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1. Základní údaje o společnosti 
 

Název společnosti: SENIOR CENTRUM Hradec Králové o.p.s. 

 

Sídlo společnosti:  Příčná 413, 500 11 Hradec Králové 

 

Poskytování služeb: Jungmannova 1437, 500 02 Hradec Králové 

 

 

Právní forma:  obecně prospěšná společnost 

 

Zápis:   3. června 2004 v rejstříku obecně prospěšných 

společností u Krajského soudu v Hradci Králové, 

oddíl 0, vložka 105   

 

 

Číslo výpisu:  12490/2004 

 

 

IČ:    260 12 294 

 

Bankovní spojení: 350 369 650 257/0100 

 

Telefon, fax:   495 523 414  

 

E-mail:   seniorcentrum.hk@seznam.cz 

 

Statutární orgán:  Ivana Šejvlová – ředitelka společnosti 

 

Zakladatel:   Ivana Šejvlová, Příčná 413, 

500 11 Hradec Králové 

 

Hana Rábová, Šantrochova 426,  

500 11 Hradec Králové 
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2. Složení správní a dozorčí rady k 31. 12. 2013 

 

Správní rada: 

 

- Mgr. Jarmila Čejková - předsedkyně správní rady 

- Mgr. Jana Gurtlerová - člen správní rady 

- Hana Schmucková - člen správní rady 

 

Dozorčí rada: 

 

- Blanka Degenová - předsedkyně dozorčí rady 

- JUDr. Milena Bučková - člen dozorčí rady 

- Ing. Helena Šmákalová - člen dozorčí rady 
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3. Druh obecně prospěšných služeb 
 

Poskytujeme přechodné ubytování a základní péči občanům, kteří dosáhli věku pro 

přiznání starobního důchodu a občanům se zdravotním postižením od 19 let věku, jejichž 

zdravotní a psychický stav vyžaduje pomoc jiné osoby. 

 

Vytváříme podmínky pro rozvoj kulturního a společenského života, zájmové činnosti 

a účelného využívání volného času. 

 

Prezentace a propagace problematiky seniorů a invalidních důchodců včetně 

osvětových akcí a dobročinných sbírek. 
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4. Poslání a cíle SENIOR CENTRA Hradec Králové o.p.s. 
 

Vysoký věk nebo zdravotní postižení našich nejbližších vyžaduje od rodiny vyčerpávající 

nepřetržitou péči, v jejímž důsledku přichází nejen o spoustu fyzických i duševních sil, ale i o 

řadu životních radostí jako jsou dovolené, setkání s přáteli nebo kulturní vyžití. 

Cílem Odlehčovací služby je poskytnout domácím pečovatelům čas k odpočinku a regeneraci 

sil, které potřebují k zajišťování celodenní péče o osobu blízkou. 

 
Odlehčovací služby jsou poskytovány nepřetržitě 24 hod. v pěkném prostředí a jsou 

odstupňovány podle potřeb klientů. Pocit opravdového domova pak dotváří individuální 

přístup ke každému klientovi obohacený o dobré slovo, pohlazení nebo pomoc při řešení 

osobních starostí a problémů.  
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5. Zpráva o realizaci poskytovaných služeb 

Odlehčovací služba je poskytována jako pobytová. Klientům poskytujeme ubytování na 

dobu nezbytně nutnou, smlouvy se však uzavírají nejdéle na dobu tří měsíců. 

 

Nabízené služby: 

 ubytování ve dvoulůžkových pokojích 

 24 hodinový dohled 

 stravování 

 dohled nad pitným režimem 

 dohled nad užíváním léků 

 pomoc a nácvik běžných úkonů o vlastní osobu a dalších činností vedoucích 

k soběstačnosti 

 pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů 

 aktivizační denní programy (trénink myšlení a paměti, nácvik jemné motoriky, 

muzikoterapie, společné nebo individuální čtení, sledování TV, společenské hry, vycházky) 

 služby kadeřnice a pedikérky 

 

Všichni zaměstnanci SENIOR CENTRA Hradec Králové o.p.s. při poskytování služeb 

musí dodržovat pravidla občanského soužití a základní principy v poskytování sociálních 

služeb tak, aby každému klientovi byla zajištěna rovnost a kvalita života bez ohledu na věk, 

pohlaví, fyzické a duševní schopnosti, rasu, kulturu, společenské a ekonomické postavení 

nebo náboženství a aby nedocházelo k porušování lidských a občanských práv klientů.  

 

K 21. červenci 2013 byla kapacita odlehčovací služby 20 lůžek od 22. července pro velký 

zájem byla kapacita navýšena na 22 lůžek. Odlehčovací službu v roce 2013 využilo celkem 

214 klientů z toho 177 žen a 37 mužů. Průměrný věk klientů 83,3 roků, průměrná délka 

pobytu 32 dní s obložností 90,7%.  

 

Na odlehčovací službu se osobně nebo telefonicky informovalo 359 zájemců. 

Z důvodu nedostatečné kapacity bylo odmítnuto 6 zájemců, z toho 3 byl nabídnutý jiný 

termín. 2 zájemci byli odmítnuti z důvodu imobility, 1 zájemce byl agresivní a 1 měl chřipku. 

Na odlehčovací služby nenastoupilo 30 zájemců z důvodů hospitalizace, umístění v DD nebo 

úmrtí. 
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6. Personální obsazení 

 
Struktura zaměstnanců v SENIOR CENTRU Hradec Králové o.p.s. byla přizpůsobena 

potřebám klientů a k naplnění cílů při poskytování služeb. Základním kriteriem pro přijímání 

byla odborná, pracovní a morální způsobilost a občanská bezúhonnost. 

 

Odlehčovací službu v roce 2013 zajišťovalo celkem 14 zaměstnanců: z toho 12 

zaměstnanců v přímé péči, 2 zaměstnanci na úseku ekonomicko správním, oprava a údržba 

provozu byla zjišťována dohodami o provedení práce. 
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7. Zpráva o hospodaření 
 

Na hospodaření SENIOR CENTRA Hradec Králové o.p.s. byl proveden v souladu 

s obecně platnými právními předpisy audit, při kterém nebyly zjištěny žádné závady.  

 

Při ověřování účetní závěrky SENIOR CENTRA Hradec králové o.p.s. k 31. 12. 2013 

auditor nezjistil postup, který by byl v rozporu s platnými ustanoveními zákona č. 

563/1991 Sb. o účetnictví, účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz předmětu 

účetnictví a finanční situace společnosti. 

 

8. Závěr 

 
Podle názoru auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv 

společnosti SENIOR CENTRUM Hradec Králové o.p.s. a nákladů, výnosů a výsledku 

jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2013 v souladu s českými účetními předpisy viz 

příloha č. 1. 

 

Součástí této zprávy jsou předepsané výkazy: Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Příloha 

k účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2013. 

 

 
Zpracovala: Bc. Michaela Kopta Šedivá 

 

 

Dne 12. 8. 2014 schválila: Ivana Šejvlová 
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9. Přílohy 
 

Příloha č. 1 – Zpráva auditora 
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Příloha č. 2 – Rozvaha k 31. 12. 2013 
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Příloha č. 3 – Výkaz zisku a ztráty z 31. 12. 2013 
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Příloha č. 4 – Příloha účetní závěrky z 31. 12. 2013 
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