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1. Představení společnosti: 

Domov sv. Anežky Velký Újezd je domovem pro seniory, dříve známý jako Domov 
důchodců Velký Újezd, je neziskovou organizací a jejím zřizovatelem je od 1.1.2011 
Kongregace Milosrdných sester III. Řádu sv. Františka pod ochranou Svaté rodiny v Brně. 

Posláním Domova sv. Anežky je poskytování sociálních a zdravotních (ošetřovatelských) 
služeb, podporovat soběstačnost seniorů a umožnit jim prožívat plnohodnotný, aktivní a 
důstojný život.  

      Cílovou skupinou dle § 49 zák. 108/2006 Sb. jsou osoby, které se zejména pro svůj věk 

ocitly v nepříznivé sociální a zdravotní situaci, kterou nejsou schopny překonat ve vlastním 

prostředí ani za pomoci jiných typů sociálních služeb nebo rodiny a potřebují pravidelnou 

pomoc při zajištění svých potřeb. Zařízení je přizpůsobeno péči o seniory imobilní, upoutané 

na invalidní vozík, užívající kompenzační pomůcky, chronicky nemocné a jiné. Z těchto je pak 

zvláště vhodné pro ty, kdo upřednostňují klidné prostředí uprostřed přírody a možností 

duchovního zázemí.  

      Od 1.4.2012 jsme otevřeli novou službu – Domov se zvláštním režimem . Tato služba je 

poskytována osobám s Alzheimerovou chorobou, hlubokou stařeckou demencí a ostatními 

typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž 

situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim při poskytování této sociální 

služby je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Tuto službu poskytujeme osobám 

od 50 let výše. 

Domov sv. Anežky byl zřízen podle zákona o církvích a je neziskovou právnickou osobou. 

  

1.1. Identifikační údaje: 
Název:             Domov sv. Anežky 
Sídlo:  Velký Újezd č. 7, 675 32  Třebelovice 
IČ:  73635120 
Telefon: 568 443 017 
Webové stránky:  www.dsvanezky.cz 
Mail:   domov@dsvanezky.cz 
 
 

http://www.frantiskanky.cz/velkyujezd.htm
http://www.dsvanezky.cz/
mailto:domov@dsvanezky.cz
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1.2. Identifikační údaje zřizovatele: 
Název:  Kongregace Milosrdných seser III. Řádu sv. Františka pod ochranou sv.Rodiny v Brně 
Sídlo:    Grohova 18, 602 00  Brno 
IČ:         00406473 

 

1.3. Statutární orgán: 
Jednatel společnosti:  ing.Marta Troppová 

Jednatel společnosti:  ing.Čajka František, ředitel domova 

 

 

 

 

1.4. Hlavní činnost: 
 

Předmětem hlavní činnosti Domova sv.Anežky je naplnění poslání kongregace 

Milosrdných sester III.řádu sv. Františka pod ochranou Sv.Rodiny v milosrdné a obětavé lásce 

ve službě nemocným, starým či jinak potřebným lidem v poskytování sociální, zdravotní a 

ošetřovatelské péče. Činnost domova se řídí obecně závaznými právními předpisy České 

republiky, Statutem a případně dalšími předpisy a nařízeními vydanými osobami pověřenými 

vedením domova. 

Změny v zakládací listině může provádět pouze zakladatel, a to písemným dodatkem, 

který se stává nedílnou součástí zakládací listiny 
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2. Přehled činnosti za rok 2012: 

 

2.1. Služby poskytované klientům  
 
 

a. Služby poskytované v domově jsou odborné, bezpečné a zajištěné kvalifikovaným 
personálem. 

b. V domově dvakrát týdně ordinuje lékař. Ošetřovatelskou péči zajišťuje nepřetržitě tým 
odborně vyškolených zdravotních sester a pracovníků v sociálních službách. 

c. Sociální úsek poskytuje pomoc při řešení problémových situací klientů, pomoc se 
žádostmi o sociální dávky, při vyjednávání s úřady apod. Sociální pracovnice je s klientem 
v kontaktu již před jeho nástupem i během pobytu v domově. 

d. Domov se stará také o příjemné a smysluplné využití volného času klientů, sociální 
pracovnice zajišťují veškeré společenské a kulturní akce v Domově - Masopust, Silvestr, 
opékání špekáčků, zájezdy,... 

e. Třikrát týdně se v Domově v kantýně uskutečňuje prodej potravinářského, drogistického 
a jiného zboží. Do domova se v určitých časových intervalech dostavují i prodejci jiného 
zboží - oděvů, obuvi apod., takže všichni klienti mají možnost nakoupit si základní 
potřeby přímo v domově.  

f. Jiné nezbytné nákupy se uskutečňují jako nadstandardní neplacená služba 
prostřednictvím sociální pracovnice, přednost mají samozřejmě ti klienti, kteří nemají 
jinou možnost nákupu - ať jimi samotnými nebo svými blízkými.  

g. Každý den probíhají bohoslužby v ústavní kapli. Jedenkrát týdně je otevřená knihovna 
(úterý). 

h. Do zařízení dochází pedikérka a kadeřnice. Tyto služby si klienti sice sami platí, služby 
jsou však dle našeho názoru cenově snadno dostupné. 

 
Cena za ubytování v roce 2012 

POKOJ DENNÍ SAZBA v Kč 

Jednolůžkový 180,-- 

Dvojlůžkový 180,- 

Třílůžkový 170,-- 

Pětilůžkový 160,-- 

 

 

 

 



Výroční zpráva Domov sv. Anežky za rok 2012 

 

 

6 
 

 

 

 

2.2. Sociální a ošetřovatelská péče 
 

Domov zajišťuje trvalé ubytování, stravování, sociální a lékařskou péči dle potřeb klientů. 

Zdravotně-ošetřovatelská péče je zajišťována nepřetržitou službou. Domov vykazuje 

ošetřovatelskou péči k úhradě zdravotním pojišťovnám. K odborným vyšetřením se klienti 

přepravují do zdravotnických zařízení v Moravských Budějovicích nebo Třebíči. 

Lékařskou preventivní péči zajišťoval praktický lékař MUDr. Josef Tesař dvakrát týdně 

nebo na zavolání. Dle preventivního programu probíhá očkování klientů i zaměstnanců. 

 

V Domově sv. Anežky žije 102 klientů.  Z toho k 31.12.2012: 

  Domov pro seniory     86 klientů   z toho bylo 22 mužů a 64 žen. 

   Věková struktura: 

Do 65 let   7klientů 

Do 75 let 14klientů 

Do 85 let 42klientů 

Do 95 let 22klientů 

                                                            Nad 95 let     1klient 

 

       Domov se zvláštním režimem  16 klientů   z toho bylo 14 žen a 2 muži                                         

                                                           

   Věková struktura: 

Do 65 let   3klienti 

Do 75 let   6klientů 

Do 85 let   5klientů 

Do 95 let   2klientů 
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Přístup ke každému klientovi je individuální, je brán zřetel na jeho osobní cíle a přání. 

Každý klient má svého Klíčového pracovníka, který s ním vypracovává Individuální plán. Tyto 

úkony jsou zaznamenávány písemně do IP dokumentace klienta. 

 

Pracovníci jsou s klienty v přímém kontaktu. Ti podle potřeb pomáhají klientům při 

stravování, při poskytování informací, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

a při prosazování oprávněných práv a zájmů. Velice důležitá pomoc je pro klienta v době 

adaptace na nové prostředí. Zaměstnanci pomáhají novému klientovi s vytvářením nových 

vztahů, ale především se snaží zachovat kontakty s rodinou a přáteli. 

Domov sv. Anežky zajišťuje pro své klienty pravidelné nákupy, služby (kadeřnice, 

pedikúra), kulturní a společenské akce. Klienti jsou s kulturním programem seznámeni 

písemně na nástěnkách na oddělení nebo na jídelně.  

 

2.3. Další péče 
 

Domov zprostředkovává a zajišťuje jednání klientů s úřady. 

 ČSSZ : vyplácení důchodu 

 Městský úřad s rozšířenou působností – odbor soc. věcí (dle trvalého pobytu 

klienta): hlášení změna pobytu, žádost o PnP, doprovod při sociálním šetření 

v Domově) 

 Obecní úřad Kojatice: přihlášení k trvalému pobytu v Domově, při volbách 

 Pošta: při nástupu klienta zajištění přeposílání důchodu a korespondence do 

Domova, přebírání korespondence klientů, dosílání a výběr složenek 

 Notář: Sdělení o pozůstalosti 

 Nemocnice  
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3. Kulturní a společenské akce v roce 2012 
 

Průvod tří králů 

Dne 6.ledna 2012 od 13.00 hodin procházeli Domovem Tří 

králové s přáním do Nového roku , spojené s Tříkrálovou 

sbírkou. Výše sbírky byla 1.228,- Kč. Sbírka se uskutečnila 

pod záštitou Oblastní charity Třebíč. 

 

 

 

Masopustní rej 

V úterý 20.2.2012 na jídelně Domova proběhl 

tradiční masopustní rej. K poslechu a tanci hrála Malá 

jemnická kapela. Karnevalu se každoročně účastní i 

zaměstnanci Domova se svými dětmi. Do masek se 

převlékají klienti a zaměstnanci Domova. Připraveno bylo 

občerstvení. 

 

Hudební vystoupení „ Vzpomínky na kovboje „ 

           Dne 23.3.2012 se v našem domově konalo hudební vystoupení   „Vzpomínky na 

kovboje". 

Hudební pořad plný vzpomínek na zpěváka a herce Waldemara Matušku. Vyprávění o 

divadle Semafor, o osudech zpěváka, který získal srdce žen magickým hlasem a velkým 

charisma. 

Rozhodně nechyběly písničky, které všichni známe: Tereza, Růže z Texasu, Slavíci z Madridu, 

Jo, třešně zrály atd. 
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Vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Třebelovice ke dni matek 

Ve středu 16.05.2012 od 9.30 hodin na jídelně domova si děti připravily pohádku „O 

perníkové chaloupce“ a pásmo písniček a básniček o jaru a ke dni matek. Program se všem 

klientům velice líbil. 

 

 

Hudební pořad „ Byla noc krásná, májová   „ 

        Jednalo se o pásmo písní z období Národního obrození, o písně kramářské, staropražské a  o 

písničky lidové ze všech koutů naší vlasti. Byla to živá hudba - zpěv za doprovodu harmoniky a 

kytary. Umělci z hudebního souboru Zdeňka Černohouze - umělecká agentura VIOLA Olomouc. 

 

Pouť  sv. Petra a Pavla 
 

           V neděli 1.7.2012 se uskutečnila Pouť ve Velkém Újezdě a Den otevřených dveří 

v Domově. Nejen pro naše uživatele, ale také pro ostatní návštěvníky bylo připraveno 

posezení v parku.K poslechu i tanci nám hrála tradičně Malá Jemnická kapela. Na naší 

prodejní výstavě, výrobků seniorů, jsme utržili i něco málo na naše další tvoření. Všichni se 

dobře bavili, někteří si spolu s kapelou zazpívali známé písničky. Byla to velice příjemně 

strávená neděle. 

 



Výroční zpráva Domov sv. Anežky za rok 2012 

 

 

10 
 

 

 
 

 Hudební odpoledne 

Ve středu 11.7.2012 odpoledne byl naplánován táborák spojený s opékáním špekáčků. Pro 

nepřízeň počasí jsme zvolili přesun na jídelnu. Vzniklo Hudební odpoledne a k večeři se podával 

opečený špekáček. Jídelna byla naplněna k prasknutí. Na klavír nám zahrál pan Kuzma Klement, 

kytara sestra Klára, zpěv všichni přítomní. Naši společnost rozšířilo i několik dětí zaměstnanců. Celé 

odpoledne se zpívalo a všichni se dobře bavili. Večeře byla chutná, někteří chtěli přídavek. 

 

Malá pouť v Kostelním Vydří 

V neděli 15.7.2012 jsme navštívili s klienty Kostelní Vydří, kde jsme se účastnili mše 

svaté. Po skončení mše jsme navštívili místní karmelitánské knihkupectví, kde si klienti mohli 

koupit knihy, kalendáře nebo pohlednice. 

 

Výlet do ZOO Jihlava 

      Ve středu 18.7.2012 jsme uskutečnili výlet do ZOO Jihlava. Účastnilo se 21 uživatelů. Doprava 

autobusem - nikomu nebylo nevolno. Vyjížděli jsme 8:20 a návrat 14:30 hod. Počasí nám přálo. 
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Expozice zvířat byla rozmanitá, někdy žasl doprovod více nežli uživatelé. Nadšení vládlo z  volně 

pobíhajících zvířátek. Svačinu jsme snědli v příjemném prostředí, poté se podávala káva a kdo měl 

přání dal si i africkou zmrzlinu neuvěřitelných barev.  Zvládli jsme si prohlédnout naprosto vše. 

Kdo chtěl, tak si zakoupil hezký upomínkový suvenýr. 

 

 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 

Ve středu 5.12.2012 prošel naším domovem sv. Mikuláš se svým doprovodem, sedm čertíků 

a čtyři andílci. Nadělil každému balíček, ve kterém nalezli ovoce i něco sladkého. Čertíci  řádili 

po odděleních, ale po jejich odchodu nikdo nechyběl. Některé sv. Mikuláš dojal až k slzám. 

Nakonec se sv. Mikuláš šel rozloučit do jídelny. 

 

VESELÉ VÁNOCE S PÍSNIČKOU 

V pondělí 10.12.2012 nás navštívili umělci z Olomouce. Jednalo se o pásmo písní z období 

Národního obrození, o písně kramářské a staropražské, o písničky lidové ze všech koutů naší 

vlasti. Doplněné pásmem koled přibližujících pohodu a klid svátků vánočních. Napomohli k 

navození vánoční atmosféry. 
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VÝLET 

V úterý 11.12.2012 jsme si udělali čas na výstavu betlémů. Tato výstava se konala ve Znojmě 

v Premonstrátském klášteře Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava. Ochotně se nás ujal a 

provedl kostelník p. VALENA ANTONÍN. Po ukončení prohlídky betlémů jsme si mohli 

zakoupit něco z bohatého nabízeného sortimentu jako např. betlémy, kalendáře, sošky, 

pohlednice ... 

 

ZŠ A MŠ TŘEBELOVICE 

18.12.2012 nás navštívily děti ze ZŠ a MS Třebelovice. Děti z MS pro nás měly připravené 

divadlo a děti ze ZŠ vánoční příběh. Nakonec mezi nás podělily vánoční výrobky a popřály 

krásné vánoční svátky. 

 

 

 

 

ZŠ DEŠOV 

Děti ze ZŠ Dešov k nám přišly 19.12.2012, aby nám rozdaly vánoční přáníčka a popřály krásné 

prožití svátků vánočních. 
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ZŠ NOVÉ SYROVICE 

Vystoupení dětí ze ZŠ Nové Syrovice, které se uskutečnilo 21.12.2012 bylo plné písniček, 

scének i básniček. Uživatelé si toto vystoupení zpříjemnili podáváním svařeného červeného 

vína. 

SILVESTR 

Konec roku jsme oslavili 28.12.2012 s Malou Jemnickou kapelou. Bohaté občerstvení pivo, 

víno, limo, káva, slané pečivo, obložené chlebíčky... Naši tanečníci byli v plném nasazení. 

 

V průběhu celého roku 2012 mohli klienti navštěvovat pravidelné cvičení na jídelně, 

promítání filmů, pomáhali s výrobou výzdoby Domova, setkávali se na čtení knih na 

pokračování. Dále hráli společenské hry a v letním počasí si to rozdali mezi sebou v 

kuželkách. Účastnili se Sportovních her a hry „Člověče nezlob se“ v Domově seniorů 

v Budíškovicích.   

 

 

 

 

4. Finanční zpráva  
 

4.1. Zhodnocení základních údajů.  
 

Účetní jednotka vznikla od 2. 2. 2010 na dobu neurčitou na základě Zřizovací listiny 
vydané Kongregací milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou sv. Rodiny v Brně, 
Grohova 18, 602 00 Brno (dále jen zřizovatel). Svou činnost zahájila 1.1.2011 
 

Účetní jednotka byla založena dle zákona č. 3/2002 o církvích a náboženských 
společnostech, dále podle kánonu 114-117, v souladu s kánonem 609 a 610 Kodexu 
kanonického práva a v souladu s čl. 85 Životních pravidel a účelem Kongregace Milosrdných 
sester III. Řádu sv. Františka uvedeným v kapitole I. Životních pravidel schválených 
Kongregací pro řeholníky a světské instituty. 
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Účetní jednotka hospodaří dle samostatného rozpočtu, jako právnická osoba má 

přidělené IČ a otevřený vlastní účet u pobočky Komerční banky Moravské Budějovice. 
 
 V právních vztazích vystupuje svým jménem v rozsahu upraveném Zřizovací listinou a 

Statutem.  
 
Domov nevlastní žádné nemovitosti a svou činnost provozuje v budově zakladatele. 

Domov je oprávněn nabývat a spravovat movitý majetek v rámci vlastního hospodaření. 
  
Účetním obdobím je kalendářní rok. Byly použity účetní metody pro nevýdělečné 

organizace. Účetnictví je vedeno podvojným způsobem, je zpracováváno pomocí účetního 
programu Mark, firmy Valet s.r.o., Havířov. 

 
Účtování pořízení a úbytku zásob je vedeno v programu od společnosti Preus a je 

provedeno podle způsobu B. Veškeré prvotní doklady jsou ukládány přímo v objektu Domova 
v souladu se zákonem o archivnictví. Za uplynulé období jsme neměli žádné platby ani 
evidence v cizích měnách, ani jsme neobchodovali s cennými papíry.  

 
V roce 2012 jsme přijaly dary určených na provoz Domova ve výši 90 789,-- Kč. Žádné 

jiné finanční závazky Domov nemá.  
 
Vykázané nezaplacené závazky v saldokontu byly vyrovnány v lednu 2013. Stejně tak i 

pohledávky vykázané při uzávěrce byly zaplaceny na počátku roku. 
 
V r.2012 jsme obdrželi finanční zdroje z Kraje Vysočina a z Ministerstva práce a 

sociálních věcí, o kterých bylo účtování v souladu s rozpočtovými pravidly pod názvem 
projety. Členěním projektů odpovídají i veškeré nákladové položky na tyto projekty. 
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4.2. Přehled zdrojů financování služby za rok 2012  
 
 
 

Rok 2012 
skutečně přidělené 
prostředky (v Kč): 

podíl zdroje na financování 
projektu (v %): 

Kraj Vysočina (celkem na 
službu) 

     1 020 000,00 Kč  4,122032452 

Z toho 
poskytnuto  
Kč: 

Na základě smlouvy č.  
ID O00221.013         200 000,00 Kč    

 Na základě smlouvy 
č.  ID O00327.0013         200 000,00 Kč    

Na základě smlouvy č.  
ID O00327.0128         620 000,00 Kč    

MPSV       5 500 000,00 Kč  22,22664558 

Úřady práce            56 000,00 Kč  0,226307664 

Fondy zdrav. pojišťoven       1 640 003,40 Kč  6,62759533 

Sponzorské dary            90 789,00 Kč  0,366897259 

Z toho: 

od podnikat.subj.            53 983,00 Kč    

od fyz.osob nepod.            36 806,00 Kč    

Příjmy od klientů              15 878 600,00 Kč  64,1687299 

Z toho: 

stravování klienti                3 921 122,77 Kč    

ubytování klienti                5 241 964,23 Kč    

přísp.na péči klientů       6 709 523,00 Kč    

náhr.za el.proud-klienti                       5 990,00 Kč    

Ostatní           559 682,07 Kč  2,261791819 

Celkem příjmy     24 745 074,47 Kč  100% 
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4.3. Přehled nákladů za rok 2012  
 

Rok 2012 náklady  (v Kč): podíl na celkových nákladech (v %): 

SPOTŘEBOVANÉ 
NÁKUPY CELKEM 

           6 141 333,80 Kč    25,083 

Spotřeba materiálu             4 383 339,26 Kč  17,90   

Spotřeba energie            1 747 656,54 Kč  7,14   

Spotřeba ostatních 
neskladovatelných 
dodávek 

                10 338,00 Kč  0,04   

SLUŽBY CELKEM            4 363 882,14 Kč    17,823 

Opravy a udržování                2 645 500,50 Kč  10,80   

Cestovné                       1 235,00 Kč  0,01 0,005 

Náklady na 
reprezentaci 

                         192,00 Kč  0,00 0,001 

Ostatní služby                1 716 954,64 Kč  7,01   

OSOBNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

          13 530 429,25 Kč    55,262 

Mzdové náklady             10 114 685,12 Kč  41,31   

Zákonné sociální 
pojištění 

              3 415 744,13 Kč  13,95   

OSTATNÍ 
NÁKLADY 
CELKEM 

                88 358,42 Kč    0,361 

ODPISY,PRODANÝ 
MAJETEK,TVORBA 
REZERV A 
OPRAVNÝCH 
POLOŽEK 
CELKEM 

              353 545,00 Kč    1,444 

POSKYTNUTÉ 
PŘÍSPĚVKY 
CELKEM 

                 3 900,00 Kč    0,016 

DAŇ Z  PŘÍJMŮ                  2 850,00 Kč    0,012 

Celkem         24 484 298,61 Kč  100,00 
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Hospodářský výsledek roku 2012             260 775,86 Kč  

 

 

 

4.4. Stav a pohyb majetku za rok 2012 
 

 

Rok 2012 
Počáteční 

Stav 
Přírůstek 
(v tis.Kč) 

Úbytek 
(v tis.Kč) 

Konečný 
stav 

(v tis.Kč) 

Samostatné movité věci  274   858 0 1 132 

Drobný dlouh.hmotný maj.  449    0 0   449 

Majetek v operativní evidenci       2 182   634 0 2 816 

Celkem 2 905 1 492 0 4 397 

 

 

Po rozvahovém dni tj. po 31.12.2012 nenastaly žádné skutečnosti, které by zásadním 

způsobem mohly ovlivnit posouzení hospodářské situace v roce 2012. 

 

 

 

5. Závěr 
 
Závěrem chceme poděkovat všem, kteří se podíleli a podílejí na zajištění podmínek pro 

důstojný a aktivní život ve stáří pro naše obyvatele. 
 

 
6. Přílohy 
 

Rozvaha za rok 2012 

Výsledovka za rok 2012 

Auditorská zpráva 


