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Slovo úvodem 
  

 
Vážené dámy a pánové, 
 
rok 2018 byl díky dotaci našeho zřizovatele, Jihomoravského kraje, pro náš Domov, naše uživatele a 
zaměstnance především rokem rozsáhlých, z provozního hlediska náročných, ale potřebných oprav. 
V březnu byla zahájena výměna 150 oken a výměna vnějších dveří do ulice v celém areálu Domova. 
Stavební činnost, která musela být vykonávána za plného provozu Domova, byla rozdělena do 
několika etap, aby neovlivnila negativně kvalitu poskytované péče a byla ukončena v září. Období 
březen až srpen loňského roku tak bylo poznamenáno neustálým stěhováním a uklízením. Hned v 
září na výměnu oken navázala další oprava, a to výměna podlah v pokojích v 1. patře nové budovy, 
výmalba a výměna všech skříní na oddělení Domov pro seniory. V říjnu se stavební opravy přesunuly 
do kuchyně, kotelny a prádelny, kde byla opravována sociální zařízení pro zaměstnance, a v listopadu 
pak na balkon nad vchodem, který byl v havarijním stavu. V mezidobí jsme ještě vyměnili garážová 
vrata za nová, řízená elektronicky. 
 
Kromě stavebních oprav jsme se věnovali i nákupu dalšího vybavení k usnadnění práce zaměstnanců 
a zejména ke zpříjemnění každodenního obyčejného života našich uživatelů, od nových televizorů, 
rehabilitačních vozíků, stolků k lůžku, přes speciální antidekubitní matrace pro dlouhodobě 
nepohyblivé uživatele, sedací pohovky, až po nový velkokapacitní krouhač do kuchyně, automobil, 
parní čističe apod.  
Po materiální stránce jsme tedy učinili v uplynulém roce veliký krok dopředu. Přitom jsme ale 
nezapomínali na udržení vysoké úrovně a na novinky v péči a sociální péči o klienty: 
Již roce 2017 jsme v Domově zahájili Program Namasté, který má původ v USA, jedná se o 
strukturovaný pečovatelský program, jehož základem je skloubení empatické zdravotní péče 
s individualizovanými aktivitami pro osoby s pokročilou demencí. Cílem je poskytnout pohodlí a 
potěšení lidem s pokročilými projevy syndromu demence prostřednictvím smysluplných aktivit a 
smyslové stimulace, zejména s využitím doteku.  
Poskytli jsme u nás instruktáž pracovníkům z Domova pro seniory v Bechyni, kteří chtějí Program 
Namasté zavést ve svém zařízení. 
 
Již několik let jsme Kontaktním místem České alzheimerovské společnosti na pomoc pečujícím o 
osoby s onemocněním demence.Provádíme vyšetření paměti pro veřejnost.  
 
To není samozřejmě zdaleka všechno; pokračovali jsme v tradici pořádání celé řady společenských, 
zábavních či vzdělávacích akcí pro naše uživatele, které jim zpříjemní život v našem Domově.  
 
 
JUDr. Ivana Kyjovská 
ředitelka 
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I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 
 

I.1. Management 
 
 

• Uvedení údajů o organizaci, vedoucích pracovnících, organizační schéma, změny v průběhu roku 
 
 
Název:   Domov pro seniory Strážnice,  příspěvková organizace 
Adresa:  Preláta Horného 515, 696 62 Strážnice 
IČ: 47375604 
Tel. 518 332128 
www: dsstraznice.cz 
skype kontakt:  dpsstraznice 

Domov pro seniory Strážnice 
 
 
 
 
ředitelka : JUDr. Ivana Kyjovská, tel. 518 334 059, mobilní tel. 602 725 102, reditel@ddstraznice.cz 
 
 
vedoucí úseku socialnězdravotní péče, zástupce ředitelky : Mgr. Miroslava Kouřilová, tel. 518 
323 060, mobilní tel. 604 457 582, vrchnisestra@ddstraznice.cz 
 
 
vedoucí oddělené zdravotní péče : Gabriela Bednaříková, tel. 518 323 060, mobilní tel. 724 393 115  
stanicnisestra@ddstraznice.cz 
 
sociální pracovnice :  
Mgr. Bc. Sandra Skalková, DiS., tel. 518 323 213, mobilní tel. 606 786 054, socialni1@ddstraznice.cz 
Mgr. Barbora Urbanová, DiS., od 23.5.2018 Bc. Michala Dobešová , tel. 518 323 213, mobilní tel. 606 
786 054, socialni2@ddstraznice.cz,  
 
 
vedoucí provozního úseku: Milan Komoň, tel. 737 107 306, provozni@ddstraznice.cz 

 

 

 

 

mailto:reditel@ddstraznice.cz
mailto:vrchnisestra@ddstraznice.cz
mailto:stanicnisestra@ddstraznice.cz
mailto:socialni1@ddstraznice.cz
mailto:socialni2@ddstraznice.cz
mailto:provozni@ddstraznice.cz
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• Organizační schéma 



 6 

 

 
 

 
Od 1.1.2018 došlo ke zvýšení počtu pracovníků v sociálních službách – přímá obslužná péče 
na oddělení domov pro seniory, a to o jednoho pracovníka. Během roku 2018 došlo ke změně 
pracovníka na pozici personalistky a dvou sociálních pracovníků. K 31.12.2018 byly zrušeny 
tři pracovní pozice vrátný- telefonista a  obsazení vrátnice bylo nahrazeno bezpečnostní agenturou. 
 
  
 

 
 
Podařilo se nám zvýšit výnosy od zdravotních pojišťoven ve srovnání s plánem o 1.105 tis. Kč a 
výnosy z příspěvku na péči o 100 tis. Kč. Ke zvýšení výnosů  příspěvku na péči přispělo pravidelné 
přehodnocování jeho výše u jednotlivých uživatel při zhoršení zdravotního stavu a uzavírání Smluv 
o poskytování soc. péče zejména s uživateli s III. a IV stupněm příspěvku na péči, kteří jsou 
v nepříznivé sociální situaci. Rodinní příslušníci se podílí na části úhrad za sociální služby u uživatel, 
kteří nemají dostatečně vysoký příjem. U nových uživatel rodina vždy doplácí úhradu za svého 
blízkého. 
 
Od 1.1.2018 došlo ke zvýšení úhrad o 330,- /360,- Kč měsíčně, částka byla zvyšovaná v úhradách 
za potraviny i ubytování. Ve vyšší částce  je zvýšená částka za stravování pro diabetiky. 
Od 1.1. 2018 jsou na sociální službě domov se zvláštním režimem  maximálně třílůžkové pokoje. 
 
V roce 2018 byla realizována velká stavební akce –  výměna 150 oken a dveří za běžného provozu. 
Touto opravou dojde jednak k úsporám na teple a jednak ke zvýšení komfortu pro uživatele, kdy již 
nepotáhne vadnými okny do chodeb a pokojů Domova zejména v zimním  a větrném počasí. 
 
Z důvodů zvýšení kvality poskytované služby jsme zakoupili speciální antidekubitní matrace pro 
imobilní uživatele s vysokým rizikem dekubitů, nové stolky k lůžku, televizory, vyměnili skříně na soc. 
službě domov pro seniory za nové, opravili podlahy na této službě. Bylo zakoupeno rovněž několik 
rehabilitačních vozíků, pohovek na pokoje,  blixer do kuchyně, čtečky k PC, malotraktor do zahrady, 
osobní automobil a velkokapacitní sušička prádla. Jsou prováděny pravidelné revize všech elektro 
a zvedacích zařízení, čímž zajišťujeme bezpečnost uživatel a zároveň provádíme okamžité odstranění 
zjištěných závad. 
 
 
 

 
 

 

Domov se snaží o svoji prezentaci jednak pořádáním společných  akcí pro veřejnost, prezentací 
v tisku, na odborných konferencích , spoluprací s okolními zařízením a  informovaností veřejnosti 
o aktivitách Domova v poskytované péči. 
 
V roce 2018 pokračovali ve spolupráci s Dětským domovem ve Strážnici a s Lesním klubem Petrklíč  
z Moravského Písku. 
 

• Změny v průběhu roku 

• Konkrétní realizované kroky k optimalizaci sociálních služeb po stránce ekonomické 
a kvality a rozsahu poskytované péče 

• Významná pozitivní reprezentace příspěvkové organizace 
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V poskytované péči jsme navázali na projekt Namasté Péče, který  u nás najdete pod názvy Namasté 

Klub a Namasté Péče. 

Namasté klub je program zaměřený na aktivizující činnosti pro seniory a seniory s mírnými a středně 

těžkými projevy syndromu demence. 

Namasté péče je program zaměřený na péči o lidi s pokročilou demencí. Je to strukturovaný 

pečovatelský program, jehož základem je skloubení empatické zdravotní péče s individualizovanými 

aktivitami pro osoby s pokročilou demencí. Cílem je poskytnout pohodlí a potěšení lidem 

s pokročilými projevy syndromu demence prostřednictvím smysluplných aktivit a smyslové 

stimulace, zejména s využitím doteku. 

V červnu se se konalo v Zastávce u Brna setkání domovů, které tuto péči provádí a kde jsme 

prezentovali naše zkušenosti. Naše zařízení rovněž navštívil Domov pro seniory v Bechyni, který 

projevil zájem o předání zkušeností v této oblasti. 

S velkým úspěchem u uživatel i u veřejnosti se setkal Mezigenerační den v září 2018. Během této 

akce došlo formou aktivit k propojení všech generací od dětí až po seniory. Všem účastníkům jsme 

na požádání změřili krevní tlak a hladinu cukru v krvi. Při této akci se pekly bélešky, děti měly 

k dispozici skákací hrad, tvořivé dílničky, k poslechu hrála cimbálová muzika a harmonikář. 

 

V září jsme  navštívili „Pražské gerontologické dny “, kde jsme prezentovali pro veřejnost zkušenosti 

z Namasté péče. Již samozřejmostí jsou vzájemné návštěvy uživatel i pracovníků Domova pre 

seniorou ve slovenské Skalici. Ve Skalici se účastnili naši uživatelé společenského odpoledne, byli 

jsme účastníky soutěže v petangue v Hodoníně.. 

V našem zařízení rovněž probíhají stáže v rámci Kursu pro pracovníky v sociálních službách 

a vzájemné stáže z jiných zařízení v rámci povinného vzdělávání pracovníků v sociálních službách. 

Pravidelně seznamujeme veřejnost o naší činnosti prostřednictvím článků v místním časopise 

Strážničan a ve vlastních Našich novinách, které jsou vydávány čtvrtletně v Domově  pro naše 

uživatele a jejich blízké. 

Jsme  nadále Kontaktním místem České alzheimerovské společnosti a prostřednictvím poradenských 

služeb nabízíme pomoc pečujícím v domácím prostředí. Již několik let provádíme vyšetření paměti 

pro veřejnost jako jediní v regionu Veselko, Kyjovsko a Hodonínsko. 
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Během roku 2018 jsme obdrželi finanční a věcné  dary v celkové výši  276 tis.- Kč.  
 
 

• Řešení mimořádných událostí, při nichž byl ohrožen majetek, zdraví nebo život 

V roce 2018 došlo k úrazu nártu ženy, která procházela kolem budovy zařízení a na nohu jí spadl  kus 
betonu ze střechy, která je ve správě domova. Střecha budovy je řádně udržovaná, oddělení betonu 
nešlo zabránit. Domov doplácel poškozené  1000,- Kč jako spoluúčast. O této mimořádné události byl 
zřizovatel informován. 

 

 

I.2. Sociální a  výchovná  péče  

 
 

  

druh služby 

DS DZR   

Kapacita k 31.12.2018 26 57     

Počet uživatelů k 31.12.2018 26 57     

z toho:  věkové rozpětí 3 - 26 let 0 0     

               věkové rozpětí  27-65 let 0 1     

               věkové rozpětí  66-75 let 7 6     

               věkové rozpětí  76-84 let 7 24     

               věkové rozpětí  nad 85  let 12 26     

Průměrný věk klientů 82,3 83,8     

Obložnost v roce 2018 v % 99,38% 99,63%     

Počet příjmů/nástupů k pobytu v roce 2018 11 23     

Počet ukončení pobytu v roce 2018 10 28     

Aktuální počet žádostí k 31.12.2018 12 42     

Evidence odmítnutých žádostí 0 4     

          

  
 
 
 
 
 
         

• Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů 
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• Úhrada za bydlení  

     

  

počet 
pokojů 

úhrada za bydlení k 31. 12. 

v roce 

2016 2017 2018 

pokoje jednolůžkové 5 177,- denně 177,- denně 183 ,- denně 

pokoje dvoulůžkové 12 164,- denně 164,- denně 170,-denně 

pokoje třílůžkové 18 157,- denně 157,- denně 163,-denně 

pokoje vícelůžkové 0 155,- denně 155,- denně   

               35       

 
 
 

     

Druh stravy 
úhrada za stravu k 31. 12. 

v roce 

2016 2017 2018 

šetřící 134,-denně 144,- denně 149,- denně 

racionální 134,-denně 144,- denně 149,- denně 

diabetická 142,- denně 152,- denně 158,- denně 

ostatní ………       

 
Podáváme i mechanicky upravenou stravu, ale minimálně, hledáme jiné formy  stravy, aby jídlo 
působilo i esteticky a zvyšovalo chuť k jídlu. K tomu mají sloužit i tzv. „ jídla do ruky“ , jedná se o 
úpravu stravy tak, aby uživatel mohl vzít potravinu do ruky a tím zůstala zachována soběstačnost 
v konzumaci jídla. Jídla do ruky se připravují vedle běžně podávané stravy v průměru pro 4  uživatele. 
 
 
    Rýžový nákyp ve formě „Jídla do ruky“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Úhrada za stravování 
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Pracovnice volného času ve spolupráci s vedoucí úseku sociálnězdravotní péče, sociálními 
pracovnicemi a dalšími pracovníky připravují v rámci aktivizace uživatelů různé soutěže, společenské 
a kulturní akce přímo v zařízení i mimo něj. 
V zařízení se každoročně pořádají akce, které mají již několikaletou tradici – např. novoroční večírek, 
tříkrálová a fašanková obchůzka, oslava Mezinárodního dne žen, rej čarodějnic, sportovní hry, 
opékání špekáčků, Den seniorů, Mikulášská obchůzka nebo vystoupení dětí ze ZŠ Marie Kudeříkové. 
 
Dále spolupracujeme s Dětským lesním klubem Petrklíč, jehož děti k nám do domova pravidelně 
dochází a s uživateli vyrábí jednoduché výrobky, pečou perníky, bélešky, buchty, nebo hrají 
s uživateli hry. Z důvodu rozsáhlých oprav při výměně oken a dveří celé organizace byla spolupráce 
v druhé polovině roku částečně omezena.  
 
 
Naši uživatelé také navštěvují každý rok akce mimo zařízení – Mezinárodní folklorní festival, 
Strážnickou pouť, Strážnické vinobraní, soutěž ve zpěvu ve Skalici na Slovensku, soutěž v pétanque 
v Hodoníně. Pravidelně se také účastní slavnostního předávání papírových růží na radnici, kde pro ně 
paní starostka vždy přichystá pohoštění, které je spojeno s příjemným povídáním. 
 
Již druhý rok jsme pořádali Mezigenerační den, který byl zaměřen na propojení dětí a seniorů. 
Pro děti byly přichytány různé atrakce jako například: skákací hrad, dílničky, malování na obličej. 
Mohly si zahrát kuželky, hru Twister, hry na postřeh a fyzickou obratnost a také si mohly namalovat 
obrázek křídou na zem. Pro dospělé pak bylo připraveno vystoupení folklorních souborů Demižón 
a Demižónek. K poslechu hrál a zpíval i harmonikář. Velmi oblíbená byla i ochutnávka bélešků, které 
nám tu přímo upekly Babky z Kozojídek a měly velký úspěch.  
 
Zapojili jsme se do projektu Českého rozhlasu - Ježíškova vnoučata, který umožňuje získat vánoční 
dárky pro seniory. Díky tomuto projektu byli někteří uživatelé obdarováni příjemnými dárky, 
v některých případech došlo i k osobnímu setkání s dárci. 
 
 
Uživatelé obou sociálních služeb se v roce 2018 zúčastnili těchto akcí: 
 
 
5. 1. 2018 - Tři králové – děti z místní MŠ přišly popřát našim uživatelům vše nejlepší do nového roku 
a zazpívat 
 
10. 1. 2018 – Novoroční večírek – harmonikář přišel zahrát uživatelům k oslavě nového roku 
 
13. 2. 2018 – Fašanková obchůzka – obchůzka fašankových masek po domově a dělání radosti 
uživatelům 
 
30. 4. 2018 – Rej čarodějnic – pracovnice oblečené za čarodějnice obletěly celý domov a bavily tím 
všechny uživatele 
 
7. 6. 2018 – Turnaj v pétanque v S-centru Hodonín – na turnaj vyjeli 4 uživatelé, které si s sebou 
přivezli 2. místo, a také ocenění nejlepšího hráče. 
 

 
• Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
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19. 6. 2018 – Předávání růží starostce – po celé jaro uživatelé vytvářeli papírové růže, které poté 
slavnostně předali p. starostce na radnici, aby s nimi mohla být vyzdobena Strážnice v období 
Strážnických slavností. 
 
19. 6. 2018 – Vystoupení souboru z Číny – již pravidelně před Strážnickými slavnostmi navštěvují 
domov zahraniční soubory. Tentokrát přišly představit svou kulturu tanečníci a muzikanti z Číny. 
 
21. 6. 2018 – Generální zkouška Mezinárodního folklorního festivalu – uživatelé za doprovodu 
pracovníků navštívili generální zkoušku MFF Strážnice v zámeckém parku, kde se představily 
především zahraniční soubory 
 
27. 8. 2018 – Výstava krojů v domově – pro uživatele bylo přichystáno povídání o krojích z oblasti 
Kyjovska 
 
2. 9. 2018 – Mezigenerační den – druhý ročník propojení generací probíhal na zahradě Domova. 
Připraven byl program pro děti i dospělé v podobě vystoupení folklorních souborů Demižón 
a Demižónek, vystoupení harmonikáře, výtvarných dílen, malování na obličej, skákacího hradu 
a spoustu dalšího. 
 
6. 9. 2018 – Grilování špekáčků na terase – pravidelně pořádaná akce, která se koná na terase 
domova. Pro uživatele je kromě špekáčků připraven i sladký burčák. 
 
8. 9. 2018 – Strážnické vinobraní – uživatelé se zúčastnili odpoledního zahájení i programu, který 
si připravili strážnické spolky a sdružení.  
 
10. 10. 2018 – Divadlo „O veliké řepě“ – děti ze ZŠ si pro uživatele nacvičily příběh O veliké řepě. 
Po skončení představení si s uživateli zazpívali známé písničky. 
 
18. 10. 2018 – Den otevřených dveří – přestože dopoledne patřilo spíše návštěvníkům, odpoledne 
byl pro uživatele přichystán program v podobě vystoupení harmonikáře a pohoštění. 
 
8. 11. 2018 – Martinské hody – domovem prošla krojovaná chasa v čele s právem. Krojovaní 
se na každém pokoji zastavili a zajuchali. Do průvodu jim hrál p. Mrkva na harmoniku. 
 
5. 12. 2018 – Mikulášská obchůzka – Mikuláš s čerty a anděly procházel odpoledne Domovem 
a uživatelům přinesl balíčky se sladkostmi a ovocem. 
 
 
Přehled aktivizačních akcí: 
 
 
➢ leden – výroba jednohubek, reminiscence na téma: Co se dělalo v lednu, novoroční večírek, 

oslava narozenin, pečení bélešků, reminiscence na téma „Plesy a tancovačky“, návštěva dětí 

z lesní školky, tvoření z papíru a látek, drobné výrobky na ozdobu, kresba, pohybové hry, hry 

s pomůckami, procvičování paměti, předčítání, zpěv  

 

➢ únor – mše svatá, reminiscence na téma: „Jak se slavil na Moravě fašank“, výroba sladkých 

milostí, fašanková obchůzka domovem v maskách, pečení slaného pečiva, oslava narozenin, 

zabijačkový týden v kuchyni, reminiscence na téma Jak se dralo peří, aneb co jsme dělali v zimě, 

příprava na velikonoční jarmark – šití kuřátek, výroba látkových kraslic, jarní dekorace, kresba, 
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hry na procvičování hrubé a jemné motoriky, kognitivní trénink, nácvik písní na fašank, 

předčítání 

 

➢ březen – výroba jednohubek, reminiscence na téma: „Jak jsme slavili MDŽ“, oslava narozenin, 

výroba nepečeného cukroví, reminiscence na téma Zvyky a slavení velikonočních svátků, mše 

svatá, řízkový týden v kuchyni, velikonoční speciality v kuchyni, výroba velikonočních ozdob na 

jarmark, jarní výzdoba domova, šití, kresba, zdobení vajíček, setí a sázení do truhlíků, úklid 

záhonů na zahradě, míčové hry, hry s pomůckami na procvičování hrubé motoriky, stolní hry, 

kognitivní trénink, předčítání, zpěv 

 

➢ duben – reminiscence na téma:“ Přišlo jaro“, pečení bálešků, oslava narozenin, reminiscence na 

téma Jarní pranostiky, rej čarodějnic, pečení slaného pečiva, práce s papírem, látkou, tvoření 

růží, kresba, malba na papír, práce na zahradě, procházky, úprava zahrady, sázení květin, 

kognitivní trénink, cvičení s pomůckami, zpěv 

 

➢ květen – reminiscence na téma: „Jak jsme slavili první máj“, výroba jednohubek, oslava 

narozenin, reminiscence na téma Jak jsme se bavili, výroba zmrzlinových pohárů, výroba 

papírových růží, kresba, vyšívání, procházky a pobyt na zahradě, hra pétanque, míčové hry, 

cvičení s terapeutickým padákem, předčítání 

 

➢ červen – reminiscence na téma: „Senoseč aneb co jsme dělali v červnu“, oslava narozenin, 

výroba nepečeného cukroví, reminiscence na téma Slavnosti a poutě za našeho mládí, 

Strážnické slavnosti, vyšívání, kresba, výroba levandulových sáčků, kresba, sušení bylinek, pobyt 

na zahradě, procházky, zpěv, cvičení a hry s pomůckami, čtení. 

 

➢ červenec – reminiscence na téma: „Příchod Cyrila a Metoděje na Moravu“, pečení ovocného 

koláče, přímý přenos koncertu z Velehradu, přímý přenos slavnostní mše k svátku Cyrila a 

Metoděje, reminiscence na téma: Co jsme vařili, pečení slaných tyčinek, vyšívání, kresba, výroba 

levandulových voněk, cvičení s míčem, pomůckami, zpívání, posezení na zahradě. 

 

➢ srpen – Mše svatá a návštěva nemocných, reminiscence na téma: „Léto jak má být“, pečení 

perníků, výroba jablečného kompotu, vaření jablečné nutely, pečení sušenek, výroba 

levandulových pytlíčků a srdíček, kresba, vyšívání, míčové hry, procvičování paměti, pobyt na 

zahradě, zpěv, čtení. 

 

➢ září – Mezigenerační den, zpracování jablek na sušení, reminiscence na téma: „Škola za našich 

mladých let“, pečení jablečných šátečků, výrobky z jablek – nutela, pečený čaj, opékání 

špekáčků na terase, práce s látkou – výroba levandulových srdíček, drobné ruční práce, kresba, 

pobyt na zahradě, cvičení s pomůckami, kognitivní hry, zpěv. 

 

➢ říjen – vaření jablečného kompotu, pečení perníků, Den otevřených dveří, pečení bélešků, 

podzimní vzpomínání, drobné ruční práce, práce s přírodním materiálem, výzdoba domova, 

kresba, malba barvami, obtiskování, dekorace z listí růže, podzimní procházky po zahradě, úklid 

květin, čtení, trénování paměti, hry s pomůckami, stolní hry. 
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➢ listopad –  vzpomínání na naše blízké zemřelé, ochutnávka pomazánek, Martinské hody 

s harmonikou, pečení slaných šneků, reminiscence na téma: 17. listopad, pečení sladkého 

pečiva, šití andělíčků, příprava adventní výzdoby, kresba, úklid květin, hry s míčem, kognitivní 

trénink, čtení, společenské hry. 

 

  

➢ prosinec – Houslový koncert, adventní vzpomínání, Mše svatá a Svatá zpověď, Mikulášská 

obchůzka, pečení vánočních perníčků, pečení lineckého cukroví, reminiscence na téma Vánoce 

našeho dětství, posezení u vánočního punče s ochutnávkou cukroví, vánoční koledování, výroba 

andělíčků, výroba přáníček, výzdoba domova, zdobení vánočních stromečků, zpívání, kognitivní 

hry, hry s pomůckami. 

 

 
 
 
Kromě těchto společných akcí se na každé sociální službě konají různé samostatné aktivizační 

činnosti: 

 – společenské hry, prohlížení fotografií, sledování filmů, setkávání s ostatními uživateli, pečení, 

výroba jednohubek, příprava jednoduchých občerstvení, oslavy narozenin, posezení při kávě, 

tvoření, apod. 

 

 

Od dubna do října dle počasí, je využívána zahrada a venkovní terasa k rehabilitačním cvičením, 

k procházkám, pobytu na čerstvém vzduchu, setkání uživatel s jejich rodinami nebo blízkými. 

Na zahradu a terasu  jsou uživatelé vyvezeni i na lůžkách.  



 14 

I.3. Zdravotní péče  

 

 

• Zajištění lékařské péče 
 
 
Praktická lékařka MUDr. Knotková ordinuje v zařízení 1x týdně, vždy v pondělí odpoledne. Délka 
ordinačních hodin se přizpůsobuje aktuálním potřebám uživatel.  
Uživatelé si mohou vybrat svého praktického lékaře. V roce 2018 byli všichni registrováni 
u MUDr. Knotkové.  
Mimo ordinační dobu v zařízení řeší zdravotní stav uživatel zdravotní sestra s lékařkou telefonicky. 
Pokud se objeví závažný zdravotní problém, odesílá zdravotní sestra po dohodě s lékařkou uživatele 
na odborné vyšetření na specializované pracoviště nebo do nemocnice. Při náhlém zhoršení 
zdravotního stavu uživatele zdravotní sestra přivolá RZS. 
Pravidelně 1x měsíčně navštěvují zařízení 3 specialisté. Internista MUDr. Milan Odrazil během roku 
2018 pečoval celkem o 62 uživatel. Součástí jeho vyšetření je i EKG. Diabetolog MUDr. Mário 
Grossmann pečoval v roce 2018 o 39 uživatel. Psychiatr MUDr. Vítězslav Pálenský pečoval v roce 
2018 celkem o 78 uživatel. V případě potřeby je se všemi lékaři možná telefonická konzultace.  
 
Ve Strážnici spolupracujeme se specialisty – oční MUDr. Plesníková, neurolog MUDr. Hudečková, 
stomatolog MUDr. Hořáková, gynekolog MUDr. Poláčiková, MUDr. Záhumenský. Všechny jmenované 
ambulance mají bezbariérový přístup a uživatele k vyšetření doprovází pracovník sociální péče.  
O uživatele s PEG a gastrostomií pečuje lékařka nutriční ambulance MUDr. Smetková. Předepisuje 
enterální výživu.  
Další odborná péče je zajišťována poliklinikou Veselí nad Moravou, nemocnicí Hodonín, nemocnicí 
Kyjov (kardiostimulační poradna, urologie, cévní, kožní, chirurgie, ortopedie, nefrologie). Do těchto 
ambulancí uživatele dopraví sanitka. 
Pracovnice centra pro sluchově postižené Hodonínsko a.s. navštěvuje naše zařízení 1x měsíčně 
a zajišťuje opravu sluchadel, dodává baterie a drobné příslušenství ke sluchadlům, rovněž poskytuje 
poradenský servis. Služeb centra v našem zařízení využívá i veřejnost. 
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• Tržby od zdravotních pojišťoven 
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II. Plnění úkolů v personální oblasti 
 

Struktura a počty zaměstnanců dle jednotlivých kategorií - pohyb zaměstnanců 
v roce 2018 

Příloha OSV  
 

kategorie 

platová 
třída 

k 
1.1. 

2018 

z
m

ě
n

a
 t

ří
d

y
 v

 

p
rů

b
ě
h

u
 r

o
k
u

 

p
o

č
e
t 

z
a
m

ě
s
tn

a
n

c
ů

 

(f
y
z
ic

k
ý
) 

změna počtu 
zaměstnanců průměrný 

přepočtený 
stav 

zaměstnanců 
za celý rok  

přírůstky úbytky 

ředitel  12   1     1 

účetní, rozpočtář 10   1     1 

účetní             

technický pracovník 9   1     1 

mzdový účetní, personalista 9   1 1  1 1,593 

manažer kvality           0 

ostatní           0 

THP celkem     4 1 1 4,593 

všeobecná sestra  10   11     11 

všeobecná sestra            0 

nutriční terapeut           0 

fyzioterapeut           0 

masér           0 

ošetřovatel           0 

sanitář           0 

zdravotničtí pracovníci celkem     11 0 0 11 

vychovatel           0 

vychovatel           0 

vychovatel           0 

pedagogičtí pracovníci celkem     0 0 0 0 

pracovník v soc. službách - 
nepedagogická, aktivizační činnost 7   1     1 

pracovník v soc. službách  - přímá 
obslužná péče 5   33 8 5 32,644 

pracovník v soc. službách - 
asistenční služby           0 

sociální pracovník 10   2  2  1 2,414 

sociální pracovník           0 

pracovníci v  sociálních 
službách  celkem     36 10 6 36,058 

kuchař 5   6   6 

pomocný kuchař           0 

provozář - vedoucí odd. stravování 7   1     1 

pradlena 2   3     3 

krejčí           0 

uklízečka 2   6  2  2 5,975 

řidič           0 

provozář-údržbář 5   1     1 

skladník 5   1     1 

vrátný 2   3 1 4 2,686 

ostatní, výše neuvedení           0 

provozní zaměstnanci celkem     21 3 6 20,661 

CELKEM zaměstnanci     72 14 13 72,312 
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• Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období 
 
 
1.   Pracovníci v sociálních službách 

 
V kategorii pracovníci v sociálních službách – přímá obslužná péče, uvádíme osm přírůstků a pět 
úbytků. 
V průběhu roku 2018 jsme přijali 8 pracovníků na uvolněná místa, popřípadě na zástupy 
za dlouhodobé nemoci. 
Zároveň byl ukončen pracovní poměr u 5 pracovníků z těchto důvodů: 
- uplynutím doby určité - jedna pracovnice 
- ukončením pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance – tři pracovnice 
- ukončení zástupu za dlouhodobou pracovní neschopnost – jedna pracovnice. 
Dále jedna pracovnice byla vyjmuta ze stavu pracovníků z důvodu nástupu na mateřskou 
dovolenou a dvě pracovnice nastupovaly na rodičovskou dovolenou.  
 
 
2.   Sociální pracovníci 

 
V kategorii sociální pracovníci jsme přijali dvě pracovnice z důvodu nástupu jedné pracovnice 
na mateřskou dovolenou a jednoho ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany 
zaměstnance. 

 

 
3.   Provozní zaměstnanci 

 
V kategorii uklízečka jsme přijali dvě pracovnice na zástup za dlouhodobou nemoc, obě pracovní 
poměr ukončily výpovědí z pracovního poměru. 
  
V kategorii vrátný uvádíme jeden přírůstek a čtyři úbytky, což znamená, že jsme v průběhu roku 
přijali jednu pracovnici na zástup za dlouhodobou nemoc pracovníka vrátnice, po skončení 
nemoci vrátného byl zástup ukončen. Dále byla k 31.12.2018 dána výpověď z pracovního 
poměru dvěma pracovníkům vrátnice z důvodu zrušení pracovní pozice vrátný, třetímu 
vrátnému končil pracovní poměr na dobu určitou. Proto i odstupné bylo vyplaceno pouze dvěma 
vrátným. 
 
 
4.   THP pracovníci 
 
V březnu 2018 jsme přijali novou pracovnici na pozici mzdová účetní, personalista z důvodu 
dlouhodobé nemoci stávající pracovnice,  které následně skončil pracovní poměr uplynutím 
sjednané doby 31.10.2018. 
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Průměrné platové třídy, průměrné platy za sledované období  
    tabulka č.2  

struktura zaměstnanců 

p
o

č
e
t 

 z
a
m

ě
s
tn

a
n

c
ů

 

průměrná 
platová třída 

průměrný plat 

 

 

A. služby sociální 36    

p
ra

c
o

v
n

íc
i 

v
 s

o
c
iá

ln
íc

h
 

s
lu

ž
b

á
c
h

 

PSS - přímá obslužná péče 33 4,9 25804  
PSS - základní výchovná, nepedagogická,  aktivizační 
činnost 1 7 30814  

PSS - asistenční služby        

PSS - koordinátor        

PSS - pečovatelská činnost        

sociální pracovník 2 10 26376  

B. služby pedagogické 0    

vychovatelé        

C. služby zdravotnické 11    

z
d

ra
v
o

tn
ič

tí
 

 z
a
m

ě
s
tn

a
n

c
i 

sanitáři        

maséři        

ošetřovatelé        

všeobecné sestry 11 10 37686  

nutriční terapeuti        

fyzioterapeuti        

D. ostatní 25    

hospodářskosprávní a provoznětechničtí zaměstnanci 4 10 38002  

zaměstnanci převážně manuálně pracující 21 3,4 20707  

PRŮMĚR celkem x 5,7 28518  
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Čerpání mzdových prostředků podle jednotlivých složek platu                      

    údaje v Kč 

Mzdové prostředky  
rok 2017  

 
rok 2018 

rozdíl 

1 a b b - a 

platový tarif 12 483 740 14 604 000 2 120 260 

příplatek za vedení  230 478 247 453 16 975 

zvláštní příplatky 

skupina I. 175 667 162 825 -12 842 

skupina II. 238 615 237 839 -776 

Skupina III. 48 000 81 075 33 075 

osobní příplatek 1 842 839 1 933 880 91 041 

příplatek za noční práci 268 720 332 829 64 109 

příplatky za soboty a neděle 717 853 891 457 172 604 

příplatek za svátek * 0 0 0 

práce přesčas 8 655 4 737 -3 918 

příplatek za dělenou směnu 0 0 0 

odměna za pracovní pohotovost 0 0 0 

odměny mimořádné 1 488 307 2 153 267 664 960 

odměny k životnímu výročí 10 000 20 000 10 000 

náhrady platu 2 334 126 2 882 514 549 388 

OON** 

odstupné 0 84 954 84 954 

DPP 89 621 152 170 62 549 

DPČ 0 0 0 

Celkem 19 936 621 23 789 000 3 852 379 

Stanovený objem prostředků na platy 19 936 621 23 789 000 3 852 379 

rozdíl čerpání  0 0 0 

krytí případného přečerpání mzdového limitu       
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evidenční počet 
zaměstnanců  

stav k 1.1. příslušného roku 68,00 68,00 0,00 

plánované zvýšení zaměstnanců 0 1 0 

skutečné navýšení zaměstnanců 0 4,00 4,00 

stav k 31.12. 68,00 72 4,00 

*V případě čerpání příplatku za svátek uvést zdůvodnění, proč nebylo možné poskytnout zaměstnanci náhradní volno za svátek. 

Uvést u kterých funkcí byl příplatek vyplacen.    

     

    
Komentář k vyplaceným OON: 
 
V roce 2018  jsme v ostatních osobních nákladech čerpali prostředky v těchto případech: odstupné 

pro dva pracovníky vrátnice, kterým byla dána k 31.12.2018 výpověď z organizačních důvodů (rušení 

pracovní pozice vrátný).OON byla vyplacena pracovníkům v provozním úseku, kteří vypomáhali 

při zajištění provozu v době čerpání letních dovolených a pracovních neschopností u pracovníků 

vrátnice, prádelny a úklidu.  

Z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti mzdové účetní byly na krátkodobou výpomoc 

na dohodu o provedení práce přijaty dvě pracovnice na tuto pozici. Od 1.1.2018 do 31.12.2018 jsme 

přijali nutriční terapeutku, která na dohodu o provedení práce zajišťovala odbornou pomoc při 

sestavování jídelníčku s ohledem na dietní stravování uživatel.  Limit ostatních osobních nákladů 

jsme překročili z výše uvedených důvodů o 37 tis. Kč a o tuto částku jsme nedočerpali stanovené 

prostředky na platy. 

 
 

 
 

 
Za sledované období nebyly hlášeny žádné pracovní úrazy. 
 

 

 
 

 
 
 
 

• Dodržování  bezpečnosti práce, pracovní úrazy 

• Poměr přímé a nepřímé péče 
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• Rozbor jednotlivých zvláštních příplatků dle skupin prací a funkcí 
 

 
 
 

• Příplatky za vedení 
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  III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření 
 

Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace hospodařil v roce 2018 s účelově určeným 
příspěvkem na provoz ve formě vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby dle  § 101a 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, s účelově určeným 
příspěvkem na provoz ve formě vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby dle  § 105 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,  s příspěvkem účelově 
určeným na opravy majetku od zřizovatele, s příspěvkem na provoz bez účelového určení 
od zřizovatele, s vlastními příjmy získanými při své činnosti v oblasti sociálních služeb, poskytnutými 
dary a příjmy z doplňkové činnosti.  

 
 

III.1. Výnosy 

 

 

 

 
Zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých položek: 

 
 
Ve výši výnosů se promítly úhrady od zdravotních pojišťoven, navýšení úhrad od uživatelů a získání 
vyšších doplatků od rodin uživatelů.  

 

účet 601 tržby za vlastní výrobky 

 
Tržby za vlastní výrobky jsou tržby z prodeje výrobků z činnosti uživatelů v ergoterapii, 
prezentovaných při Dnu otevřených dveří a Konferenci.                                                      5.645,- Kč 

 
 
účet 602 – tržby z prodeje služeb  
 

Tržby z prodeje služeb jsou z hlavní činnosti – úhrady za stravování, ubytování a poskytnuté sociální 
služby, za zdravotní výkony od zdravotních pojišťoven, odebrané obědy pro zaměstnance, 
fakultativní služby a doplňkové činnosti – tržby za odebrané obědy především Charitou Strážnice, 
pořádání konferencí. 

 
účet 602 - tržby z prodeje služeb celkem  

 
 

účet 602 - tržby z prodeje služeb celkem 24.218.718,34 

hlavní činnost: 

602  0305 – tržby za odebrané obědy z kuchyně pro zaměstnance  329.840,00 

602 0302 – tržby z úhrad za ubytování  4.902.906,00 

602 0304 – tržby za poskytování stravy 4.204.029,00 

602 0301 – tržby za poskytnuté soc. služby 10.511.510,00 

602 0307 – za poskytnutí fakultativních služeb        12.280,00 

602 0310  - tržby-mezigenerační den              0,00 

• Podrobný rozpis všech výnosů 
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602 0320-0326– za zdravotní výkony od zdravotních pojišťoven 3.895 043,34 

účet 648 – zúčtování fondu   

- použití rezervního fondu k dalšímu rozvoji PO                0,00 

- použití rezervního fondu  - nákup majetku z darů        55.259,00 

účet 649 0300 ostatní výnosy z hmotných darů        23.998,00 

účet 672 0510 - příspěvek na provoz neúčelově určený (odpisy, provozní 
náklady) 6.558.000,00 

účet 672 0520  - příspěvek na provoz účelově určený  dle § 105 zákona 
č.108/2006 Sb. o sociálních službách 2.790.305,00 

účet 672 0521 – příspěvek na provoz účelově určený  dle § 101 a zákona 
č.108/2006 Sb. o sociálních službách 8.927.000,00 

účet 672 0522 – příspěvek účelově určený na opravy 9.061.780,00 

účet 672 0750 – čas.rozl.trans. - odpisy      17.292,00 

účet 669 0400-ostatní finanční výnosy-bonus banka       1.440,00 

doplňková činnost:   

602 0260 – tržby za odebrané obědy   363.110,00 

602 0270 – tržby z pořádání konferencí             0,00 

  

Výnosy celkem 51.659.437,34 Kč 

 
Platby od uživatel činily celkem - úč. 315 0200   MD Kč                                                  20.077.716,00,- Kč 
 
 

 

 
 
U příspěvku na péči byl sestavený rozpočet ve výnosech 10.412 tis. Kč , skutečnost 10.512 tis. Kč, 

rozdíl 100 tis. Kč. Rozdíl je jednak z důvodů pravidelného vyhodnocování jejich zdravotního stavu  

a následného podání žádosti o zvýšení příspěvku, rovněž jsou smlouvy o poskytování sociálních 

služby uzavírány zejména s uživateli III. a IV. stupně PNP. 

Výnosy od zdravotních pojišťoven – sestavený rozpočet ve výnosech byl  2.390 tis. Kč a skutečnost 

3.895 tis. Kč. Rozdíl 1.105 tis. Kč je v důsledku zhoršujících se zdravotních stavů uživatel a tím vyšším 

růstu provedených zdravotních úkonů a doplatku od VZP za přehodnocené výkony v roce 2017 

ve výši 152 tis. Kč. 

Čerpání rezervního  fondu na rozvoj další činnosti příspěvkové organizace, při sestavování rozpočtu 

bylo zapojeno 300 tis. Kč,  skutečné čerpání 0 tis. Kč. K úspoře čerpání došlo v důsledku poskytnuti 

finančních darů, a proto nebylo čerpání fondu v plánované výši. 

Čerpání rezervního fondu – použití finančních darů nebylo rozpočtováno, skutečnost je 55 tis. Kč. 

 
 
 
 
 

• Zdůvodnění výrazných odchylek ve výnosech: 
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- poskytovaná soc. služba: domov pro seniory - 26 uživatelů 

 

 

• Rozbor plných úhrad za stravování, ubytování a poskytnuté sociální služby při 
kapacitě  83 uživatelé 

pokoj počet uživatelů 
úhrada denně v Kč 

 
strava  ubytování 

úhrada měsíčně v Kč 
 

strava      ubytování 

měs. 
úhrada 
celkem  

v Kč 

celkem v Kč 

 

1 lůžkový nadstandard 

2x 1x dia bez večeře 148 186 4 440 5 580 10 020 120 240 

 1x normal bez 
večeře 

139 186 4 170 5 580 9 750 117 000 

1 lůžkový 

2x 1x dia 158 183 4740 5490 10 230 122 760 

 1x normal 149 183 4470 5490 9 960 119 520 

 

2 lůžkový 

11x 4x dia 158 170 4740 5100 9840 472 320 

 4x dia bez večeře 148 170 4440 5100 9540 457 920 

 3x normal 149 170 4470 5100 9570 344 520 

 11x nor. bez večeře 139 170 4170 5100 9270 1 223 640 

 

 celkem 2 977 920 



 25 

 poskytovaná soc. služba: domov se zvláštním režimem – 57 uživatelů  
 

 
 
Celkem předpis plných úhrad za stravování, ubytování a poskytnuté sociální služby v roce 2018 činil 
9 163 080,- Kč. 
 
Jednou ze složek úhrad za stravování, ubytování a poskytované sociální služby byla výše přiznaného 
příspěvku na péči 
 
 

 
 

 
Průměrný příspěvek na péči v roce 2018: 

 
- poskytovaná soc. služba: domov pro seniory (26 uživatelů) 

 

počet uživatelů  druh Kč celkem v Kč 

1 I. stupeň 880 880 

5 II. stupeň 4 400 22 000 

19 III. stupeň 8 800 167 200 

0 IV. stupeň  13 200 0 

1 bez PNP 0 0 

  celkem 190 080,- 

 
Měsíční předpis příspěvku na péči v roce 2018 činil pro domov pro seniory: 190 080,-Kč 
 
 
 

pokoj počet uživatelů 
úhrada denně v Kč 

 
strava  ubytování 

úhrada měsíčně v Kč 
 

strava      ubytování 

měs. úhrada 
celkem  

v Kč 
celkem v Kč 

 

1 lůžkový  

1x 1x normal 149 183 4470 5490 9960 111 960 

 

2 lůžkový 

1x 2x normal 149 170 4470 5100 9570 107 280 

 

3 lůžkový 

18x 4x dia 158 163 4740 4890 9630 462 240 

 3x dia bez večeře 148 163 4440 4890 9330 335 880  

 30x normal 149 163 4470 4890 9360 3 369 600 

 16x nor. bez večeře 139 163 4170 4890 9060 1 739 520 

 1x bez stravy 0 163 0 4890 4890 58 680 

 

 celkem 6 185 160 

• Příspěvek na péči 
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- poskytovaná soc. služba: domov se zvláštním režimem (57 uživatelů) 
 
 
 

Měsíční předpis příspěvku na péči v roce 2018 činil pro domov se zvláštním režimem: 652 080,-Kč 
 
 
Při stanovení měsíční úhrady za ubytování se přihlíží k tomu, že máme společná sociální zařízení 
na chodbách, nejsou na jednotlivých pokojích, proto nelze stanovit maximální částku dle vyhlášky 
505/2006 Sb. , ve znění pozdějších předpisů. 
 
Průměrný měsíční počet uživatel se sníženou úhradou - 27 uživatelů, u 18 uživatel doplácí příbuzní 
do plné výše úhrady, u 4 uživatel částečně doplácejí. To znamená, že průměrný měsíční počet 
se sníženou úhradou byl 9 uživatel. 
 
Průměrná měsíční výše rozdílu mezi plnými a sníženými úhradami za pobyt od uživatelů činí 8 011,-
Kč, ročně uživatelé se sníženou úhradou neuhradili  96 132,-Kč. 

počet uživatelů  druh Kč celkem 

1 I. stupeň 880 880 

2 II. stupeň 4 400 8 800 

13 III. stupeň 8 800 114 400 

40 IV. stupeň  13 200 528 000 

1 bez PNP 0 0 

 celkem 652 080 
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Název sociální služby: Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace - domov pro seniory §101a 

Identifikátor služby:   9904653 

  A B C  

č.
řá

d
ku

 

  

Poskytnutá dotace/příspěvek na 
základě Smlouvy včetně dodatků 

Skutečně čerpané prostředky 
poskytnuté dotace/příspěvku 

(celkem na službu) 

Rozdíl - vratka poskytnuté 
dotace/příspěvku na základě 

čerpání dotace  

1 Celkem  na službu 3162000 3162000 0  

2 
Smlouva č.: 
049773/18/OSV 3062000 3062000    

3 Dodatek č.:  1 100000 100000    

       

Název sociální služby: Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace - domov se zvláštním režimem §101a 

Identifikátor služby:  3854895 

  A B C  

č.
řá

d
ku

 

  

Poskytnutá dotace/příspěvek na 
základě Smlouvy včetně dodatků 

Skutečně čerpané prostředky 
poskytnuté dotace/příspěvku 

(celkem na službu) 

Rozdíl - vratka poskytnuté 
dotace/příspěvku na základě 

čerpání dotace  

1 Celkem  na službu 5765000 5765000 0  

2 
Smlouva č.:  
049773/18/OSV 5565000 5565000    

3 Dodatek č.: 1 200000 200000    

       

Název sociální služby:  Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace - domov pro seniory §105 

Identifikátor služby: 9904653 

  A B C  

č.
řá

d
ku

 

  

Poskytnutá dotace/příspěvek na 
základě Smlouvy včetně dodatků 

Skutečně čerpané prostředky 
poskytnuté dotace/příspěvku 

(celkem na službu) 

Rozdíl - vratka poskytnuté 
dotace/příspěvku na základě 

čerpání dotace  

1 Celkem  na službu 985800 968800 17000  

2 
Smlouva č.:  
051966/18/OSV 985800 968800    

       

Název sociální služby:  Domov pro seniory Strážnice,příspěvková organizace - domov se zvláštním režimem §105 

Identifikátor služby: 3854895 

  A B C  

č.
řá

d
ku

 

  

Poskytnutá dotace/příspěvek na 
základě Smlouvy včetně dodatků 

Skutečně čerpané prostředky 
poskytnuté dotace/příspěvku 

(celkem na službu) 

Rozdíl - vratka poskytnuté 
dotace/příspěvku na základě 

čerpání dotace  

1 Celkem  na službu 2515800 1821502 694298  

2 
Smlouva č.:  
051966/18/OSV 2515800 1821502    

 

 

 

 

• Vyúčtování vyrovnávací platby 
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III.2. Náklady 
 

 
 

 

Účet Předmět  Kč 

501 spotřeba materiálu  4 892 406,04 

502 spotřeba energie   1 438 030,33 

503 spotřeba ost. neskl. dodávek  136 870,47 

511 opravy a udržování  10 252 420,50 

512  cestovné   26 798,00 

513  náklady na reprezentaci  7 698,00 

518 ostatní služby   841 686,44,09 

521 mzdové náklady   23 789 000,00 

524 zákonné sociální pojištění  7 971 220,00 

525 úrazové pojištění   97 203,00 

527 zákonné soc. náklady  729 482,81 

531 daň silniční   5 128,00 

538 ostatní daně a poplatky  3 280,00 

       549          jiné ost.náklady – poj.odp.PO 1 000,00 

       551          odpisy dlouh. hmotného majetku 604 378,00 

       558          náklady z DDHM                                                                                                                        861 630,61  

Náklady celkem 51 658 232,20 

  

 
 
 

 

• Informace o opravách 
 
   Mimořádné opravy: 
 
-  Oprava výplní otvorů - havarijní stav          8 866 855,00 Kč  
-  Oprava balkonku nad vstupníma dveřmi-havarijní stav          54 315,00 Kč  
-  Oprava kotle v centrální kotelně           194 925,00 Kč  
 
 
   Plánované opravy: 
 
- oprava soc.zařízení zaměstnanců kuchyně, prádelny, muži       485 325,00 Kč 
 
 
   Ostatní opravy byly prováděny průběžně na strojích a zařízení dle nutné potřeby. 

 
 
 
 
 
 

 

• Podrobný rozpis čerpání nákladů 
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V roce 2018 nedošlo k výraznějším odchylkám v nákladových účtech: 
 

 
1) Energie – el. energie, plyn, vodné, stočné.  

 
spotřeba plynu: 

 

r. 2013 78 497 m3 1 150 222,49 

r. 2014 68 253 m3 863 566,75 

r. 2015 70 873 m3 833 058,39 

r. 2016 70 877 m3 702 382,71 

r.2017 79 512 m3 684.069,00 

r.2018 71 030 m3 762.751,65 

 
 

2) V roce 2018 byly provedeny jen mimořádné opravy popsané výše.   
 

3) Ve službách byly vyšší náklady za telefonní poplatky za mobilní linky- z důvodů nově 
uzavřených smlouvy prostřednictvím centrálních dodavatelů. 
 

4) Zvýšené mzdy, zákonné sociální pojištění a zákonné soc. náklady byly v  souladu se   
zřizovatelem stanoveným objemem prostředků na platy v absolutní výši. u zdravotního 
a sociálního pojištění došlo k úspoře čerpáním prostředků na nemoc. 

 
5) Odpisy – nákup blixeru, osobního automobilu – poskytnuta dotace z JMK. Technické 

zhodnocení – výměna garážových vrat za sekční vrata na elektrický pohon, bylo pořízeno 
z účelového finančního daru. 
 

6) Energie – el. energie, plyn, vodné, stočné.  
 

 
• Nákladovost na lůžko za jednotlivé typy služeb v roce 2018 

 
 

sociální služba domov pro seniory počet lůžek 26  
náklady     14.909.413,11 Kč/ rok 

47 786,58 Kč/měsíc 

   

sociální služba domov se zvláštním režimem počet lůžek 57 
náklady   36 386 914,23 Kč/rok  

53 197,25Kč/měsíc 

 

 

 

 

• Zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých položek nákladů 
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III.3. Finanční majetek 

 
Stavy na bankovních účtech  
   

a) účet 241 
 

běžný účet 4 252 483,29 

2410010 běžný účet 3 375 115,74 

2410411 běžný účet - fond odměn 93 070,00 

2410413 běžný účet - fond rezervní 431 627,26 

2410414 běžný účet - fond rezervní 112 348,00 

2410416 běžný účet - fond reprod. majetku-investiční 240 322,29 

 
 
b)     účet 243 

 

běžný účet FKSP 82 102,49 

412 FKSP 93 102,49 

3350300 půjčky z FKSP -9 000,00 

3780051 úroky k převodu na b.ú. 0 

 neprov. převod úhrad půjček -2 000,00 

 

 
c) účet 245  

 
   

ostatní běžný účet 37 140,50 

3780200 pozůstalosti po zemřelých klientech (do 31.12.2004) 37 140,50 

 

 
Ceniny 
 

účet  263 známky                   512,00 

   

 

III.4. Pohledávky a závazky 

 
 

Pohledávky uvedené v příloze č. 17. jsou bez prodlení uhrazovány. Závazky vůči dodavatelům 
i obyvatelům jsou taktéž uhrazovány bez prodlení.  
Závazky – pozůstalosti po zemřelých obyvatelích jsou vypláceny na základě předloženého usnesení 
soudu.  
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III.5. Dotace a příspěvky 
 
 
V roce 2018 jsme obdrželi příspěvky na provoz z rozpočtu zřizovatele: 
 

Poskytovatel 
dotace/příspěvk

u 

Účel 
Dotace/příspěvku 

I/P Poskytnutá 
částka 

v Kč 

Vyčerpaná 
částka 

v Kč 

 
Komentář*) 
Vratky v Kč 

JMK §105 - DS P 985 800,00 968 800,00 17 000,00  

JMK §105 - DZR P 2 515 800,00 1 821 505,00  694 295,00 

JMK §101a-DS P 3 162 000,00 3 162 000,00  

JMK §101a-DZR P 5 765 000,00 5 765 000,00  

JMK Oprava kotle P 250 000,00 194 925,00 55 075,00 

JMK Oprava výplní otvorů 
–havarijní stav 

P 9 000 000,00 8 912 351,00 87 649,00 

 
 

 
Čerpání jednotlivých příspěvků na provoz bylo použito následovně: 
 
Čerpání  finančních prostředků dle §101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů bylo využito na úhradu nákladů souvisejících se základní činností, tj. mzdové 
náklady, sociální a zdravotní pojištění. 
Čerpání finančních prostředků  dle §105 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů bylo využito na úhradu mzdových nákladů –zdravotních sester-nesouvisející 
náklady se základní činností. 
Neúčelově určený příspěvek na provoz byl použit na pokrytí nesouvisejících nákladů- tj. odpisy,  
náklady na zdravotnický personál a běžný provoz. 
Účelově určený příspěvek na provoz byl použit na „Oprava výplní otvorů – havarijní stav“. 
Akce „Oprava výplní otvorů – havarijní stav“ byla schválena doba realizace do 31.12.2018, v roce 
2017 byla poskytnuta výše účelově určeného ve výši 100.000,- Kč a čerpáno bylo 45.496,- Kč , v roce 
2018 byla schválena výše 8.900.000,00 Kč a celkem bylo vyčerpáno za rok 2017 a 2018    
8.912.351,00 Kč. 

 
 
 

III.6. Investice 
 

V roce 2018 byly poskytnuty  dotace na investice: 
- na nákup osobního automobilu ve výši 450.000,00 Kč 

                                     skutečnost:                      439.800,00 Kč 
 

Rozdíl  ve výši 10.200,00 Kč – vratka JMK v roce 2018.   
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IV. Autoprovoz  
 
  
Využívali jsme tři osobní vozidla     -  Ford Escort, rok výroby 1996 (do 10/2018)     HOI 69-83 
                                                              -  Peugeot 207, rok výroby 2008                           6B3 7123 
          -  Opel Astra ( od 6/2018)                                       6J0 6693 

 
Ford 

Počet ujetých kilometrů 1 000 

- spotřeba l 92 

- průměrná spotřeba na 100 km     9,200l 

  

Peugeot  

počet ujetých kilometrů  5008 

- spotřeba l 356,00 

- průměrná spotřeba na 100 km 7,108l 

  

Opel Astra  

Počet ujetých kilometrů 2 524 

-spotřeba l 233 

-průměrná spotřeba na 100 km 9,231l 

 
Motorová vozidla v zařízení slouží k přepravě zaměstnanců na služební cesty, k přepravě drobných 
nákladů, provádění sociálních šetření u žadatelů o sociální službu, k nákupům pro provoz zařízení. 
 
 

dodavatelské opravy:  
 

Ford   0 

Peugeot –STK, běžný servis 12.358,00 Kč 

Celkem 12.358,00 Kč 

 

V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem  
 
 
Rozčlenění na jednotlivé kategorie majetku: 

 
 
účet 018  drobný nehmotný majetek   

 počáteční stav 68 441,00  

 likvidace 0  

konečný zůstatek 68 441,00 

účet 031 pozemky   

 počáteční stav 533 760,00  
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konečný zůstatek 533 760,00 

účet 021 stavby   

 počáteční stav 15 734 177,05  

 tech.zhod.garážová vrata 97 575,00  

konečný zůstatek 15 831 752,05 

účet 022 samostatné mov.věci a soubory mov.věcí   

 počáteční stav 7 884 652,80  

 pořízení: 652 210,00  

 osobní automobil 439.800,00  

 blixer 85.910,00  

 sušička prádla – DNS-bezúplatné předání JMK 126.500,00  

 vyřazení: 808 316,00  

 pračka elektrolux 229 950,00  

 postel 30 548,00  

 postel 30 548,00  

 plynový kotel 102 690,00  

 sušička 119 900,00  

 osobní automobil 294 680,00  

konečný zůstatek 7 728 546,80 

účet 028 drobný dlouhodobý majetek   

 počáteční stav 11 712 344,30  

 pořízení: 861 630,61  

 -nákup účet 558 0300         848 630,61  

 -nákup z darů + dary účet 558 0302 + 303           13 000,00  

 vyřazení-likvidace:  877 504,19  

konečný zůstatek 11 696 470,72 

 
 
 
Přehled nájemních smluv 

 
Organizace nemá uzavřeny žádné nájemní smlouvy 

 
 

Informace o pojistných událostech na svěřeném majetku 
 
V roce 2018 proběhla v naší organizaci pojistná událost  - ze střechy se uvolnila část betonu, která 
dopadla na nárt kolemjdoucí. Vše bylo nahlášeno jako pojistná událost, poškozené bylo přiznáno 
odškodnění, z příjmu  organizaci 1000,- Kč jako spoluúčast. Zřizovatel byl informován. 
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VI. Peněžní  fondy 
 

 
účet 411 - fond odměn 
 

počáteční zůstatek 93 070,00 

rozdělení výsledku hospodaření  0,00 

  

konečný zůstatek 93 070,00 

 
Finanční prostředky jsou vedeny na anal. účtu 241 0411 – bank. účet 14834-671/0100 

 
účet 412  - fond kulturních a sociálních potřeb 
 

počáteční zůstatek 101 133,49 

příděl –2% z mzd.nákladů z 23 552 000,00 471 040,00 

čerpání příspěvek na obědy 129 690,00 

  kulturní akce 21 900,00 

 rekreace, sport 327 481,00 

  celkem 479 071,00 

  

konečný zůstatek                  93 102,49 

 
Finanční prostředky jsou vedeny na  účtu 243 – bank. účet 107-14834-671/0100. 
 
 
účet 414 + 413 - fond rezervní 
 
 414 
 

počáteční stav 7 259,00 

dary 160 348,00 

čerpání darů účelově i neúčelově určených 55 259,00 

  

konečný zůstatek 112 348,00 

 
 
 
             413 
 

počáteční stav 416 407,76 

příděl ze zisku     15 219,50, 

čerpání na rozvoj činnosti            0,00 

převod finančních prostředků do fondu investic          0,00 

  

konečný zůstatek 431 627,26 
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 Fond rezervní celkem zůstatek                                                                            543 975,26    

         
   Finanční prostředky jsou vedeny na anal. účtu 241 414,413 bank. účet 14834- 671/0100. 

 
 

účet 416 - fond reprodukce majetku 

 

počáteční stav 54 664,29 

tvorba - odpisy 587 086,00 

              -dotace z JMK  450 000,00 

              -finanční dar 97 575,00 

              -zúčtování nákladů r.2014 akce „Oprava oken“ úč.042 113 391,00 

celkem 1 248 052,00 

čerpání :  

               -odvod do rozpočtu JMK 430 000,00 

               -odvod –vratka z 2017 (myčka podložních) 3 059,00 

pořízení:   

                 osobní automobil 439 800,00 

                 blixer 85 910,00 

                 tech.zhodnocení garážová vrata 97 575,00 

                 vypracování invest.záměru „obnova kotelny“ 6 050,00 

celkem 1 062 394,00 

konečný zůstatek  240 322,29 

 
  
Finanční prostředky jsou vedeny na anal. účtu 241 416 – bank. účet 14834-671/0100. 
 
   

 

  

 

Organizace obdržela v roce 2018 částku 160.348,00 Kč jako účelově určené finanční dary, za které 
v průběhu roku byl pořízen materiál pro ergoterapii, zdravotní materiál, kovové židle, skříně pro 
uživatele, občerstvení pro uživatele na kulturní akci, část z těchto darů byla ponechána na nákup 
vybavení pro uživatele v roce 2019. 

                
    Rovněž jsme obdrželi investiční finanční dar ve výši 97.575,00 Kč na nákup sekčních garážových                 
    vrat. 
 Mimo finanční dary jsme obdrželi v částce 23.998,-Kč hmotné dary (televizory, matrace, glukometry,    
 rehabilitační vozíky, inkontinentní pomůcky, pleny, nádobí do kuchyně). 

 

 

 
 
 

• Přehled o přijatých darech v roce 2018 
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VII. Inventarizace majetku a závazků 
 
 
Příkazem ředitelky č. 4/2018 ze dne 13.11.2018 bylo uloženo provedení inventarizace všech 
hospodářských prostředků k 31.12.2018 se jmenováním inventarizační komise.   

 
Dne 13.11.2018 předsedkyně komise sestavila harmonogram provedení inventur, který 
při instruktáži k provádění inventarizace předala všem členům inventarizační komise. 
 
Inventarizace probíhala od 5.12.2018 a zápis o provedené inventarizaci byl předložen ředitelce 
k schválení dne 10.1.2019.  
Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. 

 
 

VIII. Kontrolní činnost 
 

          

• Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti 
 
Kontrolní činnost je prováděna na základě plánu kontrol na daný rok. Vždy se vychází z plánů rizik, 
která jsou vždy v prosinci předcházejícího roku aktualizována. Kontrolní systém byl doplněn o nové 
vnitřní předpisy  dle Nařízení 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů (dále GDPR). Se všemi vnitřními předpisy v souvislosti s GDPR byly 
pracovníci seznámeni.  
Změny související s GDPR byly zapracovány i do Žádostí o poskytnutí soc. služby  dalších dokumentů. 
 

 
Úsek  sociálnězdravotní péče, oddělení zdravotní péče 

 
Dodržování a využití čisté pracovní doby,  kontrola podávání léků,  včetně vedení evidence 
a likvidace opiátů, kontrola  vedení ošetřovatelského procesu,  kontrola kvality práce 
pracovnic úklidu, kontrola tašek a šatních skříněk. 
Dodržování přestávek, na oddech, vyhodnocování individuálních plánů uživatelů. Kontrola 
vydávání stravy, uložení stravy v lednicích, revize standardů. Prováděné kontroly na tomto 
úseku činnosti neshledaly žádné  nedostatky.  
 
Provozní úsek /včetně oddělení stravování/ 
 
Kontrola vrátných s ohledem na pohyb osob a vozidel v budově, kontrola zařízení kotelny. 
Dodržování harmonogramu práce kuchařek, dodržování technik a postupů dietního systému, 
kritické body, kontrola skladu, záručních lhůt, inventury potravin, kontrola uskladnění zboží, 
kontrola tašek. Nebyla zjištěna žádná pochybení.  
 
Sociální agenda 
 
Kontrola úhrad, aktuálnost příspěvku na péči – případné žádosti o zvýšení s ohledem 
na zdravotní stav uživatele, kontrola nákupů a paragonů uživatelů, kontrola uložení cenností 
uživatelů. Vedení pokladny a účtů uživatelů, včetně aktualizace šatních lístků. Nebyla zjištěna 
žádná pochybení. 
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Ekonomický úsek 
 
Průběh a rovnoměrnost čerpání  finančních prostředků, stav hotovosti pokladny. Kontrolována 
včasnost úhrady a náležitosti faktur. Rovněž pokladna pravidelně kontrolována minimálně při 
čtvrtletních inventarizacích. Jsou pravidelně kontrolovány výplatní lístky a částky určené 
k výplatě, tyto kontroly provádí ředitelka pravidelně každý měsíc.  
    

  Ostatní kontroly  
 
Jsou zaměřeny na docházku, využití pracovní doby, kontrolu celého zařízení v odpoledních 
a nočních hodinách, o víkendech a svátcích. Jsou prováděny mimořádné kontroly na požití 
alkoholu, na dodržování PO - uložení varných konvic, účinnost nouzového osvětlení, 
bezpečnostní systém. Jsou prováděny kontroly tašek a skříněk zaměstnanců. Nově byla 
zavedena kontrola na dodržování GDPR – z osobních spisů byly vyřazeny dokumenty, které 
nesouvisí s pracovním poměrem. 
 

 

• Informace o výsledcích kontrol prováděných externími kontrolními orgány 
 
 
1/2018 Jihomoravský kraj  
zaměření kontroly – prověření uskutečňovaných operací při hospodaření s veřejnými prostředky  
výsledek: bez závad 
 
 
8/2018 Okresní správa sociálního zabezpečení 
zaměření kontroly - plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění 
a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení 
výsledek: bez závad 
 
 
8/2018 Krajský úřad Jihomoravského kraje 
zaměření kontroly -plnění podmínek registrace poskytovatelů soc. služeb – sociální služba domov 
se zvláštním režimem 
výsledek: registrovaná soc. služba nebyla poskytována v rozsahu stanoveném v registraci. 
Poskytovaná soc. služba byla poskytována nejen na adrese Preláta Horného 515, Strážnice, 
ale i na adrese Preláta Horného 516,Strážnice. 
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IX. Doplňková činnost 

 
 

V souladu se Zřizovací listinou provádíme doplňkovou činnost – hostinskou činnost, která navazuje 
na hlavní účel příspěvkové organizace. V rámci této činnosti vaříme obědy pro obyvatele Strážnice, 
kteří jsou příjemci soc. služeb a obědy  jsou jim dodávány prostřednictvím Charity Strážnice.  
V rámci doplňkové činnosti jsme v roce 2018 nepořádali konferenci pro pracovníky v sociálních 
službách. 
 
 
Provádíme oddělené sledování doplňkové činnosti. 
Překročení % plnění rozpočtu nákladů u doplňkové činnosti souvisí s překročením % plnění rozpočtu 
ve výnosech.  
 
 
 
Ve Strážnici dne: 18.2.2019 

 
 
 
 
 

JUDr. Ivana Kyjovská 
ředitelka 

 
 
 
 
 
 

Přílohy  
 
Tabulky:  Přehled o plnění rozpočtu (příloha č. 12) 
  Přehled tvorby a čerpání peněžních fondů v roce 2018 (příloha č. 14) 
  Výnosy   (příloha č. 15) 
  Náklady  (příloha č. 16) 
  Přehled pohledávek a závazků k 31.12.2018 (příloha č. 17) 
                        Roční plán kontrolní činnosti prováděné organizací  
                             


