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1. Úvod 

„Krásní mladí lidé jsou hříčkou přírody, ale krásní staří lidé 
jsou umělecká díla“ 

J. W. Goethe 
 

 

 
Posláním Domova Na Zámku Lysá nad Labem je poskytnout 

seniorům se sníženou soběstačností pomoc a podporu při 
naplňování jejich individuálních potřeb, zmírnit negativní vlivy 

jejich stárnutí a podporovat je ve využívání svých možností 
a schopností. Společně udržovat vztahy s okolním prostředím 

a vytvářet přátelskou atmosféru. 

 
Domov pro seniory poskytuje sociální služby od roku 1961. Najdete nás na nejvyšší 
dominantě polabského města Lysá nad Labem – ve Šporkově zámku na zámeckém 

vrchu. Zámek je kulturní a historickou památkou, jejíž charakter se snažíme respektovat 
a v těchto prostorách vytvářet pro naše klienty to nejlepší možné prostředí. 
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2. Základní údaje 

Název organizace:   Domov Na Zámku Lysá nad Labem,  
     příspěvková organizace 
Název sociální služby:  Domov pro seniory 
 
Adresa:    Zámek 1/21, 289 22  Lysá nad Labem 
Kontakt: tel./e- mail: 325 551 067 (ústředna - možnost spojení 

na požadovaného pracovníka);  
fax: 325 551 000/info@dnz-lysa.cz  

IČO:      49534963 
Bankovní spojení:   19530191/0100 
Webové stránky   www.domovnazamku.cz 
Zřizovatel:    Středočeský kraj 
     Adresa zřizovatele: 
     Středočeský kraj 
     Odbor sociálních věcí 
     Mgr. Pavla Karmelitová (vedoucí odboru) 
     Zborovská 11, 150 21  Praha 5 – Smíchov 
 
Kontaktní osoby:   ředitel: Mgr. Jiří Hendrich 
     tel./e-mail: 325 551 000, 602 154 221/ 
     reditel@dnz-lysa.cz 
     vedoucí sestra: Hana Lajnerová 
     tel./e-mail: 722 535 302/vedouci.sestra@dnz-lysa.cz 
     ekonom: Dana Kovaříková 
     pokladní, účetní: Renata Šestáková 
     tel./e-mail: 325 551 067/ekonom@dnz-lysa.cz 
              /pokladna@dnz-lysa.cz 
     sociální pracovnice: Bc. Markéta Koderová, DiS. 
         Jitka Nedělová, DiS. 
     tel./e-mail: 325 551 067, 606 875 877/ 
     sociálni.pracovnice@dnz-lysa.cz 
     aktivizace: Šárka Růžičková – koordinátor 
     tel./e-mail: 325 551 067, 727 952 886/ 
     aktivizace@dnz-lysa.cz 
     správce: Ing. Ondřej Sedlář 
     tel./e-mail: 325 551 067, 721 437 835/ 
     spravce@dnz-lysa.cz 
 

 

http://www.domovnazamku.cz/
mailto:sociálni.pracovnice@dnz-lysa.cz
mailto:aktivizace@dnz-lysa.cz
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3. Veřejný závazek 

Veřejný závazek Domova Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvkové organizace (dále jen 
domov) je zformulován jako základní dokument, který slouží k informování současných 
i budoucích klientů našeho domova, jejich rodin, místní samosprávy, sponzorů, laické 
i odborné veřejnosti.  
Jedná se o materiál, ze kterého vycházejí všechna vnitřní pravidla domova, a kterému 
odpovídají poskytované služby. 
 
Základní informace o organizaci 
 

Sídlo domova: 
Domov Na Zámku Lysá nad Labem 
Příspěvková organizace 
Zámek 1/21, Lysá nad Labem 289 22 
 
Kontakt: 
Telefon: 325 551 067 (ústředna) 
Ředitel: Mgr. Jiří Hendrich, tel./fax: 325 551 000 
E-mail: info@dnz-lysa.cz 
IČO: 49534963 
IČS: 3596614 
Bankovní spojení: KB – 195 301 91/0100 
Datová schránka: ID – Datová schránka: xuvkhzj 
 
Zřizovatel: 
Krajský úřad Středočeského kraje 
Odbor sociálních věcí 
Zborovská 11 
150 21 Praha 5 - Smíchov 
 

Poslání Domova Na Zámku 

Domov je příspěvková organizace zřizovaná Krajským úřadem Středočeského kraje. 
Tato služba je určena dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, §49 Domov pro seniory. Kapacita domova je 120 lůžek. 
 
Posláním Domova Na Zámku Lysá nad Labem je poskytnout seniorům se sníženou 
soběstačností pomoc a podporu při naplňování jejich individuálních potřeb, zmírnit 
negativní vlivy jejich stárnutí a podporovat je ve využívání svých možností a schopností. 
Společně udržovat vztahy s okolním prostředím a vytvářet přátelskou atmosféru. 
 
Sociální a pečovatelské služby jsou poskytovány formou nepřetržitého provozu s cílem 
zachování důstojnosti, maximální soběstačnosti a přirozených vazeb. Zároveň respektují  
 

mailto:info@dnz-lysa.cz


D O M OV   N A   Z Á M K U  LYSÁ NAD LABEM, 
 příspěvková organizace 

Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, tel.: 325 551 000, 325 551 067 

 
6 

 

 
vlastní vůli, individuální charakter každé osoby, společenské návyky a podporují sociální 
začleňování. 
 

Cílová skupina 

Domov Na Zámku je určen především seniorům, kteří se ocitli v obtížné životní situaci a 
kteří potřebují pomoc, nebo celodenní péči v důsledku omezení či ztráty jejich 
soběstačnosti.  
 
Cílová skupina klientů (Rozhodnutí o registrované službě č. 3596614): 

 senioři  
Věková kategorie klientů:  

 65 let a výše  
 
S ohledem na typ našeho zařízení není možné uzavřít „Smlouvu o poskytování 
sociální služby – Domov pro seniory“ v případě, že 

 domov neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá 
 domov nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba 

žádá 
 osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 

měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu 
porušování povinností vyplývajících ze smlouvy 

 zdravotní stav osoby vyžaduje hospitalizaci a péči ve zdravotnickém zařízení 
 s osobou, která z důvodu svého aktuálního zdravotního stavu nebo pod vlivem 

návykových látek ohrožuje sebe nebo okolí a závažně narušuje kolektivní soužití  
 s osobou, která by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovala 

kolektivní soužití 
 s osobou trpící akutní infekční nemocí 

 

Principy naší služby 

 dodržování základních práv uživatelů (zejm. „Listina základních práv a svobod“) 
 respektování přání a vlastní volby klientů 
 respektování soukromí klienta 
 individuální přístup 
 podpora samostatnosti a nezávislosti klienta 
 přizpůsobování poskytovaných služeb potřebám klientů a zájemců o službu 
 vzájemná tolerance 
 spolupráce vedení domova s výborem obyvatel 
 týmová práce, dobré vztahy na pracovišti 
 profesionalita 
 odbornost, zvyšování kvalifikace personálu 
 podpora personálu v zátěžových situacích 
 průběžné vzdělávání pracovníků 
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Prostředky, pomocí kterých chceme dosáhnout poslání a naplnění cílů domova: 

Celý areál domova se nachází v prostředí zámku nedaleko náměstí. Součástí zámku je 
zámecký park, který je možné navštěvovat. V areálu domova se nachází kavárna, kde 
klienti mohou posedět a povídat si s přáteli. Přístup do zámeckého parku i kavárny je 
určen i široké veřejnosti. 
Domov je vzdálen cca 15 minut od vlakového nádraží.  
Kapacita domova je 120 lůžek.  
 

Skladba pokojů:  

  2 pokoje s vlastním sociálním zařízením a sprchou  
  (1x jednolůžkový, 1x dvoulůžkový) 
  6 pokojů jednolůžkových 
  8 pokojů dvoulůžkových 
  9 pokojů třílůžkových 
16 pokojů čtyř a více lůžkových  

Pokoje pro mobilní a imobilní klienty jsou vybaveny polohovacími lůžky, 
ošetřovatelským nábytkem, chladničkou. Většina pokojů je vybavena přípojkami na 
televizor. V případě, že klient nemá vlastní televizor, je možné sledovat televizní 
programy na televizorech, které jsou ve společných prostorách domova. 
Koupelny jsou bezbariérové, vybaveny zvedáky, sprchovacími lůžky, vanou, umyvadlem 
a sprchovacím koutem.  
Domov poskytuje svým klientům celodenní stravu včetně dietní.  
Zdravotní péče je kromě vlastního odborného personálu zajišťována formou návštěvní 
služby praktického lékaře zpravidla 3x týdně. Klienti si mohou sami zvolit, ke kterému 
praktickému lékaři budou docházet. Klienti využívají zdravotních služeb odborných 
lékařů v jejich ordinacích. V případě potřeby je zajištěna návštěva některých odborných 
lékařů přímo v domově.  
Klienti mohou navštěvovat ruční a výtvarné práce v naší pracovní dílně, pravidelně 
posedět při hudbě a využít mnoho dalších aktivit. 
Klienti mohou využít služeb pedikérky a kadeřnice. Tyto služby si klienti hradí sami.  
V budově se nachází kaple, kde se slouží bohoslužby, je využívána ke koncertům i pro 
veřejnost. K příjemnému posezení s rodinnými příslušníky a přáteli je možné využít 
i zámeckou kavárnu. 
 

Kulturní a společenské vyžití: 

 do domova docházejí na vystoupení různé umělecké soubory 
 jsou pořádány kulturní, zábavné akce, přednášky 
 probíhá půjčování knih v knihovně a promítání film,  
 jsou navštěvovány výstavy a pořádány výlety do okolí 
 do domova dochází dobrovolníci 
 doprava do města služebním autem 
 v areálu se nachází kavárna, kde se konají pravidelná odpolední posezení 

s hudbou 
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Krátkodobé cíle: Termín – 1 rok 

 Výtah i pro imobilní klienty 
 Rekonstrukce centrální koupelny na 2. patře 
 Rekonstrukce sociálního zázemí pro zaměstnance (zaměstnanecká šatna) 
 Kvalitní školení pro zaměstnance, supervizní podpora 
 Navýšení počtu zaměstnanců 
 Třídenní výlet s klienty, jednodenní výlet pro imobilní klienty 
 Společenské akce – Křeslo pro hosta, benefiční koncert 
 Spolupráce s rodinami klientů – společný táborák, Zámecký ples 
 Navýšení úhrad 
 Podpora týmové práce, spolupráce mezi jednotlivými úseky (teambulding, 

společný výlet) 
 „Na slovíčko s panem ředitelem“ 
 Částečná výměna oken 
 Vybudování bezbariérové kuchyňské linky 
 Nákup a výměna centrálního zásobníku teplé vody – bojleru 
 Nákup a výměna plynového kotle 
 Nákup a výměna myčky ve stravovacím provozu 
 Zkvalitnění stravování – výběr ze snídaní a večeří 
 Nákup osobního automobilu 
 Navázání následné spolupráce se Státním oblastním archivem – bezplatná 

výpůjčka nebytových prostor 
 Zlepšení pracovního prostředí pro zaměstnance – vybavení sesteren 
 Vylepšení životních podmínek na pokojích klientů 
 Zázemí pro dobrovolníky 
 Spolupráce s lékařem – pořadník uchazečů o sociální službu 
 Psychologická podpora pro klienty 

 

Střednědobé cíle: Termín – 2 – 3 roky 

 Poskytování kvalitní sociální a pečovatelské péče na základě potřeb klientů 
s důrazem na respektování soukromí a individuality klienta 

 Využívání služeb místních institucí, udržení dosavadní spolupráce 
 Podpora a rozvoj dobrovolnictví 
 Rekonstrukce terasy v 1. podlaží 
 Umístění umyvadel na pokoje klientů s ohledem na technické možnosti 

a historický charakter budovy 
 Rekonstrukce podlahových krytin v dalších etapách 
 Vytvořit stabilní tým kvalifikovaných pracovníků 
 Snížit počet klientů na pokojích, vytvořit větší počet jedno a dvoulůžkových 

pokojů s vlastním sociálním zázemím  
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Dlouhodobé cíle: Termín splnění – 10 let 

 Domov dlouhodobě reflektuje, že současná budova domova nemůže splňovat 
požadavky na standardy kvality sociálních služeb. Vedení domova průběžně 
oslovuje nadřízené kompetentní orgány a žádá o podporu při zajištění výstavby 
nového domova, který by již splňoval podmínky přirozeného prostředí klienta. 
Výstavba nového zařízení, dosažení vyššího stupně standardu bydlení pro klienty 
a odstranění bariér, možnost zřízení nového typu služeb – domov se zvláštním 
režimem, denní stacionář apod.  
 

Hodnocení plnění cílů 

Hodnocení plnění krátkodobých cílů (1 rok) za 2017 

 Výtah i pro imobilní klienty 

Hodnocení cíle: nesplněno 
Důvod: projektová dokumentace je zrealizována. V tuto chvíli již máme i stavební 
povolení.  V řešení výběrové řízení firmy, která bude projekt realizovat. 
Poznámka: Plánovaná realizace rok 2018. 
 

 Rekonstrukce centrální koupelny na 2. patře  

Hodnocení cíle: nesplněno 

Důvod: ze strany zřizovatele byla realizace přesunuta na rok 2018. 
Poznámka: Plánovaná realizace rok 2018. 
 

 Rekonstrukce sociálního zázemí pro zaměstnance (zaměstnanecká šatna) 

Hodnocení cíle: nesplněno 
Důvod: v roce 2017 bylo vypsáno výběrové řízení na firmu, která by provedla 
rekonstrukci, ale vzhledem k faktu, že se do výběrového řízení přihlásila pouze jedna 
firma, nebyl projekt ze strany zřizovatele schválen.  
Poznámka: Plánovaná realizace rok 2018. 
 

 Kvalitní školení pro zaměstnance, supervizní podpora 

Hodnocení cíle: splněno částečně 

Důvod: na základě hodnocení cílů z předchozího roku, jsme si stanovili vypracovat 
statistiku, o jaká témata mají zaměstnanci domova zájem, a zda-li se nám je podařilo 
zrealizovat. Pro rok 2018 si každý pracovník přímé péče opět stanovil „Individuální 
vzdělávací plán“. Dle zájmu pracovníků probíhala v roce 2017 supervize. 
 

 Navýšení počtu zaměstnanců 

Hodnocení cíle: ke konci roku 2017 se podařilo doplnit počet zaměstnanců, kteří 
nastoupili od ledna 2018. 
Poznámka: v roce 2018 plánujeme navýšení pracovníků přímé péče na základě 
schválení zřizovatelem. 
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 Třídenní výlet s klienty, jednodenní výlet pro imobilní klienty 

Hodnocení cíle: splněno částečně 
Důvod: v roce 2017 se nám z organizačních a zdravotních důvodů (klientů) nepodařilo, 
třídenní výlet uskutečnit. V rámci „Dne seniorů“ se nám podařilo ve spolupráci s firmou 
Mireas zorganizovat vydařený celodenní výlet autobusem do zoologické zahrady 
v Praze, který si klienti užili. 
Poznámka: Třídenní výlet – realizace 2018. 
 

 
 
 

 

 Společenské akce – Křeslo pro hosta, benefiční koncert 

Hodnocení cíle: splněno 

Poznámka: v našem domově jsme v roce 2017 přivítali v rámci akce „Křeslo pro hosta“ 
paní Danielu Kolářovou a pana Vlastimila Harapese.  26. 11. se uskutečnil tradiční 
benefiční koncert - ,,Zámecké prozpěvování“, který pro nás opět uspořádal spolek 
„SONUS“ Lysá nad Labem. Na koncertě vystoupil Chrámový sbor u sv. Jana Křtitele 
v Lysé nad Labem pod vedením Petra Bajera a Smíšený sbor sv. Cecílie Poděbrady pod 
vedením Ivany Trnečkové. 
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 Spolupráce s rodinami klientů – společný táborák, Zámecký ples 

Hodnocení cíle: splněno částečně 
Důvod: na akce konané v domově vždy zveřejňujeme s předstihem informační plakáty. 
Rodinní příslušníci či jiné blízké osoby jsou informováni o možnosti účastnit se jakékoli 
akce konané pro klienty domova. Bohužel se akcí či jiných aktivit domova účastní jen 
malá část příbuzných našich klientů.  
V roce 2017 proběhlo dotazníkové šetření spokojenosti rodinných příslušníků, i jiných 
blízkých osob klientů, s poskytovanou sociální službou. Dotazník vyplnilo 16 
příbuzných. 
Poznámka: O realizaci tohoto cíle se budeme snažit v i roce 2018, neboť spolupráce 
s rodinou či jinou blízkou osobou klienta je pro nás velice důležitá. 
 

 Navýšení úhrad 

Hodnocení cíle: splněno 
Poznámka: vzhledem k narůstajícím cenám a dlouhodobému nenavyšování úhrad za 
pobyt a stravu v domově, jsme byli „nuceni“ v dubnu 2017 přistoupit k navýšení úhrad. 
Strava se navýšila o 10 Kč, ubytování: jednolůžkový a dvoulůžkový pokoj o 5 Kč, 
jednolůžkový se sociálním zařízením o 7 Kč a dvoulůžkový se sociálním zařízením o 8 
Kč. 
 

 Podpora týmové práce, spolupráce mezi jednotlivými úseky (teambulding, 
společný výlet) 

Hodnocení cíle: splněno částečně 
Důvod: v roce 2017 nebyl realizován společný výlet ani teambulding. V prosinci se 
konalo vánoční posezení, kterého se zúčastnil velký počet zaměstnanců domova.  
Poznámka: Tento cíl se budeme snažit zrealizovat v roce 2018. 
 



D O M OV   N A   Z Á M K U  LYSÁ NAD LABEM, 
 příspěvková organizace 

Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, tel.: 325 551 000, 325 551 067 

 
12 

 

 
 Na slovíčko s panem ředitelem 

Hodnocení cíle: cíl splněn 

Poznámka: setkání pana ředitele s klienty v rámci akce „ Na slovíčko s panem 
ředitelem“ se pořádá pravidelně 1x za 3 měsíce. Tato setkání se velice osvědčila, účastní 
se ho velký počet klientů.  Z každého setkání jsou vyhotoveny zápisy, které jsou uloženy 
u sociálních pracovnic a rovněž jsou zveřejněny na informačních nástěnkách domova. 
 

 
 

 Částečná výměna oken 

Hodnocení cíle: nesplněn 
Důvod: v srpnu 2017 byl vypracován a podán projektový záměr a v současné době je 
v radě SK. Bude využity finanční prostředky v rámci projektu Ministerstva kultury 
„Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón“ 
Poznámka: Ve snaze o výměnu oken budeme usilovat v roce 2018. 
 

 Vybudování bezbariérové kuchyňské linky 

Hodnocení cíle: nesplněno 
Důvod: tento cíl se nám bohužel z časových důvodů nepodařilo naplnit. 
Poznámka: Snaha o realizaci v roce 2018. 
 

 Nákup a výměna centrálního zásobníku teplé vody – bojleru 

Hodnocení cíle: splněno 
Poznámka: v roce 2017 byl zakoupen nový bojler a provedena rekonstrukce 
souvisejících rozvodů. 
 

 Nákup a výměna plynového kotle  

Hodnocení cíle: splněno 
Poznámka: instalován nový plynový kotel včetně rozvodů. 
 

 Nákup a výměna myčky ve stravovacím provozu 

Hodnocení cíle: splněno 
Poznámka: nákup myčky byl prozatím z finančních důvodů odložen na rok 2018. 
Prozatím proběhla oprava stávajícího zařízení. 
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 Zkvalitnění stravování – výběr ze snídaní a večeří 

Hodnocení cíle: nesplněno 
Důvod: vzhledem k nedostatku personálu ve stravovacím provozu nebylo možné 
k tomuto kroku přistoupit. Prozatím je stále zachován výběr ze tří jídel při obědě. 
Poznámka: Při plném obsazení pracovníku v kuchyni se budeme snažit tento cíl 
zrealizovat i v dalším roce.  
 

 Nákup osobního automobilu  

Hodnocení cíle: nesplněno 
Důvod: v březnu 2017 byl SK podán projektový záměr na koupi nového automobilu, ale 
bohužel náš domov nebyl pro tento záměr vybrán. 
Poznámka: Automobil bude pořízen v roce 2018 z vlastních finančních zdrojů. 
 

 Navázání následné spolupráce se Státním oblastním archivem – bezplatná 
výpůjčka nebytových prostor 

Hodnocení cíle: splněno částečně 
Důvod: bezplatná výpůjčka nebytových prostor byla se SOA prodloužena o další 2 roky, 
vyjma prostoru garáže, která musela být v prosinci 2017 předána SOA. 
 

 Zlepšení pracovního prostředí pro zaměstnance – vybavení sesteren 

Hodnocení cíle: splněno částečně 
Důvod: na jednotlivé sesterny byly v roce 2017 zakoupeny nové sedací soupravy. 
Poznámka: Další kroky budou realizovány i v roce 2018. 
 

 Vylepšení životních podmínek na pokojích klientů 

Hodnocení cíle: splněno částečně 
Důvod: v průběhu roku 2017 se podařilo zrealizovat koupě a ušití závěsů na jednotlivé 
pokoje.  
Poznámka: O další kroky vedoucí k vylepšení životních podmínek klientů se budeme 
snažit v roce 2018.  
 

 Zázemí pro dobrovolníky 

Hodnocení cíle: splněno 
Poznámka: v zaměstnanecké šatně byla dobrovolníkům vyhrazena skříňka na jejich 
osobní věci. 
 

 Spolupráce s lékařem – pořadník uchazečů o sociální službu 

Hodnocení cíle: nesplněno 
Důvod: prozatím se nepodařilo navázat s praktickým lékařem bezproblémovou 
spolupráci (ze strany lékaře) ve věci posouzení nových žádostí o poskytování sociální 
služby. 
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 Psychologická podpora pro klienty 

Hodnocení cíle: nesplněno 
Důvod: cíl bude realizován v roce 2018. 
 

Střednědobé cíle:  

 Poskytování kvalitní sociální a pečovatelské péče na základě potřeb 
klientů, s důrazem na respektování soukromí a individuality klienta 

Hodnocení cíle: splněno částečně 
Důvod: od prosince 2015 máme uveden v provozu signalizační systém. 
 

 Využívání služeb místních institucí, udržení dosavadní spolupráce 

Hodnocení cíle: splněno 
Poznámka: stejně jako v předešlých letech se nám podařilo udržet i rozšířit spolupráci 
s místními institucemi. Nadále spolupracujeme např. s MěÚ Lysá nad Labem, 
Výstavištěm Lysá nad Labem, základními i mateřskými školkami, realitní společností 
Mireas apod.  
 

 Podpora a rozvoj dobrovolnictví 

Hodnocení cíle: splněno 
Poznámka: v roce 2017 nás navštěvovalo 9 dobrovolníků (smluvních), ke konci roku se 
počet dobrovolníku ještě navýšil. Dobrovolnictví bylo zaměřeno na canisterapii, 
povídání, procházky, náboženská témata, společenské hry, výlety atd.  
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4. Popis realizace služby 

Domov má zaregistrovanou pobytovou službu: Domov pro seniory. Současná kapacita 
zařízení je 120 lůžek na třech podlažích, kde zajišťujeme sociální a zdravotně - 
ošetřovatelskou péči. Pokoje jsou převážně vícelůžkové. Soukromí je zajišťováno pomocí 
zástěn nebo závěsů. Jsou vybaveny polohovacím lůžkem, uzamykatelným nočním 
stolkem, uzamykatelnou šatní skříní, komodou, TV přípojkou, chladničkou, stolem se 
židlemi, na některých pokojích umyvadlem. Společná sociální zařízení jsou vždy na 
podlaží. Dle možností si klient může do domova přinést svůj drobný nábytek, obrazy 
a jiné jemu blízké věci. Na každém podlaží jsou denní místnosti, klubovna, knihovna, 
společné televize. V domově se nachází kaple a zámecká kavárna. 
 
Hlavní činností domova je poskytování sociálních služeb 

 ubytování – pobytová služba 
 praní prádla – vlastní prádelna, drobné úpravy prádla 
 stravování – vlastní kuchyň (normální i diabetická strava) 
 úklid – zajišťujeme vlastními pracovníky 
 pomoc při zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu – pomoc při osobní 

hygieně, stravování, při výměně inkontinenčních pomůcek, úklidu, stlaní, 
převlékání – ošetřovatelská péče 

 zdravotní a rehabilitační péče 
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – návštěvy v domově; 

kulturní programy (MŠ, ZŠ, ZUŠ – pěvecká a divadelní vystoupení)  
 návštěvy výstav, společenských akcí, soutěží; organizace společenských akcí, 

canisterapie; bohoslužby… 
 aktivizační činnosti – pracovní terapie – ergodílna, reminiscenční terapie, 

muzikoterapie – zámecká kapela, kuželky, stolní hry, připomenutí jubileí, pomoc 
dobrovolníků… 

 pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí – výbor obyvatel, 
styk s úřady, vyřizování nezbytné korespondence, nákupy, poradenská činnost… 
 

S jakýmkoliv přáním se klient může obrátit na svého klíčového pracovníka, sociální 
pracovnice, pracovníky v sociálních službách, ostatní pracovníky. Je mu vždy dle 
možností vyhověno. 
Sociální úsek tvoří dvě sociální pracovnice, pracovníci v sociálních službách – základní 
výchovná nepedagogická činnost, administrativní pracovnice, pracovníci v sociálních 
službách - přímá obslužná péče (dvojí vedení se zdravotně - ošetřovatelským úsekem). 
Úzce spolupracuje s ostatními pracovníky přímé obslužné péče. Koordinuje 
dobrovolnický program. 
Pomoc při zvládání jednotlivých úkonů péče o vlastní osobu je v rámci podpory 
soběstačnosti realizována pracovníky přímé obslužné péče, která vychází 
z individuálních plánů jednotlivých klientů. 
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Zdravotně – ošetřovatelský úsek zabezpečuje ošetřovatelskou a zdravotní péči, 
pracují zde všeobecné sestry a pracovníci v sociálních službách (přímá obslužná péče), 
pracovnice úklidu. Rehabilitace je zajištěna stálými rehabilitačními pracovníky - 
fyzioterapeuty. Je zajištěna návštěvní služba logopedů. Lékařská péče je zajišťována 
odborným zdravotnickým personálem; ambulantně praktickým lékařem – internistou - 
diabetologem; kožním, očním lékařem; neurologem, chirurgem, psychiatrem, 
onkologem,… dle aktuálního stavu klientů. K akutním stavům je povolávána rychlá 
záchranná služba. 
 

 
 
Zajišťujeme i služby cizích subjektů: kadeřnické služby, pedikérské služby, duchovní 
služby… 
 
Provozně – ekonomický úsek zajišťuje hlavní ekonom, účetní - pokladní, prodavačka - 
provozní pracovník kavárny, vedoucí stravovacího provozu, kuchařky, pracovníci  
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vrátnice, správce, údržba, pradleny. 
Techničtí pracovníci zajišťují veškerou údržbu, opravy, požární revize, kontrolu 
dodržování PO a BOZP, revize, kontrolní hlášení a kontrolu práce cizích firem na 
opravách a rekonstrukcích. Při vstupu do areálu se nachází vrátnice. 
 
Provoz kuchyně, prádelny i úklidu zajišťuje domov vlastními zaměstnanci. 
 
Domov vlastní dva automobily pro potřebu obyvatel a zaměstnanců domova. Škoda 
Octavia combi (5 míst), Mercedes Vito (8 míst). 
 
 

 
 
 
Organizační schéma 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ŘEDITEL 

Provozně - ekonomický  
úsek 

Vrátný  

 

Vedoucí sestra 
vedoucí úseku, zástupce ředitele 

Zdravotně - ošetřovatelský úsek 

Ekonom 
vedoucí úseku 

Všeobecná sestra  

vedoucí přízemí, 1. patra, 2. patra 

Všeobecná sestra 

Uklízečka 
 

Fyzioterapeut 

 

Účetní - pokladní 

Prodavačka - provozní pracovník 

Správce  
vedoucí údržby 

 

Pracovník v sociálních službách 
základní vých. nepedagogická činnost 

 
Pracovník v sociálních službách 

přímá obslužná péče 

 

Údržbář, topič 
 

Vedoucí stravovacího provozu 

Kuchařka  

Pomocná kuchařka 

Sociální  
úsek 

Sociální pracovník 
vedoucí úseku 

Sociální pracovník 

Administrativní pracovník 

Pradlena 

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA  
DOMOV NA ZÁMKU LYSÁ 

NAD LABEM, 
příspěvková organizace 
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Personální zajištění 

Úsek/Pracovní pozice 
Počet zaměstnanců 
fyzicky/úvazkově 

Zdravotně – ošetřovatelský úsek  
Všeobecná sestra 12/11,75 
Pracovník v sociálních službách – přímá obslužná péče 26/25 
Fyzioterapeut 2/1,5 
Sociální úsek  
Sociální pracovník 2/1,875 
Administrativní pracovník 1/1 
Pracovník v sociálních službách – vých. neped. činnost 3/2,75 
Provozně – ekonomický úsek  
Řed., ekonom, účetní, vedoucí stravovacího provozu, 
kavárna 

5/5 

Kuchyň 6/6 
Prádelna 3/3 
Úklid 7/7 
Údržba 4/3,5 
Vrátnice 3/2,25 

 

Celkový počet zaměstnanců 74  

 

 

Vysokoškolské 4 

Přepočtený počet 70,625 Vyšší odborné 1 

Počet dobrovolníků 9 ÚS 2 

Dobrovolnické dny 1 ÚSO 28 

  SO 29 

  Základní 10 
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V roce 2017 náš domov spolupracoval s Úřadem práce České republiky a to 
prostřednictvím vytvoření pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací 
a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského 
sociálního fondu. Takto byla vytvořena 2 pracovní místa.  
 
V našem domově umožňujeme realizaci rekvalifikací a odborných praxí středních 
i vysokých škol. V roce 2017 proběhlo 8 odborných praxí v oborech – ošetřovatelství, 
sociální práce, nutriční terapeut, 6 odborných praxí v rámci rekvalifikačního kurzu – 
Pracovník v sociálních službách. Dále 1 odborná praxe v oboru všeobecného lékařství. 
 
Vzdělávání zaměstnanců, FKSP 

Dlouhodobým cílem DNZ Lysá nad Labem je zvyšování kvality poskytované péče. S tím 
je spojeno i vzdělávání pracovníků přímé péče (pracovníků v sociálních službách 
a všeobecných sester), které se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 
znění pozdějších předpisů a zákonem č. 96/2004 Sb. a vyhlášky č. 321/2008 ve znění 
pozdějších předpisů. 
Vzdělávání těchto pracovníků, probíhalo po celý rok 2017 formou vzdělávacích 
akreditovaných i neakreditovaných akcí (seminářů, školení, konferencí, kurzů), 
pořádaných v DNZ i mimo domov. Dále byla využívána nabídka odborných časopisů 
a literatury k samostudiu z naší dobře vybavené odborné knihovny.  
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Témata pořádaných vzdělávacích akcí byla vybírána dle několika kritérií – dle 
individuálních vzdělávacích plánů, převažující tematické poptávky ze strany pracovníků 
přímé péče, dle cenové nabídky vzdělávacích akcí, případně recenzí na dané lektory a též 
na vyžádání pracovníků přímé péče pro pozitivní ohlas na daného lektora a téma (např. 
„rozšířený“ kurz první pomoci vedený zkušeným záchranářem). Jako každý rok proběhly 
i vzdělávací akce s aktivní účastí pracovníků DNZ v roli školitelů - např. semináře vedené 
fyzioterapeutem na téma polohování imobilních klientů s praktickými ukázkami 
a nácvikem s využitím různých polohovacích pomůcek. Tři zaměstnankyně našeho 
domova úspěšně absolvovaly rekvalifikační kurz pro pracovníky přímé péče, zakončený 
závěrečnou zkouškou.  
Někteří pracovníci využívali i možnosti individuální a skupinové supervize, která 
probíhala pod vedením zkušeného supervizora. 
Všichni pracovníci přímé péče splnili zákonem požadovaný počet vzdělávacích hodin 
(24) a mnozí jej opět jako každý rok překročili. 
V průběhu roku 2017 probíhalo vzdělávání i na ostatních úsecích domova, zejména na 
úseku vedoucího managementu, provozně – ekonomickém a stravovacím.  
I v tomto roce byli všichni pracovníci domova dle plánu pravidelně proškoleni v PO 
a BOZP dle zákona č. 133/1985 Sb. a zákona 262/2006 Sb. ZP ve znění pozdějších 
předpisů. Dále proběhlo školení vedoucích pracovníků v BOZP, školení požárních hlídek, 
školení preventisty a školení řidičů referenčních vozidel. 
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FKSP 

V rámci FKSP organizace poskytovala možnost využití finančních prostředků na sociální 
výpomoc, stravování, příspěvek na rekreaci pro zaměstnance či děti, příspěvek na 
rehabilitaci nehrazenou zdravotními pojišťovnami, vitaminové prostředky, peněžní dary 
za dlouhodobou práci a peněžní dary k životním jubileím (vše dle Vnitřního předpisu – 
Používání FKSP). Proběhla také společná neformální setkání s cílem zlepšení 
komunikace mezi zaměstnanci a posílení profesních vazeb 
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5.  Přehled klientů – stavy, ubytování, úhrady 
 

Stavy - kapacita domova 120 pobytových lůžek 

Průměrný počet klientů v roce 2017 119 
Počet nástupů k pobytu v roce 2017 27 
Počet ukončení pobytů v roce 2017  25 
z toho:                                      jiné zařízení soc. služeb  1 
                                               do soukromí 1 
                                               úmrtí 23 
Počet klientů k 31. 12. 2017 120 
z toho:                                       do 65 let 4 
                                        ve věku 66 - 75 42 
                                        ve věku 76 - 85 39 
                                        ve věku 86 - 95 32 
                                        ve věku nad 96 3 
                                        mužů 32 
                                        žen 88 
Průměrný věk: 80 

 

Ubytování 

 2 pokoje s vlastním sociálním zařízením a sprchou  
  (1x jednolůžkový, 1x dvoulůžkový) 

 6 pokojů jednolůžkových 
 8 pokojů dvoulůžkových 
 9 pokojů třílůžkových 
 16 pokojů čtyř a více lůžkových 
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Obložnost v roce 2017 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Počet 
klientů 118,90 119,18 118,87 119,20 117,42 119,20 119,55 119,68 119,40 118,65 119,57 118,97 

Kapacita 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 

Obložnost 
(%) 99,09 99,32 99,06 99,33 97,85 99,33 99,62 99,73 99,50 98,87 99,64 99,14 
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Úhrady k 31. 12. 2017 (změna od 04/2017) 

 

Normální strava úhrada za den úhrada za měsíc   
 

Pokoj strava ubytování celkem 31 dní 30 dní 29 dní 28 dní 
vratné/

den 

1 lůžkový 150,- 145,- 295,- 9145,- 8850,- 8555,- 8260,- 98,- 

2 lůžkový 150,- 140,- 290,- 8990,- 8700,- 8410,- 8120,- 98,- 

3 lůžkový 150,- 130,- 280,- 8680,- 8400,- 8120,- 7840,- 98,- 

4 a vícelůžkový 150,- 125,- 275,- 8525,- 8250,- 7975,- 7700,- 98,- 
1 lůžkový + soc. 
zařízení 150,- 170,- 320,- 9920,- 9600,- 9280,- 8960,- 98,- 
2 lůžkový + soc. 
zařízení 150,- 165,- 315,- 9765,- 9450,- 9135,- 8820,- 98,- 

         Diabetická strava úhrada za den úhrada za měsíc   
 

Pokoj strava ubytování celkem 31 dní 30 dní 29 dní 28 dní  
vratné/

den 

1 lůžkový 155,- 145,- 300,- 9300,- 9000,- 8700,- 8400,- 102,- 

2 lůžkový 155,- 140,- 295,- 9145,- 8850,- 8555,- 8260,- 102,- 

3 lůžkový 155,- 130,- 285,- 8835,- 8550,- 8265,- 7980,- 102,- 

4 a vícelůžkový 155,- 125,- 280,- 8680,- 8400,- 8120,- 7840,- 102,- 
1 lůžkový + soc. 
zařízení 155,- 170,- 325,- 

10075
,- 9750,- 9425,- 9100,- 102,- 

2 lůžkový + soc. 
zařízení 155,- 165,- 320,- 9920,- 9600,- 9280,- 8960,- 102,- 

         
         Ceny jednotlivých 
jídel normal SJ dia SJ 

      snídaně 20,- 20,- 
      oběd 41,- 41,- 
      svačina 14,- 14,- 
      večeře  23,- 23,- 
      II. večeře - 4,- 
      režie 35 % 52,- 53,- 
      celkem  150,- 155,- 
       

 

Pravidelně každý měsíc probíhá v našem domově tzv. „Výbor obyvatel“, ve složení zástupců 
z řad klientů a pracovníků domova. Výbor obyvatel je 1x za 3 měsíce nahrazen setkáním 
klientů s panem ředitelem nazvaném „Na slovíčko s panem ředitelem“. Zápisy z těchto 

setkání jsou uloženy v kanceláři sociálních pracovnic. 
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Domov rovněž vydává „Zámecké noviny“, které seznamují či rekapitulují život na zámku za 
příslušné období. Zámecké noviny jsou zveřejněny na webových stránkách domova: 

www.domovnazamku.cz 

 

 
 

6.  Aktivity v Domově Na Zámku 

Motto: „Být aktivní a hlavně nebýt sám“. 
 
                                                                                                   (autor neznámý)  
 

Pravidelné aktivity 

 ruční práce na dílně  
 hudební odpoledne v kavárně 
 čtení z knihy na pokračování 
 katolické mše a evangelické bohoslužby 
 návštěvy lyského výstaviště a archivu  
 cvičení 
 filmový klub 
 vaření, pečení 
 hraní společenských a sezónních her (bingo, ruské kuželky) 
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 každý měsíc společná oslava narozenin – Jubilanti 
 univerzita volného času pod záštitou Muzea Bedřicha Hrozného 

 

           
 
 
 

 
 

Kromě pravidelných aktivit domov zajišťuje celou řadu kulturních a zábavných 
vystoupení či akcí. 

Začátek roku 2017 jsme zahájili tradiční Poutní mší svatou v kapli Tří králů doplněnou 
zpěvem Chrámového sboru u sv. Jana Křtitele. 
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V rámci akce „Holky v akci“ jsme si v roce 2017 usmažili koblihy, upekli tradiční 
velikonoční nádivku a velice si pochutnali na bramborácích, rovněž nemohlo chybět 

pečení vánočního cukroví. 
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V první polovině roku 2017 jsme se těšili na přednášky odborníků z městského muzea 
Lysá nad Labem zaměřené na různá témata např. Etnografie na Nymbursku. 

 

Jako každý rok nás navštívili děti jak ze základních, tak i mateřských škol z Lysé nad 
Labem, Litole a Milovic. Jsme moc rádi za spolupráci a jejich vystoupení náš vždy moc 

potěší a povzbudí. 
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V rámci akce „ Křeslo pro hosta“ jsme v roce 2017 mohli přivítat herečku Danielu 
Kolářovou a tanečníka, baletního mistra, choreografa, herce a zpěváka pana Vlastimila 

Harapese. 

               

Jako každý rok jsme si nemohli nechat ujít již tradiční Zámecký ples, tentokrát spojený 
s oslavou MDŽ. Program byl opět pestrý. O úvodní předtančení se postarali zaměstnanci 

domova. Ples byl zahájen latinsko – americkým tancem: Cha – cha- cha. Po několika 
tanečních sériích jsme měli tu možnost přivítat pana Matěje Kodeše, profesionálního 

bublináře, držitele mnoha českých i světových rekordů. Ples se velice vydařil. 
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Účastnili jsme se jak Velikonoční, tak i Vánoční prodejní výstavy v budově Krajského 
úřadu Středočeského kraje. 
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Stejně tak jako nesměl chybět dubnový čarodějnický rej v domově, tak i návštěva 
Mikuláše s čerty a andělem. 

 

 

V tomto roce jsme uspořádali již VIII. ročník „Lyského pětiboje“. Společně s dalšími 
družstvy z okolních domovů pro seniory jsme se pobavili, změřili své síly, schopnosti 

a ukázali, co v nás ještě dřímá. Podtitulem letošního ročníku bylo „Putování po hradech 
a zámcích“. Návštěvníci našeho zámku – soutěžní týmy opět bojovali v pěti disciplínách: 

znalostní kvíz, dobývání hradu, lukostřelba, hledání pokladu a báseň, která musela 
obsahovat pět předem určených slov. Bonusová disciplína patřila patronům jednotlivých 

týmů, kteří dle vylosované indície zdolávali nástrahy zámeckého areálu. 
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V rámci přátelských vztahů s okolními domovy seniorů jsme i my na oplátku za účast na 
Lyském pětiboji vyjeli do Centra seniorů Mělník na „Námořnickou slavnost“, Anežské 

slavnosti v Domově u Anežky v Benátkách nad Jizerou, rovněž do Poděbrad na turnaj ve 
hře „Člověče nezlob se“ a v neposlední řadě do domova pro seniory Anna Český Brod na 

„Českobrodské hrátky“. 
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Duben je měsíc bezpečnosti a proto náš domov navštívila městská policie z Lysé nad 
Labem. Setkání proběhlo formou besedy. 
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Následující měsíc nás navštívil pan Jiří Baloun se svým psem Yamem. Pan Baloun je 
zkušený policejní psovod, který dokázal vycvičit řadu psů. Společně nám ukázali, jak 

takový správný policejní pes reaguje na povely, jak se chytá zločinec i jak se např. hledají 
různé předměty. 

 

Jako každý rok jsme se účastnili výstavy Senior Handicap: Aktivní život 2017, na lyském 
výstavišti. Prezentovali jsme náš domov prostřednictvím výstavního stánku. Zapojili 

jsme se opět i do doprovodného programu. Letošním programem, ve spolupráci s firmou 
ABENA, se stala volba „Miss staré koleno“. 
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V letních měsících nesmělo chybět velice oblíbené grilování, koupání na Jizerce, 
procházky parkem, ruské kuželky, výlet do Poděbrad zakončený výbornou zmrzlinou, 
návštěva Leteckého muzea v Mladé Boleslavi a automobilky ŠKODA a mnoho dalšího. 
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Na podzim jsme se vydali do lesa na houby a nakonec si udělali výbornou smaženici. 
 

 
 

Součástí „Týdne sociálních služeb ČR“ byl jako každý rok - ,,Den otevřených dveří“, který 
se konal v úterý 3. října. V rámci tohoto dne získali zájemci základní informace o životě 

na zámku a měli možnost si prohlédnout domov s ukázkami aktivizační činnosti. 
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Stejně jako v předešlém roce jsme se zapojili do projektu „Ježíškova vnoučata“ 
a pokračovali v naší vlastní akci „Strom splněných přání“. Obě akce i přes velkou 

administrativní a časovou náročnost stáli za úsměvy na tvářích našich klientů. 

 

 

Díky projektu „Ježíškova vnoučata“ bylo splněno přání jedné z našich klientek a my jsme 
mohli v domově přivítat pěvecké duo Eva a Vašek. Vystoupení udělalo radost nejen 

klientce, která si je přála, ale všem, kteří se koncertu zúčastnili. Po skončení koncertu 
jsme zahájili adventní čas rozsvícením vánočního stromu na nádvoří s malým 

občerstvením. 
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Závěr roku 2017 jsme oslavili opět velkolepě. Silvestrovská oslava proběhla v duchu 
dobré nálady, úsměvů, dobrého jídla, veselých písniček, soutěží, tance a vyprávění. 

O program se postarala skupina „Duo Adamis“. 
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Toto je jen zlomek ze všech aktivizačních činností, které pro naše klienty 
pořádáme. 

 
Fotogalerie a videa z uskutečněných akcí je možné shlédnout na našich webových 

stránkách – www.domovnazamku.cz. 

 

 

http://www.domovnazamku.cz/
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7. Dobrovolnictví 

V průběhu roku 2017 nás těšilo svými návštěvami 9 dobrovolníků.  
S některými se již dobře známe, a proto jsme i v roce 2017 pokračovali v hraní 
společenských her – Bingo, které je mezi klienty velice oblíbené. Rovněž nás pravidelně 
navštěvoval psí kamarád Dasti s dobrovolnicí v rámci canisterapie, kterou jsme k velké 
oblibě mohli rozšířit ještě o jednoho pejska Aspera. 
 
V rámci zajímavých přednášek jedné z dobrovolnic jsme zavítali do Afriky a Indie. 
Navštívili jsme město Kutná Hora, kde na nás čekalo velice poutavé vyprávění o historii 
s prohlídkou katedrály Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci u Kutné 
Hory. Poté jsme navštívili sociálně terapeutickou dílnu Oblastní charity v Kutné Hoře a 
poslední zastávkou byl Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře. 
Díky iniciativě dalšího z dobrovolníků nám jedno letní nedělní odpoledne zpříjemnila 
kapela Country Gospel, která nás svým vystoupením potěšila ještě v předvánočním čase.  
V rámci Dne seniorů jsme ve spolupráci s realitní kanceláří Mireas, uskutečnili 
jednodenní výlet autobusem do zoologické zahrady v Praze. Výlet se velice vydařil a díky 
pomoci pracovníků firmy Mireas, se výletu mohl zúčastnit větší počet klientů našeho 
domova.  
 
 

Všem dobrovolníkům patří velké poděkování. 
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Za obětavou práci dobrovolníků, které si velice ceníme, jim patří poděkování, které bylo 
uskutečněno v rámci vydání našich „Zámeckých novin“ a rovněž bylo zveřejněno 
v „Listech“ (noviny vydávané městem Lysá nad Labem). Rádi bychom v těchto akcích 
nadále pokračovali a dále je rozvíjeli. 

 

¨  

 
Kdo se může stát dobrovolníkem? 

Každý, kdo bez nároku na finanční odměnu je ochoten poskytnout svůj volný čas, 
energii, dovednosti i vědomosti ve prospěch seniorů. Je to člověk, který svou činností 
přispívá ke zvýšení kvality života seniorů. S dobrovolníkem je uzavřena tzv. „Smlouva 
o dobrovolnické činnosti“, jejíž součástí je i pojištění. Smlouva je nezávazná, záleží na 
Vaší chuti a aktivitě. 
 
Co mohou dobrovolníci v domově vykonávat? 

Posláním dobrovolnického programu pro seniory je pomoci překonat samotu, vyplnit 
jejich volný čas. 
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Velmi důležité je pro naše seniory i „pouhé“ popovídání. Proto jsou jednou z možností 
dobrovolnické činnosti individuální návštěvy u obyvatel. 
 
Dobrovolník se zapojuje např. do těchto činností: 

 
 předčítání z knih, novin a časopisů 
 hraní společenských her 
 pomoc při ručních pracích v pracovní dílně 
 doprovod při procházkách, společenských akcích, výletech 
 cestopisné a jiné vlastní přednášky 
 výzdoba domova 
 návštěvy s domácími mazlíčky (canisterapie…) 
 tvorba webových stránek 
 Univerzita volného času – historické a cestopisné přednášky 
 další vlastní nápady 

 

Jaké jsou výhody dobrovolnické činnosti? 

 dobrý pocit z vykonané činnosti 
 získání nových kontaktů 
 nové zkušenosti a praxe 
 možnost účasti na výletech společně s obyvateli 
 možnost účasti na tematických výletech pro zaměstnance 
 vystavení certifikátu dobrovolníka 
 účast na školicích akcích v rámci domova 
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8. Hospodaření organizace 

Rozbor hospodaření 

Příjmy Kč 
Příspěvek od zřizovatele na provoz 3 477 797,- 
Státní dotace na provoz 12 300 600,- 
Úhrady od uživatelů 11 295 979,- 
Příspěvek na péči 9 156 831,- 
ZP – úhrady za výkony 3 464 212,- 
Úhrady od zaměstnanců za stravu 304 892,- 
Jiné výnosy (zúčtování fondů, proúčtování bonusů, tržby 
kavárna, nájmy z pozemků a jiné) 

1 113 461,- 

Příjmy celkem 41 113 772,- 
Výdaje Kč 
Energie, vodné, stočné 2 680 699,- 
Všeobecný materiál 1 186 844,- 
Opravy a údržba 393 874,- 
Ostatní služby 0 073 694,- 
Ostatní jiné výdaje (mzdy, nákup PPS, odpisy a jiné) 34 089 188,- 
Výdaje celkem 39 424 299,- 
Hospodářský výsledek 1 689 473,- 
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Sponzorství, darovací smlouvy 

Dárce Dar 
Penny Market, s.r.o. 21 425,- Kč na nákup polohovacího 

elektrického ošetřovatelského lůžka 
Mgr. Vít Plch 5 000,- Kč na nákup bezbariérové kuchyňské 

linky 
MAYA PRODUCTION s.r.o. 10 000,- Kč na nákup bezbariérové kuchyňské 

linky 
ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. 30 000,- Kč na nákup bezbariérové kuchyňské 

linky 
Chunxiong Wang 10 000,- Kč na nákup bezbariérové kuchyňské 

linky 
Infinity Prague Ltd, a.s. 55 000,- Kč na nákup polohovacích, 

elektrických, ošetřovatelských lůžek 
UNTRACO, v.o.s. 32 000,- Kč na nákup polohovacích elektrických 

ošetřovatelských lůžek 
Dentimed s.r.o. 45 000,- Kč na nákup polohovacích elektrických 

ošetřovatelských lůžek  
ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. 22 000,- Kč na nákup aktivních antidekubitních 

matrací 
Tobiášová Květuše 5 000,- Kč na nákup polohovacích elektrických 

ošetřovatelských lůžek 
Hejňáková Monika 5 400,- Kč na nákup mobilní zahrádky 
Skopalová Ludmila 1 000,- Kč na předplatné časopisů pro klienty 

domova 
Celkem 241 825,- Kč 

 

 
Děkujeme všem dárcům 

 
 
V roce 2017 jsme z vlastních zdrojů, darů a finančních prostředků SK na opravy 
a havárie investovali do následujících pomůcek, vybavení, rekonstrukcí a oprav: 
 
 Mixér smoothie - 1ks 
 Mlýnek na maso – 1 ks 
 Navigace -  1 ks 
 Invalidní vozík – 1 ks 
 Servírovací stolek - 1 ks 
 Rychlovarná konvice – 2 ks 
 Mikrovlnka – 2 ks 
 Schránka na dopisy – 2 ks 
 Mrazák – 2 ks 
 Tonometr - 1 ks 
 Keramické koryto na květiny – 2 ks 



D O M OV   N A   Z Á M K U  LYSÁ NAD LABEM, 
 příspěvková organizace 

Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, tel.: 325 551 000, 325 551 067 

 
49 

 

 
 Teleskopický žebřík - 1 ks 
 Žehlící prkno - 1 ks 
 Dřevěný kalendář – 3 ks 
 Ventilátory – 4ks 
 LED reflektory – 10 ks 
 Myčka na nádobí – 1 ks 
 Chladnička – 2 ks 
 Přímotop – 1 ks 
 Mobilní telefon – 1 ks 
 LCD panel – 1 ks 
 Čistič oken – 2 ks 
 Odpuzovač hmyzu – 2 ks 
 Úhlová bruska – 1 ks 
 Pásová bruska – 1 ks 
 Topení do kaple – 1 ks 
 Paletový vozík – 1 ks 
 Vozík na třídění prádla – 1 ks 
 Multifunkční kopírka – 2 ks 
 Pračka Miele – 1 ks 
 Příklepová vrtačka – 1 ks 
 Tiskárna – 1 ks 
 Plošinový vozík – 3 ks 
 Přívěsný vozík za automobil – 1 ks 
 Detektor Bosch – 1 ks 
 Šicí stroj – 1 ks 
 Overlock – 1 ks 
 Gramofon s CD – 1 ks 
 Notebook – 1 ks 
 Šatní skříň – 1 ks 
 Polohovací postel – 4 ks 
 Konferenční stolek – 3 ks 
 Příborník – 1 ks 
 Skleník – 1 ks 
 Křeslo – 1 ks 
 Rohová lavice – 1 ks 
 Jídelní stolek – 4 ks 
 Zahradní lavička – 2 ks 
 Skleněná vitrína – 1 ks 
 Pojízdný kontejner – 1 ks 
 Kuchyňská linka – 2ks 
 Antidekubitní matrace – 5 ks 
 Polštář žebrový rehabilitace – 6 ks 
 Evakuační podložka - 120 
 Přehoz přes sedačku – 2 ks 
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 Počítač Dell Latitude – 1 ks 
 Bojler – 1 ks 
 Plynový kotel – 1 ks 

 Vestavěná trouba + deska Mora – 1 ks 
 Závěsná váha – 1 ks 
 Elektrický zvedák Eva – 2 ks 
 Elektrická zvedací vana – 1 ks 

 
Během celého roku 2017 jsme pracovali na zdokonalování, naplňování a na zásadních 
úpravách Standardů kvality sociálních služeb – aktualizace dokumentů a vnitřních 
pravidel, předpisů, směrnic, řádů dle Metodických pokynů zřizovatele KÚ Středočeského 
kraje. 
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Kontrolní činnost v roce 2017: 

 
 Okresní správa sociálního zabezpečení – dle zákona č. 582/1991 Sb., č. 197/2006 

Sb., ve znění pozdějších předpisů – ohlašovací a oznamovací povinnost, mzdové 
listy, mzdové zajištění v kontrolované oblasti, nemocenské a důchodové pojištění 
– bez nápravných opatření. 
 

 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR – dle zákona č. 592/1992 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů – kontrola plateb pojistného na veřejném zdravotním 
pojištění a dodržovaní ostatních povinností plátce pojistného – porušení 
oznamovací povinnosti z důvodu nenahlášení podnikatelské činnosti 
zaměstnancem – závada ihned odstraněna. 
 

 Nezávislý audit – ověření způsobu účtování a použití neinvestiční dotace 
poskytnuté v roce 2016 MPSV – Ing. Lenka Buková (auditorka) – bez nápravného 
opatření. 
 

 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje – dle zákona č. 255/2012 Sb., 
o kontrole (kontrolní řád), a § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. – 
pracovně – lékařské služby, kategorizace prací, školení BOZP, OOPP – bez 
nápravných opatření. 
 

 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje – dle zákona č. 110/1997 Sb., o 
potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů – stravovací provoz – bez nápravných opatření. 
 

 Interní audit za rok 2017 – ve smyslu ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení 
zákona o účetnictví pro příspěvkové organizace a ČÚS č. 701 až č. 710 – bez 
nápravných opatření, daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob. 
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9.  Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, za rok 2017 

 
V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, 
podle kterého každý povinný subjekt musí o své činnosti v oblasti poskytování informací 
předkládat zákonem stanovené údaje, předkládá Domov Na Zámku Lysá nad Labem, 
příspěvková organizace, tuto „Výroční zprávu za rok 2017“. 
 
a) počet písemně podaných žádostí o informace 

 
- 

počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 
 

- 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí o 
odmítnutí žádosti 
 

- 

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu, ve 
věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí 
žádosti o poskytnutí informace  
 

- 

přehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti se 
soudními řízeními o právech a povinnostech podle 
tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní 
zaměstnance a náklady na právní zastoupení: 
 

- 

d) výčet poskytnutých výhradních licencí a odůvodnění 
nezbytnosti poskytnutí výhradní licence 
 

- 

e) počet stížností podaných dle § 16a zákona, včetně 
důvodů jejich podání a stručný popis způsobu jejich 
vyřízení 
 

- 

f) další informace vztahující se k uplatňování zákona 
 

www.domovnazamku.cz 

 
V roce 2017 nebyla podána žádná žádost o informace ve smyslu zákona o svobodném 
přístupu k informacím písemné. Žádosti byly podávány telefonicky nebo ústně a byly 
zodpovězeny kompetentními zaměstnanci Domova Na zámku Lysá nad Labem, 
příspěvkové organizace. 
Pokud jsou podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace vyřízeny 
bezprostředně s žadatelem ústní formou, nejsou evidovány a není uplatňován žádný 
poplatek.  
Počet těchto žádostí není dle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. v platném 
znění součástí výroční zprávy o poskytnutí informací.  
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10. Poděkování  

Tato výroční zpráva je zároveň poděkováním všem zaměstnancům 
a spolupracovníkům Domova Na Zámku Lysá nad Labem, našim dobrovolníkům, 

rodinným příslušníkům, sponzorům a dodavatelům. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Jiří Hendrich, ředitel 
Domova Na Zámku Lysé nad Labem, 

příspěvková organizace 


