky divadelních představení či muzikálů. Kluby v Křejpského ul., v domech s pečovatelskou službou Šalounova a Blatenská
a v ZŠ Campanus na Jirovcově náměstí sdružují 360 seniorů.

Bc. Jana Holubová
sociální pracovnice

Společenské akce pro seniory
V roce 2016 jsme se více otevřeli seniorské veřejnosti Jižního Města
s nabídkou účasti na předem zveřejněných společenských tematicky
zaměřených akcích, které probíhaly v průběhu celého roku. Jejich cílem
bylo nabídnout nejen zábavu a zpestření, ale také prostor pro navázání
nových kontaktů.

Měsíc

Název akce

Počet účastníků

únor

Masopust

112

březen

Společenské a taneční setkání

92

březen

Velikonoční zábava

92

duben

Pálení čarodějnic

117

květen

Turnaj seniorů v pétanque

40

červen

Sportovní hry seniorů XVIII. ročník

182

červen

Výlet parníkem po Vltavě

120

září

Rekreace Kubova Huť

55

říjen

Posvícení

87

listopad

Společenské a taneční odpoledne

81

prosinec

Mikulášská zábava

131

prosinec

Silvestrovská zábava

84

Kurzy pro seniory
Především s ohledem na sociální aspekt jsme nabídli seniorům opět širokou nabídku kurzů pod vedením zkušených lektorů – pedagogů v základních školách: Ke Kateřinkám, Donovalská a gymnázia GEVO, ale i v DPS
Šalounova, v jarním i podzimním období.
Největší zájem byl o kurzy angličtiny nabízené v různých úrovních, od začátečníků až po kurzy konverzační. V počtu obsazenosti následovaly kurzy
počítačové gramotnosti, které umožnily seniorům zbavit se obav z práce
s počítačem a pokročilejším potom rozšířit uživatelské dovednosti. V nabídce nechyběl ani kurz zpracování a úpravy digitální fotografie vedený
uměleckým fotografem, dějepisný seminář, kurz osobního rozvoje, kurzy
výrazového tance pro začátečníky i pokročilé a atraktivní kurz jógy v denním životě pro seniory.
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Kurzy byly koncipovány zpravidla v rozsahu 10 lekcí za symbolické
kurzovné.
Na jaře 2016 se do kurzů přihlásilo celkem 261 seniorů.
V podzimním období se do kurzů zapsalo celkem 241 seniorů.
Stále stoupající zájem byl zaznamenán u atraktivních turistických vycházek organizovaných v průběhu celého roku a za každého počasí pod vedením obětavé dobrovolnice paní Jitky Kukačkové.
Dotované cvičení pro seniory
Jihoměstská sociální a.s. ve spolupráci s MČ Prahy 11 finančně podpořila i v r. 2016 pohybové aktivity, které přináší seniorům mnoho benefitů
v oblasti fyzické i psychické. Senioři ve věkové kategorii 60+ mohli opět
využívat skupinová cvičení formou jednotlivých vstupů nebo si zakoupit
permanentky za zvýhodněné ceny. Dotace činila 30,- Kč osoba/hodina.
Zvýšený zájem seniorů o dotované cvičení je patrný z odcvičených hodin
ve srovnání s rokem předchozím. V roce 2016 stoupl počet dotovaných
hodin o 662, celkem 3004 hodin.
Cvičení probíhala ve sportovních centrech:
Fitness centrum Chrpa, ul. Krejnická 2021, Praha 4 - Horní Roztyly
Aerobic studio Jitka, PaedDr. Štěpánková, KC Zahrada
ul. Malenická 1784, Praha 4 - Chodov
Fitness Star Chodov, v objektu OC Slunečnice, Vojtíškova 1783/2,
Praha 4 -Chodov,
SQUASHPOINT, Květnového vítězství 938/79, Praha 4 – Háje
Plavání pro seniory v roce 2016
Jihoměstská sociální a.s. ve spolupráci s MČ Prahy 11 finančně podporovala plavání seniorů od 65+ v plaveckém bazénu za zvýhodněnou cenu
pro seniora. Na každého seniora tak přispěla částkou 20,- Kč. Celkem bylo
v průběhu r. 2016 proplaceno 7487 vstupů.
Cílem podpory těchto aktivit je zajistit co nejširší dostupnost pro tuto cílovou skupinu.
Aktivita podporující zdravý životní styl
V rámci podpory zdravého životního stylu proběhla v říjnu akce pro seniory,
zahrnující odbornou přednášku o zdravé výživě Doc. Ing. Marie Hruškové,
CSc., z ústavu sacharidů a cereálií VŠCHT Praha, spojená s ochutnávkou a občerstvením ve stylu vegetariánské stravy připravené v kavárně
Komunitního centra MEZI DOMY. Následoval nácvik chůze s holemi nordic
walking pod vedením odborných lektorů.
Oblibu si získaly i pravidelné úterní procházky s paní Vladimírou Kittlerovou, nejen s nordic walking do Kunratického lesa, otevřené všem seniorkám, které upřednostňují pohyb na zdravém vzduchu a ve skupině pro
větší pocit bezpečí.
Ke sportovním aktivitám se řadí i šachový kroužek velmistryně v šachu,
paní Květy Eretové, která zcela zdarma předává své zkušenosti zájemcům
o tuto královskou hru. Její kroužek v DPS Šalounova pravidelně navštěvovalo 20 seniorů.
Hlavním smyslem nabízených aktivit a kurzů je přispívat k udržení
aktivního přístupu seniorů k životu, možnosti seberealizace a navázání společenských kontaktů.
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Finanční
zpráva

Vážení přátelé Jihoměstské sociální a.s.,
na následujících stránkách si můžete prohlédnout, jak se nám podařilo
hospodařit s finančními prostředky, které jsme získali na provoz a rozvoj
sociálních služeb, jež poskytujeme.
Zejména díky dotaci Magistrátu hl. města Prahy, která byla oproti roku
2015 vyšší o 8,364 mil. Kč, jsme mohli investovat do vybavení našich sociálních služeb, zvýšit mzdy zaměstnancům a vytvořit rezervu 2 mil. Kč
na řešení sporu s VZP v souvislosti s úhradami přijatými v letech 2012
– 2015. Mohli jsme také podpořit vznik Komunitního centra MEZI DOMY,
z.ú., byť pouze půjčkou na prvotní investice.
V porovnání s předchozím rokem končí naše hospodaření se ztrátou
o 998,5 tis. nižší.
Děkujeme za podporu Městské části Praha 11, Magistrátu hl. města Prahy a všem ostatním donorům a podporovatelům. Pracujeme ze všech sil
na tom, abychom získané prostředky obratem překlápěli do kvalitní péče
všem uživatelům našich služeb.
Ing. Alice Tajerová, ekonomická náměstkyně

PS
DS
OC

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 25 386 462 Kč

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 18 383 957 Kč

–––––––––––––––––––––––––––––– 13 046 029 Kč

Tržby za vlastní výkony
Dotace MČ Praha 11
Dotace a granty MHMP
Dary
Ostatní výnosy
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Výsledek
hospodaření
za rok 2016
(v Kč)

Náklady
50x

Spotřebované nákupy

501

Spotřeba materiálu

12 427 981,94
9 387 278,86

502

Elektrická energie

2 827 726,33

504

Prodané zboží

212 976,75

51x

Služby

511

Opravy a udržování

4 838 444,11

512

Cestovné

513

Náklady na reprezentaci

518

Ostatní služby

52x

Osobní náklady

37 443 302,50

521

Mzdové náklady

26 950 023,00

523

Odměny členům orgánů společnosti

524

Zákonné sociální pojištění

527

Zákonné sociální náklady

267 295,00

528

Ostatní sociální náklady

663 843,50

53x

Daně a poplatky

22 359,50

531

Daň silniční

15 493,50

538

Ostatní daně a poplatky

54x

Jiné provozní náklady

545

Ostatní pokuty a penále

546

Odpis pohledávky

548

Ostatní provozní náklady

549

Manka a škody z provozní činnosti

55x

Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích
období a opravné položky v provozní oblasti

3 428 674,57

551

Odpisy dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku

1 428 674,57

554

Tvorba a zúčtování ostatních rezerv

2 000 000,00

56x

Finanční náklady

26 671,23

568

Ostatní finanční náklady

20 994,23

569

Manka a škody na finančním majetku

509 184,85
43 272,00
24 615,89
4 261 371,37

506 800,00
9 055 341,00

6 866,00
167 734,03
11 049,00
935,00
138 841,53
16 908,50

5 677,00

Náklady celkem

58 355 167,88

60x

Tržby za vlastní výkony a zboží

30 369 250,48

602

Tržby z prodeje služeb

30 111 306,48

604

Tržby za zboží

64x

Jiné provozní výnosy

643

Přijaté dary (nepeněžní)

24 990,00

648

Ostatní provozní výnosy

27 406 734,07

Dotace a granty MČ Praha 11

15 931 393,00

Dotace a granty MHMP

11 291 000,00

Ostatní provozní výnosy

184 341,07

66x

Finanční výnosy

273 989,79

662

Úroky

669

Přijaté dary (peněžní)

Výnosy

Výnosy celkem
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

257 944,00
27 431 724,07

12 067,79
261 922,00
58 074 964,34
-280 203,54
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Rozvaha
Aktiva
0xx
01x
013
02x
021
022
04x
041
042
06x
066
07x
073
08x
082
1xx
11x
082
13x
132
2xx
21x
041
042
22x
221
3xx
31x
311
314
315
33x
335
34x
341
345
37x
378
38x
381
385

Dlouhodobý nehmotný majetek
Software
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
Stavby
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných
movitých věcí
Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
Dlouhodobý finanční majetek
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
(Půjčky ovládající a řídící osoba)
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k softwaru
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům
movitých věcí
Materiál
Materiál na skladě
Zboží
Zboží na skladě a v prodejnách
Peněžní prostředky v pokladně
Pokladna
Ceniny
Peněžní prostředky na účtech
Bankovní účet - Česká spořitelna
Pohledávky (krátkodobé a dlouhodobé)
Pohledávky z obchodních vztahů
Zálohy poskytnuté
Ostatní pohledávky
Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
Pohledávky za zaměstnanci
Zúčtování daní a poplatků
Daň z příjmů
Ostatní daně a poplatky
Jiné pohledávky a závazky
Jiné pohledávky
Přechodné účty aktiv a pasiv
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Aktiva celkem

Na počátku
období ke dni
31. 12. 2015

Na konci
období ke dni
31. 12. 2016

5 581 325,60
42 800,00
42 800,00
13 371 789,60
343 831,60

5 361 896,24
42 800,00
42 800,00
13 455 440,61
0,00

13 027 958,00

13 455 440,61

0,00
0,00
0,00
0,00

248 930,40
64 130,00
184 800,40
600 000,00

0,00

600 000,00

-42 800,00
-42 800,00
-7 790 464,00

-42 800,00
-42 800,00
-8 942 474,77

-7 790 464,00

-8 942 474,77

241 277,95
209 362,07
209 362,07
31 915,88
31 915,88
2 654 007,04
148 275,00
142 005,00
6 270,00
2 505 732,04
2 505 732,04
3 822 129,87
2 381 537,85
1 352 461,80
1 029 076,05
0,00
82 409,00
82 409,00
89 674,00
89 558,00
116,00
772,11
772,11
1 267 736,91
303 704,91
964 032,00
12 298 740,46

143 386,37
122 148,87
122 148,87
21 237,50
21 237,50
5 629 760,55
246 428,00
117 828,00
128 600,00
5 383 332,55
5 383 332,55
3 650 271,62
2 486 132,20
1 377 511,20
1 089 221,00
19 400,00
43 302,00
43 302,00
74 024,00
5 049,00
68 975,00
493,68
493,68
1 046 319,74
140 472,00
905 847,74
14 785 314,78
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Analyticky ke dni 31. 12. 2016 (v Kč)
Pasiva
3xx
32x
321
325
33x
331
333

Závazky (krátkodobé)
Závazky z obchodních vztahů
Ostatní závazky
Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
Zaměstnanci
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
Zúčtování s instituacemi sociálního zabezpečení a zdravotního
336
pojištění
34x
Zúčtování daní a dotací
341
Daň z příjmů
342
Ostatní přímé daně
37x
Jiné pohledávky a závazky
379100 Jiné závazky
38x
Přechodné účty aktiv a pasiv
383
Výdaje příštích období
384
Výnosy příštích období
385
Dohadné účty pasivní
4xx
41x
Základní kapitál a kapitálové fondy
411
Základní kapitál
413
Ostatní kapitálové fondy
42x
Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření
426
Jiný VH minulých let
429
Neuhrazená ztráta minulých let
43x
Výsledek hospodaření
431
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
45x
Rezervy
459
Ostatní rezervy
Pasiva celkem

Na počátku
období ke dni
31. 12. 2015

Na konci
období ke dni
31. 12. 2016

4 199 495,62
483 478,99
477 761,99
5 717,00
2 370 947,00
1 462 266,00
68 903,00

5 469 910,81
870 159,06
870 159,06
0,00
2 857 881,68
1 767 894,00
59 497,68

839 778,00

1 030 490,00

166 958,00
0,00
166 958,00
7 090,00
7 090,00
1 171 021,63
0,00
453 410,00
717 611,63
8 099 244,84
13 392 358,10
11 929 400,00
1 462 958,10
-4 014 410,00
-141 481,67
-3 872 928,33
-1 278 703,26
-1 278 703,26
0,00
0,00
12 298 740,46

233 848,00
0,00
233 848,00
7 090,00
7 090,00
1 500 932,07
893 343,07
377 959,00
229 630,00
9 315 403,97
13 392 358,10
11 929 400,00
1 462 958,10
-5 796 750,59
-503 637,33
-5 293 113,26
-280 203,54
-280 203,54
2 000 000,00
2 000 000,00
14 785 314,78
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Zpráva
o vztazích
mezi
propojenými
osobami

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami dle zákona č. 90/2012
Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) ve znění pozdějších předpisů (§ 82).
Účetní období: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
Předkládá představenstvo: předseda představenstva
Tato zpráva o vztazích mezi propojenými osobami zpracovaná dle § 84,
odst. 1 ZOK je připojena k výroční zprávě společnosti.
OVLÁDANÁ OSOBA
Jihoměstská sociální a.s. sídlo Praha 4 - Háje, Ocelíkova 672/1, PSČ 149 41
identifikační číslo 284 61 835, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová
značka B 14669 (dále jen „ovládaná osoba“)
OVLÁDAJÍCÍ OSOBA
Městská část Praha 11 sídlo Praha 4 – Háje, Ocelíkova 672/1, PSČ 149 41
identifikační číslo 002 31 126 (dále jen „ovládající osoba“)
STRUKTURA VZTAHŮ MEZI OSOBAMI
podle § 82, odst. 2 písm. a) ZOK je ovládající osoba jediným akcionářem
ovládané osoby.
Osoby ovládané stejnou ovládající osobou:
Jihoměstská majetková a.s.
se sídlem Praha 4 - Háje, Ocelíkova 672/1, PSČ 149 00
IČO: 281 99 081
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl
B, vložka 12900
jediný akcionář Městská část Praha 11, IČO: 002 31 126
Jihoměstská sociální a.s.
se sídlem Praha 4 - Háje, Ocelíkova 672/1, PSČ 149 41
IČO: 284 61 835
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl
B, vložka 14669
jediný akcionář Městská část Praha 11, IČO: 002 31 126
Kulturní Jižní Město o. p. s.
se sídlem Praha 4, Malenická 1784, PSČ 148 00
IČO: 279 11 225
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským
soudem v Praze oddíl O, vložka 497
zakladatel Městská část Praha 11, IČO: 002 31 126
Sportovní Jižní Město o. p. s.
se sídlem Praha 4, Ocelíkova 672/1, PSČ 149 41
IČO: 283 66 115
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským
soudem v Praze oddíl O, vložka 559
zakladatel Městská část Praha 11, IČO: 002 31 126
Ovládaná osoba ovládá tyto další osoby:
Komunitní centrum MEZI DOMY, z.ú.
se sídlem Praha 4 - Háje, Ocelíkova 672/1, PSČ 149 41
IČO: 052 82 471
zapsaná v rejstříku ústavů vedeném Městským soudem v Praze oddíl U,
vložka 472
zakladatel Jihoměstská sociální a.s., IČO: 284 61 835
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1.	Úloha ovládané osoby podle § 82 odst. 2 písm. b) ZOK
Ovládající osoba je jediným akcionářem/vlastníkem ovládané osoby.
2.	Způsob a prostředky ovládání podle § 82 odst. 2 písm. c) ZOK
	Ovládající osoba jako jediný akcionář ovládané osoby volí představenstvo a dozorčí radu ovládané osoby.
3.	Přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která
byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takové jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle
poslední účetní závěrky podle § 82 odst. 2 písm. d) ZOK
Žádné takové jednání se neuskutečnilo.
4.	Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou
ovládající nebo mezi osobami ovládanými podle § 82 odst. 2
písm. e) ZOK
	Smlouva č. NS 1502-01/NP
Předmět: Pronájem objektu Křejpského 1502 – Stravovací centrum
Pronajímatel: MČ Praha 11
Nájemce: Jihoměstská sociální a.s.
Účinnost smlouvy: od 1. 5. 2011
Cena: 243 420,- Kč/rok
Způsob úhrady: převodem
Smlouva č. SV 2146-02/V
Předmět: Výpůjčka nebytových prostor v DPS Blatenská 2146
Půjčitel: MČ Praha 11
Vypůjčitel: Jihoměstská sociální a.s.
Účinnost smlouvy: od 1. 4. 2009
Cena: energie
Způsob úhrady: převodem
Smlouva č. SV 2025-02/V
Předmět: Výpůjčka nebytových prostor v DPS Šalounova 2025
Půjčitel: MČ Praha 11
Vypůjčitel: Jihoměstská sociální a.s.
Účinnost smlouvy: od 1. 4. 2009
Cena: energie
Způsob úhrady: převodem
Smlouva č. SV 1952-02/V
Předmět: Výpůjčka nebytových prostor v DBB Petýrkova 1952
Půjčitel: MČ Praha 11
Vypůjčitel: Jihoměstská sociální a.s.
Účinnost smlouvy: od 1. 4. 2009
Cena: energie
Způsob úhrady: převodem
Smlouva č. NS 0670-01/N
	Předmět: Podnájem objektu Janouchova 670/1 – Ošetřovatelské centrum a Domov pro seniory JM
Nájemce: Jihoměstská majetková a.s.
Podnájemce: Jihoměstská sociální a.s.
Účinnost smlouvy: od 1. 10. 2009
Cena: 388 341,36 Kč/rok
Způsob úhrady: převodem
5.	Posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma, a posouzení jejího vyrovnání podle § 71 a 72 v souladu s § 82 odst. 2 písm. f) ZOK
Ovládané osobě újma nevznikla.
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6.	Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi osobami
s uvedením, zda převládají výhody nebo nevýhody a jaká z toho
pro ovládanou osobu plynou rizika. Jakým způsobem a v jakém
období byla nebo bude vyrovnána případná újma podle § 71 a 72
ZOK v souladu s § 82 odst. 4 ZOK
	V průběhu účetního období nebyla v zájmu či na popud osoby ovládající a propojené osoby ze strany ovládané osoby přijata či uskutečněna
žádná jiná opatření mimo rámec běžných opatření uskutečňovaných
ovládanou osobou ve vztahu k ovládající osobě jako akcionáři ovládané
osoby. V průběhu účetního období nebyla v zájmu či na popud ovládající a propojené osoby ze strany ovládané osoby přijata či uskutečněna
žádná jiná plnění a protiplnění mimo rámec běžných plnění a protiplnění
uskutečňovaných ovládanou osobou ve vztahu k osobě ovládající jako
akcionáři ovládané osoby.
	V roce 2016 tedy nebyla poskytnuta žádná další plnění, která by měla
dopad na hospodaření ovládané osoby v uvedeném účetním období,
kromě dotací schválených Zastupitelstvem MČ Praha 11 dne 21. 1.
2016 ve výši 16 000 000 Kč (slovy: šestnáctmilionů korun českých),
ve výši 156 560 Kč (slovy: stopadesátšesttisícpětsetšedesát korun
českých), ve výši 150 000 Kč (slovy: stopadesáttisíc korun českých),
dotace schválené Zastupitelstvem MČ Praha 11 dne 21. 4. 2016 ve výši
50 000 Kč (slovy: padesáttisíc korun českých), dotace schválené Zastupitelstvem MČ Praha 11 dne 16. 6. 2016 ve výši 23 000 Kč (slovy:
dvacettřitisíc korun českých).
	Ovládaná společnost prohlašuje, že jí nevznikla z titulu uzavření výše
uvedených smluv, výše uvedených jiných právních úkonů, ostatních
opatření a poskytnutých plnění či přijatých protiplnění žádná újma.
	Ovládaná společnost prohlašuje, že poskytla na úhradu provozních
a investičních nákladů nově vzniklého subjektu Komunitní centru MEZI
DOMY, z.ú., který založila, půjčku 600 000 Kč (slovy:šestsettisíc korun
českých) na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 3. 8. 2016.
7. Prohlášení statutárního orgánu ovládané osoby
	Statutární orgán společnosti Jihoměstská sociální a.s. prohlašuje, že
kromě v této zprávě uvedených smluvních vztahů k ovládající osobě
neuzavřela ovládaná osoba v roce 2016 jiné smlouvy s ovládající osobou nebo osobou ovládanou stejnou ovládající osobou. Dále prohlašuje,
že ovládaná osoba neučinila ve prospěch ovládající osoby jiné právní
úkony, než jsou uvedené v této zprávě a že nepřijala a neuskutečnila
v zájmu ovládající osoby jiná opatření, než jsou uvedená v této zprávě.

V Praze 31. 5. 2017
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Vyjádření dozorčí rady k návrhu představenstva
na úhradu ztráty za rok 2016
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Vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce
za rok 2016

46

Vyjádření dozorčí rady ke zprávě auditora
o ověření účetní závěrky za rok 2016
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Vyjádření dozorčí rady ke zprávě o vztazích
mezi propojenými osobami
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