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1. Základní údaje o obecně prospěšné společnosti
Jediným zakladatelem obecně prospěšné společnosti je Oblastní spolek Českého 
červeného kříže Strakonice, se sídlem 386 01  Strakonice, Boženy Němcové 1118

1.1. Organizační schéma

Správní rada: předsedkyně: Helena Mocová Linhartová
den vzniku funkce 16.10. 2014

členové: Monika Dubědová
den vzniku funkce 16.10. 2014

Eva Veselá
den vzniku funkce 16.10. 2014



Dozorčí rada: předseda: Marie Trojanová
den vzniku funkce 16.10. 2014

členové: Marcela Štveráková
den vzniku funkce 16.10. 2014

Radka Kozáková
den vzniku funkce 16.10. 2014

Statutární orgán: ředitelka: Mgr. Marie Kadochová
- ředitelka jedná jménem společnosti

1.2. Hlavní činnost obecně prospěšné společnosti
Poskytování zdravotní péče a zdravotních služeb nemocným a postiženým občanům
v jejich domácnostech.

1.3. Historie

Domácí péče ČČK o.p.s. vznikla původně jako Nadace domácí péče a následně 
byla přetransformována na obecně prospěšnou společnost.
Nadace domácí péče byla zaregistrována dne 7.3. 1994 u Okresního úřadu 
ve Strakonicích, rozhodnutím vydaném zdravotním radou OkÚ ve Strakonicích 
dne 9.3. 1994 a s datumem zahájení provozu 15.4. 1994. Dle zákona 227/97 Sb.
o nadacích a nadačních fondech byla umožněna přeměna Nadace domácí péče 
na Domácí péči ČČK obecně prospěšnou společnost. Dne 31.12. 1998 zanikla
Nadace domácí péče a od 1.1. 1999 vznikla Domácí péče ČČK o.p.s. a přebrala
veškeré práva, povinnosti a personální agendu.
1.1. 1999 byla zapsána u Krajského soudu v Českých Budějovicích správní rada
ve složení: člen správní rady - statutární zástupce

Helena Linhartová

člen správní rady - odborný zástupce
Marie Kadochová

člen správní rady - hospodářský zástupce
Monika Trojanová

Jménem společnosti jednala správní rada, vždy po dohodě všech členů. Jménem
správní rady jednali statutární a odborný zástupce společně.
Dozorčí rada ve složení:Eva Vydrová

Marie Trojanová
Jaroslav Pudil

Dne 16.10. 2014 na svém zasedání projednala a schválila změny ve správní radě
odstoupila paní Mgr. Marie Kadochová a navržena a schválena byla paní Eva 
Veselá. Z dozorčí rady odstoupil pan Ing. Jaroslav Pudil a paní Eva Vydrová za nové
členy byly navrženy a schváleny paní Marcela Štveráková a paní Radka Kozáková.
Změny byly zapsány dne 19.11. 2014 na Krajském soudu v Českých Budějovicích.
Paní Mgr. Marie Kadochová byla jmenována ředitelkou DP ČČK o.p.s..



2. Činnost obecně prospěšné společnosti
V roce 2017 jsme ošetřili 768 pacientů: ČN ZP 12 pacientů

OZP 16 pacientů
VOZP 38 pacientů
VZP 652 pacientů
ZP MV ČR 50 pacientů

Měsíčně bylo ošetřeno cca 300 pacientů, u 32 pacientů jsme poskytovali komplexní
ošetřovatelskou péči v terminálním stadiu nemoci - bohužel jen 14 pacientů zemřelo 
opravdu doma mezi svými blízkými (6 v kamenném hospici, ostatní v nemocničním 
zařízení). Za minulý rok bylo vykonáno 34080 výkonů (20086 návštěv), oproti roku 2016 
došlo k mírnému navýšení (cca 5 %).
Nadále podporujeme dobrovolnictví, většina sester se věnuje ve svém volném čase
invalidním občanům - integrace vozíčkárů do společnosti (návštěva kina, spol. zařízení).
V malých obcích okresu zajišťují drobné nákupy, kontakty s úřady, doprovod k lékaři.

Spolupracujeme s Jihočeskou univerzitou. Studentky bakalářských a magisterských
programů na Zdravotně sociální fakultě u nás absolvují odbornou praxi.
Jsme přidruženými členy "fóra mobilních hospiců".
Z dotace Města Strakonice nám byla poskytnuta dotace na nájem a služby ve výši
15.000,-- Kč a dále dotace na podporu a rozvoj paliativní péče o terminálně nemocné
a umírající pacienty ve výši 50.000,-- Kč. Z této dotace byly pořízeny 2 elektrické
zvedáky a sítě k nim.

2.1. sociální podmínky klientů
Vlastní sociální prostředí pacientů má pozitivní vliv na jejich stonání. Zůstávají doma,
kde to znají, obklopeni svými blízkými a ve spojení s profesionální péčí odborníků.
To může vést ke šťastnému rozpoložení pacientů a zmírnění duševního strádání.
Sestry zprostředkovávají styk s okolním světem a pomáhají tak klientům překonat
sociální izolaci. Sociální izolace představuje jedno z největších rizik, protože člověk
je tvor společenský, na společnosti závislý. Ztrácí-li kontakt s ostatními lidmi tak 
velmi psychicky strádá. Rovněž rozhovory sester s pacienty mají velký terapeutický 
efekt. Nejenže pacienta psychicky stimulují, ale současně sestrám umožňují je lépe
poznat, což jim pomáhá volit v plánování ošetřovatelské péče ty nejvhodnější
intervence a napomáhá prevenci případných komplikací.

2.2. zaměstnanci
K 31.12. 2017 zaměstnávala Domácí péče 11 zdravotních sester, 1 zdravotní
asistentku a účetní. Během roku bylo na občasnou výpomoc zaměstnáno 6 osob
na dohodu o provedení práce.

2.3. způsob vzdělávání a udržování zaměstnanců
Průběžně probíhá doškolování sester, sestry absolvovaly různé akeditované  kurzy
hojení ran, první pomoc, paliativní péče. Na pracovišti proběhly semináře pro sestry,
které jsou zařazeny do celoživotního vzdělávání zdravotních pracovníků, pravidelná účast na 
mezinárodní konferenci paliativní medicíny. Společně s firmou Aktiv Písek proběhli další
semináře.



3. Ekonomika - rozbor hospodaření

3.1. náklady 

druh nákladu Kč v tis. popis

spotřeba materiálu 547 zdravotní materiál
153 ostatní materiál
186 benzín

opravy a udržování 43 opravy OA

cestovné 189 jízdné za pacientama
náklady na reprezentaci 5 občerstvení při školeních
ostatní služby 90 telefony,poplatky

25 školení
191 nájem, ostatní služby

mzdové náklady 3588 mzdy

zákonné sociální pojištění 1103 zdravotní a sociální pojištění
zákonné sociální náklady 71 stravenky

Daň silniční 21 silniční daň
daně a poplatky 4 správní poplatky
úroky 9 splátka OA
jiné ostatní náklady 77 pojištění

4 bankovní poplatky
odpisy 103 odpisy OA

Daň z příjmů 65 daň z příjmů

6474

3.2. výnosy

druh výnosu Kč v tis. popis

Tržby z prodeje služeb 6615 od zdravotních pojišťoven
Tržby z prodeje HIM 56 prodej nabouraného OA
Přijaté dary 1 paní Kopáčková Lenka
Provozní dotace 76 přístrojová technika + nájem

6748

3.3. zisk

274.651,30 Kč



DP ČČK o.p.s. nemá žádné cenné papíry a finanční investice.
DP ČČK o.p.s. nemá majetkové účasti v jiných společnostech.
DP ČČK o.p.s. nemá žádný dlouhodobý úvěr.
DP ČČK o.p.s. nemá zásoby.
DP ČČK o.p.s. nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti.
DP ČČK o.p.s. má všechny závazky ve lhůtě splatnosti.

4. Stanovisko dozorčí rady

Dozorčí rada pracovala v roce 2017 v tomto složení: Marie Trojanová
Marcela Štveráková
Radka Kozáková

Zpráva o hospodaření předložena dozorčí radě na zasedání dne 22.2. 2018

4.1. činnost dozorčí rady

Dozorčí rada zasedala v roce 2017 celkem třikrát. Během jednání dozorčí rady.
nebyla zjištěna žádná pochybení při chodu a ekonomiky společnosti.
Kontrola stavu pokladny proběhla 3 x během roku a byla bez výhrad.
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