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I.   

Základní informace o společnosti 

 
Obecně prospěšná společnost Zdislava Veselí poskytuje sociální služby obyvatelům Veselí nad 

Moravou, Strážnice, Velké nad Veličkou a přilehlých obcí převážně v jejich vlastním sociálním 
prostředí.  

 

POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI 
 
Zdislava Veselí, o.p.s. prostřednictvím poskytovaných služeb pomáhá seniorům a občanům se 

zdravotním postižením setrvat ve svých domovech i v nepříznivé sociální situaci a podporuje tak 
uživatele svých služeb v zachování jejich vazeb na jejich přirozené prostředí, jejich blízké a přátele. 

 

CÍLE SPOLEČNOSTI 
 

1. poskytovat specifické typy sociálních služeb, především služby sociální péče, dle potřeb 
cílových skupin v místě působení: 

 pečovatelská služba,  

 denní stacionář, 

 osobní asistence. 
2. zvyšovat kvalitu poskytovaných sociálních služeb: 

 zavádění standardů kvality a metodiky práce, 

 zvyšování povědomí o principech komunitní sociální práce,  

 vzdělávání pracovníků, rozvoj lidských zdrojů v organizaci. 
3. podílet se na komunitním plánování: 

 partnerství s obcí, 

 partnerství se subjekty působícími v regionu, 

 motivace občanů k zapojení do dění místní komunity. 
4. vytvářet další programy dle poptávky místní komunity. 

 

 

ORGANIZACE SPOLEČNOSTI 
 

V průběhu hodnoceného období nedošlo ve vnitřní organizaci společnosti k žádné změně. Ke 

dni účetní závěrky jsou v obchodním rejstříku zapsány následující údaje: 

 

Jméno společnosti:        Zdislava Veselí, o.p.s. 

Sídlo:   Veselí nad Moravou, PSČ 698 01, Masarykova 118 

IČ:             269 81 751 

Registrace v OR:           u Krajského soudu v Brně, oddíl O, vložka 274  

 

 

Statutární a volené orgány společnosti pracovaly v průběhu roku 2014 v následujícím složení: 

 

Statutární orgán 

ředitelka:   Marie Tomečková, Vnorovy, Májová 524  

 

Správní rada 

předseda správní rady:  Ing. Karel Tomeček, Vnorovy, Májová 524 

člen správní rady       :  Ing. Karel Tomeček ml., Na Honech II, Zlín 

člen správní rady       :  Ing. Ludmila Všetulová, Vnorovy 368 

 

Dozorčí rada 

člen dozorčí rady       :  Mgr. Albžběta Konečná, Skalica, Bajanova 1296/34 

člen dozorčí rady       :  MUDr. Božena Tomečková, Vnorovy, Lidéřovice 22 

člen dozorčí rady       :  Ing. Miloš Slavík, Hodonín, Štefánikova 51 
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PROFESIONÁLNÍ TÝM SPOLEČNOSTI 

Vedoucí pracovníci společnosti: 

Marie Tomečková - ředitel  

Karel Tomeček -  zástupce vedoucí společnosti 

Zdeněk Gloz, Lenka Rajsiglová, Jana Pinkavová, Lenka Uhlíková - vedoucí sociálních služeb (sociální 

pracovníci) 

Pracovníci sociální péče: 

Pracoviště Veselí nad Moravou, Za poštou 110 

Dagmar Burkušová, Eva Janásová, Libuše Můčková, Helena Králíková, Marie Važíková, 

Hana Čagánková, Jan Mladějovský 

Pracoviště ve Strážnici 

Libuše Skalková, Jana Jarošová, Markéta Nováková, Iveta Křenová 

Pracoviště Veselí nad Moravou, Masarykova 118 

Naděžda Jurenová, Miroslava Náplavová, Katarína Svobodová, Marie Vaštíková, Eva Mlýnková, Viera 

Ondrušková 

 

 

II. 

POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

 
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ZDISLAVA VESELÍ – číslo služby 1163377 

 
Pečovatelská služba Zdislava Veselí poskytuje  péči seniorům, zdravotně postiženým a chronicky 

nemocným občanům, kteří nejsou schopni pro nepříznivý zdravotní stav, zajistit si sami osobní 
hygienu, stravu, chod domácnosti a proto potřebují pomoc jiné osoby v jejich vlastním sociálním 
prostředí. Pečovatelskou službu rovněž poskytujeme v Domě zvláštního určení (Dům s pečovatelskou 
službou – Za poštou 110), který je majetkem města Veselí nad Moravou. 

 
Pečovatelská služba je řízena: 
- ze dvou míst ve Veselí nad Moravou (1. prostory na ulici Masarykova 118; 2. prostory na ulici 

Za poštou 110 v Domě s pečovatelskou službou), 
- jako třetí pracoviště pro pracovnice ve Strážnici slouží kontaktní místo v budově zdravotního 

střediska na Náměstí 17. listopadu č. 1545. 
 
Statistika klientů a úkonů pečovatelské služby v roce 2014: 
 
V roce 2014 byla pečovatelská služba poskytována ve všech 27 obcích regionu. Obědy byly 

pravidelně dováženy občanům bydlícím ve Veselí nad Moravou, Vnorovech, Blatnici, Strážnici, 
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Petrově, Tvarožné Lhotě, Kněždubu, Hroznové Lhotě, Tasově, Lipově a Žeravinách . Službu v roce 
2014 využilo 181 klientů. 

 
V průběhu roku bylo do domácností dovezeno 17035 obědů. Při zajišťování nákupů a pochůzek 

pro klienty strávily pečovatelky 493 hodin a provedením úklidů 451 hodin. Služba dovozu či doprovodu 
k lékaři, na úřad nebo jiné instituce byla využita ve 35 případech. Podporou při přípravě či podání 
stravy, při úkonech osobní hygieny a dohledem strávily pečovatelky v domácnostech klientů 6838 
hodin. Služba dohledu znamená, že v dohodnutém čase je v domácnosti klienta přítomna pečovatelka , 
která poskytne klientovi nejen společnost, ale především je mu nápomocna např. při prostorové 
orientaci v jeho vlastním prostředí. Celkem bylo na DPS pro klienty vypráno 185 kg prádla. 

 
Ekonomické údaje: 
Výnosy Dotace  MPSV  ……1549000 
    JmK  ……. 443000 
    Obce  ……. 331500 
  Úhrady za služby  ……1252579 
  Úřad práce   ……. 286353 
  Celkem výnosy  ……3862432 
 
Náklady Provozní materiálové ……. 369357 
    nemateriálové ……. 902705 
  osobní celkem  ……2929334 
  Celkem náklady  ……4201396 
 
 
 
 

DENNÍ STACIONÁŘ ZDISLAVA VESELÍ - číslo služby 9066694. 
 
Denní stacionář Zdislava Veselí je ambulantní sociální služba poskytovaná formou denního 

pobytu seniorů, zdravotně postižených a chronicky duševně nemocných občanů v zařízení, které se 
nachází v přízemí Domu s pečovatelskou službou, Za poštou 110, Veselí nad Moravou. Druhé zařízení 
této služby se nachází ve druhém patře budovy bývalého „telecomu“. Provozní doba zařízení je od 
pondělí do pátku v čase od sedmi do šestnácti hodin. Podstatou služby je poskytnutí prostoru a 
související základní péče (stravování, hygieny, bezpečného prostředí) pro cílené a organizované 
rozvíjení osobnostních, fyzických, mentálních a sociálních schopností klientů. 

Služeb Denního stacionáře Zdislava Veselí v roce 2014 využilo třicet dva klientů. 
 
 
 
Ekonomické údaje: 
Výnosy Dotace  MPSV  ……391000 
    JmK  ……120000 
    Obce  ……. 34000 
  Úhrady za služby  ……177084 
  Úřad práce +dar  ……. 58800 
  Celkem výnosy  ……780884 
 
Náklady Provozní materiálové ……. 60612 
    nemateriálové ……176774 
  osobní celkem  ……558877 
  Celkem náklady  ……796262 
 
 
 
 
 



ZDISLAVA Veselí, o.p.s.,  Výroční zpráva za rok 2014                                      5 
_______________________________________________________________________ 

 

 
OSOBNÍ ASISTENCE ZDISLAVA VESELÍ - číslo služby 5465154. 

 
Osobní asistence Zdislava Veselí poskytuje péči seniorům, chronicky nemocným a zdravotně 

postiženým osobám v jejich vlastním sociálním prostředí. Klient si sám určuje, jakou péči a v jakém 
rozsahu potřebuje. Bez služeb osobní asistence by klient v mnoha případech musel trvale žít v 
nějakém ústavním zařízení, kde by o něho muselo být pečováno. Podporou při přípravě či podání 
stravy, při úkonech osobní hygieny, doprovodem a dohledem strávily osobní asistentky u klientů 1864 
hodin. 

Služba osobní asistence Zdislava Veselí byla v roce 2014 poskytnuta devatenácti klientům. 
 
 
Ekonomické údaje: 
Výnosy Dotace  MPSV  ……301000 
    JmK  ……. 74000 
    Obce  …….   5000 
  Úhrady za služby  ……171310 
  Úřad práce   ……. 50464 
  Celkem výnosy  ……601774 
 
Náklady Provozní materiálové ……. 38440 
    nemateriálové ……114827 
  osobní celkem  ……467588 
  Celkem náklady  ……620855 
 
 

OSTATNÍ AKTIVITY 
Čaj o páté 
Jedná se o svépomocnou skupinu, která je určena nejen rodinným pečovatelům, kteří pečují v domácím 
prostředí o své blízké, ale všem, které zajímá problematika demence nebo mohou předat své postřehy 
z péče. 
O své zkušenosti se podělí pracovníci v přímé péči, hosté (zástupci domovů pro seniory, zástupci obcí, 
zkušení rodinní pečovatelé). 
Svépomocná skupina přináší: 

 podporu a pomoc v náročné péči 

 řešení krizových situací s nemocnými a rodinou 

 sociální poradenství pro rodiny, které pečují 

 pospolitost, solidaritu, zázemí, pochopení 

Trénování paměti 
Přináší smysluplné trávení části dopoledne každou středu od 9:30 – 10:30 v budově DPS, Za Poštou 110, 
698 01 Veselí nad Moravou. Kurz vede zkušený lektor Mgr. Zdeněk Gloz.  Procvičíte si krátkodobou i 
dlouhodobou paměť, koncentraci, tvořivost, představivost, logické myšlení, ale hlavně se pobavíte a získáte 
nové přátele a známé. 

Pedikúra 

Je realizována buď v pohodlí Vašeho domova, nebo na adrese Zdislava Veselí, o.p.s., Za Poštou 110, 698 
01 Veselí nad Moravou. K dispozici máme 2 zkušené pedikérky, které Vám nabízí: 

 úpravu, stříhání, pilování nehtů 

 změkčování kůže 

 masáže chodidel 

 a jiné dle domluvy 

Pro naše klienty je k dispozici rovněž služba zapůjčování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, 
do doby vyřízení poukazu na příslušné zdravotní pojišťovně, respektive na nezbytně nutnou dobu. 
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III. 

HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY SPOLEČNOSTI 
 
Celkové výnosy realizované v hodnoceném období dosáhly částky 5.419 tis. Kč, z toho  tržby za 

poskytované služby dosáhly výše 1.775 tis. Kč. 
Z veřejných rozpočtů byly poskytnuty dotace v celkové výši 3.640 tis. Kč.  Výši prostředků dle jednotlivých 
poskytovatelů a jejich použití uvádí následující přehled : 
 
 

Poskytovatel Pečovatelská Denní Osobní Celkem 

dotace služba stacionář Asistence Kč 

       

 MPSV 1 549 000 391 000 301 000 2 241 000 

 JmK 443 000 120 000 74 000 637 000 

 MěÚ Veselí 200 000 34 000 5 000 239 000 

 obec Vnorovy 70 000 0 0 70 000 

 MěÚ Strážnice 5 000 0 0 5 000 

 OÚ Bzenec 10 000 0 0 10 000 

 OÚ Blatnice 10 000 0 0 10 000 

 OÚ Velká 5 000 0 0 5 000 

 OÚ Kozojídky 1 000     1 000 

 OÚ Tvar. Lhota 5 000 0 0 5 000 

 OÚ Hroz. Lhota 3 000     3 000 

 OÚ Ostr. Lhota 1 000     1 000 

 OÚ M. Vrbka 1 000     1 000 

 OÚ Kněždub 2 000     2 000 

 OÚ Polešovice 3 000 0 0 3 000 

 OÚ Petrov 1 000     1 000 

 OÚ Lipov 5 000 0 0 5 000 

 OÚ Uher. Ostroh 5 000     5 000 

 OÚ Syrovín 2 000     2 000 

 OÚ Javorník 1 500 0 0 1 500 

 OÚ Tasov 1 000 0 0 1 000 

 ÚP Hodonín 286 353 50 464 54 376 391 193 
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Celkové náklady na činnost  dosáhly výše  5.792 tis. Kč, což ve srovnání s rokem 2013 představuje 
zvýšení o 678 tis. Kč. Na meziročním zvýšení nákladů na činnost se nejvýrazněji podílel růst osobních 
nákladů (+437 tis. Kč). Náklady na hospodářskou činnost ve výši 174 tis. Kč se vztahovaly k provozování 
půjčovny zdravotních prostředků a pomůcek. 
 

NÁKLADY 
Činnost 

Hlavní Hospodářská CELKEM 

        

 Spotřebované nákupy celkem 523 12 535 

 z toho: spotřeba materiálu 457 12 469 

            spotřeba energií 66   66 

 Služby celkem: 1 130 0 1 130 

 z toho: opravy a údržba 87   87 

            cestovné 6   6 

            náklady na reprezentaci 1   1 

            ostatní služby 1 036   1 036 

 Osobní náklady celkem 3 856 162 4 018 

 z toho: mzdy 2 863 121 2 984 

            zákonné sociální pojištění 920 41 961 

            zákonné sociální náklady 73   73 

            ostatní sociální náklady     0 

 Daně a poplatky 6 0 6 

 Ostatní náklady 29 0 29 

 Odpisy dlouhodobého majetku 74 0 74 

 NÁKLADY CELKEM 5 618 174 5 792 
 
 

V důsledku zvýšených nákladů na zajišťování hlavní neziskové činnosti byla v hodnoceném období 
vykázána ztráta ve výši 373 tis. Kč. Tato ztráta byla kryta z rezerv (zisku) vytvořených hospodařením 
v předchozích obdobích. 

VÝNOSY 
Činnost 

Hlavní Hospodářská CELKEM 

        

 Tržby za poskytované služby 1 601 174 1 775 

 Ostatní výnosy 4   4 

 Dotace poskytnuté z veřejných rozpočtů 3 640   3 640 

 VÝNOSY CELKEM 5 245 174 5 419 

 Hospodářský výsledek před zdaněním -373 0 -373 

 Daň z příjmu 0 0 0 

 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ CELKEM -373 0 -373 
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IV. 

MAJETEK A ZÁVAZKY 

 
Společnost hospodařila s majetkem, jehož účetní hodnota k 31. 12. 2014 dosáhla částky ve výši 539 

tis. Kč. 
 

 

MAJETEK 
Stav na Stav na 

Rozdíl 
počátku roku konci roku 

 Dlouhodobý hmotný majetek v ZC 178 123 -55 

 Krátkodobý majetek celkem 698 416 -282 

 v tom:        

   Pohledávky celkem 157 171 14 

   z toho:  Odběratelé 12 13 1 

                   Poskytnuté provoní zálohy 145 158 13 

                   Pohledávky vůči státu 0   0 

                   Jiné pohledávky     0 

   Krátkodobý finanční majetek celkem 487 212 -275 

   z toho:  peníze 88 93 5 

                  účty v bankách 399 119 -280 

 Jiná aktiva 54 33 -21 

 AKTIVA CELKEM 876 539 -337 
 

Ve srovnání se stavem k 1. 1. 2014 byla vykázaná hodnota aktiv o 337 tis. Kč nižší, a to zejména 
v souvislosti s aktuálním zůstatkem prostředků na běžném účtu. 

 
Meziroční pokles  zdrojů financování aktiv byl způsoben vykázanou ztrátou a její úhradou z rezerv 

vytvořených v minulých obdobích.  
 

PASIVA 
Stav na Stav na 

Rozdíl 
počátku roku konci roku 

 Vlastní zdroje celkem -238 -373 -135 

 v tom: účet výsledku hospodaření -238 -373 -135 

 Cizí zdroje celkem 1 114 912 -202 

 v tom:        

    Rezervy ze zisku minulých let 625 387 -238 

    Krátkodobé závazky celkem 489 525 36 

    z toho: Dodavatelé 32 61 29 

                 Zaměstnanci 185 201 16 

                 Sociální pojištění 103 109 6 

                 Daně  22 25 3 

                 Závazky k rozpočtu ÚSC 0 0 0 

                 Jiné závazky 1 0 -1 

                 Dohadné účty 146 129 -17 

 Jiná pasiva 0 0 0 

 PASIVA CELKEM 876 539 -337 

 



ZDISLAVA Veselí, o.p.s.,  Výroční zpráva za rok 2014                                      9 
_______________________________________________________________________ 

 

Přes vykázanou účetní ztrátu probíhalo financování provozu a potřeb společnosti plynule, společnost 
nevykazuje žádné závazky po lhůtě splatnosti. 

 
Lze konstatovat, že nižší realizace zdrojů financování oproti nákladům na neziskovou činnost se 

v žádném ohledu  negativně neovlivnila rozsah a kvalitě poskytované péče.  
 
 
Naše služby podporují: MPSV ČR, Jihomoravský kraj, Město Veselí nad Moravou a okolní města  

   a obce. 
 
 

V. 

ZÁVĚR 

V závěru letošní výroční zprávy si dovolím za celý náš pracovní tým poděkovat klientům za 

důvěru, se kterou se na nás obrací. Všem našim partnerům za spolupráci a finanční podporu: 

městským a obecním úřadům v regionu, úřadu práce, krajskému úřadu, ministerstvu práce a sociálních 

věcí. 

Sama za sebe chci také poděkovat celému profesionálnímu týmu za jejich práci i za reprezentaci 

naší společnosti. 

Veselí nad Moravou, červen 2015 

 

Přílohou této Výroční zprávy je zpráva nezávislého auditora k roční účetní závěrce 2014. 

 

                                                                                                           Marie Tomečková 

                                                                                                         ředitelka společnosti 


