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Úvod 

LUXOR Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb, byl zřízen v roce 2003 usnesením 

zastupitelstva Středočeského kraje. Poskytuje čtyři sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách:  

1) Domov pro seniory, 

2) Odborné sociální poradenství, 

3) Sociální rehabilitace, 

4) Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. 
 

Luxor Poděbrady v sobě zahrnuje: 

- Domov pro seniory 

- Komunitní centrum 

1 Domov pro seniory Luxor 

Popis služby 

V domově pro seniory poskytujeme pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost 

zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

To znamená ubytování v 1-3 lůžkových pokojích, celodenní stravu, ošetřovatelskou 

a rehabilitační péči a další služby. 

Zabezpečujeme lékařskou péči, včetně péče odborných lékařů. Běžně jsou prováděny služby 

denní potřeby: úklid, praní prádla a drobné opravy. 

Kapacita 

Kapacita je 70 obyvatel Domova pro seniory Luxor Poděbrady. 

Klienti žijí v 10 jednolůžkových, 18 dvoulůžkových a 8 třílůžkových pokojích. 
 

V roce 2013 jsme přijali 130 žádostí. Celkově evidujeme 223 žadatelů o službu sociální péče 

domov pro seniory. 

Cílová skupina 

Sociální služba je poskytována seniorům, kteří potřebují v důsledku zhoršeného zdravotního 

stavu, omezení soběstačnosti a obtížné sociální situaci celodenní podporu, pomoc nebo 

i celodenní péči a jsou občany členských států Evropské unie a mají trvalý pobyt na území 

České republiky. 

Zařízení je vhodné zejména pro mobilní a imobilní klienty, kteří mohou sami nebo s dopomocí 

plně využít ideálního umístění Domova pro seniory Luxor (dále jen Domov) v lázeňském 

prostředí s širokou nabídkou kulturních podniků. Není ovšem vhodné pro klienty s poruchou 

prostorové orientace. Budova Domova je po celý den otevřena a tito klienti by se opuštěním 

budovy bez ohlášení mohli sami ohrozit na zdraví. 

Naše služba je určena osobám ve věku 60 let a výše. 

Cíl služby 

Naším hlavním cílem je spokojený klient, to znamená vytvořit takové prostředí, které by se co 

nejvíce blížilo domovu a současně nabídnout možnost plnohodnotného života (ubytování, stravy 
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odpovídající požadavkům racionální výživy, kvalitní úkony péče, nabídka aktivit, kvalitní 

ošetřovatelskou péči, vhodné vybavení pokojů, spokojenost s personálem). 

 Poslání a vize organizace 

Posláním Domova pro seniory Luxor Poděbrady je zajistit důstojné žití, podporu a pomoc 

seniorům se sníženou soběstačností v podmínkách blížících se běžnému způsobu života 

vrstevníků. Zároveň umožnit klientům, aby zůstali součástí místního společenství.  

Cílem Domova pro seniory Luxor Poděbrady je podpora a poskytování takových služeb, které 

vedou k udržení a prodloužení soběstačnosti klientů a vytvoření podmínek co nejvíce blízkých 

běžnému životu. 

Spolupracující organizace: 

 Město Poděbrady 

 Český červený kříž 

 Centrum zdravotních a sociálních služeb Poděbrady o.p.s. 

 Nemocnice Nymburk s.r.o. 

 Městská nemocnice Městec Králové, a.s. 

 Svaz postižených civilizačními chorobami Poděbrady 

 Klub důchodců Poděbrady 

 

Obsah poskytovaných služeb 

Dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytuje Domov tyto obligatorní 

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. 

1.1 Ošetřovatelská péče 

Lékařskou péči v zařízení v roce 2013 poskytoval: 

 praktický lékař MUDr. Pavel Zezula. 

Klienti si volí svého lékaře a někteří zůstávají dále v péči svého praktického lékaře, při zajištění 

lékařské péče jsme v roce 2013 spolupracovali s: 

 MUDr. Evou Kaňkovou, 

 MUDr. Petrou Ulrychovou z Nymburka, 

 MUDr. Alenou Fričovou,  

 MUDr. Věrou Pinkavovou, 

 MUDr. Renátou Ulrychovou z Poděbrad,  

 MUDr. Romanem Kostínkem. 
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Do domova dochází tito odborní lékaři: 

 psychiatr MUDr. Martin Sládek, MUDr. Světlana Neupauerová(1x měsíčně) 

 chirurg MUDr. Vladimír Švejcar; MUDr. Josef Oupický, MUDr. Jiří Boháč (na požádání) 

 kožní lékař MUDr. Václav Macura (na požádání) 

 dia poradna MUDr. Pavel Frič (4x ročně) a na požádání 

 neurolog MUDr. Irena Luňáková (na požádání) 

 geriatr MUDr. Renáta Petrová (dochází do domova 1x za 3 měsíce) 

 oční lékař MUDr. Miloslava Kupcová (dovážíme klienty do ordinace) 

 stomatolog MUDr. Jarmila Cenková (dovážíme klienty do ordinace) 

 rehabilitační lékař MUDr. Pavlína Fričová (1x měsíčně) 

 

Počet hospitalizovaných klientů v roce 2013 bylo 105 (Nemocnice Kolín, Nymburk, Městec 

Králové). 
 

Spolupracovali jsme s MUDr. Runczikem, využíváme programy PC Doctor, Praescriptor 

na objednávání a kontrolu léků. Také jsme spolupracovali na základě výsledků poptávkového 

řízení s Novou lékárnou v Poděbradech. 

V rámci odborné praxe jsme i tento rok spolupracovali se Střední zdravotní školou Nymburk, kdy 

k nám docházeli studenti oboru sociální péče. Dále účastníci kurzů pracovníka v sociálních 

službách u nás vykonali odbornou praxi. V rámci této praxe spolupracujeme s IVEX s.r.o. 

zastoupeným paní PhDr. Věrou Jiráskovou. 

1.2 Rehabilitace 

Rehabilitaci pro klienty domova, ale i pro pacienty z veřejnosti zajišťují 3 registrované 

fyzioterapeutky. 

Máme uzavřenu smlouvu s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR a Zaměstnaneckou 

pojišťovnou ŠKODA. 

Všichni klienti domova mají možnost docházet za MUDr. Pavlínou Fričovou, která je rehabilitační 

lékařka a pravidelně 1x za měsíc ordinuje v Luxoru. 

Kvalita poskytovaných služeb je velmi kladně hodnocena, což dokazují četné pozitivní ohlasy od 

klientů, především však stále rostoucí zájem ze strany veřejnosti. 

 

Za rok 2013 pracovníci rehabilitace obsloužili 603 pacientů (klienti domova a veřejnost) 

a provedlo 15 007 výkonů vykázaných na zdravotní pojišťovny.  

Dále je rehabilitační péče poskytována klientům domova, jedná se například o nácvik chůze,  

polohování - bazální stimulace, individuální léčebný tělocvik, manuální elektroléčbu - Rebox, 

nahřívání rašelinou, měkké techniky, nasvěcování bioptronovou lampou. 

1.3 Stravovací úsek 

Celodenní stravování klientů Domova je důležitou podmínkou jejich spokojenosti a dobrého 

zdravotního stavu. Spolupracujeme v tomto směru s úsekem přímé péče a Výborem obyvatel 

našeho Domova.  

Zařazujeme nové i tradiční recepty, např. u příležitosti Dní různých států, s jejichž kulturou 

(včetně jídla) se klienti seznamují. Připravujeme a podáváme občerstvení na kulturních akcích, 

které v Domově probíhají. 
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Čís. Velikost Ubytování Navýšení Celkem Služby Ubytování Strava Strava Celkem Celkem

ozn. pokoje základ balkon den den den normál dia/den norm/den dia/den

1 Jednolůžkový s balkonem 104 6,00 110,00 70,00 180,00 140,00 148,00 320,00 328,00

2 Jednolůžkový bez balkonu 104 104,00 70,00 174,00 140,00 148,00 314,00 322,00

3 Dvoulůžkový s balkonem 84 6,00 90,00 70,00 160,00 140,00 148,00 300,00 308,00

4 Dvoulůžkový bez balkonu 84 84,00 70,00 154,00 140,00 148,00 294,00 302,00

5 Třílůžkový s balkonem 66 6,00 72,00 70,00 142,00 140,00 148,00 282,00 290,00

6 Třílůžkový bez balkonu 66 66,00 70,00 136,00 140,00 148,00 276,00 284,00

Tým pracovnic kuchyně a jídelny s pochopením vyhovuje výjimkám dietního stravování 

i připomínkám svých strávníků.  

Rádi přispíváme zdravou a chutnou stravou k příslovečné dlouhověkosti klientů našeho 

Domova. Významnou složkou zdravého životního stylu je přiměřená, pestrá a vyvážená strava, 

doplněná každý den možností výběru jednoho ze čtyř zeleninových nebo ovocných salátů, 

jogurtů či šlehaného tvarohu se zajištěným pitným režimem. 

Kromě zajištění provozu kuchyně vedoucí tohoto úseku řídí také malou kuchyňku/výdejnu 

stravy, kde se pracovnice starají o kulturu stravování a obsluhu klientů v prostorách přilehlé 

jídelny. 

Do domova docházeli studenti Středního odborného učiliště společného stravování Poděbrady 

oboru kuchař – číšník v rámci pravidelné odborné praxe. Svým přístupem a působením mezi 

klienty při podávání jídel vytvořili důstojnou atmosféru a příjemné zpestření této běžné činnosti. 

 

1.4 Úhrady za poskytované služby 2013 

Úhrada za služby se pohybuje mezi 136,-Kč až 180,-Kč dle počtu lůžek na pokoji s balkonem či 

bez balkonu. Úhradu za stravu normální je 140,-Kč a úhrada za stravu diabetickou je  

148,-Kč. Máme 6 typů pokojů (viz tabulka níže). 

 

1.5 Skladba klientů 

Počet klientů k 31. 12. 2013 70 

Počet nástupů k pobytu v roce 2013 43 

Počet ukončení pobytů v roce 2013 42 

 jiné zařízení soc. služeb 0 

 do soukromí 0 

 úmrtí 42 

z toho:                            ve věku 27 - 65 let 1 

                                       ve věku 66 - 75 let 9 

                                       ve věku 76 - 85 let 26 

                                       ve věku 86 - 95 let 32 

                                       ve věku nad 96 let 2 

z toho:                            mužů 20 

                                       žen 49 

Průměrný věk klientů 83,8 
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Počet uživatelů dle stupně PNP (příspěvek na péči) k 31. 12. 2013 

bez PNP   8 

1. lehká závislost 11 

2. střední závislost 19 

3. těžká závislost 25 

4. úplná závislost 7 

1.6 Personální zajištění služby 

Přímou péči o klienty domova zajišťuje: (k 31. 12. 2013) 

1 vedoucí sestra 

1 zástupce vedoucí sestry 

5 zdravotních sester (1 MD) 

19 pracovníků v sociálních službách  

1 rehabilitační pracovnice  

1 sociální pracovnice 

1 sociálně-aktivizační pracovnice 
 

Sociální pracovnice v průběhu roku 2013 vedla odborné praxe (souvislé, průběžné) 7 studentům 

středních škol, vyšších odborných a vysokých škol obor sociální práce. 

Sociálně aktivizační programy 

Domov pro seniory nabízí klientům tyto pravidelné aktivizační činnosti:  

 Kondiční cvičení na židlích (RHB, jídelna s ergoterapeutem) 

 Poslech hudby a zpívání s harmonikou s panem V. Suchánkem 

 Poslech hudby na harmoniku s panem S. Měchurou 

 Literární klub 

 Povídání u čaje 

 Dechovka s kávou 

 Univerzita třetího věku 

 Filmový klub 

 Bohoslužby 

 Kurz pečení 

 Výtvarný kroužek 

 Film pro pamětníky 

 Křeslo pro hosta 

 Koncerty ZUŠ 

 Biblická hodinka 

 Canisterapie 

 Výbor obyvatel 

Klienti mohou také využívat internet v denní místnosti Komunitního centra. 

Kromě těchto pravidelných aktivit zajišťujeme celou řadu dalších kulturních a zábavných 

vystoupení dle možností a zájmu obyvatel i výlety např. oslava Mezinárodního dne žen, 

Masopust a zabíjačka s kapelou Velenka, Lyský pětiboj, Vystoupení pěveckého sboru 

z Gymnázia v Nymburce, vystoupení K. šedivého „Hašlerovy písničky“, Hudební pořad pana S. 
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Pečenky „Vzpomínka na kovboje“, pěvecké vystoupení pana Davida Uličníka, slavnostní 

otevření zahrady, vystoupení Olomoucké umělecké agentury „VIOLA”, hudební pořad neziskové 

organizace ŠANCE ŽÍT – CHANGE BY LIVE za, oslava 25. letého výročí pana J. Ringera 

pobytu v domově, hudební pořad skupiny Tamburaši, vystoupení pěveckého sboru pana Ing. 

Krále, vystoupení dětí z mateřských školek, vystoupení členů Rotaract clubu, Mikulášská 

a silvestrovská zábava. 

 

Pravidelně vydáváme čtvrtletník „Náš Domov“, kde klientům představujeme zaměstnance, 

připomínáme proběhlé aktivity, přikládáme informace o zdraví nebo cvičení na trénování paměti. 

Další informace o aktivitách v našem domově a časopisy jsou uveřejněné na našich 

internetových stránkách (www.dd-pdy.cz).  

1.7  Dobrovolníci 

Často do našeho domova dochází dobrovolníci, kteří se věnují volnočasovým aktivitám s našimi 

klienty (společníci na pokojích, doprovody na procházkách, hraní společenských her, realizace 

skupinových aktivity). Dobrovolníky máme z řad studentů gymnázia, střední odborné školy nebo 

i obyvatel Poděbrad. Dobrovolnická činnost je v našem domově velice vítána. 

Celkem za rok 2013 docházelo do domova 24 dobrovolníků, kteří s klienty strávili 274 hodin. 

 

V rámci dobrovolnictví probíhá v naší organizaci i canisterapie. Začali jsme spolupracovat 

s Mgr. Ivou Bajtlerovou, která u nás pořádá skupinovou canisterapii při kurzech canisterapie, 

které pořádá. Dále individuálně k nám dochází slečna Jana Pánková se svou fenkou 

Sněženkou, která navštěvuje klienty na pokojích. 

 

Koordinátoři dobrovolnictví se zapojili v roce 2012 - 2013 do projektu: „MANAGEMENT 

DOBROVOLNICTVÍ V PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍCH SK“, který se skládal z tematických 

školení k managementu dobrovolnictví a dále z odborných konzultací a supervizích přímo 

v organizaci. Ve spolupráci s Mgr. Gabrielou Dymešovou proběhla částečná úprava koordinace 

dobrovolnictví. 

 

2 Komunitní centrum 

 

Projekt „Pilotní přeměna klasické rezidenční služby (Luxor Poděbrady) v zařízení poskytující 

moderní komunitní služby“ byl ukončen v červnu 2006 a byl spolufinancován z prostředků 

Evropské unie, SROP a Středočeského kraje.  

Od 1. 1. 2007 poskytujeme tři registrované ambulantní sociální služby - odborné sociální 

poradenství, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociální 

rehabilitaci. V únoru 2011 skončila udržitelnost projektu. V roce 2011 a 2012 bylo Komunitní 

centrum spolufinancováno z prostředků Humanitárního fondu Středočeského kraje. 

K 31. 12. 2013 byla ukončena služba sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením. 

 

 

 

http://www.dd-pdy.cz/
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Poslání 

Posláním KOMUNITNÍHO CENTRA PODĚBRADY je překonávání bariér v nás i okolo nás 

a umožnit klientům, kteří mají z různých důvodů sníženou soběstačnost a nemohou vykonávat 

některou z obyčejných každodenních činností, život v jejich domácím prostředí. 

 

Cílová skupina (pro všechny ambulantní služby) 

 osoby se zdravotním postižením, 

 osoby s chronickým onemocněním, 

 senioři. 

Službu poskytujeme osobám od 18 let sociálně vyloučeným a osobám v nepříznivé sociální 

situaci nebo osobám, kteří jsou touto situací ohroženi. 

Služby poskytujeme především klientům ze Středočeského kraje. 

Veškeré služby Komunitního centra jsou poskytovány zdarma. 

 

Personální zajištění služby 

Služby Komunitního centra zajišťuje: 

1 sociální pracovník, 

1 ergoterapeut - vedoucí KC 

1 aktivizační pracovník. 

 

Spolupracující organizace: 

 Městská nemocnice Městec Králové a.s., 

 Klub Parkinson Poděbrady, 

 Svaz postižených civilizačními chorobami Poděbrady (dále jen SPCCH) 

 Handicap centrum Srdce, o.p.s. 

 Anenské slatinné lázně a.s. 

 Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách o. s. 

 

Komunitní centrum dále zajišťuje odborné praxe studentům středních škol, vyšších odborných 

škol a vysokých škol, obor ergoterapie, sociální práce, sociální péče - pečovatelství. V roce 2013 

vykonal odbornou praxi v našem centru 1 student.  

2.1 Informační a propagační akce 

Pracovníci Komunitního centra informují na různých akcích o poskytovaných službách, práci 

ergoterapeuta, sociálního a aktivizačního pracovníka, seznamují s kompenzačními pomůckami 

a nabídkou našich činností. Zájemcům také předávají kontakty na naše pracoviště.  

 08. - 09. 10. 2013 – Dny otevřených dveří v rámci Týdne sociálních služeb ČR 

 15. 11. 2013 – Prezentace komunitního centra v akci „Jiná Realita“ pořádané Centrem 

pro komunitní práci střední Čechy a Městem Poděbrady 

 Dále bylo Komunitní centrum prezentováno v Poděbradských novinách a Nymburském 

deníku. 

2.2 Odborné sociální poradenství 

Cílem naší sociální poradny je poskytnout informace, pomoc a podporu osobám se zdravotním 

postižením, osobám s chronickým onemocněním, seniorům a osobám, které o ně pečují. Jedná 
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se především o klienty, kteří se ocitli v nepříznivé nebo složité sociální situaci nebo jim taková 

situace hrozí. Sami nejsou schopni ji řešit a vyhledají naši sociální poradnu. Klientům dále 

zapůjčujeme kompenzační pomůcky pro sebeobsluhu. 

Konkrétním cílem je, aby klient naší služby získal odborné a odpovídající informace a sám klient 

se co nejvíce podílel na řešení situace. 

 Klient si zvýší informovanost a orientaci v sociální síti a může uplatnit své nároky. 

 Klient získá kontakt na dalšího poskytovatele sociálních služeb dle svého požadavku. 

 Klient je posílen ve svých kompetencích řešit svou situaci. 

 Klient získá podporu při dojednávání svých záležitostí s úřady, dalšími institucemi nebo 

poskytovateli. 

 Klient si zapůjčí u nás kompenzační pomůcku, naučí se s ní pracovat a rozhodne se, 

jestli ji dostatečně využije. 

Kapacita: 20 intervencí (30 min. jednání)/týden. 

Poznámka: Kapacita poradenství je orientačně uvedena, každému klientovi vyhovíme 

a poskytneme potřebnou pomoc či podporu.  

Provozní doba poradny: pondělí - pátek:  8:00 - 15:30 hod. nebo dle dohody. 

 

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ  

(1. 1. 2013 - 31. 12. 2013) 

Muži 11 

Ženy 27 

Celkový počet klientů 38 

Celkový počet konzultací 81 

 

Půjčování kompenzačních pomůcek pro sebeobsluhu 

Pracovníci Komunitního centra představují a doporučují kompenzační pomůcky. Zájem 

o půjčování pomůcek zůstává stále a za rok 2013 bylo uzavřeno celkem 27 smluv o bezplatné 

výpůjčce kompenzačních pomůcek. Nejčastěji si klienti zapůjčují mechanický vozík a chodítka. 

2.3 Sociální rehabilitace 

Sociální rehabilitace je zaměřena především na zvyšování dovedností a posílení návyků 

nezbytných pro samostatný život. Přejeme si, aby naši klienti mohli žít plnohodnotný život 

a zůstávat soběstační i nadále ve svém domácím prostředí. Službu poskytuje ergoterapeut 

a sociální pracovník. 

Ergoterapeut také poskytuje odborné informace a podporu blízkým osobám klientů. 

Cílem je získání maximální možné soběstačnosti v běžném prostředí pomocí: 

 tréninku fatických funkcí (schopnost pojmenovat předměty a porozumět řeči), 

 tréninkem kognitivních funkcí (poznávací funkce- vnímání, myšlení, paměť), 

 nácviku hrubé, jemné motoriky a nácviku úchopů, 

 nácviku pADL - aktivity běžného denního života např. oblékání, hygiena, stravování, 

 nácvik iADL - instrumentální aktivity denního života např. nakupování, vaření, používání 

výtahu, vyplňování formulářů, telefonování atd., 

 doporučení a nácvik používání kompenzační pomůcky. 
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Službu je možné poskytnou po předchozím sociálním šetření, které provádí sociální pracovník, 

po ergoterapeutickém vyšetření klienta ergoterapeutem a stanovení krátkodobého 

a dlouhodobého individuálního plánu. 

Kapacita: 20 klientů/týden. 

 

Provozní doba sociální rehabilitace: pondělí - pátek:  8:00 - 15:30 hod. nebo dle dohody. 

 

SOCIÁLNÍ REHABILITACE 

(1. 1. 2013 - 31. 12. 2013) 

Muži 59 

Ženy 75 

Celkový počet klientů 134 

Celkový počet konzultací 595 

 

Ergoterapeut spolupracoval v průběhu roku 2013 s Městskou nemocnicí Městec Králové a.s., 

oddělení lůžek následné péče, sociálních lůžek a oddělení rehabilitace. Do nemocnice dojížděl 

ergoterapeut 2x do měsíce, kde prováděl nácvik personálních iADL (činností všedního dne - 

např. nácvik oblékání, svlékání, osobní hygieny, sebesycení atd.), nácvik grafomotoriky např. 

podpisu a nácvik komunikace, individuální nácvik kognitivních funkcí (paměť, orientace, 

soustředění, atd.), poradenství s kompenzačními pomůckami. V Městské nemocnici Městec 

Králové a.s. ergoterapeutka navíc také pořádal přednášky pro klienty po operaci výměny 

kyčelního nebo kolenního kloubu (totální endoprotéze kolene/kyčle), zásady režimového 

opatření po operaci. Ergoterapeut individuálně řešil s klientem po operaci kolene či kyčle jeho 

soběstačnost v domácím prostředí. Doporučoval vhodné kompenzační pomůcky a názorně 

předvádí jejich použití. 

Díky těmto aktivitám docházelo k rozšíření informovanosti o poskytování služeb Komunitního 

centra a získávání nových klientů. 

Dne 03. 09. 2013 byla po vzájemné dohodě ukončena spolupráce s Městskou nemocnicí 

Městec Králové. K tomuto rozhodnutí jsme dospěli na základě inspekce kvality sociálních služeb 

na jedné naší službě a nemožnosti splnění administrativních nároků na výkon spolupráce 

v rámci zákona o sociálních službách. 

 

2.4 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením 

Cílem našich aktivizačních činností je efektivní využití volného času osob se zdravotním 

postižením, osobám s chronickým onemocněním a seniorů. Navíc v rámci aktivit mají klienti 

možnost se setkávat s dalšími lidmi a navazovat nové vztahy. 

Hlavním úkolem je nabízet vzdělávací, zájmové, volnočasové aktivity a sociálně terapeutické 

činnosti: 

K 31. 12. 2013 byla ukončena služba sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením (více viz kontrolní činnost). 
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Programy sociální integrace: 

1) Individuální výuka na PC 

 Klient se naučí základní ovládání počítače a samostatně s ním bude schopen, podle 

svých potřeb, pracovat. 

 Klientovi se vždy individuálně věnuje aktivizační pracovník (lektor výuky na PC). Klient si 

sám určuje, co se na počítači chce naučit. Kapacita je 12 klientů za týden a jedna 

konzultace trvá 45 min. Doba docházení do kurzu je stanovena na 30 hodin, která může 

být individuálně prodloužena. 

 

2) Skupinový trénink paměti 

 Klienti si ve skupině procvičují dlouhodobou a krátkodobou paměť, orientaci, pozornost 

a osvojí si různé mnemotechniky, které potom dále využijí v praktickém životě.  

 Každý týden probíhá dlouhodobý skupinový trénink s klienty ze SPCCH ve dvou 

skupinách. Trénink trvá 60 min. Další skupinový trénink se koná 1x za 14 dní v délce 120 

minut s klienty z Klubu Parkinson.  

Kapacita: 30 klientů/týden. 

Provozní doba sociálně aktivizačních služeb:  

úterý:   12:00 - 14:00 (skup. trénink paměti) 

středa:  14:00 - 16:00 (skup. trénink paměti 1x za 14 dní) 

čtvrtek:    8:00 - 14:00 (individuální výuka na PC) 

pátek:     8:00 - 14:00 (individuální výuka na PC) 

 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY 

SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

(1. 1. 2013 - 31. 12. 2013) 

Muži 16 

Ženy 45 

Celkový počet klientů 61 

Počet konzultací na počítači za rok 2013 397 

Počet skupinových tréninků paměti za rok 2013 113 

Evidovaný počet neuspokojených zájemců o SAS k 31. 12. 2013 6 

3 Kontrolní činnost 

 21. 5. 2013 - proběhlo v naší organizaci prověřovací hasičské cvičení ve spolupráci 

s Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje - územní odbor Nymburk v rámci 

požární prevence. Naši pracovníci si vyzkoušeli jednání v krizové situaci - požáru 

budovy, došlo k vyzkoušení požární techniky pro evakuaci obyvatel domova pro seniory - 

cvičení proběhlo dle plánu. 

 11. - 13. 06. 2013 - veřejnosprávní kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční 

kontrole provedena zřizovatelem Středočeským krajem. Kontrola byla zaměřena na 

hospodaření v souladu se schváleným rozpočtem, hospodaření v doplňkové činnosti, 

zadání a realizaci veřejných zakázek malého rozsahu, mzdovou a personální agendu, 

zavedení a funkčnost vnitřního kontrolního systému. Kontrola proběhla bez závad. 
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 06. 08. 2013 - kontrola ze strany VZP ČR týkající se plateb pojistného na veřejné 

zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátců pojistného - kontrola 

proběhla bez závad. 

 07. – 08. 08. 2013 - kontrola inspekce kvality poskytování sociálních služeb Úřadem 

práce ČR - krajská pobočka v Příbrami na registrovanou sociální službu - sociálně 

aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (ambulantní).  

Na základě požadavků kontroly (množství administrativních úkonů, které je nutné 

vypracovávat, a na základě personálního zajištění) a stále se snižující finanční dotace na 

tuto službu, vedení organizace rozhodlo o ukončení této registrovanou služby ke dni 

31. 12. 2013. 

 25. 09. 2013 - prohlídka Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR z hlediska 

bezpečnosti práce - prohlídka proběhla bez závad jen s drobnými doporučeními. 

3.1 Zaměstnanci 

ROK 2013 

Evidenční počet zaměstnanců k 31. 12. 2013 48,63 

Z toho:  

- THP pracovníci 4,75 

- všeobecné sestry 8,00 

- fyzioterapeut 2,75 

- ergoterapeut 1,00 

- pracovníci v sociálních službách 18,71 

- sociální pracovnice 3,00 

- aktivizační pracovník KC 0,25 

- převážně manuálně pracující 10,17 

Ukončené pracovní poměry 8 

Nové pracovní poměry 11 

Dohody o provedení práce, pracovní činnosti 15 

 

Vytvořené pracovní příležitostí ve spolupráci s Úřadem práce v Nymburce – v průběhu 

roku 2013 pokračovala spolupráce s Úřadem práce v Nymburce na vytvoření a spolufinancování 

pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací. Organizace tak mohla profinancovat 

z dotace 517 716,- Kč mzdových nákladů.  

Spolufinancování pracovních míst ÚP: 

Období 
(měsíce) 

Počet pracovních 
míst 

1.- 4./2013 3 

5.-6./2013 5 

7./2013 6 

8./2013 7 

9./2013 5 

10.-11./2013 6 
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4 Změny v roce 2013 

 Došlo ke změně psychiatra, kdy místo MUDr. Martina Sládka jsme začali spolupracovat 

s MUDr. Světlanou Neupauerovou. 

 Posílení personálu domova pro seniory o sociálně – aktivizační pracovnici. 

 Přestěhování spisovny organizace. 

 Pracovníci stravovací úseku se stále snaží zkvalitnit podávanou stravu a kladou větší 

důraz na nutriční hodnoty, z tohoto důvodu alespoň jednou týdně zařadili do jídelníčku 

ryby. 

 K 31. 12. 2013 byla ukončena registrovaná sociální služba - sociálně aktivizační služby 

pro seniory a osoby se zdravotním postižením. 

Investice a opravy v roce 2013 

 oprava zahrady, vytvoření posezení pro klienty a pořízení dřevěného nábytku se 

slunečníky 

 Nákupy vybavení pro klienty: 

o ledničky na pokoj (2 ks) 

o stolků k lůžku (12 ks) 

o pojízdná křesla polohovatelná polstrovaná i se stolečky (2 ks) 

o elektrická polohovací lůžka (2 ks) 

 Nákup zvedacího zařízení pro manipulaci s imobilními klienty 

 Opravy: 

o opravy malby 

o oprava střechy  

o oprava dorozumívacího zařízení klient-sesterna 

o oprava v zahradních prostorách po dokončené stavbě sousedního domu 

o oprava havarijního stavu kanalizační přípojky 

5 Plnění stanovených úkolů pro rok 2013 

 Udržení fungování Komunitního centra. Z důvodu snížení dotací MPSV a nevyhlášení 

dotačních řízení z fondů Krajského úřadu se Komunitní centrum ocitlo na prahu zániku 

těchto potřebných služeb.             splněno částečně 

pozn. Podařilo se udržet dvě ze tří registrovaných ambulantních služeb Komunitního 

centra. 

 Snížení počtu neuspokojených klientů u programu individuální výuky na PC, zkrácení 

čekací doby na kurz.         splněno 

pozn. Na konci roku 2013 byl počet neuspokojených zájemců 6, o proti loňskému roku 

kdy jich bylo 22. Zbylí zájemci byli informováni o ukončení služby 

 Především eliminovat nepříznivý dopad snížené dotace na celou organizaci. splněno 

 Pořízení konvektomatu do kuchyně.       splněno 

 Oprava a současně vybudování zahrádky s jezírkem v zadním traktu (finanční krytí 

prostřednictvím sponzorů).        splněno 

 Zúčastnit se soutěže Veselý senior Senior centrum roku 2012.   splněno 

pozn. Domov se do soutěže přihlásil, ale nebyl vybrán do užšího kola hodnocení. 

 Zúčastnit se výstavy Senior Handicap Lysá nad Labem 2013.   splněno 
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6 Plány na rok 2014 

 Plánovaná změna psychiatra, kdy se vrátí MUDr. Katarina Halajová. 

 Zavedení a znovu obnovení některých aktivit pro klienty – výtvarný kroužek, kroužek 

společenských her, taneční kroužek, turnaj v „Člověče nezlob se!, Cyklistický závod na 

rotopedu. 

 Realizovat přání pro klienty v rámci projektu „Plníme přání seniorům“. 

 Zúčastnit se týdnu sociálních služeb a realizovat dny otevřených služeb pro veřejnost. 

 Klienti našeho domova se zúčastní soutěže Šikovné ruce našich seniorů 2014 v Lysé 

nad Labem. 

 Stravovací úsek zavede plně do provozu nový konvektomat, který opět přispěje ke 

zkvalitnění podávané stravy a pomůže s dodržováním dietních potřeb klientů. 

 Řešit zvýšenou potřebu personálu v důsledku zhoršujícího se stavu přijímaných klientů 

a snižujícím se objemem státních dotací na straně druhé. 

 Vyrovnání se s dopadem snížených úhrad za zdravotní péči od VZP. 

 Postupná oprava výmalby chodeb a pokojů klientů. 

Závěr 

Rok 2013 můžeme celkově hodnotit opět jako rok úspěšný s výraznými prvky dalšího zlepšování 

podmínek pro život obyvatel Luxoru. Největším problémem, s kterým jsme se museli vypořádat 

(podobně jako většina sociálních zařízení), byl dopad dosud nevyjasněných kompetencí mezi 

Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR. V důsledku toho 

jsme mimo jiné byli nuceni vyřešit nařízené vrácení příspěvku za zdravotní péči v celkové výši 

2,5 mil. Kč. Po náročných jednáních na Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR ale i na půdě 

Parlamentu ČR, Senátu ČR a Krajského úřadu Středočeského kraje se nakonec podařilo nalézt 

kompromisní řešení a zajistit kladný hospodářský výsledek i pro rok 2013.  

Výrazný posun oproti loňskému roku nastal ve skladbě přijímaných klientů - kdy více než 90 % 

nově příchozích obyvatel k nám přechází z léčeben dlouhodobě nemocných s prokazatelně 

vyššími nároky na péči. Těmto zvýšeným nárokům však neodpovídá státní příspěvek, který se 

naopak oproti loňskému roku snížil. Přes uvedené problémy, a to i s přispěním sponzorů, se 

podařilo další zlepšení podmínek život našich obyvatel. V červnu byla slavnostně otevřena 

oddechová zahrada s fontánou a zahradním nábytkem. 

Problémy s poškozenou kanalizací se podařilo vyřešit opravou celé přípojky. Ke zlepšení kvality 

jídla přispívá nový konvektomat v hodnotě 200 tis. Kč. Velmi potřebným zařízením usnadňující 

život obyvatel i pečovatelek je další zvedací zařízení v pořizovací ceně 111 tis. Kč. Společně 

jsme zvládli i problémy a škody způsobené letními přívalovými dešti, kdy jsme měli zatopené 

a vyřazené z provozu sklady, kuchyň a rehabilitaci. Ke zpříjemnění pobytu našich obyvatel jsme 

zakoupili 4 pojízdná křesla, 2 elektrická polohovací lůžka, 12 stolků k lůžku a několik televizorů 

a ledniček. 

 

V Poděbradech dne 26. února 2014 

 

 

      Mgr. Jaromír Novák 

    ředitel Luxoru Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb 



Děkujeme našim sponzorům a partnerům za podporu v roce 2013 
 



LUXOR Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb 

Tyršova 678/21 

290 01 Poděbrady  

IČ: 49534947 
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I. Úvod 
 

Hlavním účelem činnosti organizace je poskytování sociálních služeb.  

Jedná se především o poskytování komplexní péče seniorům. 

Organizace má podle ustanovení § 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění 

pozdějších předpisů, zaregistrovány k 31. 12. 2013 níže uvedené sociální služby. 

(K 31. 12. 2013 byla ukončena činnost sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením.) 

 

 

1) domovy pro seniory: 

kapacita: 70 lůžek 

 

2) sociální poradenství: Komunitní centrum 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc 

při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, půjčování 

kompenzačních pomůcek 

Je určeno osobám s chronickým onemocněním, se zdravotním postižením a seniorům ve věku 

od 18 let a výše. 

Pro tyto osoby jsou rovněž určeny i další zaregistrované služby: 

 

3) sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením: Komunitní centrum 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc 

při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

Realizujeme dva programy sociální integrace - individuální výuka na PC a skupinový trénink 

paměti. 

 

4) sociální rehabilitace: Komunitní centrum 

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností 

vedoucích k sociálnímu začlenění, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a 

při obstarávání osobních záležitostí 

 

 

Organizace hospodaří s majetkem a finančními prostředky specifikovanými zřizovací listinou. 

Majetek je předaný organizaci k hospodaření. Organizace nabývá majetek pro svého 

zřizovatele, s výjimkou majetku potřebného k výkonu činnosti, a to darem či děděním, 

s předchozím souhlasem zřizovatele, nebo bezúplatným převodem od zřizovatele, nebo jiným 

způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele. 

Dále na základě Dodatku č. 4 Zřizovací listiny příspěvkové organizace provozuje Luxor 

Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb doplňkovou činnost: 

Provoz nestátního zdravotnického zařízení, vymezeného rozhodnutím o registraci dle 

ustanovení §8 - §13 zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických 

zařízeních – ambulance fyzioterapie. 
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II. Ekonomika 
 

HLAVNÍ ČINNOST 

 

Náklady 

Celková výše k 31. 12. 2013 za hlavní činnost: 21 717 tis. Kč. 

 

 

Náklady r. 2013 obsahují standardní zajištění provozu, nad to byl pořízen nový majetek, viz níže. 

Opravy byly běžné, spojené s údržbou majetku, významnější: 

- opravy malby 

- oprava střechy  

- oprava dorozumívacího zařízení klient-sesterna 

- oprava v zahradních prostorách po dokončené stavbě sousedního domu 

- oprava havarijního stavu kanalizační přípojky 

 

 

Mimo jiné bylo pro naše klienty pořízeno: 

zvedací zařízení za 111 tis. Kč 

4 pojízdná křesla polohovatelná polstrovaná i se stolečky za 74 tis. Kč 

2 elektrická polohovací lůžka za 41 tis. Kč 

12 ks stolků k lůžku za 23 tis. Kč 

dřevěný nábytek na zahradu se slunečníky za 41 tis. Kč 

fontánka za 7 tis. Kč 

 

 

Mzdové náklady: 

 

středisko mzdy podíl v % 

zdravotní / sestry vč. rehabilitační pracovnice pro domov   2 658 965  24,4 

sociální / ošetřovatelky   3 583 087  32,9 

stravovací   1 284 531  11,8 

údržba s prádelnou      400 368    3,7 

režie   1 678 355  15,4 

Komunitní centrum      801 392    7,4 

rehabilitace hospodářská č.      472 436    4,4 

CELKEM 10 879 134 100  

 

 

Výnosy 

Celková výše k 31. 12. 2013 za hlavní činnost: 22 612 tis. Kč 
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Dotace MPSV po dvojím navýšení  

(původně přiznaná částka by ohrozila činnost)                       4 742 tis. Kč 

Příspěvek zřizovatele na provoz                                              2 010 tis. Kč 

Dotace Úřadu práce na mzdové náklady při vytvoření pracovních příležitostí - zaměstnanci 

přímé péče                                                                                  518 tis. Kč  

Tržby z prodeje služeb                                                           14 060 tis. Kč  

(zejména úhrady za pobyt a úhrady výkonů hrazených zdravotními pojišťovnami).  

 

K 31. 12. 2013 výsledek hospodaření z hlavní činnosti - 57 tis. Kč 

 

DOPLŇKOVÁ ČINNOST 

 

Ambulance fyzioterapie – (rehabilitace) 

Tuto doplňkovou činnost provozuje organizace od r. 2010. Jedná se o činnost v rámci 

preventivní, diagnostické, léčebné a rehabilitační péče v oboru fyzioterapie. 

Pracoviště za rok obsloužilo 603 pacientů, provedlo 15 007 výkonů. 

 

Náklady k 31. 12.       848 tis. Kč 

Výnosy  k 31. 12.       952 tis. Kč.  

 

Hospodářský výsledek u doplňkové činnosti  + 104 tis. Kč. 

 

Celkový výsledek hospodaření organizace k 31. 12. 2013  + 47 tis. Kč. 

 

 

III. Fondy 
 

1/ FKSP  

 

Počáteční stav fondu 15 tis. 

Tvorba 156 tis. 

Čerpání    115 tis. 

Stav fondu k 31. 12. 2013 56 tis. 

 

 

Použití prostředků je v souladu se schválenou směrnicí: 

 

příspěvky PF   19 800 

kultura, sport   16 230 

vitamíny, rehabilitace   25 200 

strava   52 780 

dary     1 000 

CELKEM 115 010 
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2/ Rezervní fond 

 

Počáteční stav fondu 1 786 tis. 

Tvorba 375 tis. 

Čerpání 32 tis. 

Stav fondu k 31. 12. 2013             2 129 tis. 

 

Čerpalo se ve prospěch hlavní činnosti – kulturní akce klientů a k dalšímu rozvoji činnosti. 

 

3/ Investiční fond 

 

Počáteční stav fondu 1 629 tis. 

Tvorba 941 tis. 

Čerpání 292 tis. 

Stav fondu k 31. 12. 2013             2278 tis. 

 

4/ Fond odměn 

 

Počáteční stav fondu 282 tis. 

Tvorba  18 tis. 

Čerpání 0 tis. 

Stav fondu k 31. 12. 2013             300 tis. 

 

IV.  Rozbor závazných ukazatelů pro rok 2013  
 

v tis. Kč ZU 
čerpání k 

31.12. 
% plnění 

Náklady  

(max. limit) 
22 445 22 565 100,5 

Výnosy 

(min. limit) 
22 445 22 612 100,7 

Mzdové náklady 

(max. limit) 
11 040 10 879 98,5 

Příspěvek na 

provoz 
1 430 2 010 140,5 

Státní dotace 3 602 5 260 146 

Odpisový plán 950 941 99 
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Komentář:  Organizace má požádáno o schválení upravených ukazatelů. 

Náklady vzrostly vlivem vyšší spotřeby energií.  

Dotace MPSV byla poskytnuta ve III. kolech, organizace požadovala dofinancování. Rovněž 

zřizovatel navýšil svůj příspěvek na provoz.  

V nejistém období organizace přechodně snížila počet zaměstnanců ve směnách a ušetřila tak 

na mzdových nákladech. Fungování v takovém složení však bylo hraniční, projevilo se na 

kvalitě. Při vyjednávání s VZP se podařilo snížit dopad revize o sporné vykazování podávání 

léků per os. 

Pořízená investice bude uvedena do provozu až v r. 2014, odpisovat se proto ještě nezačalo. 

Z finančních důvodů se ukončuje 1 služba Komunitního centra – soc. aktivizační služby. 

Od 1. 1. 2014 se navyšují úhrady klientů. 

 

 



Příloha č. 10 
Organizace: Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb

číslo 

řádk

u

ukazatel hlavní činnost doplňková č. RHB celkem hlavní činnost doplňková č. RHB celkem hlavní činnost doplňková č. RHB celkem

1 2 3 4 5 6 7=5/1 8=5/3

1 Náklady PO  - účtová třída 5 celkem 22 531 874 23 405 21 576 869 22 445 21 717 848 22 565 96,4 100,7

2 z toho: Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 2 611 6 2 617 2 600 6 2 606 2 719 2 2 721 104,1 104,6

3            Spotřeba energie a ost. nesklad.dodávek (číslo účtu 502 a 503) 1 312 101 1 413 1 400 110 1 510 1 531 119 1 650 116,7 109,4

4           Prodané zboží (číslo účtu 504) 0 #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU!

5           Opravy a udržování (číslo účtu 511) 364 11 375 250 15 265 265 0 265 72,8 106,0

6           Cestovné (číslo účtu 512) 27 27 30 0 30 27 27 100,0 90,0

7           Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513) 10 10 10 10 12 12 120,0 120,0

8           Ostatní služby (číslo účtu 518) 1 810 95 1 905 1 650 95 1 745 1 624 98 1 722 89,7 98,4

9           Mzdové náklady (číslo účtu 521) 10 689 465 11 154 10 575 465 11 040 10 407 473 10 880 97,4 98,4

10            v tom: platy zaměstnanců 521 0300 a 521 350 10 374 465 10 839 10 375 465 10 840 10 214 451 10 665 98,5 98,4

11                     ostatní osobní náklady 521 0400 315 315 200 0 200 193 22 215 61,3 96,5

12          Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 3 528 154 3 682 3 550 155 3 705 3 447 151 3 598 97,7 97,1

13          Zákonné sociální náklady (číslo účtu 527) 193 8 201 195 8 203 213 5 218 110,4 109,2

14          Daně a poplatky (součet účtů číslo 531, 532 a 538) 27 27 30 0 30 0 0 0,0 0,0

15          Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549, 5xx, 558 DDHM) 924 34 958 336 15 351 531 531 57,5 158,0

16          Odpisy dlouhodobého majetku (číslo účtu 551) 1 036 1 036 950 0 950 941 941 90,8 99,1

17 Výnosy z  činnosti PO  - účtová třída 6 celkem 22 538 1 050 23 588 21 480 965 22 445 21 660 952 22 612 96,1 100,8

18 z toho:Tržby za vlastní výrobky (číslo účtu 601) 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU!

19          Tržby z prodeje služeb (číslo účtu 602) 14 890 1 032 15 922 14 750 965 15 715 14 060 952 15 012 94,4 95,3

20          Tržby za prodané zboží (číslo účtu 604) a pronájem (603) 0 #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU!

21          Jiné ostatní výnosy (číslo účtu 649, 6xx, 648 zapojení fondů) 1 022 18 1 040 218 218 330 330 32,3 151,4

22          Tržby z dlouhodobého majetku (číslo účtu 651) 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU!

23          Tržby z prodeje cenných papírů a výnosy z dlouh.a krátkodobého 

majetku (součet účtů 653,652 a 655) 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU!

24 NEPOKRYTÉ VÝNOSY 0 1 430 1 430 #DĚLENÍ_NULOU! 0,1

25          Provozní dotace (číslo účtu 691) celkem 6 626 0 6 626 5 082 0 5 082 7 270 0 7 270 109,7 143,1

26           v tom: příspěvek na provoz 444 444 1 430 1 430 2 010 2 010 452,7 140,6

27                  Středočeský HUF 447 447 0 0 0 0 0,0 #DĚLENÍ_NULOU!

28                  dotace MPSV ČR 5 527 5 527 3 602 3 602 4 742 4 742 85,8 131,6

                 dotace ÚP (672 0350) 208 208 50 50 518 518 249,0 1036,0

29 Hospodářský výsledek  před zdaněním (ř.17 - 1) 7 176 183 -96 96 0 -57 104 47 -814,3 59,4

30 Daň z příjmů (číslo účtu 591) 0 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU!

31 Dodatečné odvody daně z příjmů (číslo účtu 595) 0 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU!

32 Hospodářský výsledek po zdanění (ř.28 -29 -30) 7 176 183 -96 96 0 -57 104 47 -814,3 59,4

33 Doplňkové údaje:

34 Použití prostředků rezervního fondu 622 100 32

35 Přepočtený počet zaměstnanců 44,5 44,5 45,4

36 Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč 20 298 20 299 19 575

Datum:   3.2.2014

Vypracoval:   Ing. Hana Souralová, ekonom                                                                    Schválil:  Mgr. Jaromír Novák, ředitel

Telefon : 325 612 603
E-mail : souralova@dd-pdy.cz

vývojový ukazatel 

hlavní č.        

(porovnáníání se 

stejným obdobím 

m.r.)

vývojový ukazatel hlavní 

č.        (porovnání s 

rozpočtem)

                                                        PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ z hlavní a doplňkové činnosti    (v tis. Kč, celá čísla)

Číslo objektu: 1727

Skutečnost k  31.12.2012 Rozpočet upravený 2013 (hodnocený rok) Skutečnost k  31.12.2013 (hodnocený rok)

 
 



Příloha č. 11 

Organizace: Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb

Kapitola: 1727

Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů příspěvkových organizací za rok 2013
 

6A)  Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek v  Kč

 - hlavní činnosti -57 227,03

 - z jiné činnosti 104 253,66

Celkem k 31.12.2013 před zdaněním 47 026,63

Předpokládané zdanění celkem 0,00

Celkem po zdanění (zisk+, ztráta -) 47 026,63

6B)  Krytí zhoršeného hospodářského výsledku

Ukazatel v  Kč

Ztráta z hospodaření celkem 0,00

v tom krytí ztráty:

- na vrub zůstatku rezervního fondu

- z rozpočtu zřizovatele

- ze zlepšeného hospodářského                                

výsledku v následujícím roce

 - jiným způsobem:  účet 932

(neuhrazená ztráta z minulých let)

6C)  Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku 

stav k 1.1.2013     

v Kč

stav                        

k 31.12.2013         

v Kč

Příděl ze 

zlepšeného 

hospodářského 

výsledku roku 

2013 v Kč

stav po přídělu   

v Kč 

1 2 3 4=2+3

Rezervní fond 1 786 507,50 2 129 264,93 47 026,63 2 176 291,56

Investiční fond 1 629 319,00 2 278 594,00 0,00 2 278 594,00

Fond odměn 282 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00

Fond kulturních a sociálních potřeb 14 688,70 56 323,70 0,00 56 323,70

CELKEM 3 712 515,20 4 764 182,63 47 026,63 4 811 209,26

Datum:    3.2.2014    

Vypracoval:  Ing. Souralová, ekonom                                       Schválil: Mgr. Novák, ředitel  
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Příloha č. 12 

 
Organizace:  LUXOR Poděbrady

Číslo organizace: 1727 Příloha č. 12

      PŘEHLED ČERPÁNÍ DOTACÍ
v tis. Kč

Příspěvek na provoz Plán 2013 % plnění Porovnání

(hodnocený rok)
skuteč. k 

31.12.2012 index

1 2 3 4 5=2/4

Od zřizovatele 1 430,00 140,6% 444,50 4,52

Ze státního rozpočtu a státních fondů přes rozpočet zřízovatele 3 602,00 131,6% 5 527,00 0,86

Středočeský Humanitární fond 0,00 #DĚLENÍ_NULOU! 447,00 0,00

Fond hejtmana 0,00 #DĚLENÍ_NULOU! 0,00 #DĚLENÍ_NULOU!

Od jiných subjektů 50,00 1036,0% 208,00 2,49

P ř í s p ě v e k   c e l k e m 5 082,00 143,1% 6 626,50 1,10

Datum:  3.2.2014          

Vypracoval: Ing. Hana Souralová - ekonom                             Schválil: Mgr. Jaromír Novák - ředitel

518,00

7 270,00

0,00

    Skutečnost

    k 31.12.2013

2 010,00

4 742,00

0,00

 
 

 

Příloha č. 13 

 
Organizace:  LUXOR Poděbrady

Číslo organizace: 1727 Příloha č. 13

     PŘEHLED INVESTIČNÍ ČINNOSTI - ZDROJE FINANCOVÁNÍ  INVESTIC
v tis. Kč

Zdroje financování investic Plán 2013 %  plnění Porovnání

(hodnocený rok)
skuteč. k 

31.12.2012 index

1 2 3 4 5=2/4

Zapojení investičního fondu (vlastních zdrojů) 350,00 83,1% 739,15 0,39

Dotace od zřizovatele 0,00 #DĚLENÍ_NULOU! 812,40 0,00

Dotace ze státního rozpočtu 0,00 #DĚLENÍ_NULOU! 0,00 #DĚLENÍ_NULOU!

Státní fondy 0,00 #DĚLENÍ_NULOU! 0,00 #DĚLENÍ_NULOU!

Ostatní zdroje 0,00 #DĚLENÍ_NULOU! 0,00 #DĚLENÍ_NULOU!

Z d r o j e  c e l k e m 350,00 83,1% 1 551,55 0,19

Datum:  3.2.2014        

Vypracoval: Ing. Hana Souralová - ekonom                             Schválil: Mgr. Jaromír Novák - ředitel

0,00

0,00

291,00

    Skutečnost 

   k 31.12.2013             

291,00

0,00

0,00
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