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Úvodní slovo 

Vážení zájemci o činnost naší společnosti,

další rok uběhl jako voda a naším úkolem je zhodnotit, jak jsme v něm 
splnili vlastní plány a cíle, ale hlavně jak byla nabídka našich služeb vy-
užívána a hodnocena uživateli služeb a seniory pražského Jižního Města 
vůbec.

Rok 2018 nebyl v  Jihoměstské sociální a.s. rokem razantních změn. 
Pracovali jsme na doplnění a stabilizaci pracovních týmů, aktualizaci klí-
čových dokumentů, směrnic a metodik, rozpracování dokumentů k nové 
agendě GDPR a na základě výsledků hodnocení zaměstnanců jsme zpra-
covali a realizovali kvalitní plán školení.

Prioritou naší činnosti bylo zvyšování kvality služeb a rozšíření nabídky 
aktivit pro seniorskou veřejnost. Ke zjištění spokojenosti uživatelů služeb 
provedli naši pracovníci rozsáhlý průzkum v oblasti pečovatelské služby 
vč. nabídky stravování, dále průzkum spokojenosti klientů Domova pro 

seniory a Odlehčovacího centra a též průzkum spokojenosti seniorské veřejnosti a obyvatel domů s pečovatel-
skou službou s nabídkou a kvalitou aktivizačních činností. Výsledky průzkumů, které nás vcelku potěšily, jsou 
zveřejněny na webových stránkách organizace.

Díky dobré spolupráci s Městskou částí Praha 11, zakladatelem naší společnosti, a Jihoměstskou majetkovou 
a.s., správcem objektů, ve kterých naše společnost působí, se podařilo zrekonstruovat a nově otevřít Středisko 
osobní hygieny v DPS Šalounova, provést celou řadu úprav v objektech i jejich okolí zvyšujících kvalitu života 
seniorů i rozšířit nabídku aktivit seniorům o dva celodenní výlety.

Kromě poděkování Městské části Praha 11 a Magistrátu hl. města Prahy za finanční i věcnou podporu a celé 
řadě podporovatelů našich akcí i dobrovolníků bych rád ocenil nasazení všech zaměstnanců společnosti, kteří 
museli pružně reagovat na nemocnost kolegů a technická omezení a citlivě reagovali na měnící se požadavky 
seniorů.

Ing. Petr Dvořák
ředitel společnosti

Ing. Petr Dvořák



5

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 výroč-
ní zprávu o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku v roce 2018. 
Údaje předkládané v této zprávě vychází z auditovaných účetních výka-
zů společnosti za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

Dovolte mi, prosím, abych Vás v  úvodu tohoto dokumentu informoval 
o činnosti představenstva v loňském roce.

V  průběhu roku 2018 pracovalo představenstvo Jihoměstské sociální 
a.s. stabilně. 9. ledna byl členem představenstva jmenován Ing.  Jan 
Frey, který doplnil počet členů představenstva na 5.

Představenstvo se v  roce 2018 scházelo v pravidelných časových in-
tervalech, celkově proběhlo 11 řádných zasedání představenstva Jiho-
městské sociální a.s., která se konala v prostorách ředitelství společ-
nosti v  Šalounově ulici. Pozornost jsme při jednáních věnovali řešení 

provozních záležitostí na jednotlivých úsecích poskytovaných sociálních služeb, úpravám a změnám smluv-
ních vztahů s dodavateli služeb, pravidelně jsme vyhodnocovali strategické směřování společnosti a ekono-
mické výsledky JMS a.s.

Pod vedením ředitele Jihoměstské sociální a.s. jsme pokračovali v narovnávání vztahů se zdravotními pojiš-
ťovnami, zejména VZP, podařilo se zajistit prostředky pro zvýšení odměňování pracovníků Jihoměstské so-
ciální a.s. A to vše při dosažení ekonomických výsledků fungování společnosti, o čemž najdete podrobnosti 
na dalších místech v této výroční zprávě.

Hlavní aktivity společnosti v roce 2018 směřovaly k personální stabilizaci zaměstnanců, podařilo se kvalitně 
obsadit i vedoucí pozice na některých úsecích Jihoměstské sociální a.s. a v zorném poli vedení společnosti 
byla řada dalších potřebných úkonů v rámci personálních záležitostí. Klíčovými úkoly nadále zůstávají čin-
nosti 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 pečovatel-
ské služby, pobytovou odlehčovací službu a pro zájemce s největšími potřebami v oblasti péče nabízíme 
službu domova pro seniory. V  roce 2018 pokračovala výborná spolupráce s  Komunitním centrem MEZI 
DOMY v Křejpského ulici v řadě zájmových činností a aktivizací seniorů Prahy 11. 

Ve spolupráci s MČ Praha 11 pokračují přípravy na rekonstrukci jednotlivých úseků Jihoměstské sociální 
a.s., podařilo se zajistit plánované dovybavení elektricky polohovatelnými lůžky a  pokračují aktivity pro 
zlepšení prostor a zázemí klientů i zaměstnanců JMS a.s., v čemž chceme pokračovat i v dalších letech.

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

Mgr. Jiří Janoušek
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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 dle obchodního rejstříku: 
• 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. 2018 - 9. 1. 2018
Předseda: Mgr. Jiří Janoušek
Místopředseda: Mgr. Tomáš Jileček
Členové: Mgr. Kristýna Půtová, Ing. Petr Jirava

Představenstvo 9. 1. 2018 - 31. 12. 2018
Předseda: Mgr. Jiří Janoušek
Místopředseda: Mgr. Tomáš Jileček
Členové: Ing. Jan Frey, Mgr. Kristýna Půtová, Ing. Petr Jirava

Dozorčí rada 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Předseda: Mgr. Rudolf Bohumil Blažek, Ph.D.
Členové: Mgr. Gabriela Hostomská, Ing. Martin Horák 

Ředitel 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018
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 2018 neměla aktivity v ochraně životního prostředí.
Společnost během období roku 2018 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 2018

Sociální služby 
•  Byla dokončena reorganizace pečovatelské služby a zvýšen počet rozvozových tras obědů ze tří na čtyři.
•  Lůžková kapacita Domova pro seniory byla úspěšně zvýšena z 50 na 79, počet lůžek Odlehčovacího centra byl 

snížen z 39 na 10.
•  Při významném snížení počtu lůžek Odlehčovacího centra se nepodařilo udržet jejich využití v ročním průměru 

nad 70  %, měsíční průměry činily 35 až 72 %. Důvodem je časté nenastoupení sjednaného pobytu a nízká 
kvalita ubytování – 4lůžkové pokoje bez sociálního zařízení.

•  Ve IV. čtvrtletí byl vyhlášen a zahájen dobrovolnický program jako podpora služeb Domova pro seniory a Odleh-
čovacího centra.

Investice
•  Ve spolupráci s Jihoměstskou majetkovou a.s. proběhla rekonstrukce střediska osobní hygieny (dále SOH) v DPS 

Šalounova a služba je opět nabízena seniorům. V prostorách SOH jsou též 2x měsíčně poskytovány kadeřnické 
služby.

•  Připomínkováním studie jsme spolupracovali s MČ Praha 11 a projektantem na přípravě výstavby rozšíření Do-
mova pro seniory v části objektu Vejvanovského 1610/1.

•  Na projektu rekonstrukce a dostavby Domova pro seniory a Odlehčovacího centra Janouchova MČ Praha 11 
nepracovala.

•  V objektu Stravovacího centra Křejpského bylo ve spolupráci s Jihoměstskou majetkovou a.s. opraveno sociální 
zařízení.

•  Dotace v OP Praha – pól růstu ČR k rozšíření prostor Komunitního centra MEZI DOMY, z.ú. o klubovny nebyla 
přidělena a akce zůstala v zásobníku projektů, na něž nebyl dostatek finančních prostředků.

•  Vzhledem k nepřidělení dotace na rozšíření Komunitního centra MEZI DOMY, z.ú. zůstala rekonstrukce přilehlé 
zahrady ve fázi studie.

Ekonomika, PR
•  VZP neakceptovala naše návrhy ve sporu týkajícího se zdravotní péče v DS a OC Janouchova v letech 2012-

2015. Soud přerušil projednávání sporu do ukončení šetření Policie ČR.
•  Díky dobrému hospodářskému výsledku společnosti byla posílena finanční rezerva ke sporu s VZP na 5 mil. Kč.
•  Rozšířili a zkvalitnili jsme PR organizace: kromě pravidelných informací v časopise MČ Klíč jsme propagovali pe-

čovatelské kapacity vydáním dvou čísel 11Revue a prezentovali veřejnosti akce k aktivizaci seniorů na sociálních 
sítích.

Ostatní
•  Ve IV. čtvrtletí byl zahájen provoz půjčovny kompenzačních pomůcek pro klienty pečovatelské služby.
•  Kromě tradičních akcí, kurzů a přednášek pro seniorskou veřejnost Prahy 11 jsme zorganizovali dva celoden-

ní výlety autobusem na Kuks a do Kladrubského hřebčína. Pokračovalo též mezigenerační setkávání seniorů 
s dětmi z mateřských škol. V adventních týdnech byla nabídnuta osamělým seniorům 4 setkání s programem 
a možností navázání kontaktů s dalšími seniory či využití pečovatelské služby.
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Podnikatelská strategie pro rok 2019

Sociální služby
•  Uspokojit veškeré požadavky seniorů Jižního Města na terénní pečovatelskou službu vč. dovozu obědů, 

zvýšit objem péče v DPS.
•  Vzděláváním a odpovídajícím finančním ohodnocením zaměstnanců usilovat o stabilizaci týmů i zvyšování 

kvality péče o klienty.
•  Usilovat o plné využití lůžkových kapacit Domova pro seniory i Odlehčovacího centra. 
•  Rozvíjet dobrovolnický program jako podporu služeb Domova pro seniory a Odlehčovacího centra.
•  Kromě supervize rozšířit péči o zaměstnance v oblasti rehabilitační a psychologické.
•  Usilovat o maximální využití kapacit stravovacího centra.

Investice
•  Ve spolupráci s Jihoměstskou majetkovou a.s. na základě zkušeností s provozem SOH Šalounova připravit 

rekonstrukci střediska osobní hygieny v DPS Blatenská.
•  Spolupracovat s MČ Praha 11 na výstavbě rozšíření Domova pro seniory v části objektu Vejvanovského 

1610/1.
•  Spolupracovat s MČ Praha 11 na přípravě rekonstrukce a dostavby Domova pro seniory a Odlehčovacího 

centra Janouchova.
•  Ve spolupráci s  Jihoměstskou majetkovou a.s. pokračovat na  rekonstrukci zázemí Stravovacího centra 

Křejpského.
•  V případě obdržení dotace v OP Praha – pól růstu ČR rozšířit prostory Komunitního centra MEZI DOMY, z.ú. 

o klubovny v nástavbě.
• Spolupracovat s MČ Praha 11 na přípravě a realizaci rekonstrukce zahrady Křejpského pro více generací.
•  Modernizovat vozový park a technické vybavení Stravovacího centra i Domova pro seniory a Odlehčovacího 

centra.

Ekonomika, PR
•  Pracovat na dořešení sporu s VZP týkající se zdravotní péče v DS, OC Janouchova v letech 2012-2015.
•  Dosáhnout naplánovaného vyrovnaného rozpočtu organizace.
•  PR organizace – propagace veškerých pečovatelských kapacit i volnočasových akcí, vydávání 11Revue, 

komunikace na sociálních sítích.

Ostatní
•  Udržení provozu půjčovny kompenzačních pomůcek pro klienty společnosti.
•  Udržení rozsahu, a podle finančních možností MČ Praha 11 a kapacitních možností společnosti, i rozšíření 

volnočasových aktivit pro seniory Jižního Města.
•  Vytvořit školící místnost pro pracovníky společnosti v DPS Blatenská.
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Organizační struktura k 31. 12. 2018

PŘEDSTAVENSTVO
DOZORČÍ RADA

ŘEDITEL

 Asistentka ředitele
 Metodička
 Personalistka
 Fundraiser
 PR manažerka

Vedoucí Domova pro seniory a Odlehčovacího centra
  
  Administrativní pracovnice
  Údržbář
  Recepční
  Pracovnice úklidu

 Vrchní sestra
  Zdravotní sestry
  Nutriční terapeutka

 Vedoucí přímé obslužné péče
  Pracovníci v sociálních službách

 Sociální pracovnice
  Aktivizační pracovnice

Vedoucí pečovatelské služby

 Koordinátorka pečovatelské služby
  Pracovnice v sociálních službách pro terénní pečovatelskou službu

 Koordinátorka pro domy s pečovatelskou službou a bezbariérového bydlení
  Pracovnice v sociálních službách pro domy s pečovatelskou službou a bezbariérového bydlení

 Sociální pracovnice

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE PRO EKONOMIKU

 Hlavní účetní
 Účetní, pokladní
 Účetní
 Správkyně majetku

Vedoucí stravovacího a technického provozu
  Asistentka vedoucí stravovacího a technického provozu
  Administrativní pracovnice
  Pracovníci v sociálních službách pro rozvoz obědů

  Zástupce vedoucí stravovacího provozu
  Vedoucí kuchaři
  Kuchaři
  Pomocné síly v kuchyni

 Zástupce vedoucí technického provozu, vedoucí IT
  Řidiči / údržbáři
  Údržbáři / řidiči
  Pradleny
  Pracovnice úklidu
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ŘEDITELSTVÍ
Ing. Dvořák Petr – ředitel
Ing. Tajerová Alice – zástupkyně ředitele pro 
ekonomiku

Vintrová Dana – asistentka ředitele
Bc. Švecová Jitka – metodička
Zástěrová Jaroslava – personalistka
Mgr. Mikulka Andrej – fundraiser
Ing. Tomková Markéta – PR manažerka
Bc. Holubová Jana – sociální pracovnice / 
poradenství a volnočasové aktivity
Ing. Jurková Ľudmila – účetní
Hovorková Věra – účetní a pokladní
Mgr. Al - Amelová Kateřina – účetní
Matoušková Danuše – správkyně majetku

STRAVOVACÍ A TECHNICKÝ PROVOZ
Hana Velebilová - vedoucí stravovacího 
a technického provozu

Stravovací provoz
Škramlík Milan – zástupce vedoucí stravovacího 
provozu
Louvarová Silvie – asistentka vedoucí stravovacího 
provozu
Košařová Kateřina – administrativní pracovnice

SC Křejpského
Šubrtová Dana – vedoucí kuchařka
Belák Ján – kuchař 
Šťastný Karel – kuchař
Hotová Eva – pomocná síla v kuchyni
Votavová Božena – pomocná síla v kuchyni

Stravovací úsek DS+OC Janouchova
Zeťka Petr – vedoucí kuchař
Brychta Lukáš – kuchař
Nardelliová Květuše – kuchařka
Špačková Jana – pomocná síla v kuchyni
Tylová Ivana – pomocná síla v kuchyni
Votava Martin – pomocná síla v kuchyni

Technický provoz
Ing. Hodek Petr – zástupce vedoucí technického 
provozu, vedoucí IT
Kutina Karel – údržbář-řidič
Mendlík Jiří – údržbář-řidič
Hub Ondřej – řidič-údržbář
Třešňák Zdeněk – řidič-údržbář
Vojtašovič Miroslav – řidič-údržbář
Žák Martin – řidič-údržbář
Künzel Adolf – řidič
Medřická Jitka – pradlena
Pešáková Františka – pradlena
Bylová Anna – pracovnice úklidu

Pracovníci v sociálních službách, rozvoz obědů
Babiak Peter
Hrůšová Pavlína
Hub Adam
Jánová Daniela
Karásková Helena
Kodítková Alena
Neuhauserová Nina
Pechová Vendulka
Podzemský Matěj
Schnaubeltová Martina
Šebek Petr
Šustrová Monika
Vokálová Jitka
 
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Zemanová Dominika, DiS. – vedoucí pečovatelské 
služby
Vracovská Šárka, DiS. – sociální pracovnice

Terénní pečovatelská služba
Mgr. Holasová Lenka – koordinátorka pečovatelské 
služby

Pracovnice 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

Pracovnice v sociálních službách
Bulková Hana
Hubová Markéta
Humlová Jitka
Kobzová Lenka
Kordová Olga
Künzelová Jana
Prokšíková Iveta
Steigerová Jana
Švecová Marta
Vobrová Ilona
Zichová Eva

Naši lidé k 31. 12. 2018 
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DOMOV SENIORŮ A ODLEHČOVACÍ CENTRUM 
JANOUCHOVA
Mgr. Konvičná Michaela – vedoucí DS a OC 
Janouchova
Bc. Hruša Martin – vedoucí přímé obslužné péče 
a sociální pracovník
Mgr. Krybusová Klára – sociální pracovnice
Vodvářková Miroslava – administrativní pracovnice
Batovcová Zuzana – aktivizační pracovnice
Ing. Mgr. Kalinová Jana – aktivizační pracovnice
Růžičková Šárka – aktivizační pracovnice
Kopečný Igor - údržbář

Recepční
Janeček Jiří
Vašíček František
Schwábová Ilona 

Pracovnice úklidu 
Klochuriak Ganna 
Nebovidská Miroslava 
Sigmundová Jana  
Táncošová Jana 

Zdravotní úsek DS a OC Janouchova
Janečková Marta – vrchní sestra
Chmelová Zuzana – zdravotní sestra
Lehocká Jolana – zdravotní sestra
Skorunková Jana – zdravotní sestra
Turková Eva – zdravotní sestra
Zádová Ivana – zdravotní sestra
Zemanová Monika – zdravotní sestra
Krejchová Petra – nutriční terapeutka

MUDr. El Sammanová Lucie - lékařka

Pracovníci v sociálních službách DS Janouchova
Benešovská Zdeňka
Biedermannová Ivana
Drahorádová Františka
Dunka Matúš
Knoblochová Karolína
Kolářová Petra
Koubová Magdaléna
Křapková Romana
Kulová Ivana
Letovská Zdeňka
Příhoda Rostislav
Sedláčková Mária
Soukupová Jana
Šťastná Jaroslava
Štěpánková Irena
Vybíralová Michala
Zemanová Jana

Pracovníci v sociálních službách OC Janouchova
Bouchalová Martina
Drahorádová Lucie
Dvořáková Romana
Francová Marcela
Goldová Adriana
Goldová Alena
Hoštická Marie
Hroníková Dana
Motlová Jana
Novák Václav
Růžičková Šárka
Ing. Sláčíková Olga
Zemanová Kateřina

AKTIVIZACE SENIORSKÉ VEŘEJNOSTI
Vedoucí klubů seniorů
Kašná Jaroslava
Kovářová Jana
Kozlovská Marcela
Pašková Alena
Rysková Věra
Šulcová Božena

Lektoři
Mgr. Mandlerová Olga
Mgr. Obermajerová Jindřiška
Mgr. Potůčková Jana
Ing. Sadilek Václav
Bc. Taller Lukáš

Cyklojízdy
Červenková Mirjana 

Turistické procházky
Ing. Kukačková Jitka
Vaňková Věra

Komentované vycházky po Praze
Mgr. Burianová Jelena

Procházky Nordic Walking
Kittlerová Vladimíra
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Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je poskytována osobám se sníženou soběstačností 
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, kdy 
již uživatelům ubývá sil v zajištění péče o domácnost nebo o svou osobu 
a současně potřebnou péči nemohou zajistit z jiných zdrojů. 

Někteří uživatelé využívají pomoci pečovatelské služby po  omezenou 
dobu – např. po dobu rekonvalescence po návratu z nemocnice, po úraze, 
nebo do návratu stálé pečující osoby. Jiní tuto službu využívají dlouho-
době – např. pro vysoký věk, úbytek fyzických sil, ztrátu schopnosti se 
o sebe v určitých oblastech života postarat. 

Pečovatelská služba je poskytována všem občanům městské části Prahy 
11, ať už bydlí v bytech v některém z objektů, kde má pečovatelská služ-
ba zázemí (DPS Šalounova, DPS Blatenská, DBB Petýrkova), tak v ulicích 
městské části v  domácnostech uživatelů v  jejich přirozeném domácím 
prostředí tak, aby byl co nejvíce zachován životní styl uživatele a  jeho 
samostatnost. 

V domech s pečovatelskou službou Blatenská a Šalounova byla v roce 2018 poskytována péče od 7:00 do 19:00 
hodin každý den včetně víkendů a svátků. V domě s bezbariérovými byty Petýrkova a v terénu byla péče posky-
tována od 7:00 do 15:30 hodin (o víkendu a svátcích byl dále zajištěn rozvoz obědů). 

Pracovníci v sociálních službách pomáhají uživatelům při zvládání běžných úkonů péče o svou osobu, pomáhají 
při výkonu hygieny, pomáhají s podáním a přípravou jídla, zajišťují nákupy a pochůzky do lékáren, doprovází 
k lékaři, pomáhají se základním běžným úklidem, pomohou s oblékáním, zajistí dovoz oběda. V případě potřeby 
mohou zajistit dohled nad uživatelem, který je samostatný, ale přece jen potřebuje mít jistotu on nebo jeho 
rodina, že je v pořádku a nic mu nechybí. 

Pro některé uživatele jsme jediní, s kým během dne přijdou do kontaktu, s kým si mohou popovídat. Mají v naší 
službě jistotu, že je někdo navštíví a že v případě mimořádné události (např. pád v bytě) pečovatelka zajistí 
pomoc. 

Tým

Naše pečovatelská služba je zajištována: 

•  pracovníky terénní pečovatelské služby – celkem 12 pracovníků zajišťující pomoc a péči v domácnostech 
uživatelů na území městské části Praha 11, 

• pracovníky v objektech DPS a DBB – celkem 11 pracovníků, 

• pracovníky, kteří mají na starost rozvoz obědů – celkem 13 pracovníků na zajištění 4 rozvozových tras.

Pracovníci v sociálních službách jsou flexibilní a  jsou schopni v případě potřeby vypomoci na jiném provozu 
pečovatelské služby, čehož si velmi ceníme a v rámci efektivity také využíváme pro potřebu zastoupení při 
plánované i neplánované absenci pracovníka. 

S ohledem na snahu o poskytování kvalitní služby absolvovali tito pracovníci řadu školení (psychohygiena, kon-
fliktní situace a jejich řešení, manipulace s imobilním uživatelem, základy první pomoci, problematika pomoci 
obětem trestných činů se zaměřením na seniory, uživatel se schizofrenií apod.) a supervizí. 

V polovině roku 2018 proběhl rozsáhlý průzkum spokojenosti s poskytovanou službou. Informace z 516 navrá-
cených dotazníků byly řádně zpracovány a jsou k dispozici na našich webových stránkách. Mimo jiné z nich 
vyplynulo, že převážná většina klientů je spokojena s rozsahem poskytovaných služeb. Klienti jsou spokojeni 
s kvalitou služby a pečovatelky a pracovníky služby hodnotili jako přátelské a usměvavé. Stejně tak byli spoko-
jeni s kvalitou obědů a s možností výběru z několika diet. 

Koncem roku 2018 jsme pro uživatele pečovatelské služby otevřeli půjčovnu kompenzačních pomůcek a v DPS 
Šalounova jsme spustili provoz střediska osobní hygieny. Obě služby jsou k dispozici pro všechny uživatele 
pečovatelské služby. 

Dominika Zemanová, DiS.
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Osamělý senior

Koncem roku Jihoměstská sociální a.s. uspořádala pro osamělé seniory žijící na Jižním Městě čtyři adventní 
otevřená setkání, s cílem nalézt seniory, kteří hledají společnost či potřebují zavedení pečovatelské služby. Kro-
mě programu s vánoční tematikou (zpěv, lidové tradice, čtení příběhu) zde byla možnost setkat se, popovídat si 
a v případě zájmu navázat nové vztahy mezi sebou navzájem, dozvědět se o poskytovaných službách nebo se 
stát novým členem některého klubu seniorů.

Využití služby 

Celkem bylo pečovatelskou službou poskytnuto 31 915 hodin péče, uvařeno 95 270 porcí obědů, vypráno  
1 932 kilo prádla. 

Počet hodin poskytnutých úkonů (nezahrnuje obědy), vyjádřeno v procentech

Počet klientů
V roce 2018 využilo pečovatelskou službu 850 klientů, z toho 571 žen a 279 mužů.

Počet klientů čerpajících jednotlivé úkony
Obědy (rozvoz, jídelna) 713
Běžný úklid a údržba domácnosti 232
Běžné nákupy a pochůzky 206
Pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při použití toalety, pomoc při péči o vlasy a nehty 107
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc s přípravou jídla, jeho podáním 104
Praní a žehlení ložního prádla, či osobního prádla a jeho drobné opravy 87
Doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující 
veřejné služby a doprovázení zpět 30

Denní dohled nad uživatelem 28
Pomoc při oblékání a svlékání vč. speciálních pomůcek 19
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 6

 1 % Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 1 % Pomoc při použití toalety
 2 % Doprovody
 3 % Pomoc a podpora - oblékání a svlékání
 19 % Pomoc při úkonech osobní hygieny, péče o vlasy a nehty
 22 % Běžné nákupy a pochůzky
 24 % Pomoc a podpora - jídlo a pití
 29 % Běžný úklid a údržba domácnosti

 571  žen
 279 mužů

 46 klientů ve věku 26 - 64 let
 152 klientů ve věku 65 - 74 let
 167 klientů ve věku 75 - 80 let
 377 klientů ve věku 81 - 90 let
 108 klientů ve věku nad 90 let

Věk klientů
Věkový průměr klientů byl 79,16 let. Z toho 377 klientů bylo starších 80 let a 108 bylo starších 90 let.



Stravovací a technický provoz

Stravovací provoz

Stravovací centrum Křejpského zabezpečuje obědy pro:

• klienty terénní pečovatelské služby,
• obyvatele domů s pečovatelskou službou,
• zaměstnance Jihoměstské sociální a.s.

Rozvoz obědů klientům terénní pečovatelské služby probíhá od  9:30 
do  12:30 h., výdej obědů v  jídelně stravovacího centra je prováděn 
v pracovní dny od 11:00 do 12:15 h. Jídelnu využívají senioři a osoby se 
zdravotním postižením, kteří jsou klienty pečovatelské služby a kterým 
jejich zdravotní stav a  dostupná vzdálenost umožňují jídelnu navště-
vovat. V  nabídce je výběr ze tří druhů jídel, upravených v  racionální, 
šetřící a diabetické dietní formě. Klienti mají zajištěn volný výběr jídel 
dle předem zveřejněného jídelního lístku sestaveného nutriční terape-
utkou. V roce 2018 jsme zařadili do stravovacího programu tematické 

jídelníčky orientované na různé druhy zahraniční i české kuchyně.

O víkendech a svátcích zabezpečuje obědy určené k rozvozu klientům terénní pečovatelské služby i obědy 
pro zaměstnance kuchyň v DS a OC Janouchova.

O rozvoz jídel se starají čtyři posádky, které zajišťují optimální počet rozvážených obědů na jedno vozidlo 
tak, aby bylo vyhověno všem hygienickým normám.  

Stravovací provoz dále zabezpečuje celodenní stravování klientům Domova pro seniory a  Odlehčovacího 
centra 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, šetřící a bezlepková. V rámci oběda má uživatel možnost výběru ze dvou druhů jídel 
(s výjimkou víkendů a svátků). Při přípravě jídel se zohledňují potravinové alergie a  jídlo se upravuje tak, 
aby vyhovovalo potřebám klientů. S  ohledem na  přání, či zdravotní stav klienta je možné stravu upravit 
na mletou či mixovanou.
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Stravovací provoz v roce 2018

Měsíc

Počet 
obědů 

pečovatel-
ské služby 
stravovací 
centrum 
(po-pá)

Průměrný 
počet 
obědů 
na pra-

covní den

Počet 
obědů 

zaměst-
nanců  

a ostat-
ních 

strávníků 
stravovací 
centrum 

Počet 
obědů 

stravovací 
centrum 
(so-ne)

Průměrný 
počet 
obědů 

na svátek 
a víkend

Počet 
obědů 

zaměst-
nanců 

DS + OC 
Janou-
chova

Celodenní 
stravování 

klientů 
DS + OC 
Janou-
chova

Průměrný 
počet 

stravo-
vaných 
klientů 
na den

Počet 
stravova-
ných osob 

celkem

Leden 7 652 348 680 819 91 532 2439 79 12 122

Únor 6 991 350 538 717 90 453 2244 80 10 943

Březen 7 317 348 593 857 86 469 2388 77 11 624

Duben 6 716 336 585 855 86 459 2306 77 10 921

Květen 6 903 329 546 830 83 442 2457 79 11 178

Červen 7 194 343 574 704 78 418 2293 76 11 183

Červenec 6 239 312 750 869 79 349 2432 78 10 639

Srpen 7 324 318 825 596 75 371 2364 76 11 480

Září 6 483 341 499 900 82 371 2362 79 10 615

Říjen 8 323 362 671 661 83 410 2389 77 12 454

Listopad 8 149 370 632 646 81 387 2297 77 12 111

Prosinec 6 424 357 495 1 101 85 327 2376 77 10 723

CELKEM 85 715 343 7 388 9 555 84 4988 28347 78 135 993

Hana Velebilová



Technický provoz

Technický provoz zajišťuje správu autoparku, pečuje o IT provoz a řeší základní údržbu objektů, v nichž JMS 
a.s. poskytuje své služby.

Pro potřeby společnosti využíváme celkem 8 automobilů. 6 vozů je určeno pro zajištění terénní pečovatel-
ské služby, 2 vozy slouží pro technické zabezpečení a potřeby ředitelství. Vozy pro pečovatelskou službu 
obsluhuje 6 řidičů. 

V roce 2018 jsme jeden vůz vyřadili, prodali a zakoupili nový. V této postupné obnově vozového parku, bu-
deme pokračovat i v roce následujícím. Také děkujeme firmě Kompakt s.r.o., od které jsme v rámci projektu 
Sociální automobil obdrželi k užívání osobní automobil Dacia.

Naše vozy najezdily v roce 2018 v rámci poskytování pečovatelské služby 41 406 km.
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Domov pro seniory Jižní Město  
a Odlehčovací centrum Janouchova

Vážení kolegové, milí čtenáři, 

ráda bych zrekapitulovala uplynulý rok 2018. Na pozici vedoucí Domova 
pro seniory a  Odlehčovacího centra jsem nastoupila v  září 2018, ale 
změny probíhaly v průběhu celého roku. 

Od 1. 1. 2018 se změnila kapacita Domova pro seniory a Odlehčovacího 
centra, která byla dlouhodobě plánovaná. Namísto stávajících 50 lůžek 
v Domově pro seniory se kapacita rozšířila na 79 lůžek a v Odlehčova-
cím centru se kapacita naopak snížila z 39 lůžek na 10. 

Za uplynulý rok 2018 jsme v Domově pro seniory ubytovali 111 klientů 
a v Odlehčovacím centru jsme poskytli pobyt a péči 78 klientům.

Některé změny jsou krátkodobými cíli a lze je naplnit relativně v krát-
kém čase, některé změny jsou dlouhodobějšího charakteru. Jedním 
z  dlouhodobých cílů je snaha zvyšovat kvalitu naší práce a  poskyto-
vané péče. Důkazem a motivací pro pracovníky jsou pozitivní výsledky 

hodnotících dotazníků, které vyplnili naši klienti v říjnu a množství děkovných dopisů od spokojených rodin. 
Výsledky dotazníků si můžete prostudovat na našich webových stránkách. Tam také naleznete naše cíle, 
které jsme naplánovali a kterých chceme dosáhnout v tomto roce. 

Materiálně – technická oblast

Práce v Domově pro seniory a Odlehčovacím centru (dále jen DS, OC) se netýkala jen samotné péče o klien-
ty, ale také realizace a zkvalitnění stávajícího prostředí, aby se tu všichni naši klienti cítili dobře. Snažíme se 
v rámci možností o materiálně-technické úpravy drobnějšího charakteru, protože nás v příštích letech čeká 
rekonstrukce celého objektu. Pro pocit lepšího komfortu bydlení klientů byla například vybudována příčka 
na původně průchozím třílůžkovém pokoji v Domově pro seniory. V této starší části Domova pro seniory byly 
vyměněny všechny prosklené dveře od pokojů za dveře plné, také z důvodu většího soukromí.

Pro klienty obou služeb jsme pořídili 5 pojízdných koupacích židlí, které slouží k jednoduchému transportu 
imobilních a částečně imobilních klientů z pokoje do koupelny. Dále bylo zakoupeno 6 nových elektrických 
polohovatelných postelí, kterými se nahradily starší typy bez možnosti elektrického ovládání polohování.
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Mgr. Michaela Konvičná



Jsme připraveni i na výjimečnou situaci, pokud by došlo k evakuaci. Doplnili jsme počet evakuačních podlo-
žek pořízením 30 dalších kusů. Nyní má každý klient DS i OC svoji evakuační podložku.

Vedení DS, OC se snaží o maximální zajištění dobrých pracovních podmínek včetně pracovních pomůcek 
pro personál v přímé péči, z tohoto důvodu bylo pořízeno 7 vozíků na infekční odpad, které byly rozděleny 
na oddělení Domova pro seniory i Odlehčovacího centra.

K tomu, aby se klienti i personál cítili v našem zařízení dobře, musí odpovídat i pěkné prostředí, proto se ho 
snažíme neustále zvelebovat např. zakoupením nových ubrusů do  jídelny či pořízením vhodných dekorací 
odpovídající roční době.

V minulém roce jsme vytvořili nové letáčky, určené k propagaci Odlehčovací služby, a rozeslali je zejména 
do  zdravotnických zařízení. Výsledkem je větší ohlas ve  využití této potřebné služby. Letáčky slouží též 
k větší informovanosti veřejnosti, protože rodinní příslušníci mnohdy neví, jak situaci se „svým“ seniorem 
řešit, na koho se obrátit a kde získat důležité informace.

Personální oblast

V roce 2018 se podařilo naplnit a stabilizovat optimální počet zaměstnanců v přímé péči na DS i OC, což 
považujeme, v době velké konkurence ostatních zařízení a zároveň vysoké poptávce po kvalitních pracov-
nících, za velký úspěch.

Od listopadu byla přijata na nově vytvořenou pozici na poloviční úvazek administrativní pracovnice, která 
má na starosti platby klientů z DS i OC, vyúčtování těchto plateb a příspěvků na péči. Zjednodušila se tak 
komunikace mezi naším zařízením, ekonomickým oddělením, které sídlí v Šalounově ulici, a rodinami.

Na podzim letošního roku měli pracovníci poprvé možnost vyplnit sebehodnotící dotazník, na jehož základě 
se vypracoval vzdělávací plán na rok 2019 (byly zjišťovány vzdělávací potřeby zaměstnanců a preference 
vzdělávacích kurzů) a který byl součástí celkového hodnocení každého pracovníka

Za přínos považujeme i tzv. “Dohodáře“, kteří jsou nasmlouvaní na případnou výpomoc – zejména na pozici 
úklidu či recepce. V Domově jsou otevřené dveře také pro studenty, kteří mají zájem o praxi v pobytových 
sociálních službách, i tento lidský zdroj považujeme za přínosný.

Koncem roku jsme na našich webových stránkách zveřejnili Dobrovolnický program, i v  tomto směru by-
chom rádi našim klientům umožnili pravidelné setkávání s lidmi z řad dobrovolníků, kteří by seniorům mohli 
obohatit život společnými procházkami nebo povídáním u kafíčka.
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Aktivizační oblast

Aktivizační pracovnice zajišťuje během pracovního týdne pravidelný program pro klienty obou služeb. Byli 
k nám pozváni zajímaví hosté, kteří vnesli do Domova dobrou náladu a úžasnou atmosféru. Byl to například 
Jiří Helekal, Valérie Zawadská, Marie Formáčková, Jana a Eva Hruškovy, Jan Přeučil, Zuzana Bubílková, 
Václav Faltus a mnoho dalších. Kromě návštěv známých osobností mají naši klienti možnost pravidelného 
mezigeneračního setkávání s dětmi z lesní školky v Hostivaři, se kterými stráví pěkné chvíle nad společným 
výtvarným tvořením. 

Klienti mají možnost zavzpomínat na dřívější časy, v tomto duchu jsou organizována reminiscenční setká-
vání na téma povolání, zájmy a záliby. Své zkušenosti mohou předávat například při společném vaření nebo 
pečení nějaké dobroty, kterou na závěr mohou odpoledne u kávy společně ochutnat.

Při dobrém počasí v průběhu roku organizujeme procházky s klienty do blízkého okolí. Oblíbený je Milíčovský 
les a návštěva „minizoo“ na jeho okraji.

Koncem roku jsme se zapojili do dvou velkých akcí – Ježíškových vnoučat a Stromu splněných přání na OC 
Chodov. V projektu Ježíškových vnoučat se nám podařilo splnit 42 přání ze 47. V projektu Stromu splněných 
přání se nám podařilo splnit přání všem 85 klientům, kteří zde v tuto dobu byli ubytovaní. 74 dárků zakou-
pila veřejnost. Tyto akce měly velký ohlas. Dárky ze Stromu splněných přání přišel rozdat tehdejší starosta  
MČ P11 Ing. Petr Jirava spolu s ředitelem JMS a.s. Ing. Petrem Dvořákem. Na tvářích obdarovaných klientů 
zářily šťastné úsměvy a někdy se objevily i slzy dojetí.

Mgr. Michaela Konvičná, 
vedoucí DS a OC

 Počet klienů
  Počet klientů včetně opakovaných nástupů
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Kluby seniorů, kurzy a akce

AKTIVIZUJEME, NABÍZÍME PROSTOR PRO SETKÁVÁNÍ, SEBEREALIZACI 
A SPOLEČENSKÉ KONTAKTY

Kluby seniorů, společenské akce, přednášky pro seniory na Jižním 
Městě

Jihoměstská sociální a.s. (dále jen JMS) nabízí seniorům možnosti aktiviza-
ce a smysluplného trávení volného času. Cílem společnosti bylo i v r. 2018 
nabízené a vyhledávané aktivity pro seniory zachovat či rozvíjet dle potřeb 
této, stále početnější, skupiny obyvatel Jižního Města. 

Významným aspektem je společenský kontakt, což také JMS zohledňuje 
nejen v nabídce akcí a aktivit, ale také umožňuje setkávání seniorů v klu-
bech. Zde mají senioři příležitost navazovat nová přátelství, udržovat stá-
vající kontakty, dozvídat se mnoho zajímavostí, oslavit životní jubilea, sdílet 
nové zkušenosti či své prožitky. Členům klubů společnost zprostředkovala 
a zajistila vstupenky na veřejné generální zkoušky divadelních představení 

či muzikálů i ve spolupráci s MHMP. Kluby využívají prostory v rámci objektů Stravovacího centra v Křejpského ul., 
v domech s pečovatelskou službou Šalounova a Blatenská a v ZŠ Campanus na Jižním Městě II. 

Nejen pro kluby seniorů, ale také pro seniorskou veřejnost Jižního Města, JMS zajistila každý měsíc preventiv-
ně zaměřené přednášky vedené odborníky z oblasti osobní bezpečnosti seniorů, zabezpečení jejich majetku či 
ochrany před zneužitím, doplněných instruktážními filmy. Zařazeny byly také přednášky s prvky zdravotní osvěty 
či edukace s psychologickými prvky díky projektu GrowJOB institute. Přednášky byly zajišťovány zdarma zejména 
ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy, z projektů Magistrátu hlavního města Prahy a díky přednáškové 
a osvětové činnosti odborníků IKEM a dalších oborů.

V průběhu roku se podařilo zrealizovat 10 mezigeneračních setkání v domech s pečovatelskou službou (dále jen 
DPS) Šalounova a Blatenská, a to díky navázání dobré spolupráce v rámci projektu Mezi námi o.p.s. 

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 nosným prvkem je zmiňovaný společenský kontakt, podpora tradic či zvyků. 

CESTUJEME ZA POZNÁNÍM

JMS zrealizovala v jarním a podzimním termínu dva výlety pro seniory do hospitálu Kuks a hřebčína v Kladrubech 
n. Labem, které využilo 108 seniorů z Jižního Města. Výlety byly pozitivně hodnoceny zejména pro atraktivitu 
obou navštívených míst i organizační zajištění. Obě akce podpořila dotací MČ Praha 11, každý jednotlivec přispíval 
částkou 250 Kč. 
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Bc. Jana Holubová

Měsíc Název akce Počet účastníků
Únor Masopust 117
Březen Společenské a taneční odpoledne 105
Březen Velikonoční zábava 104
Duben Pálení čarodějnic 118
Květen Turnaj seniorů v pétanque 44
Červen Sportovní hry seniorů XX. ročník 180
Červen Výlet parníkem po Vltavě 214
Září Rekreace Železná Ruda 43
Říjen Posvícení 125
Listopad Společenské a taneční odpoledne 96
Prosinec Mikulášská zábava 139
Prosinec Silvestrovská zábava 116



VZDĚLÁVÁME

Kurzy pro seniory

JMS nabídla seniorům možnost pro seberealizaci a podporu kognitivních schopností formou široké nabídky kurzů 
v DPS Šalounova, které jsou vedeny zkušenými lektory – pedagogy ve spolupráci se ZŠ Ke Kateřinkám a ZŠ 
Donovalská. 

Již tradičně jsme otevřeli kurzy anglického jazyka pro zájemce různých úrovní včetně konverzačních kurzů. Kurzy 
PC dovedností pro začátečníky a pokročilé, kondiční cvičení, kurz zpracování fotografie v PC programu, kurz jógy 
pro seniory v denním životě a kurz šikovných rukou v podzimním termínu.

Kurzy byly koncipovány zpravidla v rozsahu 10 lekcí za symbolické kurzovné 30 Kč až 40 Kč/lekce.

V jarním období se do kurzů zapsalo celkem 205 seniorů.

V podzimním období se do kurzů zapsalo celkem 149 seniorů. 

ODHALUJEME HISTORII A PAMÁTKY PRAHY

Velikou oblibu si získaly komentované procházky Prahou s průvodcem, kterých se zúčastnilo 492 milovníků histo-
rických památek a malebných zákoutí Prahy. Celkem se uskutečnilo 20 procházek.

PODPORUJEME ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

Turistické procházky do přírody
Senioři se pravidelně zúčastňují turistických procházek do blízkého okolí Prahy. Tuto příležitost si nenechalo ujít 
celkem 360 vyznavačů pěší turistiky pod vedením dvou zkušených turistek.

Cyklojízdy pro aktivní seniory a seniorky
Další atraktivní nabídkou roku 2018 byly pravidelné cyklojízdy, kterých se zúčastnilo 142 seniorů i seniorek, kteří 
snadno pokoří i více než 50 kilometrů a neodradí je ani nepřízeň počasí. Objevují méně i více vzdálená místa 
po vlastní ose nebo v kombinaci s vlakem. 
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Dotované cvičení pro seniory

Jihoměstská sociální a.s. s finanční podporou MČ Prahy 11 nabídla skupinová cvičení pro seniory ve věkové kate-
gorii 60+ formou jednotlivých vstupů nebo zakoupením permanentek za dotovanou cenu 30 Kč/hod. 

V roce 2018 byl celkový počet dotovaných hodin 3 132. 

Cvičení probíhala ve sportovních centrech:
Fitness centrum Chrpa, Krejnická 2021, Praha 4 - Horní Roztyly
Aerobic studio Jitka, PaedDr. Štěpánková, KC Zahrada Malenická 1784, Praha 4 - Chodov 
Fitness Star Chodov, v objektu OC Slunečnice, Vojtíškova 1783/2, Praha 4 - Chodov 
SQUASHPOINT, a.s., Květnového vítězství 938/79, Praha 4 - Háje

Dotované plavání pro seniory 
Jihoměstská sociální a.s. s finanční dotací MČ Prahy 11 nabídla seniorům ve věkové kategorii 65+ plavání za zvý-
hodněnou cenu 40 Kč/senior/vstup v rozsahu 80 minut ve vymezených časech do plaveckého bazénu Jedenáctka. 
V r. 2018 byla tato nabídka navíc rozšířena o nabídku kondičního plavání i pro osoby zdravotně postižené (OZP) 
s tělesným hendikepem za stejných finančních podmínek. Dotace na každý vstup činila 20 Kč/senior/OZP. V prů-
běhu roku 2018 bylo zrealizováno 7 079 vstupů do Sportovního areálu Jedenáctka plavecký bazén a vodní svět.
Cílem podpory těchto aktivit je zajistit co nejširší dostupnost pro tuto cílovou skupinu.

Ke sportovním aktivitám se stále řadí i šachový kroužek paní Květy Eretové, velmistryně v šachu. Kroužek navště-
vuje pravidelně 15 až 20 šachistů.

Prostřednictvím volnočasových aktivit pomáháme seniorům v nalézání nových možností trávení volného času, 
v seberealizaci, a věříme, že i k nalézání pocitu životní spokojenosti.
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Finanční zpráva

Vážení přátelé,

zase po roce se ozýváme s čísly, která máte před sebou. Vzhledem k velice 
úspěšnému dotačnímu roku jsme v roce 2018 historicky poprvé dosáh-
li kladného hospodářského výsledku ve výši 397 tis. Kč. A  to i přes 
vytvořenou 3 milionovou rezervu na řešení sporu s VZP a přes 10-ti mi-
lionový nárůst mzdových nákladů v porovnání s  rokem 2017. Řešili jsme 
tak celospolečenský tlak na růst mezd v sociální sféře, zatím podpořený 
v dotacích. Jsme rádi, že můžeme „jít s dobou“, že nám naši lidé neutíkají 
ke konkurenci. 

Celkové náklady jsou o cca 13 milionů Kč vyšší oproti roku předchozímu, 
takže pokud nepočítáme rezervu, můžeme jako v roce 2017 prohlásit, že 
růst nákladů přesně kopíruje nárůst nákladů na mzdy a Jihoměstská soci-
ální hospodaří v čase vyváženě a transparentně. 

Rezerva na řešení sporu s VZP v souvislosti s úhradami přijatými v letech 
2012 – 2015 činí k 31. 12. 2018 celkem 5 milionů Kč. V roce 2018 jsme investovali do nového automobilu pro roz-
voz obědů pro seniory, příčky v pokoji v Domově seniorů, serveru, myčky a zvedáku celkově v hodnotě 850 tis. Kč.

Děkujeme za podporu Městské části Praha 11, Magistrátu hl. města Prahy a všem ostatním donorům a podpo-
rovatelům. 

S úctou

Ing. Alice Tajerová, zástupkyně ředitele pro ekonomiku

Ing. Alice Tajerová

PODÍL JEDNOTLIVÝCH SKUPIN VÝNOSŮ NA FINANCOVÁNÍ SLUŽEB

 Tržby za vlastní výkony
 Dotace MČ Praha 11

 Dotace a granty MHMP
 Dary

 Ostatní výnosy

32 862 191 Kč

35 783 907 Kč

3 893 840 Kč

Pečovatelská služba

Domov seniorů

Odlehčovací centrum
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Služba Tržby za vlastní 
výkony

Dotace  
MČ Praha 11, 
ostatní MČ

Dotace a granty 
MHMP Dary Ostatní výnosy Celkem

Kč % Kč % Kč % Kč % Kč % Kč %

Pečovatelská 
služba 9 766 802 29,72 14 560 000 44,31 8 500 000 25,87 24 121 0,07 11 268 0,03 32 862 191 100,00

Domov 
seniorů 19 838 999 55,44 652 000 1,82 15 219 000 42,53 44 572 0,12 29 336 0,08 35 783 907 100,00

Odlehčovací 
centrum 1 092 765 28,06 848 000 21,78 1 940 000 49,82 5 060 0,13 8 015 0,21 3 893 840 100,00

Aktivizace 
seniorů 520 021 48,98 415 715 39,15 0 0,00 126 049 12,00 0 0,00 1 061 785 100,00

Ostatní 154 988 41,28 0 0,00 0 0,00 100 000 27,00 120 486 32,10 375 474 100,00
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VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018 (v Kč)
Náklady
50x Spotřebované nákupy 11 909 975,52
501 Spotřeba materiálu 8 936 282,55
502 Energie 2 973 692,97
51x Služby 3 908 540,23
511 Opravy a udržování 389 399,06
512 Cestovné 73 603,00
513 Náklady na reprezentaci 79 561,18
518 Ostatní služby 3 365 976,99
52x Osobní náklady 53 412 291,00
521 Mzdové náklady 38 312 850,00
523 Odměny členům orgánů společnosti 450 000,00
524 Zákonné sociální pojištění 12 951 502,00
527 Zákonné sociální náklady 458 139,00
528 Ostatní sociální náklady 1 239 800,00
53x Daně a poplatky 25 963,00
531 Daň silniční 20 203,00
538 Ostatní daně a poplatky 5 760,00
54x Jiné provozní náklady 338 364,30
544 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 125 000,00
545 Ostatní pokuty a penále 20 955,00
546 Odpis pohledávky 10 404,00
548 Ostatní provozní náklady 169 976,30
549 Manka a škody z provozní činnosti 12 029,00
55x Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti 3 971 350,93
551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 971 350,93
554 Tvorba a zúčtování ostatních rezerv 3 000 000,00
56x Finanční náklady 13 309,76
568 Ostatní finanční náklady 9 514,76
569 Manka a škody na finančním majetku 3 795,00

Náklady celkem 73 579 794,74
Výnosy
60x Tržby za vlastní výkony a zboží 31 373 575,31
602 Tržby z prodeje služeb 31 373 575,31
64x Jiné provozní výnosy 42 388 135,99
641 Tržby z prodeje DNM a DHM 75 000,00
642 Tržby z prodeje materiálu 688,00
643 Přijaté dary (nepeněžní) 72 274,00
648 Ostatní provozní výnosy 42 240 173,99

 Dotace a granty MČ Praha 11 16 415 715,00
 Dotace a granty MČ Praha Šeberov 60 000,00
 Dotace a granty MHMP 25 659 000,00
 Ostatní provozní výnosy 105 458,99

66x Finanční výnosy 215 485,95
662 Úroky 32 030,95
668 Ostatní finanční a mimořádné výnosy 13 455,00
669 Přijaté dary (peněžní) 170 000,00
 Výnosy celkem 73 977 197,25
 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 397 402,51
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ROZVAHA
Na počátku 

období ke dni 
31. 12. 2017

Na konci  
období ke dni  
31. 12. 2018

Aktiva
0xx  4 561 517,25 5 046 140,04
01x Dlouhodobý nehmotný majetek 21 900,00 86 030,00
013 Software 21 900,00 21 900,00
019 Jiný DNM 0,00 64 130,00
02x Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 13 469 736,41 13 914 365,93
021 Stavby 0,00 206 948,20

022
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 
movitých věcí

13 469 736,41 13 707 417,73

04x Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 271 078,20 46 159,00
041 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 64 130,00 0,00
042 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 206 948,20 46 159,00
06x Dlouhodobý finanční majetek 600 000,00 1 206 477,00
061 Podíly v ovládaných a řízených osobách 0,00 706 477,00

066
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (Půjčky ovládající  
a řídící osoba)

600 000,00 500 000,00

07x Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku -21 900,00 -26 355,00
073 Oprávky k softwaru -21 900,00 -21 900,00
079 Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku 0,00 -4 455,00
08x Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -9 779 297,36 -10 180 536,89   

082
Oprávky k samostatným movitým věcem a  souborům 
movitých věcí

-9 779 297,36 -10 180 536,89

1xx  125 256,26 206 162,45
11x Materiál 125 256,26 206 162,45
112 Materiál na skladě 125 256,26 206 162,45
2xx  5 514 777,05 11 249 692,10
21x Peněžní prostředky v pokladně 247 222,00 266 091,00
211 Pokladna 161 538,00 204 857,00
213 Ceniny 85 684,00 61 234,00
22x Peněžní prostředky na účtech 5 267 555,05 10 983 601,10
221 Bankovní účet - Česká spořitelna 5 267 555,05 10 983 601,10
3xx  2 787 698,89 2 391 783,47
31x Pohledávky (krátkodobé a dlouhodobé) 1 311 524,30 1 211 380,97
311 Pohledávky z obchodních vztahů 315 387,30 803 361,97
314 Zálohy poskytnuté 992 393,00 405 505,00
315 Ostatní pohledávky 3 744,00 2 514,00
33x Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 26 900,00 36 395,00
335 Pohledávky za zaměstnanci 26 900,00 36 395,00
34x Zúčtování daní a poplatků 57 149,00 36 946,00
345 Ostatní daně a poplatky 57 149,00 36 946,00
37x Jiné pohledávky a závazky 98,99 0,00
378 Jiné pohledávky 98,99 0,00
38x Přechodné účty aktiv a pasiv 1 392 026,60 1 107 061,50
381 Náklady příštích období 106 911,00 66 584,50
384 Výnosy příštích období 705 195,00 1 039 877,00
385 Příjmy příštích období 579 920,60 600,00
 Aktiva celkem 12 989 249,45 18 893 778,06
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Na počátku 
období ke dni 
31. 12. 2017

Na konci  
období ke dni  
31. 12. 2018

Pasiva
3xx  5 432 929,75 7 234 578,85
32x Závazky (krátkodobé) 160 518,83 404 158,43
321 Závazky z obchodních vztahů 160 518,83 292 408,43
325 Ostatní závazky 0,00 111 750,00
33x Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 3 574 622,00 5 513 386,00
331 Zaměstnanci 2 177 653,00 3 301 537,00
333 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 96 028,00 184 531,00

336
Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění

1 300 941,00 2 027 318,00

34x Zúčtování daní a dotací 328 032,00 605 939,00
342 Ostatní přímé daně 328 032,00 605 939,00
37x Jiné pohledávky a závazky 7 090,00 0,00
379 Jiné závazky 7 090,00 0,00
38x Přechodné účty aktiv a pasiv 1 362 666,92 711 095,42
383 Výdaje příštích období 982 996,92 423 780,42
384 Výnosy příštích období 155 940,00 30 255,00
389 Dohadné účty pasivní 223 730,00 257 060,00
4xx  7 556 319,70 11 659 199,21
41x Základní kapitál a kapitálové fondy 13 392 358,10 14 097 835,10
411 Základní kapitál 11 929 400,00 11 929 400,00
413 Ostatní kapitálové fondy 1 462 958,10 1 462 958,10
414 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0,00 705 477,00
42x Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření -6 076 954,13 -7 836 038,40
426 Jiný VH minulých let -503 637,33 0,00
429 Neuhrazená ztráta minulých let -5 573 316,80 - 7 836 038,40
43x Výsledek hospodaření -1 759 084,27 397 402,51
431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení - 1 759 084,27 397 402,51
45x Rezervy 2 000 000,00 5 000 000,00
459 Ostatní rezervy 2 000 000,00 5 000 000,00
 Pasiva celkem 12 989 249,45 18 893 778,06
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Zpráva auditora
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Účetní závěrka
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Návrh představenstva společnosti Jihoměstská 
sociální a.s. na rozdělení zisku za rok 2018
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Zpráva o vztazích mezi propojenými 
osobami
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Vyjádření dozorčí rady k návrhu představen-
stva na rozdělení zisku za rok 2018
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Vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce 
za rok 2018
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Vyjádření dozorčí rady ke zprávě auditora 
o ověření účetní závěrky za rok 2018
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Vyjádření dozorčí rady ke zprávě o vztazích 
mezi propojenými osobami
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