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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, ředitel 

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.  
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SLOVO ŘEDITELE 

 

Vážení, 

 

dostává se vám do rukou Výroční zpráva o celkové činnosti, hospodaření a změnách v životě Domova 

seniorů Benešov za rok 2012. 

 

Minulý rok byl pro nás velmi náročný a v mnohých ohledech i významný. Byly realizovány některé 

důležité projekty, jejichž cílem  bylo  provést plánované větší opravy, jako např. opravu části střechy, 

rozsahem významnou opravu jednoho z výtahů a části odpadního systému. 

 

Další oblastí, do které směřovaly nemalé investiční prostředky, byla modernizace vybavení kuchyně 

Domova, a to dvojicí nových výkonných konvektomatů, což přispělo nejen ke zvýšení kvality 

podávané stravy, ale pomohlo ulehčit a zefektivnit práci na tomto úseku. 

 

V roce 2012 byl též dokončen projekt na optimalizaci otopné soustavy s cílem uspořit náklady na 

topná média. Kotelna byla osazena novými efektivnějšími čerpadly, všechna topná tělesa poměrovými 

měřidly a termoventily s cílem snížit spotřebu plynu až o 15 %. Efekt tohoto projektu očekáváme 

v roce 2013. 

 

V závěru roku 2012 byly též provedeny potřebné stavební úpravy pro vznik nového kulturního a 

společenského centra nejen pro naše klienty, ale i pro seniorskou veřejnost a zdravotně postižené 

z Benešova. 

 

Všechna tato potřebná a pozitivní opatření se „rodila“ za situace, kdy nám byl snížen příspěvek 

MPSV. Naopak velmi nám pomohl náš zřizovatel, kterým je Středočeský kraj, kdy jsme uspěli se svou 

žádostí do Humanitárního fondu kraje a mohli tak úspěšně výše zmíněné věci uvést do života. 

 

S výpadkem financování jsme se vyrovnávali jen velmi obtížně a hledali cesty ke snižování nákladů, 

aniž by se to projevilo negativně na úrovni a kvalitě péče o naše klienty. Podstatnou zásluhu na tom 

mají především naši zaměstnanci, a to na všech úsecích svou obětavostí, pracovitostí a potřebnou 

profesionalitou. Jim všem patří dík – ekonomickému úseku, sociálním pracovnicím, zdravotním 

sestrám, pracovnicím v sociálních službách – v přímé péči, kuchařkám, pradlenám, údržbářům.  

 

 

 

 

 

 

Jaroslav Duras 

ředitel 
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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. 
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Personální zajištění sociálních služeb 

 

Zaměstnanci Domova seniorů Benešov 

   

pracovní zařazení 
průměrný přepočtený 

počet zaměstnanců 
mzdové náklady v Kč 

sociální pracovnice 3,00 781 009 

pracovnice v sociálních službách 16,10 3 335 233 

zdravotničtí pracovníci 8,47 3 066 489 

provozní pracovníci 17,50 3 431 655 

administrativní pracovníci 3,55 1 463 114 

celkem 48,62 12 077 500 

 

 

Zaměstnanci Domova seniorů Benešov jsou rozděleni do těchto úseků: 

 

1. zdravotní (všeobecné sestry, fyzioterapeut, ošetřovatelka, pracovnice v sociálních službách a 

aktivizační pracovnice) - zaměstnanci tohoto úseku poskytují komplexní ošetřovatelskou a 

přímou obslužnou péči o klienty vč. rehabilitace. Vedou předepsanou dokumentaci, 

zaznamenávají provedené úkony péče o klienty pomocí čteček čárových kódů. Zajišťují 

bezpečnost klientů, vedou je ke zdravému způsobu života, podílí se na vyplňování volného 

času klientů. Doprovázejí, přenášejí a převážejí nemocné a nepohyblivé klienty, u ležících a 

špatně pohyblivých klientů provádějí obsluhu při tělesných potřebách. Poskytují klientům 

první pomoc dle svých odborných znalostí. Provádějí jednoduché rehabilitační výkony, 

polohování, dechová cvičení, péči o udržení a obnovení soběstačnosti. Zajišťují dezinfekci a 

uložení nástrojů, pomůcek a zdravotnického materiálu. Provádějí komplexní hygienickou péči 

u ležících klientů a dbají na dodržování čistoty. Provádějí mytí a dezinfekci lůžek, nočních 

stolků, jídelních stolů a zdravotních pomůcek. Podávají stravu ležícím klientům, odpovídají za 

dodržení diet, za hygienickou manipulaci s jídlem a za kulturu stolování. Sbírají, myjí a dle 

potřeby dezinfikují nádobí a uklízejí kuchyňky, Provádějí manipulaci s čistým a špinavým 

prádlem, zajišťují shoz špinavého prádla do prádelny. Pomáhají při stlaní lůžek a při výměně 

inkontinentních pomůcek. Provádějí práce spojené s přijetím, přemístěním, propuštěním a 

úmrtím klienta. Pečují o umírajícího klienta do posledních chvil jeho života, provádějí 

základní úpravu těla zemřelého, zajišťují přemístění těla do márnice. 

 

2. sociální - sociální pracovnice zabezpečují přijímání a propouštění klientů, vedou osobní spisy 

klientů, zabezpečují úschovu a vedení evidence svěřených prostředků. Zajišťují výplatu 

zůstatků důchodů klientům, nákupy pro klienty, jednají s rodinami a úřady. Přihlašují a 

odhlašují klienty na ČSSZ a Úřad práce. Organizují a zajišťují společenské a kulturní akce pro 

klienty. 

 

3. stravovací (kuchařky, pomocné síly, skladnice) - zaměstnanci tohoto úseku zabezpečují 

přípravu stravy normální i dietní pro klienty i pro zaměstnance. 

 

4. prádelna - pradleny zabezpečují praní, sušení, žehlení a opravy oděvů klientů a pracovních 

oděvů zaměstnanců. 
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5. provozní (údržbáři, uklízečky, technik BOZP a PO) – tito zaměstnanci zabezpečují úklid, 

topení, opravy a údržbu, řízení služebního vozu, agendu BOZP a PO. 

 

6. ekonomický (ředitel, ekonomka, mzdová účetní, účetní / referent majetkové správy) - tito 

zaměstnanci zabezpečují vedení Domova seniorů Benešov, vedení personální agendy, 

zpracování rozpočtu, účetnictví a mezd, evidenci faktur, majetku, zásob kancelářských potřeb, 

vedení pokladny, evidenci stravování, styk s bankou a další činnosti. 
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Sociální péče 

 

Sociální služba je poskytována na základě smlouvy o poskytnutí služby sociální péče uzavřené mezi 

domovem seniorů a klientem a v souladu s individuálním plánem. Sociální agendu klientů, základní 

sociální poradenství, jednání se zájemci o službu zajišťují sociální pracovnice. Aktivizační činnosti 

zajišťují sociální pracovnice, fyzioterapeut, pracovnice v sociálních službách i zdravotní sestry.  

 

Sociální úsek má na starost především následující činnosti:   

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při obstarávání osobních záležitostí – 

komunikace s rodinou, blízkými osobami klientů, pomoc při zprostředkování kontaktu s kadeřníkem, 

pedikérkou, fotografem, asistenčním autem, úřady (pomoc při vyřizování důchodu, změně trvalého 

pobytu, osobních dokladů, příspěvku na péči, průkazů atd.). Sociální pracovnice poskytují základní 

sociální poradenství – možnost využití dalších sociálních služeb, informace o příspěvku na péči, 

důchodech. Jsou schopny poskytnout kontakty na nejrůznější instituce, lékaře, firmy, obchody a 

popřípadě pomoc zprostředkovat klientovi setkání a doprovod. Dále vedou sociální dokumentaci o 

klientech. Sepisují s klienty smlouvy a vyhotovují k nim dodatky. Vyhotovují a předávají klientům 

podklad pro výpočet úhrady a měsíční vyúčtování služeb. Součástí nabídky Domova seniorů Benešov 

je založení tzv. „Depozitního účtu klienta“. Klient má možnost si uložit do trezoru Domova své 

finanční prostředky a je mu veden depozitní účet, na kterém je zaznamenáván veškerý pohyb peněz. 

Z tohoto účtu má klient možnost si své peníze kdykoliv vybírat a ukládat, platit z něj léky, nákupy, 

regulační poplatky, poplatky za pobyt v nemocnici, faktury aj. Záleží na rozhodnutí klienta, zda si do 

trezoru uloží veškeré finanční prostředky nebo jen jejich část. Celkově Domov seniorů Benešov 

spolupracuje s rodinami a blízkými osobami klientů, lékaři, praktikanty škol, dobrovolníky, různými 

institucemi a dalšími poskytovateli zdravotních a sociálních služeb. 

 

Aktivizační činnosti: 

Oslavy - především slavíme s klienty jejich narozeniny, svátky. Také se společně scházíme o 

Velikonocích a Vánocích. Tyto setkání vycházejí z potřeby a přání klientů samotných nebo jejich 

blízkých osob. Klienti nebo jejich blízcí mají možnost oslovit personál, který jim pomůže oslavu 

narozenin nebo svátku uspořádat. Oslavy velice napomáhají dobrým vztahům mezi klienty navzájem, 

protože poskytují prostor pro společné povídání a sdílení radosti. Také jsou  významnou událostí v 

životě každé rodiny, proto je přítomnost rodiny na oslavě velice důležitá a rodina může být 

pojítkem mezi klientem, personálem a ostatními klienty. Setkání u takové příležitosti může napomoci i 

tomu, aby si nový klient zvykl na nové prostředí Domova seniorů, vytvořil si nové přátele a cítil se 

zde příjemně. 

Zpěv - pravidelně jednou za 14 dní ve čtvrtek v 10 hodin nás navštěvují 3 dobrovolníci, kteří s 

kytarou, harmonikou a zpěvníky přicházejí za našimi klienty. Společně v jídelně zpívají především 

lidové a trampské písničky. Klienti mají možnost si přijít zazpívat (doprovod klientů do jídelny 

zajišťuje personál) nebo si jen písně poslechnout. Tato aktivita je mezi klienty velmi oblíbená a 

počet dosahuje v současné době přibližně 20 návštěvníků. 

Pohybové hry - Nepravidelně mají naši klienti možnost zahrát si společně se sociální pracovnicí nebo 

praktikanty či dobrovolníky pohybové hry v tělocvičně v I. patře Domova. Zábavnou formou jsou 

procvičovány motorické schopnosti, ale klienty je tato činnost vnímána především jako velká zábava a 

počet klientů, kteří mají zájem, vzrůstá. Tělocvičnu mají klienti možnost využívat kdykoliv a je zde k 

dispozici také rotoped a žebřiny. 

 

Mezi nejoblíbenější hry patří: 

 kuželky  

 hod na cíl (míčky do sítě, kroužky na tyč)  

 hod na terč (šipky, kuličky)  

 střílení z praku  
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Skupinové cvičení: 

Pravidelně od pondělí do pátku dopoledne probíhají v jídelnách na jednotlivých patrech skupinové 

činnosti. Na každém patře je klientům věnována hodina.  

Skupina je rozdělena do 4 oblastí: 

1. Informace z Domova seniorů - věnujeme se informacím o nových pravidlech nebo jiných 

změnách, jídelnímu lístku, oslavám narozenin nebo svátků. Zjišťujeme přání, připomínky, 

zjišťujeme spokojenost. Klienti jsou zde informováni o plánovaných aktivitách a nové aktivity 

jsou s nimi společně plánovány. 

2. Informace z tisku - sociální pracovnice diskutuje s klienty o situaci, která se děje aktuálně 

v regionu, republice i v celém světě. 

3. Cvičení - skupinové cvičení složené z cviků na protažení těla. Cvičení probíhá v kruhu, vsedě 

na židlích. 

4. Trénování paměti - v závěru skupinového setkání klienti společně hrají nejrůznější cvičení a 

hry na procvičování paměti, která mají za úkol udržovat pozornost a bdělost klientů. Dle 

složení klientů ve skupinách jsou zařazovány náročnější nebo méně náročná cvičení. 

Pracujeme se slovy i obrázkovými pomůckami.  

Klienti mají možnost se zapojit do skupinového dění dle svého přání a schopností, aktivně či pasivně 

dění pozorovat.  

 

Aktivity v dílně domova: 

Klienti mají možnost využívat dílnu samostatně nebo navštěvovat pravidelné i nepravidelné aktivity 

pod vedením sociálních pracovnic nebo pracovnic v sociálních službách. 

Výběr činností je různorodý: 

 výroba ručního papíru 

 tkaní na hrábích 

 práce s papírem 

 výroba tematických výrobků - velikonoční nebo vánoční ozdoby a dekorativní předměty 

 šití - k dispozici jsou 3 šicí stroje 

 pletení, vyšívání, háčkování 

 výroba dekorativních předmětů z přírodních materiálů 

 malování 

 modelování 

 batikování 

 

Reminiscenční terapie: 

V roce 2012 se 2 sociální pracovnice vyškolily v práci se vzpomínkami a nabízejí tak klientům nově i 

tzv. Reminiscenční terapii neboli terapii pomocí jejich vzpomínek. 

 

Další nabízené činnosti: 

 canisterapie 

 muzikoterapie 

 velkoplošné sledování filmů 

 taneční a hudební zábavy 

 divadelní a jiná kulturní vystoupení 

 přednáškové akce 

 grilování 
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Zdravotní péče 

 

Ošetřovatelskou péči poskytovali všeobecné sestry a fyzioterapeut. Přímou obslužnou péči vykonávaly 

pracovnice v sociálních službách, ošetřovatelka a aktivizační pracovnice. 

 

V ordinaci Domova seniorů je klientům poskytována: 

1. zdravotní péče firmou MediConsult s. r. o. MUDr. Lucie Kalinové – 2x týdně, a to v pondělí a 

ve čtvrtek dopoledne, ordinuje MUDr. Eva Drábková, 

2. psychiatrická péče – 1x měsíčně, a to ve středu dopoledne, ordinuje MUDr. Yvona 

Hendrychová.   

 

Léky předepsané ošetřujícími lékaři byly vyzvedávány v nemocniční lékárně Nemocnice Rudolfa a 

Stefanie Benešov, a. s. 

 

V roce 2012 byla pořízena tři nová pojízdná křesla a uzamykatelný vozík na léky. 

 

Byly provedeny pracovnělékařské prohlídky u pracovníků v přímé péči. 

 

Pracovníci v přímé péči absolvovali tato školení: 

- Sexualita v životě člověka (květen 2012) 

- Příčiny negativních jevů na pracovišti (listopad 2012) 

- Úvod do kvality sociální péče (listopad 2012) 

- stáž v Domově seniorů Vojkov  

 

Tržby za poskytnutou péči od zdravotní pojišťovny v roce 2012 činily 2 058 503,40 Kč. 
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Hospodaření v roce 2012 

 

Organizace za rok 2012 dosáhla zhoršeného výsledku hospodaření ve výši 1 178 333,86 Kč. 
 

Vyhodnocení plnění závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2012 (v tis. Kč) 

závazný ukazatel 
schválený 

rozpočet 

upravený 

rozpočet 

skutečnost k 

31. 12. 2012 
plnění 

příspěvek na provoz od zřizovatele 907,00 973,20 973,20 100,0% 

dotace od MPSV 4 214,00 4 214,00 4 214,00 100,0% 

mzdové náklady 12 000,00 12 077,50 12 077,50 100,0% 

odpisový plán 1 570,00 1 515,25 1 515,72 100,0% 

 

 

Vyhodnocení plnění ostatních ukazatelů rozpočtu na rok 2012 (v tis. Kč) 

ostatní ukazatele 
schválený 

rozpočet 

upravený 

rozpočet 

skutečnost k 

31. 12. 2012 
plnění 

náklady celkem 26 465,00 26 465,00 25 970,04 98,1% 

výnosy celkem 26 465,00 26 465,00 24 791,70 93,7% 

průměrný přepočtený počet zaměstnanců 49,00 49,00   

 

Porovnání závazných ukazatelů v letech 2009 - 2012 

závazný ukazatel (v tis. Kč) / rok 2009 2010 2011 2012 

náklady celkem 24 330,00 23 867,00 25 546,52 26 465,00 

výnosy celkem 24 330,00 23 867,00 25 546,52 26 465,00 

mzdové náklady 11 341,00 11 691,00 11 826,00 12 077,50 

příspěvek na provoz od zřizovatele 482,00 673,70 1 204,37 973,20 

dotace od MPSV 6 049,10 5 348,00 5 050,00 4 214,00 

odpisový plán 1 439,00 673,70 1 219,37 1 515,25 

 

 

Čerpání prostředků na platy 

 

V roce 2012 je limit mzdových nákladů schválen ve výši 12 077 500 Kč. 

Mzdové náklady byly v roce 2012 kryty: 

1) ze státní dotace ve výši    3 149 754 Kč, 

2) z vlastních prostředků ve výši   8 927 746 Kč. 

 

Průměrný plat v roce 2012 činil 20 701 Kč. 
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Náklady na hlavní činnost v roce 2012 (v Kč) 

text 
schválený 

rozpočet 

upravený 

rozpočet 

skutečnost k 

31. 12. 2012 
plnění 

501 - Spotřeba materiálu 3 734 000,00 3 734 000,00 3 547 743,75 95,0% 

502 - Spotřeba energie 2 714 000,00 2 714 000,00 2 531 008,94 93,3% 

503 - Spotřeba jiných neskladovatelných 

dodávek 230 000,00 230 000,00 226 040,60 98,3% 

511 - Opravy a udržování 900 000,00 877 250,00 479 110,49 54,6% 

512 - Cestovné 3 000,00 3 000,00 1 254,00 41,8% 

518 - Ostatní služby 801 000,00 801 000,00 932 427,70 116,4% 

521 - Mzdové náklady 12 000 000,00 12 077 500,00 12 077 500,00 100,0% 

524 - Zákonné sociální pojištění 4 080 000,00 4 080 000,00 4 078 061,00 100,0% 

525 - Jiné sociální pojištění 50 000,00 50 000,00 49 319,00 98,6% 

527 - Zákonné sociální náklady 120 000,00 120 000,00 142 935,71 119,1% 

538 - Jiné daně a poplatky 3 000,00 3 000,00 390,00 13,0% 

542 - Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 100,00 --- 

549 - Ostatní náklady z činnosti 190 000,00 190 000,00 62 192,08 32,7% 

551 - Odpisy dlouhodobého majetku 1 570 000,00 1 515 250,00 1 515 720,29 100,0% 

558 - Náklady z drobného dlouhodobého 

majetku 70 000,00 70 000,00 309 488,74 442,1% 

591 -  Daň z příjmů 0,00 0,00 -12 730,00 --- 

Náklady celkem 26 465 000,00 26 465 000,00 25 940 562,30 98,0% 

 

Výnosy z hlavní činnosti v roce 2012 (v Kč) 

text 
schválený 

rozpočet 

upravený 

rozpočet 

skutečnost k 

31. 12. 2012 
plnění 

602 - Výnosy z prodeje služeb 20 223 000,00 19 606 150,00 18 690 304,40 95,3% 

648 - Čerpání fondů 1 100 000,00 1 100 000,00 187 048,10 17,0% 

649 - Ostatní výnosy z činnosti 0,00 0,00 118 266,47 --- 

662 - Úroky 21 000,00 21 000,00 25 889,24 123,3% 

672 - Výnosy vybraných místních 

vládních institucí z transferů 5 121 000,00 5 737 850,00 5 737 854,00 100,0% 

Výnosy celkem 26 465 000,00 26 465 000,00 24 759 361,95 93,6% 
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Porovnání skutečných nákladů a výnosů v letech 2009 - 2012 

položka (v tis. Kč) 2009 2010 2011 2012 

501 - spotřeba materiálu 3 427,09 3 169,70 3 611,22 3 568,33 

502 - spotřeba energie 2 579,26 2 744,50 2 491,45 2 531,00 

503 - spotřeba jiných neskladovatelných 

dodávek 375,49 177,00 225,44 226,04 

511 - opravy a udržování 304,62 156,62 334,95 479,11 

512 - cestovné 0,33 0,15 0,69 1,25 

513 - náklady na reprezentaci 0,74 0,00 0,89 0,00 

518 - ostatní služby 704,61 832,42 896,96 932,43 

521 - mzdové náklady 11 341,00 11 691,00 11 865,70 12 077,50 

524 - zákonné sociální pojištění 3 683,66 3 966,97 4 020,96 4 078,06 

525 - jiné sociální pojištění 0,00 0,00 0,00 49,32 

527 - zákonné sociální náklady 226,82 233,82 118,91 142,94 

528 - jiné sociální náklady 34,96 23,31 97,74 0,00 

538 - jiné daně a poplatky 2,02 2,29 0,20 0,39 

542 - jiné pokuty a penále 0,00 0,08 0,00 0,10 

549 - ostatní náklady z činnosti 205,22 159,48 146,97 71,08 

551 - odpisy dlouhodobého majetku 987,32 673,53 1 450,44 1 515,72 

558 - náklady z drobného dlouhodobého majetku 0,00 0,00 0,00 309,49 

569 - ostatní finanční náklady 0,00 36,17 29,34 0,00 

591 - daň z příjmů 0,00 0,00 12,73 -12,73 

náklady celkem 23 873,14 23 867,04 25 304,59 25 970,03 

602 - úhrada za ubytování a stravu 8 926,72 9 355,33 10 438,23 10 475,53 

602 - příspěvek na péči 5 639,42 5 524,57 5 888,21 5 884,51 

602 - úhrada za zdravotnické výkony 2 380,88 2 256,51 2 302,15 2 058,50 

602 - ostatní výnosy z prodeje služeb 309,70 303,86 352,61 304,10 

646 - výnosy z prodeje DHM kromě pozemků 0,00 0,34 0,00 0,00 

648 - čerpání fondů 16,85 383,19 342,53 187,05 

649 - ostatní výnosy z činnosti 3,28 0,08 10,97 118,27 

662 - úroky (dřive 644) 65,14 21,46 23,33 25,89 

672 - výnosy vybraných místních vládních 

institucí z transferů (dříve 691, 671 + 672) 6 531,15 6 021,70 6 301,37 5 737,85 

výnosy celkem 23 873,14 23 867,04 25 659,40 24 791,70 

výsledek hospodaření 0,00 0,00 354,81 -1 178,33 
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Čerpání fondů 

 

V roce 2012 byly použity prostředky z: 

1. rezervního fondu z darů na kulturní akce pro klienty ve výši  12 313,90 Kč, 

2. investičního fondu na opravy a údržbu ve výši    97 234,20 Kč, 

3. fondu odměn na odměny zaměstnanců ve výši    77 500,00 Kč. 

 

 

Čerpání prostředků ze státní dotace za rok 2012 

 

Schválená dotace od MPSV pro rok 2012 činí 4 214 000 Kč. 

 

Ze státní dotace byly vyčerpány prostředky ve výši 4 214 000 Kč 

v tom: platy zaměstnanců    3 149 754 Kč 

zdravotní pojištění       281 711 Kč 

sociální pojištění       782 535 Kč 

 

 

Hodnocení doplňkové činnosti 

 

Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb, má ve zřizovací listině schválenou 

doplňkovou činnost: hostinská činnost. 

Náklady na tuto činnost činily za rok 2012  29 473,77 Kč 

Výnosy z této činnosti činily za rok 2012  32 340,26 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Benešově 30. 6. 2013 

 

 

 

 

 

Zpracovala: 

Ing. Blanka Suchá 

Bc. Ilona Šíchová – část Sociální péče 

Jiřina Škvorová – část Zdravotní péče 


