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Základní údaje o organizaci 
 
Název: Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb 
Sídlo: Villaniho 2130, 256 01  Benešov 
IČ: 712 29 116 
Právní forma:  příspěvková organizace 
Statutární orgán:  Jaroslav Duras, pověřený řízením 
Zřizovatel:  Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21  Praha 5 
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl Pr, vložka 965 
 
Kontakty: 
webové stránky: www.dd-benesov.cz 
tel. číslo:  317 728 388 
fax:   317 728 389 
e-mail:   info@dd-benesov.cz 
 
 
Příspěvková organizace Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb, byla zřízena 
k 1. 1. 2007 usnesením zastupitelstva Středočeského kraje č. 51-15/2006/ZK ze dne 18. 12. 2006.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dd-benesov.cz/
mailto:info@dd-benesov.cz
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Charakteristika činnosti 
 
Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je poskytování sociálních služeb. 
 
Služby sociální péče dle § 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, 
napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší 
možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, 
zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Každý má právo na poskytování služeb sociální péče v 
nejméně omezujícím prostředí. 
 
Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb, poskytuje na základě zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění, a registrace vydané Krajským 
úřadem Středočeského kraje tyto služby: 

1. domovy pro seniory, 
2. odlehčovací služby. 

 
Druh služby:  domovy pro seniory 
Poskytována od: 1. 1. 2007 
Identifikátor:  2120360 
Forma poskytování: pobytová 
 
Cílová skupina:   

 osoby s tělesným postižením 

 osoby se zdravotním postižením 

 senioři 
 
Věková struktura cílové skupiny: 

 dospělí (27 – 64 let) 

 mladší senioři (65 – 80 let) 

 starší senioři (nad 80 let) 
 

Posláním služby je zajištění sociálních a ošetřovatelských služeb, podpora soběstačnosti a zajištění 
plnohodnotného života v seniorském věku. Služba je časově neomezena. 
 
Cílem poskytovaných služeb je podpora rozvoje nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti 
klientů a obnovení nebo alespoň zachování původního životního stylu. 
 
Služba dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, obsahuje tyto základní 
činnosti: 

a) poskytnutí ubytování, 
b) poskytnutí stravy, 
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
f) sociálně terapeutické činnosti, 
g) aktivizační činnosti, 
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
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Druh služby:  odlehčovací služby 
Poskytována od: 1. 6. 2008 
Identifikátor:  2383022 
Forma poskytování: pobytová 
 
Cílová skupina:   

 osoby s tělesným postižením 

 osoby se zdravotním postižením 

 senioři 
 

Věková struktura cílové skupiny: 

 dospělí (27 – 64 let) 

 mladší senioři (65 – 80 let) 

 starší senioři (nad 80 let) 
 
Posláním služby je zajištění sociálních a ošetřovatelských služeb v době, kdy péči a podporu nemůže 
osobě poskytnout jemu blízká osoba, která tuto péči soustavně běžně poskytuje. Služba je 
poskytována nejdéle po dobu 3 měsíců. 
 
Cílem poskytovaných služeb je umožnit fyzickým osobám, které pečují o blízkého člověka, odpočinout 
si a po tuto dobu poskytnout klientům odlehčovací služby podporu soběstačnosti. 
 
Služba dle § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, obsahuje tyto základní 
činnosti: 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
d) poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, 
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
f) sociálně terapeutické činnosti, 
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, 
h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. 

 
 
Personální zajištění sociálních služeb 
 
Organizační struktura 

- viz příloha. 
 
Struktura zaměstnanců 

druh práce 
průměrný přepočtený stav 

zaměstnanců 

ekonomický úsek – ředitel, ekonomka, účetní, mzdová účetní, 
bezpečnostní technik 3,56 

zdravotní úsek – zdravotní sestry 8,00 

zdravotní úsek – fyzioterapeut 1,00 

zdravotní úsek – pracovnice v sociálních službách 16,00 

sociální úsek – sociální pracovnice 3,00 

stravovací úsek – kuchařky, pomocné síly v kuchyni, skladní / pokladní 8,10 

provozní úsek – údržbáři, pradleny, uklízečky 9,27 
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Sociální péče 
 
Sociální služba Domov pro seniory 
Kapacita zařízení k 31. 12. 2011       100 lůžek 
Průměrný počet klientů za rok 2011      96,25 
Počet nástupů k pobytu za rok 2011      29 
Počet ukončení pobytu za rok 2011      29 
z toho:  

 úmrtí         26 

 odchod do nemocnice         2     

 odchod do jiného DS         1 
 
Počet klientů k 31. 12. 2011       97 
z toho: 

 ve věku 27 – 65 let         4 

 ve věku 66 – 75 let       10 

 ve věku 76 – 85 let       37 

 ve věku 86 – 95 let       42 

 ve věku nad 95 let         4 
 
Počet klientů podle stupně závislosti: 

I. lehká závislost        22 
II. středně těžká závislost       35 

III. těžká závislost        16 
IV. úplná závislost        15 

 
Průměrný věk klientů        83,7 
 
Počet žen k 31. 12. 2011       70 
Průměrný věk žen        85,2 
 
Počet mužů k 31. 12. 2011        27 
Průměrný věk mužů        79,7 
 
Sociální služba Odlehčovací služby 
Kapacita zařízení k 31. 12. 2011       2 lůžka 
Průměrný počet klientů za rok 2011      0 
Počet nástupů k pobytu za rok 2011      11 
Počet ukončení pobytu za rok 2011      11 
z toho:  

 úmrtí         0 

 odchod domů        11 
 
Počet klientů k 31. 12. 2011       0 
 
Vyhodnocení poskytování péče o klienty 
Sociální úsek zajišťoval nástupy nových klientů a náležitosti spojené s odchodem a úmrtím klientů. 
U všech klientů došlo ke zvýšení důchodů a také k navýšení plateb za ubytování a stravu – byly 
vytvořeny dodatky ke smlouvám.  
 



Výroční zpráva za rok 2011 Stránka 6 
 

Zveřejnili jsme nové webové stránky Domova seniorů Benešov a nově také facebookové stránky. 
Vznikly nové směrnice a metodické postupy. Byla vytvořena a vyhodnocena anketa spokojenosti 
klientů a průzkum ohledně canisterapie – terapie pomocí psa (zlatý retrívr). Klienti začali být více 
zapojováni do tvorby jídelníčku. 
 
Také jsme pořídili do společných prostor roselu pestrou a papouška vlnkovaného. 
 
Praktikanti a dobrovolníci 
Pravidelně se podílíme na uskutečňování praxe studentů sociálních oborů středních, vyšších 
odborných a vysokých škol. V roce 2011 jsme spolupracovali s 8 praktikanty. 
Zvýšil se počet pravidelných dobrovolníků (4) a především dobrovolníků, kteří pro nás zajistili různé 
akce nebo nám vypomáhali při příležitostných aktivitách pro klienty. 
 
Vzdělávání 
Sociální pracovnice prošly řadou nových kurzů a seminářů – management dobrovolnictví, 
komunikace se seniory, práva a povinnosti uživatelů sociální služby, novinky v neodkladné resuscitaci, 
reminiscence, aktuality v zákoně o sociálních službách, odborná stáž v Domově seniorů ve Vlašimi. 
 
Pravidelné aktivity zajišťované sociálním úsekem, dobrovolníky a praktikanty 

 Skupinová cvičení – procvičování fyzických schopností, procvičování paměti, hry, sdílení 
vzpomínek, nových informací 

 Pohybové hry 

 Společenské oslavy – oslavy narozenin a svátků klientů 

 Pečení, vaření 

 Pouštění filmů 

 Zpěv písní 

 Poslechové pořady v knihovně 

 Rukodělné činnosti v dílně domova – práce z dílen jsme dvakrát prezentovali na výstavách 
pořádaných Krajským úřadem Středočeského kraje 

 Římskokatolické mše 
 
Příležitostné jednorázové akce 

 Taneční a hudební vystoupení – Dům dětí a mládeže Benešov 

 Hudební vystoupení – ZUŠ Čerčany, ZUŠ Benešov 

 Promítání fotografií a vyprávění o cestě po Krugerově národním parku v Africe 

 Taneční a hudební zábavy s kapelou R&F 

 Masopust s Mateřským centrem Hvězdička 

 Grilování na terase domova 

 Koncert country hudby 

 Charita Benešov a vystoupení folklórního souboru Benešáček 

 Pohádka, setkání s klienty v rámci Mikuláše – ZŠ Karlov 

 Vzpomínky na Karla Hašlera – poslechový pořad pana Šedivého 

 Koncert chorvatské zpěvačky Anny Kordič 

 Koncert Richarda Adama 

 Sportovní hry 

 Klavírní koncert vážné hudby 

 Soutěž v luštění křížovek 
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Zdravotní péče 
 
Ošetřovatelskou péči poskytovali všeobecné sestry a fyzioterapeut bez odborného dohledu. Přímou 
obslužnou péči vykonávaly pracovnice v sociálních službách. 
 
Zdravotní péče byla v naší organizaci hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Organizace měla 
uzavřenou smlouvu se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, na základě které byla hrazena 
ošetřovatelská péče indikovaná všeobecným praktickým lékařem. 
 
Léky předepsané ošetřujícím praktickým lékařem byly vyzvedávány v nemocniční lékárně Nemocnice 
Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. 
 
Tržby za poskytnutou péči od zdravotní pojišťovny v roce 2011 činily 2 302 150,50 Kč. 
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Hospodaření v roce 2011 
 
Vyhodnocení plnění závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2011 
Rozpočet na rok 2011  

text 
schválený 
rozpočet 

upravený 
rozpočet 

skutečnost % plnění 

závazné ukazatele rozpočtu     

příspěvek na provoz od zřizovatele 1 442,00 1 204,37 1 204,37 100,00 

státní dotace 5 050,00 5 050,00 5 050,00 100,00 

limit mzdových prostředků 11 826,00 11 826,00 11 865,70 100,34 

odpisový plán 1 435,00 1 219,37 1 450,44 118,95 

ostatní ukazatele rozpočtu     

náklady celkem 25 477,00 25 546,52 25 304,59 99,05 

výnosy celkem 25 477,00 25 546,52 25 659,40 100,44 

průměrný počet zaměstnanců 
přepočtený 49,00 49,00 48,92 100,00 

 
Příspěvek na provoz od zřizovatele 
Schválený příspěvek na provoz od zřizovatele na rok činil 1 442 000 Kč. Dne 16. 05. 2011 bylo 
schváleno radou kraje snížení příspěvku na provoz o 307 146 Kč (usnesení rady kraje č. 042-
21/2011/RK). Dne 13. 12. 2011 bylo schváleno radou kraje vrácení části příjmů z pronájmu majetku 
ve výši 69 519 Kč. 
 
Čerpání prostředků na platy 
V roce 2011 byl schválen limit mzdových prostředků ve výši 11 826 000 Kč.  
 
Čerpání mzdových prostředků bylo v roce 2011 v následující výši: 

1. platy zaměstnanců    11 826 000 Kč 
2. odměny z dohod o provedení práce         39 700 Kč 

Z výše uvedeného vyplývá, že byl překročen schválený limit mzdových prostředků o 39 700 Kč. 
K tomuto překročení došlo z důvodu chybného celkového součtu v sestavě ze mzdového programu 
FLUXPAM5 „Čerpání mzdových prostředků za 1-12/2011“. V celkovém součtu za rok 2011 se 
neobjevily odměny z dohod o provedení práce. Ihned po zjištění této skutečnosti jsme požádali 
zřizovatele o změnu závazného ukazatele „limit mzdových prostředků“. Dále jsme kontaktovali firmu 
FLUX s požadavkem o odstranění této chyby v sestavě.  
 
Mzdové prostředky byly v roce 2011 kryty: 

1) ze státní dotace ve výši    3 736 203 Kč, 
2) z vlastních prostředků ve výši   8 129 497 Kč. 

 
Průměrný plat v roce 2011 činil 20 314 Kč. 
 
Odpisový plán 
V průběhu roku 2011 jsme předpokládali, že nebudeme mít investiční fond krytý finančními 
prostředky a budeme postupovat v souladu s ustanovením § 66 odst. 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb., 
v platném znění. Z tohoto důvodu jsme požádali o snížení závazného ukazatele odpisový plán o 
215 630 Kč. Při závěrkových pracích jsme zjistili, že investiční fond máme finančními prostředky krytý 
v plné výši a tudíž nemusíme postupovat dle výše uvedeného ustanovení vyhlášky. Z tohoto důvodu 
jsme požádali zřizovatele o úpravu závazného ukazatele „odpisový plán“. 
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Náklady na hlavní činnost 

text 
schválený 
rozpočet 

upravený 
rozpočet 

skutečnost % plnění 

501 – Spotřeba materiálu 3 390,00 3 556,51 3 611 215,56 101,54 

502 – Spotřeba energie 2 760,00 2 760,00 2 491 448,21 90,27 

503 – Spotřeba jiných nesklad. 
dodávek 185,00 225,44 225 440,23 100,00 

511 – Opravy a udržování 660,00 660,00 334 946,84 50,75 

512 – Cestovné 3,00 3,00 694,00 23,13 

513 – Náklady na reprezentaci 0,00 0,00 886,00 --- 

518 – Ostatní služby 731,00 809,20 896 962,58 110,85 

521 – Mzdové náklady 11 826,00 11 826,00 11 865 700,00 100,34 

524 – Zákonné sociální pojištění 4 020,00 4 020,00 4 020 958,00 100,02 

527 – Zákonné sociální náklady 118,30 118,30 118 913,72 100,52 

528 – Jiné sociální náklady 118,70 118,70 97 739,00 82,34 

538 – Jiné daně a poplatky 3,00 3,00 200,00 6,67 

549 – Ostatní náklady z činnosti 187,00 187,00 146 969,88 78,59 

551 – Odpisy dlouhodobého majetku 1 435,00 1 219,37 1 450 444,00 118,95 

569 – Ostatní finanční náklady 40,00 40,00 29 343,00 73,36 

591 – Daň z příjmů právnických osob 0,00 0,00 12 730,00 --- 

Náklady celkem 25 477,00 25 546,52 25 304 591,02 99,05 

  
 
Výnosy z hlavní činnosti 

text 
schválený 
rozpočet 

upravený 
rozpočet 

skutečnost % plnění 

602 – Výnosy z prodeje služeb 18 660,00 18 660,00 18 981 195,50 101,72 

648 – Čerpání fondů 304,00 611,15 342 533,24 56,05 

649 – Ostatní náklady z činnosti 0,00 0,00 10 970,76 --- 

662 - Úroky 21,00 21,00 23 327,29 111,08 

672 – Výnosy územních rozp. z 
transferů 6 492,00 6 254,37 6 301 373,00 100,75 

Výnosy celkem 25 477,00 25 546,52 25 659 399,79 100,44 

 
 
Čerpání fondů 
V roce 2011 byl použit: 

1. investiční fond na opravy a údržbu ve výši   334 946,84 Kč, 
2. rezervní fond z darů na kulturní akce pro klienty ve výši       2 280,40 Kč. 

 
 
Čerpání prostředků ze státní dotace za rok 2011 
Schválená dotace od MPSV pro rok 2011 činí  5 050 000 Kč. 
 
Ze státní dotace byly vyčerpány prostředky ve výši 5 050 000 Kč: 

1. platy zaměstnanců    3 736 203 Kč 
2. zdravotní pojištění       334 836 Kč 
3. sociální pojištění       930 127 Kč 
4. náhrada platu za dočasnou PN        48 834 Kč 
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Hodnocení doplňkové činnosti 
Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb, nemá ve zřizovací listině schválenou žádnou 
doplňkovou činnost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Benešově 30. 6. 2012         Jaroslav Duras 
        pověřený řízením 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovala: 
Ing. Blanka Suchá 
Bc. Ilona Šíchová (část Vyhodnocení poskytování péče o klienty) 


