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Úvodní
slovo

Vážení zájemci o činnost naší společnosti,
dovolte mi, abych na úvod výroční zprávy nastínil hlavní úkoly a cíle společnosti a informoval Vás, jakými tématy společnost v roce 2017 žila.
Hlavním úkolem Jihoměstské sociální a.s., jako významného poskytovatele sociálních služeb seniorům a hendikepovaným občanům pražského
Jižního Města, je uspokojení všech požadavků v oblasti pečovatelské
služby a odlehčovací služby pro rodinné příslušníky, kteří o své blízké
pečují doma, a to v kvalitě, která odpovídá zákonným i etickým požadavkům doby. U Domova pro seniory Jižní Město, kde je poptávka po tomto
druhu péče dlouhodobě neuspokojena, je naším úkolem maximální využití lůžkové kapacity a zajištění péče o seniory na vysoké úrovni, včetně
pestré nabídky aktivizačních programů.
Další velkou oblastí naší práce je vytváření široké nabídky aktivit seniorům mimo rámec sociální služby a podpora klubů seniorů Jižního Města,
jejíž úkolem je umožnit seniorům žít aktivně, společensky a udržovat se
v dobré kondici jak fyzické, tak duševní. Rozsah této nabídky narůstal
i v roce 2017, a to v oblasti kurzů, přednášek, vycházek, cyklovyjížděk
i sportovních a společenských akcí. Tato činnost byla seniory vítána,
počet akcí je však omezen jak personálními kapacitami, tak finančními
prostředky.
Abychom mohli naše služby poskytovat kvalitně, pracovali jsme aktivně
na doplnění a stabilizaci pracovního týmu. Zvyšovali jsme mzdy, věnovali
jsme péči vzdělávání pracovníků i zlepšování atmosféry na pracovištích.
Pro větší spokojenost klientů a ke zlepšení materiálně technických
podmínek našich pracovišť, jsme navázali kontakty s pracovníky Jihoměstské majetkové a.s. (která spravuje všechny objekty, ve kterých
poskytujeme sociální služby) formou pravidelných setkávání. Úzce jsme
spolupracovali s pracovníky Úřadu městské části Prahy 11, především
pak odboru sociálních věcí a zdravotnictví.
V tomto roce se též úspěšně rozvíjela aktivita Komunitního centra Mezi
domy, které je prostorem mezigeneračního setkávání obyvatel této lokality.
Za vytváření finančních podmínek pro naší práci je třeba poděkovat jak
Městské části Praha 11 a Hlavnímu městu Praze, tak celé řadě dárců
a podporovatelů, kteří se podílejí na dofinancování akcí pro seniorskou
veřejnost. Rád bych poděkoval za aktivní přístup na cestě ke stabilizaci
společnosti a zlepšování kvality péče všem pracovníkům Jihoměstské
sociální a.s. i Komunitního centra MEZI DOMY, z.ú. Za dobrou spolupráci
děkuji i radě městské části, představenstvu společnosti i členům dozorčí
rady.

Ing. Petr Dvořák
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 2017. Údaje
předkládané v této zprávě vychází z auditovaných účetních výkazů společnosti za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.
Dovolte mi, prosím, abych Vás v úvodu tohoto dokumentu informoval
o činnosti představenstva v loňském roce.
V průběhu roku 2017 nastala řada změn v personálním složení vedení
Jihoměstské sociální a.s. (dále jen JMS). Mgr. Ivan Černovský ukončil
pracovní poměr v JMS a.s. k 31. 5. 2017 a nahradil ho Ing. Petr Dvořák,
který se pozice ředitele společnosti ujal k 3. 7. 2017.
V průběhu roku také došlo k několika změnám ve složení představenstva
JMS a.s. Dosavadní člen Mgr. Jiří Janoušek byl 26. 1. 2017 zvolen předsedou představenstva JMS a.s. Ke stejnému dni byla z pozice místopředsedkyně odvolána paní Alžběta Šafránková a místopředsedou představenstva JMS a.s. byl zvolen Mgr. Tomáš Jileček. Ke 2. 5. 2017 byly
ukončeny členské funkce paní Alžbětě Šafránkové a Mgr. Haně Kuncové.
Ke stejnému dni pak byla členkou představenstva JMS a.s. jmenována
Mgr. Kristýna Půtová.
Představenstvo se v roce 2017 scházelo v pravidelných časových intervalech, celkově proběhlo 11 řádných zasedání představenstva JMS a.s.,
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 obou ředitelů JMS a.s. jsme pokračovali v narovnávání
vztahů se zdravotními pojišťovnami, podařilo se zajistit navýšení mezd
pracovníků JMS a.s., a to vše při dosažení ekonomických a finančních
výsledků fungování společnosti, o čemž najdete podrobnosti na dalších
místech v této výroční zprávě.
Hlavní aktivity společnosti v roce 2017 směřovaly k personální stabilizaci zaměstnanců, dořešení potřebných úkonů na poli bezpečnosti práce
a dalších potřebných úkonů v rámci personálních záležitostí. Klíčovými
úkoly nadále zůstávají 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 2017 se již naplno podařilo začlenit do zájmových
činností a aktivizace seniorů Prahy 11 Kavárnu a Komunitní centrum
MEZI DOMY v Křejpského ulici. Vznikl zde stále hojněji navštěvovaný
prostor pro mezigenerační občanské setkávání.
Ve spolupráci s MČ Praha 11 pokračují přípravy na rekonstrukci Domova seniorů a Odlehčovacího centra Janouchova. Plánujeme dovybavení
elektricky polohovatelnými lůžky a zlepšení prostoru a zázemí pro klienty i zaměstnance JMS a.s.
V průběhu roku 2017 proběhl v JMS a.s. forenzní audit, který pojmenoval
nedostatky v minulosti na straně vedení a orgánů JMS a.s. Následně představenstvo společnosti konstatovalo, že v aktuálních postupech a činnostech
JMS a.s. a fungování orgánů společnosti shledává správná nastavení a řešení.
Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem členům orgánů společnosti,
zaměstnancům, vedení JMS a.s., 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. – 26. 1. 2017
Předseda: neobsazená funkce
Místopředsedkyně: Alžběta Šafránková
Členové: Mgr. Tomáš Jileček, Mgr. Hana Kuncová,
Ing. Petr Jirava, Mgr. Jiří Janoušek
Představenstvo 26. 1. 2017 – 2. 5. 2017
Předseda: Mgr. Jiří Janoušek
Místopředseda: Mgr. Tomáš Jileček
Členové: Mgr. Hana Kuncová, Ing. Petr Jirava, Alžběta Šafránková
Představenstvo 2. 5. 2017 – 31. 12. 2017
Předseda: Mgr. Jiří Janoušek
Místopředseda: Mgr. Tomáš Jileček,
Členové: Ing. Petr Jirava, Mgr. Kristýna Půtová
Dozorčí rada 1. 1. 2017 – 2. 5. 2017
Členové: Irena Řivnáčová (předseda), Mgr. Rudolf Bohumil Blažek,
Ph.D., Ing. Ladislav Kos, ml.
Dozorčí rada 2. 5. 2017 – 31. 12. 2017
Členové: Mgr. Rudolf Bohumil Blažek, Ph.D. (předseda),
Mgr. Gabriela Hostomská, Ing. Martin Horák
Ředitel 1. 1. 2017 – 31. 5. 2017 Mgr. et Mgr. Ivan Černovský
Ředitel od 3. 7. 2017 – Ing. Petr Dvořák
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 2017 neměla aktivity v ochraně životního prostředí.
Společnost během období roku 2017 neměla aktivity v oblasti výzkumu
a vývoje.
Jihoměstská sociální a.s. je zakladatelem Komunitního centra
MEZI DOMY, z.ú. (vznik 4. 8. 2016).
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Kdo jsme
a kam
směřujeme

Informace o plnění podnikatelské strategie společnosti za rok 2017
•	Byla provedena reorganizace sociální služby – pečovatelská služba vč.
nového nastavení kapacit a změny organizačního řádu.
•	Jihoměstská majetková a.s. na základě našeho zadání objednala projekt
rekonstrukce střediska osobní hygieny (dále jen SOH) v DPS Šalounova.
Byla zpracována a schválena dispoziční studie.
•	Je zpracován seznam vybavení a vybrány prostory pro vznik půjčovny
kompenzačních pomůcek. Po doplnění o postele bude zveřejněna nabídka klientům.
•	Byly ukončeny spory s OZP smírem. Reagujeme na žalobu VZP podanou
k soudu. Vytvořili jsme rezervu pro případné vratky VZP.
•	Sledovali jsme využití lůžek v pobytových sociálních službách. Bylo dosaženo obložnosti v DS 98 % a v OC 82 %.
•	Podali jsme žádost o registraci nových lůžek domova pro seniory na celkem 79 a současně o snížení počtu lůžek v odlehčovacím centru na 10.
Změna byla schválena od 1. 1. 2018.
•	V součinnosti s MČ P 11 jsme se podíleli na zadání pro výběrové řízení
na projektanta rekonstrukce části objektu Vejvanovského pro rozšíření
domova pro seniory.
•	V součinnosti s MČ Prahy 11 jsme pracovali na zadání studie rekonstrukce
Domova pro seniory a Odlehčovacího centra Janouchova.
•	V součinnosti s Jihoměstskou majetkovou a.s. a MČ Praha 11 byly stavebně upraveny prostory denní místnosti personálu a sociální zařízení v části
užívané Komunitním centrem MEZI DOMY, z.ú. v objektu Stravovacího
centra Křejpského.
•	PR organizace – probíhala komunikace na sociálních sítích s veřejností,
průběžně byly vydávány letáky informující o akcích JMS a Komunitního
centra MEZI DOMY. Informace také vycházely pravidelně v měsíčníku
Klíč, v prosinci byla vydána 11Revue.
Podnikatelská strategie pro rok 2018
Sociální služby
•	Dokončení reorganizace sociální služby – pečovatelská služba.
•	Reorganizace sociálních služeb – domov pro seniory, odlehčovací služba
v souvislosti se změnou kapacit služeb.
•	Při významném snížení počtu lůžek odlehčovacího centra udržení jejich
využití v ročním průměru nad 70 %.
•	Zahájení dobrovolnického programu jako podpory služeb domov pro seniory a odlehčovací centrum.
Investice
•	Ve spolupráci s Jihoměstskou majetkovou a.s. rekonstrukce SOH v DPS
Šalounova a příprava rekonstrukce SOH v DPS Blatenská.
•	Spolupráce s MČ Praha 11 na přípravě výstavby rozšíření Domova pro
seniory v části objektu Vejvanovského 1610/1.
•	Spolupráce s MČ Praha 11 na přípravě rekonstrukce a dostavby Domova
pro seniory a Odlehčovacího centra Janouchova.
•	Ve spolupráci s Jihoměstskou majetkovou a.s. pokračování rekonstrukce
zázemí Stravovacího centra Křejpského.
•	V případě obdržení dotace v OP Praha – pól růstu ČR zahájení projektu rozšíření prostor Komunitního centra MEZI DOMY, z.ú. o klubovny v nástavbě.
•	Příprava druhé etapy rozšíření Komunitního centra MEZI DOMY, z.ú. –
provedení rekonstrukce zahrady pro více generací.
Ekonomika, PR
•	Dořešení sporu s VZP týkající se zdravotní péče v DS, OC Janouchova
v letech 2012 -2015.
•	Udržení naplánovaného vyrovnaného rozpočtu organizace.
•	PR organizace – propagace pečovatelských kapacit, vydávání 11Revue,
komunikace na sociálních sítích s veřejností.
Ostatní
• Zahájení provozu půjčovny kompenzačních pomůcek, prezentace veřejnosti.
•	Udržení rozsahu volnočasových aktivit pro seniory Jižního Města, v případě finančních možností rozšíření nabídky akcí o výlety.
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Organizační
struktura
k 31. 12. 2017

PŘEDSTAVENSTVO
DOZORČÍ RADA
ŘEDITEL
Metodik
Asistent ředitele
Personalista
Fundraiser
Sociální pracovník poradenství a volnočasové aktivity
Vedoucí Domova pro seniory a Odlehčovacího centra
		
Pracovníci úklidu
		 Recepční
		 Údržbář
Vrchní sestra
		
Zdravotní sestry
		
Nutriční terapeut
Vedoucí přímé obslužné péče
		
Pracovníci v sociálních službách
Sociální pracovník
Aktivizační pracovník
Vedoucí pečovatelské služby
Koordinátor pečovatelské služby
		 Pracovníci v sociálních službách pro terénní pečovatelskou
službu
	Koordinátor pro domy s pečovatelskou službou
a bezbariérového bydlení
	Pracovníci v sociálních službách pro domy s pečovatelskou
službou a bezbariérového bydlení
ZÁSTUPCE ŘEDITELE PRO EKONOMIKU
Hlavní účetní
Účetní, pokladní
Účetní
Správce majetku
Vedoucí stravovacího a technického provozu
		
Asistent vedoucího stravovacího a tech. provozu
		
Pracovníci v soc. službách pro rozvoz obědů
Zástupce vedoucího stravovacího provozu
		
Vedoucí kuchaři
		 Kuchaři
		
Pomocné síly v kuchyni
Zástupce vedoucího technického provozu, vedoucí IT
		
Řidiči / údržbáři
		
Údržbáři / řidiči
		 Pradleny
		
Pracovníci úklidu
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Naši lidé
k 31. 12. 2017
ŘEDITELSTVÍ:
Ing. Dvořák Petr – ředitel
Ing. Tajerová Alice – zástupce ředitele pro ekonomiku
Mgr. Al - Amelová Kateřina - účetní
Bc. Holubová Jana – sociální pracovnice, akce, kluby, soc. poradenství
Hovorková Věra – účetní a pokladní
Ing. Jurková Ľudmila - účetní
Matoušková Danuše – správce majetku
Švecová Jitka, DiS. - metodik
Mgr. Vernerová Jana - fundraiser
Vintrová Dana – asistentka ředitele
Zástěrová Jaroslava – personalistka
TECHNICKÝ PROVOZ:
Ing. Hodek Petr – zástupce vedoucí tech. provozu, vedoucí IT
Bylová Anna – uklízečka
Hub Ondřej – řidič-údržbář
Kutina Karel – údržbář-řidič
Medřická Jitka - pradlena
Mendlík Jiří – údržbář-řidič
Pešáková Františka - pradlena
Schnaubelt Miroslav – řidič-údržbář
Skřepský Dominik – řidič-údržbář
Vojtašovič Miroslav – řidič-údržbář
STRAVOVACÍ PROVOZ:
Velebilová Hana – vedoucí stravovacího a technického provozu
Tyluš Mečislav – zástupce vedoucí stravovacího provozu
Louvarová Silvie – asistentka
SC Křejpského
Belák Ján – kuchař
Hotová Eva – pomocná síla v kuchyni
Moravcová Valja – pomocná síla v kuchyni
Souček Tomáš – kuchař
Šubrtová Dana – vedoucí kuchařka
Votavová Božena – pomocná síla v kuchyni
DS+OC Janouchova
Nardelliová Květuše - kuchařka
Špačková Jana – pomocná síla v kuchyni
Tylová Ivana – pomocná síla v kuchyni
Votava Martin – pomocná síla v kuchyni
Zeťka Petr – vedoucí kuchař
Pracovníci v sociálních službách, rozvoz obědů:
Hrůšová Pavlína
Jánová Daniela
Karásková Helena
Kodítková Alena
Pechová Vendulka
Schnaubeltová Martina
Šustrová Monika
Babiak Peter
Hub Adam
Podzemský Matěj
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA:
Vránová Dominika, DiS. – vedoucí pečovatelské služby
Terénní pečovatelská služba:
Mgr. Holasová Lenka – koordinátorka pečovatelské služby
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
Zimová Eva
DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠALOUNOVA A BLATENSKÁ
A DŮM S BEZBARIÉROVÝMI BYTY PETÝRKOVA:
Podzemská Gabriela – koordinátorka pečovatelské služby
Pracovníci v sociálních službách:
Bulková Hana
Hubová Markéta
Künzelová Jana
Vobrová Ilona
Prokšíková Iveta
Steigerová Jana
Švecová Marta
Zichová Eva
Humlová Jitka
Kobzová Lenka
DOMOV SENIORŮ A ODLEHČOVACÍ CENTRUM JANOUCHOVA:
Mgr. Brož Oldřich – vedoucí DS a OC Janouchova
Bc. Hruša Martin – vedoucí přímé obslužné péče a sociální pracovník
Mgr. Krybusová Klára – sociální pracovnice
Batovcová Zuzana – aktivizační pracovnice
Růžičková Šárka – aktivizační pracovnice
Kopečný Igor – údržbář
Janeček Jiří, Vašíček František – recepční
Dančová Veronika, Nebovidská Miroslava – uklízečky
Zdravotní úsek DS a OC Janouchova
Janečková Marta – vrchní sestra
Hornychová Veronika, DiS. – nutriční terapeutka
Zdravotní sestry:
Lehocká Jolana
Skorunková Jana
Turková Eva
Zádová Ivana
Zemanová Monika
MUDr. El Sammanová Lucie – lékař
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Pracovníci v sociálních službách DS Janouchova
Benešovská Zdeňka
Biedermannová Ivana
Drahorádová Františka
Kolářová Petra
Koubová Magdaléna
Koutná Dana
Křapková Romana
Letovská Zdeňka
Moulíková Ivana
Sedláčková Mária
Sigmundová Jana
Šťastná Jaroslava
Štěpánková Irena
Zemanová Jana
Pracovníci v sociálních službách OC Janouchova
Bouchalová Martina
Drahorádová Lucie
Dvořáková Romana
Francová Marcela
Goldová Adriana
Goldová Alena
Hroníková Dana
Motlová Jana
Novák Václav
Rošková Marcela
Ing. Sláčíková Olga
Zemanová Kateřina
KLUBY SENIORŮ:
Vedoucí klubů seniorů:
Pašková Alena
Kašná Jaroslava
Rysková Věra
Šulcová Božena
Kovářová Jana
Kozlovská Marcela
Aktivizace seniorské veřejnosti
Lektoři:
Mgr. Mandlerová Olga
Mgr. Obermajerová Jindřiška
Mgr. Kindlová Hana
Mgr. Potůčková Jana
Ing. Sadilek Václav
Mgr. Šimon Jiří
Bc. Taller Lukáš
Mgr. Veselá Lucie
Turistické procházky:
Kittlerová Vladimíra – procházky Nordic Walking
Ing. Kukačková Jitka
Vaňková Věra
Spáčilová Jarmila
Komentované vycházky po Praze:
Mgr. Burianová Jelena
Přednášky:
Mgr. Kobrová Alena
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Pečovatelská
služba

Tým terénní pečovatelské služby pomáhá lidem se sníženou soběstačností (z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního či kombinovaného postižení) setrvat co nejdéle ve známém domácím prostředí
při snaze zachování maximální míry dosavadního způsobu života uživatelů a podpory jejich soběstačnosti. Důraz je kladen na individuální
potřeby a tak i samotná péče je poskytována individuálně dle potřeb
každého uživatele – od hodinového úklidu domácnosti jednou měsíčně
až po dennodenní několikahodinovou soustavnou péči u uživatelů upoutaných na lůžko.
Služby
Naši pracovníci v sociálních službách pomáhají uživatelům při zvládání
běžných úkonů péče o svou osobu, hygieny, podávají stravu, zajišťují
nákupy a běžný úklid, doprovází k lékaři, pomáhají s oblékáním a samozřejmě zajišťují rozvoz obědů.

Dominika Vránová, DiS.
vedoucí PS

Mimo tyto nasmlouvané činnosti poskytují také to, co nasmlouvat nelze
– podporu, úsměv, pocit jistoty, možnost popovídat si. Ne každý uživatel
pečovatelské služby má rodinné příslušníky či známé, kteří mu pomáhají. Mnohdy je náš pracovník jediným člověkem, se kterým uživatel přijde
během dne do kontaktu. Obyčejný dovoz oběda pak není pouze poskytnutí stravy, ale vítaným sociálním kontaktem, možnost prohodit několik
vět. A co je nejdůležitější – uživatel má jistotu, že ho v čase dovážky
oběda náš pracovník uvidí a v případě, že nastala mimořádná situace
(pád uživatele, bezvědomí uživatele), dostane se mu pomoci.
Tým
K naší radosti máme v týmu pečovatelské služby velmi nízkou fluktuaci
zaměstnanců. Tým pracovníků úspěšně navyšujeme s ohledem na rostoucí poptávku jak po přímé péči, tak po zajištění oběda. V průběhu roku
2017 jsme v našich řadách uvítali 7 nových pracovníků v sociálních službách, včetně nové koordinátorky pro terénní pečovatelskou službu.
Naše pečovatelská služba v sobě zahrnuje:
•	pracovníky, kteří mají na starost rozvoz obědů uživatelům bydlících
na Praze 11,
•	pracovníky terénní pečovatelské služby, kteří se starají o uživatele
v jejich bytech na Praze 11,
•	pracovníky, kteří poskytují péči obyvatelům DPS Blatenská, DPS Šalounova a DBB Petýrkova.
Stále je jednou z našich priorit, aby každý uživatel pečovatelské služby
měl svého klíčového pracovníka. Jsme rádi, že toto není naplněno pouze
po formální stránce, ale že skutečně každý uživatel zná svého klíčového
pracovníka a ví, že následující den přijde znovu. Uvědomujeme si, že
naši uživatelé mají potřebu jistoty a určité neměnnosti a ne každému
vyhovuje si několikrát v týdnu zvykat na novou tvář.
Zkvalitňování péče
S ohledem na snahu zvyšovat kvalitu poskytované péče byla zahájena
práce na nové metodice. Také byla zavedena supervize pro pracovníky
v přímé péči i supervize pro střední management, který má pečovatelskou službu na starost po kvalitativní a metodické stránce. Jako každý
rok i v roce 2017 byl kladen důraz na povinné vzdělávání všech pracovníků v sociálních službách.
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Podařilo se nám dosáhnout větší flexibility v rámci jednotlivých míst poskytované péče, a tím docílit větší zastupitelnosti při neplánované absenci pracovníka. Pracovník z rozvozu obědů je tak schopen zastoupit
pracovnici v domě s pečovatelskou službou a stejně tak pracovnice v terénu je schopna zastoupit pečovatelku v domě s bezbariérovými byty.
Využití služby
V roce 2017 pečovatelskou službu aktivně využívalo 895 uživatelů
(z toho 614 žen a 281 mužů).
Věkový průměr byl 79,3 let. Přičemž jsme poskytovali péči 90 uživatelům ve věkovém rozpětí 90 – 102 let.
ČETNOST ČERPANÝCH ÚKONŮ V R. 2017:
Odběr obědů

680 uživatelů

Rozvoz obědů

566 uživatelů

Nákup

380 uživatelů

Úklid

260 uživatelů

Pomoc s hygienou

109 uživatelů

Pomoc s přípravou jídla či jeho podáváním

105 uživatelů

Praní prádla

104 uživatelů

Doprovody k lékaři

40 uživatelů
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Stravovací
a technický
provoz

Hana Velebilová
vedoucí stravovacího a technického
provozu

Stravovací provoz
Stravovací centrum Křejpského zabezpečuje obědy pro:
• klienty terénní pečovatelské služby
• obyvatele domů s pečovatelskou službou
• 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 zdravotním postižením (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 roce 2017 došlo k rozšíření rozvozové trasy o jednu, tedy na celkový počet
čtyř posádek rozvážejících obědy. Tím došlo k optimalizaci počtu rozvážených obědů na jedno vozidlo.
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. V rámci oběda má uživatel možnost
výběru ze tří druhů jídel (s výjimkou víkendů a svátků). S ohledem na přání
či zdravotní stav klienta je možné stravu upravit na mletou či mixovanou.
Technický provoz
Technický provoz zabezpečuje IT provoz společnosti, správu autoparku a základní údržbu objektů, v nichž společnost poskytuje své služby.
V současné době provozujeme 7 automobilů. 5 vozů napomáhá při zajišťování terénní pečovatelské služby, 2 vozy slouží pro technické zabezpečení
a potřeby ředitelství. Vozy pro pečovatelskou službu obsluhuje 6 řidičů.
V roce 2017 jsme zvýšili profesní požadavky na řidiče a po absolvování kurzu pracovníků v sociálních službách se stali součástí terénní pečovatelské
služby.
Naše vozy najezdily v roce 2017 v rámci poskytování pečovatelské služby
38 700 km.

Stravovací provoz v roce 2017
Počet
Počet
obědů
Počet
obědů
Průměrný zaměstPočet
Průměrný
obědů
pečovatelpočet
nanců
obědů
počet
zaměstMěsíc
ské služby
obědů
a ostat- stravovací
obědů
nanců
stravovací na praních
centrum na svátek DS + OC
centrum covní den strávníků
(so-ne)
a víkend
Janou(po-pá)
stravovací
chova
centrum
Leden
8 329
379
545
891
99
476
Únor
7 486
374
511
792
99
417
Březen
8 543
371
658
735
92
499
Duben
6 500
361
474
1 136
95
494
Květen
7 463
355
579
912
91
471
Červen
7 297
332
510
748
94
469
Červenec
5 782
304
501
1 006
84
398
Srpen
7 091
308
686
635
79
381
Září
6 497
325
547
814
81
430
Říjen
7 673
349
640
778
86
527
Listopad
7 410
353
647
773
86
497
Prosinec
6 215
327
528
1 035
86
480
CELKEM
86 286
345
6 826
10 255
90
5539

Celodenní Průměrný
stravování
počet
Počet
klientů
stravostravovaDS + OC
vaných ných osob
Janouklientů
celkem
chova
na den
2 185
1 987
2 332
2 341
2 421
2 445
2 462
2 435
2 361
2 482
2 421
2 379
28 251

70
71
75
78
78
82
79
79
79
80
81
77
77

12 426
11 193
12 767
10 945
11 846
11 469
10 149
11 228
10 649
12 100
11 748
10 637
137 157
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Domov pro
seniory Jižní
Město
a Odlehčovací
centrum
Janouchova

Domov pro seniory Jižní Město
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 terénní pečovatelskou službu, která těmto osobám pomáhá setrvat co nejdéle v jejich domácím prostředí. Kapacita Domova pro seniory JM byla v roce 2017 50 lůžek. V roce 2017 byla služba
poskytována 72 osobám.
Odlehčovací centrum Janouchova
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 a je poskytována nejdéle po dobu 3 měsíců. V roce 2017 disponovala
kapacitou 39 lůžek. V roce 2017 využilo odlehčovací službu 112 klientů.
Domov pro seniory i Odlehčovací centrum 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.

Mgr. Bc. Oldřich Brož
vedoucí DS a OC

76 - 85

31 %

86 - 95

47 %

VĚKOVÉ SLOŽENÍ KLIENTŮ K 31. 12. 2017
Domov pro seniory i Odlehčovací centrum
Věková pásma
60 - 65
66 - 75
76 - 85
86 - 95

66 - 75

Počet klientů
3
14
25
37

60 - 65

18 %

4%

Muž
SLOŽENÍ KLIENTŮ PODLE POHLAVÍ K 31. 12. 2017
Domov pro seniory i Odlehčovací centrum
Pohlaví
Muž
Žena

Počet klientů
17
62

Žena
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V roce 2017 došlo k několika důležitým změnám, které vedly ke zvýšení
kvality poskytovaných služeb.
Metodická oblast
V průběhu roku 2017 došlo k významným úpravám vnitřních předpisů obou
našich služeb. Tato úprava byla umožněna nově vzniklou pozicí metodičky
sociálních služeb, která do společnosti nastoupila na jaře roku 2017 a zlepšila formu zpracování metodických postupů a smluvních dokumentů k poskytování služby klientům. Nově byla zavedena pravidla pro výběr klientů domova pro seniory tak, aby byly přijímací komisí domova pro seniory zohledněny
všechny skutečnosti zájemců o službu a služba tak byla dostupnější pro ty,
kteří ji skutečně potřebují.
Personální oblast
Ve vedení zařízení zůstal po celý rok 2017 stav personálu stabilní. Během
února 2017 nastoupila nová nutriční terapeutka, která se stala významnou
posilou týmu pracovníků. K 1. 1. 2017 byla vytvořena pozice ergoterapeuta
– aktivizačního pracovníka a tím bylo možné nastavit nový směr v poskytování skupinových a zejména individuálních aktivit. Během roku docházelo
k fluktuaci pracovníků, tabulkový stav zaměstnanců nebyl naplněn.
Aktivizační oblast
V rámci aktivizačních činností se nám podařilo navázat spolupráci s novými
organizacemi, které nyní pomáhají vytvořit pestrý a smysluplný volnočasový program pro naše klienty. První organizací je Mezi námi, o.p.s., díky níž
můžeme našim uživatelům zprostředkovávat mezigenerační setkání s dětmi
z okolních školek. Druhou organizací je společnost Stáří s aktivní tváří z.s.,
s jejíž pomocí se nám daří pravidelně jezdit s klienty na výlety, na výstavy,
do kin, muzeí a zámků.
V září 2017 pak nastoupila nová aktivizační pracovnice, která přinesla plno
nových námětů a nápadů. Od podzimu 2017 připravuje pravidelné oslavy
narozenin našich klientů a tím umožňujeme všem klientům prožívat společně radost z životního jubilea. Došlo také ke zkvalitnění nabízené canisterapie
změnou docházejícího canisterapeutického týmu. V průběhu roku bylo pořádáno mnoho akcí přístupných také veřejnosti za účelem podpory sociálního
začlenění (přednášky s tématikou ptactva – sovy, papoušci, krkavcovití,
hudební vystoupení, vystoupení baletních souborů, společné grilování na zahradě apod.). Na jaře 2017 byla navázána spolupráce s Komunitním centrem Matky Terezy ve věci nabídky možnosti rozhovoru s katolickým knězem
a prostřednictvím Centra proběhlo navázání kontaktu s duchovními dalších
církví.
V listopadu jsme se zapojili do projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata a díky tomu se nám podařilo splnit všech 30 přání, která naši senioři měli.
Přání byla opravdu různorodá od oblečení až po zážitky, jako byla například
návštěva s kocourem u naší klientky, která má kočky velmi ráda, ale není již
schopna se o kočičku sama postarat.
Stejně jako loni i letos se nám podařilo zorganizovat ve spolupráci s Obchodním centrem Chodov Strom splněných přání a návštěvníci nákupního
střediska v průběhu prosince nakoupili pro naše klienty neuvěřitelných 78
dárečků, které dostali naši klienti pod stromeček.
Jsme rádi, že se nám pozitivně laděnou formou našich aktivit daří rozvíjet
soběstačnost našich klientů a radost ze společného setkávání se.
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Materiálně-technická oblast
V materiálně-technické oblasti se nám podařilo uskutečnit nákupy nového
vybavení a zefektivnit údržbu celého objektu v Janouchově ulici. V roce 2017
došlo dvakrát k ošetření podlah na chodbách speciálním lakem. V průběhu
roku 2017 jsme si nechali vyrobit přímo na míru SOS tlačítka sloužící k přivolání si personálu na pokoj a obměnili jsme všechna stará zařízení za nová.
Výhoda nového systému je v jednoduchosti jeho použití osobami s různými
typy omezení a v zefektivnění přivolání si pomoci našimi klienty. Začátkem
roku 2017 byla pořízena nová křesla speciálně určená pro seniory a 18 jich
bylo umístěno na chodby po celém zařízení. Dále proběhl nákup 40 ks pasivních antidekubitních matrací, které slouží jako prevence vzniku proleženin
u našich klientů. Po doplnění tohoto počtu matrací máme nyní všechna lůžka
vybavena tímto moderním typem matrací.
V roce 2017 byla vytvořena nová pracovní pozice údržbáře DS a OC a díky
tomu můžeme pružně provádět drobné opravy a úpravy budovy bez zbytečného zdržení.
Přípravy do budoucna – přeregistrace
Po celý rok 2017 probíhala jednání k přípravě přeregistrace 29 lůžek odlehčovací služby na službu domova pro seniory. Zájem o to vznikl ze zjištění, že
je mezi většinou obyvatel centra zájem o trvalé setrvání v zařízení, protože
nemají možnost vrátit se do svého domácího prostředí. Po vyřízení všech náležitostí jsme k 1. 1. 2018 mohli přijmout 29 klientů k dlouhodobému pobytu
a rozšířit tak kapacitu domova pro seniory na 79 lůžek. 10 lůžek v odlehčovací službě do budoucna zůstane připravených pro osoby, o které je jinak pečováno v jejich domácím prostředí, a službu chtějí využít pouze krátkodobě.
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Kluby seniorů,
kurzy a akce

PŘEDCHÁZÍME OSAMĚLOSTI
Kluby seniorů, společenské akce, přednášky pro seniory
na Jižním Městě
Jihoměstská sociální a.s. (dále jen JMS) již od svého vzniku hledá cesty, jak napomoci aktivizaci seniorů žijících na Jižním Městě. Nabízené
aktivity jsou u seniorů oblíbené a vyhledávané a naším cílem je tyto zachovat a rozvíjet dle potřeb této, na Jižním Městě nejpočetnější, skupiny
obyvatel.
JMS předchází těmito aktivitami izolovanosti a osamělosti seniorů.
V roce 2017 zajistila zázemí s nově instalovanou kuchyňskou linkou
a tanečním parketem prostřednictvím projektu Komunitního centra MEZI
DOMY a společnosti Sodexo „Plníme přání seniorům“ pro setkávání seniorů v klubech, kde mají senioři příležitost navazovat nová přátelství,
udržovat stávající kontakty, pořádat oslavy životních jubileí, ale především sdílet své prožitky, zkušenosti či nové informace.

Bc. Jana Holubová
sociální pracovnice

Pro seniorskou veřejnost Jižního Města JMS zajistila každý měsíc jednu až dvě preventivně zaměřené přednášky vedené odborníky z oblasti
osobní bezpečnosti seniorů, zabezpečení jejich majetku či ochrany před
zneužitím, doplněné instruktážními filmy. Dále řadu přednášek s prvky
zdravotní osvěty, z oblasti ochrany životního prostředí anebo besed se
zajímavými osobnosti. Přednášky byly zajišťovány zdarma, zejména
ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy, prostřednictvím projektu
GrowJOB institute, z projektů MHMP, přednáškové a osvětové činnosti
IKEMu, odborníků záchranných stanic Penthea, o. s., spolku Nyctalus,
Ornita, z.ú., atd.
V závěru roku se podařilo zrealizovat jedno z prvních mezigeneračních
setkání dětí z MŠ v Blatenské ul. a seniorů z Domu s pečovatelskou
službou (dále jen DPS) v Blatenské ul. při společném výtvarném tvoření
v rámci projektu Mezi námi o.p.s.
Členům klubů JMS zprostředkovala a zajistila vstupenky na veřejné
generální zkoušky divadelních představení či muzikálů. Kluby využívaly
prostory v rámci objektů Stravovacího centra v Křejpského ul., v DPS
Šalounova a Blatenská a v ZŠ Campanus na Jižním Městě II.
JSME OTEVŘENI SENIORSKÉ VEŘEJNOSTI JIŽNÍHO MĚSTA
Společenské akce pro seniory
JMS je otevřena seniorské veřejnosti a v průběhu celého kalendářního roku podpořila společná setkávání formou akcí, jejichž smyslem je
vytváření platformy pro navázání společenských kontaktů, zachování
a udržení tradic či zvyků.

Měsíc
únor
březen
březen
duben
květen
červen
červen
září
říjen
listopad
prosinec
prosinec

Název akce
Masopust
Společenské a taneční setkání
Velikonoční zábava
Pálení čarodějnic
Turnaj seniorů v pétanque
Sportovní hry seniorů XIX. ročník
Výlet parníkem po Vltavě
Rekreace Železná Ruda
Posvícení
Společenské a taneční odpoledne
Mikulášská zábava
Silvestrovská zábava

Počet účastníků
86
85
74
81
42
175
225
49
108
108
112
87
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VZDĚLÁVÁME A AKTIVIZUJEME
Kurzy pro seniory
JMS nabídla seniorům možnost pro seberealizaci a podporu kognitivních
schopností formou široké nabídky kurzů vedených zkušenými lektory –
pedagogy ve spolupráci se ZŠ Ke Kateřinkám, ZŠ Donovalská a gymnázia
Evolution.
Byly otevřeny kurzy anglického jazyka pro zájemce různých jazykových
úrovní od začátečníků až po kurzy konverzační. Kurzy PC dovedností pro
začátečníky a pokročilé, kondiční cvičení, kurz zpracování fotografie v PC
programu a kurz jógy pro seniory v denním životě.
Kurzy byly koncipovány zpravidla v rozsahu 10 lekcí za symbolické kurzovné 30 Kč až 40 Kč za lekci.
V jarním období se do kurzů zapsalo celkem 245 seniorů.
V podzimním období se do kurzů zapsalo celkem 180 seniorů.
Novinkou se staly komentované procházky pro seniory vedené zkušenou
průvodkyní paní Jelenou po historických památkách a zajímavých místech
Prahy.
PODPORUJEME ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
Dotované cvičení pro seniory
JMS s finanční podporou MČ Prahy 11 nabídla skupinové cvičení pro seniory ve věkové kategorii 60+ formou jednotlivých vstupů nebo zakoupením
permanentek za zvýhodněnou cenu. Výše dotace byla 30 Kč/hod.
Z ukazatelů je patrný stále se zvyšující zájem seniorů. V roce 2017 stoupl
počet dotovaných hodin oproti roku předcházejícímu o 429, celkem senioři
odcvičili 3433 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
JMS s finanční podporou MČ Praha 11 nabídla seniorům ve věkové kategorii 65+ plavání v plaveckém bazénu Jedenáctka vodní svět za zvýhodněnou cenu. Výše příspěvku byla 20 Kč/vstup. V průběhu roku 2017 bylo
realizováno 7 742 vstupů.
Cílem podpory těchto aktivit je zajistit co nejširší dostupnost pro
tuto cílovou skupinu.
Turistické procházky, procházky s Nordic Walking
Velkou oblibu si postupně získaly pravidelné úterní procházky do Kunratického lesa s N. W. pro ty, kteří preferují pohyb na čerstvém vzduchu a ve skupině pro větší pocit bezpečí.
Zvyšující zájem jsme zaznamenali především u turistických procházek vedených zkušenou turistkou paní Jitkou nejen v rámci Prahy, ale i v jejím okolí.
Procházky jsou realizovány každý měsíc, s výjimkou prázdnin.
Nově jsme také nabídli v jarních a podzimních měsících dvě turistické procházky pro méně zdatné turisty s paní Věrou a paní Jarmilou.
Ke sportovním aktivitám se stále řadí i šachový kroužek paní Květy Eretové,
velmistryně v šachu. Kroužek navštěvovalo pravidelně 15 až 20 šachistů.
Prostřednictvím volnočasových aktivit předcházíme osamělosti,
pomáháme k seberealizaci a nabízíme smysluplné trávení volného
času. Především však přinášíme radost a potěšení do života.
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Finanční
zpráva

Vážení přátelé,
přinášíme Vám přehled o hospodaření Jihoměstské sociální a.s. v roce 2017.
V hromádce čísel například naleznete:
• že se nám podařilo získat téměř 30 milionů korun na dotacích a mohli
jsme tak navýšit mzdy našich zaměstnanců v úhrnu cca o 4 miliony korun
oproti roku 2016,
• že naše hospodaření skončilo schodkem 1 759 tis. Kč, tj. nepokryjeme
cca 83 % našich majetkových odpisů a odpisů nedobytných/promlčených
pohledávek,
• že celkové náklady jsou o cca 4 miliony korun vyšší v porovnání s rokem
2016, pokud nezapočítáme rezervu, kterou jsme v roce 2016 vytvořili
a odpis promlčených pohledávek v roce 2017, tj. se dá říci, že vzrůst nákladů přesně kopíruje nárůst nákladů na mzdy a společnost hospodaří
v čase vyváženě a transparentně,
• že společnost drží rezervu 2 miliony korun vytvořenou v roce 2016 na řešení sporu s VZP v souvislosti s úhradami přijatými v letech 2012 – 2015.
Děkujeme za podporu Městské části Praha 11, Magistrátu hl. města Prahy
a všem ostatním donorům a podporovatelům.
S úctou
Ing. Alice Tajerová, zástupkyně ředitele pro ekonomiku

PS
DS
OC

28 398 952 Kč

16 082 433 Kč

14 007 228 Kč

Tržby za vlastní výkony
Dotace MČ Praha 11
Dotace a granty MHMP
Dary a ostatní výnosy
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Výsledek
hospodaření
za rok 2017
(v Kč)

Náklady
50x

Spotřebované nákupy

11 187 712,15

501

Spotřeba materiálu

8 269 630,38

502

Energie

2 889 957,92

504

Prodané zboží

51x

Služby

511

Opravy a udržování

512

Cestovné

513

Náklady na reprezentaci

518

Ostatní služby

52x

Osobní náklady

43 157 737,00

521

Mzdové náklady

30 999 973,00

523

Odměny členům orgánů společnosti

524

Zákonné sociální pojištění

527

Zákonné sociální náklady

528

Ostatní sociální náklady

53x

Daně a poplatky

70 740,00

531

Daň silniční

16 875,00

538

Ostatní daně a poplatky

53 865,00

54x

Jiné provozní náklady

545

Ostatní pokuty a penále

546

Odpis pohledávky

548

Ostatní provozní náklady

136 765,92

549

Manka a škody z provozní činnosti

213 125,40

55x

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

1 028 226,79

551

Odpisy dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku

1 028 226,79

56x

Finanční náklady

568

Ostatní finanční náklady

28 123,85
4 321 272,44
737 151,70
49 097,00
61 984,86
3 473 038,88

468 586,00
10 412 584,00
259 125,00
1 017 469,00

1 441 474,42
50,00
1 091 533,10

13 986,79
13 986,79

Náklady celkem

61 221 149,59

60x

Tržby za vlastní výkony a zboží

28 862 478,49

602

Tržby z prodeje služeb

28 821 707,49

604

Tržby za zboží

64x

Jiné provozní výnosy

642

Tržby z prodeje materiálu

643

Přijaté dary (nepeněžní)

5 000,00

648

Ostatní provozní výnosy

27 406 734,07

Dotace a granty MČ Praha 11

15 318 990,00

Dotace a granty MHMP

14 655 000,00

Ostatní provozní výnosy

387 468,43

66x

Finanční výnosy

232 588,40

662

Úroky

669

Přijaté dary (peněžní)

Výnosy

40 771,00
30 361 458,43
540,00

27 788,00
204 800,40

Výnosy celkem

59 462 065,32

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

-1 759 084,27
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Rozvaha
Aktiva
0xx
01x
013
02x
021
022
04x
041
042
06x
066
07x
073
08x
082
1xx
11x
112
13x
132
2xx
21x
211
213
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. 2016

Na konci
období ke dni
31. 12. 2017

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

4 561 517,25
21 900,00
21 900,00
13 469 736,41
0,00

13 455 440,61

13 469 736,41

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

271 078,20
64 130,00
206 948,20
600 000,00

600 000,00

600 000,00

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

-21 900,00
-21 900,00
-9 779 297,36

-8 942 474,77

-9 779 297,36

143 386,37
125 256,26
122 148,87
125 256,26
122 148,87
125 256,26
21 237,50
0,00
21 237,50
0,00
5 629 760,55
5 514 777,05
246 428,00
246 428,00
117 828,00
161 538,00
128 600,00
85 684,00
5 383 332,55 5 267 555,05
5 383 332,55 5 267 555,05
3 650 271,62 2 787 698,89
2 486 132,20
1 311 524,30
1 377 511,20
315 387,30
1 089 221,00
996 137,00
19 400,00
3 744,00
43 302,00
26 900,00
43 302,00
26 900,00
74 024,00
57 149,00
5 049,00
00,00
68 975,00
57 149,00
493,68
98,99
493,68
98,99
1 046 319,74 1 392 026,60
140 472,00
106 911,00
905 847,74
1 285 115,60
14 785 314,78 12 989 249,45
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Analyticky ke dni 31. 12. 2017 (v Kč)
Pasiva
3xx
32x
321
325
33x
331
333
336
34x
341
342
37x
379
38x
383
384
389
4xx
41x
411
413
42x
426
429
43x
431
45x
459

Závazky (krátkodobé)
Závazky z obchodních vztahů
Ostatní závazky
Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
Zaměstnanci
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního
pojištění
Zúčtování daní a dotací
Daň z příjmů
Ostatní přímé daně
Jiné pohledávky a závazky
Jiné závazky
Přechodné účty aktiv a pasiv
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Dohadné účty pasivní
Základní kapitál a kapitálové fondy
Základní kapitál
Ostatní kapitálové fondy
Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření
Jiný VH minulých let
Neuhrazená ztráta minulých let
Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Rezervy
Ostatní rezervy
Pasiva celkem

Na počátku
období ke dni
31. 12. 2016

Na konci
období ke dni
31. 12. 2017

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

5 432 929,75
160 518,83
160 518,83
0,00
3 574 622,00
2 177 653,00
96 028,00

1 030 490,00

1 300 941,00

233 848,00
328 032,00
0,00
0,00
233 848,00
328 032,00
7 090,00
7 090,00
7 090,00
7 090,00
1 500 932,07 1 362 666,92
893 343,07
982 996,92
377 959,00
155 940,00
229 630,00
223 730,00
9 315 403,97
7 556 319,70
13 392 358,10 13 392 358,10
11 929 400,00 11 929 400,00
1 462 958,10
1 462 958,10
-5 796 750,59 -6 076 954,13
-503 637,33
-503 637,33
-5 293 113,26 -5 573 316,80
-280 203,54 -1 759 084,27
-280 203,54 -1 759 084,27
2 000 000,00 2 000 000,00
2 000 000,00 2 000 000,00
14 785 314,78 12 989 249,45
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Zpráva auditora
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Návrh představenstava společnosti Jihoměstská sociální a.s. na úhradu ztráty za rok 2017
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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. 2017 – 31. 12. 2017
Předkládá: představenstvo
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, IČ: 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, IČ: 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 41
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
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: 245.849,- 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 – Odlehčovací
centrum a Domov pro seniory JM
Nájemce: Jihoměstská majetková a.s.
Podnájemce: Jihoměstská sociální a.s.
Účinnost smlouvy: od 1. 10. 2009
Cena: 391.060,- Kč/rok
Způsob úhrady: převodem
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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.
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 ů 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 2017 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
ve výši 15 000 00 Kč (slovy: patnáct milionů korun českých), ve výši
300 000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých), ve výši 36 000 Kč
(slovy: třicet šest tisíc korun českých) a ve výši 30 000 Kč (slovy:
třicet tisíc 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.
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 2017 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. 3. 2018
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Vyjádření dozorčí rady k návrhu představenstva
na úhradu ztráty za rok 2017

45

Vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce
za rok 2017
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Vyjádření dozorčí rady ke zprávě auditora
o ověření účetní závěrky za rok 2017
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Vyjádření dozorčí rady ke zprávě o vztazích
mezi propojenými osobami
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VYDALA
Jihoměstská sociální a.s. v nákladu 400 ks
TEXT VÝROČNÍ ZPRÁVY
Jihoměstská sociální a.s.
GRAFICKÁ ÚPRAVA
FPS Repro, spol. s r.o.
ILUSTRACE
Jan Suša
TISK
FPS Repro, spol. s r.o.
KONTAKTY
Jihoměstská sociální a.s.
Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4 - Háje
IČ 284 61 835 / zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu
v Praze oddíl B, vložka 14669
tel: 267 990 151
www.jmsoc.cz / info@jmsoc.cz
www.facebook.com/Jihoměstská-sociální-as-211519195870790
Č.ú.: 109 698 369/0800
ID datové schránky: 8pqenv9
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
PS pečovatelská služba
TPS terénní pečovatelská služba
DPS dům s pečovatelskou službou
DBB dům s bezbariérovými byty
OC odlehčovací centrum
DS domov pro seniory
PSS pracovníci v sociálních službách
JM Jižní Město
SOH středisko osobní hygieny
PODPOŘILI NÁS
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