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Slovo úvodem 
 
 Rok 2021 byl v Domově opět rokem boje s pandemií COVIDu 19. Zároveň byl také rokem 
postupného návratu k běžnému životu, i přes řadu omezení, která přinášel nutný ohled na zdravotní 
stav našich uživatel. 
 
V lednu a únoru 2021 byli uživatelé i zaměstnanci očkováni dvěma dávkami vakcíny proti COVID 19 a 
byly již umožněny návštěvy v Domově, byť v omezeném režimu stran počtu osob při jedné návštěvě a 
doby trvání návštěvy. Zavedli jsme objednávkový systém a pro návštěvníky, kteří nebyli očkováni ani 
neprodělali onemocnění COVID 19, jsme zavedli testování návštěv přímo u nás v Domově. 
Od července pak mohly návštěvy přicházet bez omezení, s externě provedeným testem, očkováním 
anebo po prodělaném COVIDu 19. V říjnu uživatelé i pracovníci obdrželi třetí dávku vakcíny. 
 
V červenci jsme přijali ze sesterského domova pro seniory S-centrum Hodonín, který byl zničen 
tornádem, šest uživatel, kteří jsou u nás umístěni doposud a jsou s péčí v našem Domově velmi 
spokojeni, a šest pracovníků S-centra, kteří u nás pracovali do konce roku.  
 
 
Přestože byla covidová doba náročná, nepřestali jsme budovat a opravovat. Vyměnili jsme 
podlahovou krytinu na chodbách i pokojích, rozšířili další vstupy do dveří, aby mohla lůžka vyjet na 
venkovní terasu, vyměnili 50 dveří, pořídili nový nábytek, vybudovali novou šatnu pro uklízečky, 
zakoupili nové vybavení pro uživatele, rozšířili datovou síť do všech objektů. 
 
Trvale udržujeme náročná opatření, abychom předcházeli šíření COVIDu 19. Mezi nimi mohu 
jmenovat pravidelné testování antigenními testy, kterými jsou testováni neočkovaní uživatelé i 
zaměstnanci, případně ti, kteří mají podezření na příznaky onemocnění. Všichni pracovníci mají 
povinnost nosit respirátor. V souladu s platnými předpisy musí být externě testováni rovněž 
návštěvníci, pokud nemohou doložit potvrzení o očkování nebo potvrzení o prodělaném COVID 19. 
 
Přísná hygienická opatření jsou nadále potřebná a musí je dodržovat jak zaměstnanci, tak i 
návštěvníci při návštěvě svých blízkých. Je to nepříjemné, ale věřím, že pochopitelné, neboť 
společným zájmem nás všech je, minimalizovat možnost nákazy seniorů, kteří si jakožto riziková 
skupina zaslouží zvláštní ohledy.  
 
Tato složitá doba opět potvrdila, že na tým pracovníků Domova se dá spolehnout a že jsme společně 
vše zvládli i za mimořádně ztížených podmínek. 
 
 
 
 
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 sociálnězdravotní péče, zástupce ředitelky : 
Mgr. Miroslava Kouřilová, tel. 518 323 060, mobilní tel. 604 457 582, vrchnisestra@ddstraznice.cz 
 
vedoucí oddělení zdravotní péče : 
Ingrid Řičicová, od 3.9.2021 Mgr. Pavla Kostrunková, tel. 518 323 060, mobilní tel. 724 393 115, 
stanicnisestra@ddstraznice.cz  
 
sociální pracovnice :  
Mgr. Bc. Sandra Skalková, DiS., od 3/2021 Mgr. Lucie Cigánková, tel. 518 323 213, 
mobilní tel. 606 786 054, socialni2@ddstraznice.cz 
Mgr. Michala Buličková, tel. 518 323 213, mobilní tel. 606 786 054, socialni1@ddstraznice.cz, 
 
vedoucí provozního úseku: 
Milan Komoň, tel. 737 107 306, provozni@ddstraznice.cz 
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 • Organizační schéma 
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V únoru ukončila pracovní poměr staniční sestra Ingrid   Řičicová, 3.9. 2021 nastoupila nová staniční 
sestra Mgr. Pavla Kostrunková 
 
 

 
V roce 2021 došlo ke zvýšení výnosů od zdravotních pojišťoven o  2. 503 000,- Kč oproti plánu 
zejména z důvodů testování zaměstnanců, uživatel a do 30.6. 2021 i návštěv. Výnosy z příspěvku 
na péči byly vyšší o 118 000,-Kč. Z důvodů vysokých výnosů byl  zřizovatelem nařízen odvod 
finančních prostředků ve výši 1. 913 000,- Kč, přesto byl hospodářský výsledek ve výši 229 613,- Kč. 
Rodinní příslušníci se podílí na části úhrad za sociální služby u uživatel, kteří nemají dostatečně vysoký 
příjem.  
Z důvodů zvyšování  kvality poskytované služby došlo v roce 2021 k výměně podlahové krytiny 
na chodbách i pokojích, výměně 50 ks dveří, rozšíření vstupů do pokojů, aby mohla lůžka s uživatelem 
vyjet na terasu, případně na dvůr. Byla opravena datová síť ve všech objektech, rozšířen hlavní 
rozvaděč na případné zapojení externího náhradního zdroje v případě dlouhodobého výpadku 
elektrické energie. Byly zakoupeny nové televizory, kompenzační pomůcky pro uživatele. 
 

 
 

 
Součástí prezentace Domova bylo publikování článku o jeho činnosti za přecházející rok v místním 
časopise Strážničan v 2/2021. Z důvodů protiepidemiologických opatření a trvání nouzového stavu 
bylo zařízení omezeno ve svých společenských aktivitách pro veřejnost – uskutečnil se pouze v září 
Mezigenerační den pro veřejnost a zároveň i nadále omezeně pokračovalo vyšetření paměti 
a zpočátku roku pouze telefonické konzultace v rámci poradenství pro blízké, kteří se starají o klienty 
v domácí péči. Během léta byly již tyto konzultace i osobně v Domově. 
Jako forma prezentace Domova je i prodej výrobků našich uživatel  - pletené šály, čepice, ozdoby na 
vánoční stromek a jiné sezónní výrobky. Pletené čepičky uživatelky darovaly porodnici na Obilném 
trhu. 
 
 

 
 

Během roku 2021 jsme obdrželi dary v celkové výši  254 582,-Kč , z toho  102 000,- Kč formou  
finančních  darů. 
 

 
 
Jako forma pomoci po  tornádu bylo přijato od 7/2021 šest uživatel z S-centra Hodonín a šest 
pracovníků. 
 
 
 

•  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 

• Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů 

• Řešení mimořádných událostí, při nichž byl ohrožen majetek, zdraví nebo život 
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I.2. Sociální a  výchovná  péče 

 

  

druh služby celkem  
za PO  DS  DZR     

Kapacita k 31.12.2021  26  57      83 

Počet uživatelů k 31.12.2021  25 57      82  

z toho:  věkové rozpětí 3 - 26 let 0 0      0 

               věkové rozpětí  27-65 let 1 2      3 

               věkové rozpětí  66-75 let 4 11      15 

               věkové rozpětí  76-84 let 10 22      32 

               věkové rozpětí  nad 85  let 10 22      32 

Průměrný věk klientů 82,5 82,8      82,7 

Obložnost v roce 2021 v % 99,4 %       100,7 %      100 % 

Počet nových klientů v roce 2021 7 23     30  

Počet ukončení pobytu, důvod 

7x ukončení 
(5x úmrtí, 

1x odchod do jiného 
zařízení, 

1x přesun na DRZ) 
21x úmrtí 

         28  

Aktuální stav žádostí o přijetí k 31.12.2021 12 29     41  

Evidence odmítnutých žádostí, důvod 
 odmítnutí 0 

7x není cílová 
skupina      7  

 
 
 

 

  

počet 
pokojů 

úhrada za bydlení k 31. 12. 

v roce 

2019 2020 2021 

Pokoje jednolůžkové - nadstandard 2 196,- denně 206,- denně 206,- denně 

pokoje jednolůžkové 4 193,- denně 203,- denně  203,- denně  

pokoje dvoulůžkové 13 180,- denně 195,- denně 195,- denně 

pokoje třílůžkové 13 173,- denně 188,- denně 188,- denně 

Pokoje čtyřlůžkové 4   180,- denně 

Celkem pokojů                36       

 

• Úhrada za bydlení 
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Druh stravy 

úhrada za stravu k 31. 12. 

v roce 

2019 2020 2021 

šetřící 159,- denně 161,- denně 161,- denně 

racionální 159,- denně 161,-denně 161,-denně 

diabetická 168,- denně 170,-denně 170,-denně 

ostatní … 159,- denně 161,- denně 161,- denně 

 

 

Stravování uživatel v zařízení je zabezpečováno šesti kuchařkami a vedoucí oddělení stravování. 
Celková kapacita kuchyně je 150 jídel denně. Denně je připravováno jídlo v následující skladbě: 

 - strava racionální 
 - dieta žlučníková 
 - dieta diabetická 
 - dieta šetřící - lehce stravitelná 
 - dieta s omezením bílkovin 

 
Vzhledem ke zdravotnímu stavu uživatel je možno podávat stravu v mleté nebo mechanicky 
upravené formě. Mechanicky upravenou  stravu se snažíme podávat co nejméně. 
Hledáme jiné formy jídla, aby pokrm vypadal hezky i na pohled  a zároveň zvyšoval chuť k jídlu. 
A proto za tímto účelem podáváme tzv. „ jídla do ruky“ -  uživatel může vzít potravinu do ruky a tím 
mu zůstane zachována soběstačnost v konzumaci jídla. Jídla do ruky se připravují vedle běžně 
podávané stravy v průměru pro 4  uživatele.  
 
Od července  2021 byl omezen počet teplých večeří pro uživatele, důvodem byla dlouhodobá nemoc 
pracovnice v kuchyni a čerpání dovolených kuchařek. 
 
 I nadále pokračovala spolupráce s nutriční specialistkou, která se 
vyjadřovala ke skladbě jídelníčku a dietám pro jednotlivé uživatele. Při 
schůzkách stravovací komise byla přítomna vedoucí oddělení 
stravování, ředitelka, vedoucí úseku sociálně zdravotní péče, vedoucí 
oddělení zdravotní péče a sociální pracovnice. V celém roce proběhlo 8 
schůzek stravovací komise –  dvě  schválení jídelníčku proběhly 
elektronicky. 
 
Uživatelé mají stravu 4x - 6x denně dle svých diet, uživatelé mají na 
výběr, zda budou chtít 2. večeři. Strava je vyvážena výtahem na 
jednotlivá oddělení, kde je podávána uživatelům buď na jídelně nebo na 
pokojích, dle jejich přání a aktuálního zdravotního stavu. Snahou je, aby 
uživatelé stolovali u jídelních stolů, nikoliv v lůžku. Nicméně po dobu nouzového stavu byl zákaz 
scházení v jídelně, proto byli uživatelé vyzváni, aby jedli na svých pokojích. Po ukončení nouzového 
stavu se uživatelé opět scházeli při jídle v jídelnách. 
 

• Úhrada za stravování 

Štědrovečerní tabule 
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Na dodržování práv uživatel je v našem zařízení brán velký zřetel, je důsledně dbáno na respektování 
důstojnosti našich uživatel, pracovníci jsou v této oblasti pravidelně interně vzděláváni. Tato oblast 
je součástí SQ č.7, který je zpracován ve vnitřních předpisech zařízení a pracovníci jsou povinni se jimi 
řídit. 
Uživatelé, případně jejich blízcí, opatrovníci mají právo podávat stížnosti, připomínky. V případě, 
že je stížnost nebo připomínka uživatelem nebo jeho blízkým podána ať ústně nebo písemně, 
je ihned zaevidována a řešena. Již při přijetí uživatele je rodině, případně jiným blízkým sdělena 
možnost obrátit se se svým požadavkem, přáním, stížností, připomínkou přímo na vedení Domova. 
V roce 2021 nebyla evidována žádná stížnost ani připomínka ke kvalitě poskytované péče. Inspekce 
MPSV se v roce 2021 v našem zařízení neuskutečnila.  
 
 
 

 
 

Na sociální službě domov se zvláštním režimem jsou maximálně tří lůžkové pokoje, na sociální službě 
domov pro seniory jsou maximálně dvoulůžkové pokoje. K dispozici jsou k zajištění intimity 
a soukromí na pokojích zástěny, které jsou pracovníky pravidelně používány. 
V únoru -  březnu bylo provedeno hodnocení poskytované služby za rok 2020. Definované poslání, 
cíle a zásady poskytované služby jsou v souladu s osobními cíli uživatel. 
Za účelem zvyšování kvality byly v roce 2021 rozšířeny vstupy do pokojů uživatel, aby bylo možné 
je vyvézt na lůžku na terasu nebo na zahradu a mohli se tak účastnit i venkovních akcí. Rovněž byla 
upravena datová síť, aby na všech pokojích bylo wifi připojení ke komunikaci uživatel se svými 
blízkými. 
Pro zvýšení kvality v péči o uživatele využívají zaměstnanci prvky Bazální stimulace, realizujeme péči 
formou Namasté care a paliativní péče. 
 
 
 
 

• Kvalita a lidská práva, řešení stížností 

• Zvyšování kvality sociální služby 
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Přehled aktivizačních akcí: 
 
 
➢ leden – reminiscence na témata: Co se dělalo v zimě? a Zabíjačka, pečení bélešků, slaných 

tyčinek 
➢ únor – reminiscence na téma: Plesová sezóna, výroba jednohubek, pečení patentů, fašaňkové 

zvyky 
➢ březen – pečení bélešků, reminiscence na témata: Jarní práce a Velikonoce, pečení slaných 

pletýnek 
➢ duben - reminiscence na témata: Velikonoční pomlázka a Jarní radovánky mého dětství, pečení 

drobného cukroví a slaných tyčinek 
 
➢ květen - reminiscence na témata: Máj, lásky čas a Co jsme dělali v máji, pečení lineckého cukroví 

a slaného pečiva z kynutého těsta 
➢ červen – pečení sladkých šátečků a slaných tyčinek, reminiscence na témata: Senoseč a Kam 

jsme se chodili v mládí koupat, „domácí canisterapie“ 
➢ červenec - reminiscence na témata: Jak jsme chodili na poutě a Prázdniny a dovolená, pečení 

sladkého cukroví a slaného závinu 
➢ srpen - „domácí canisterapie“, pečení z kynutého těsta, reminiscence na téma: Léto, žně, 

prázdniny… 
➢ září – pečení slaného pečiva a bélešků, reminiscence na téma: Podzimní práce, „domácí 

canisterapie“ 
➢ říjen – pečení slaných šneků a sladkého pečiva z kynutého těsta, reminiscence na témata: 

Podzim a 28. říjen 
➢ listopad - reminiscence na témata: Vzpomínka na zemřelé a 17. listopad, pečení šátečků 

a slaných šneků z listového těsta 
➢ prosinec – pečení perníčků a vykrajovaného cukroví, reminiscence na téma: Vánoce 

 
 

 

Od poloviny prosince 2020 až do začátku července 2021 probíhaly návštěvy v omezených časech 
za zpřísněných pravidel. Návštěvníci se museli na návštěvu předem objednat u sociálních pracovnic 
nebo přímo na oddělení a museli dodržet stanovené časy. Ještě před vstupem do zařízení museli na 
vrátnici předložit potvrzení o bezinfekčnosti, tj. prokázat se certifikátem o očkování nebo prodělání 
onemocnění, anebo potvrzením o absolvování ATG nebo PCR testu. Do 31. 6. 2021 bylo možné 
absolvovat ATG test i v našem zařízení, a to 30 minut před plánovanou návštěvou. Návštěvníci museli 
mít po celou dobu návštěvy nasazený respirátor a jednorázové rukavice. 
 
Od 1. 7. 2021 došlo k většímu rozvolnění pravidel návštěv. Bylo ukončeno objednávání 
se na návštěvu u sociálních pracovnic, nebyl omezen počet navštěvujících osob ani délka návštěvy. 
Návštěvníci museli na vrátnici prokázat svoji bezinfekčnost, stejně jako v první polovině roku, nově 
si však museli návštěvníci toto potvrzení zajistit v jiném zdravotnickém zařízení.  
 
Důsledkem těchto pravidel návštěv byly častější kontakty s rodinou mimo zařízení v centru města 
Strážnice. Pracovníci tak po předchozí domluvě oblékli uživatele dle počasí a doprovodili 
jej na vrátnici, kde na něj čekal rodinný příslušník. K zapůjčení byly kompenzační pomůcky 
dle zdravotního stavu a schopností uživatele (invalidní vozíky, chodítka). Nejčastějším cílem návštěv 
ve městě byla nedaleká farská zahrada, kde je dobré zázemí pro vnoučata či pravnoučata uživatelů, 
a je situována naproti kavárny. 
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Přestože i v  roce 2021 pandemie COVID 19 výrazně ovlivňovala chod zařízení, nebylo nutné během 
roku uzavřít domov veřejnosti. Pracovníci se po celou dobu snažili připravovat pro uživatele aktivity, 
ať už pro jednotlivce na pokojích nebo v menších skupinkách na oddělení. 
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I.3. Zdravotní péče  
 
 

 
Praktická lékařka MUDr. Knotková Jana 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 2021 byli všichni uživatelé registrováni 
u MUDr Knotkové Jany.  
Mimo ordinační dobu v zařízení řeší zdravotní stav uživatel všeobecná sestra s lékařkou telefonicky. 
Pokud se objeví závažný zdravotní problém, odesílá všeobecná sestra po dohodě s lékařkou uživatele 
na odborné vyšetření na specializované pracoviště nebo do nemocnice. Při náhlém zhoršení 
zdravotního stavu uživatele všeobecná sestra přivolá RZS. 
Pravidelně 1x měsíčně navštěvují zařízení tři specialisté. Internista MUDr. Milan Odrazil během roku 
2021 pečoval celkem o 52 uživatel. Součástí jeho vyšetření je i EKG. Diabetolog MUDr. Mário 
Grossmann pečoval v roce 2021 o 40 uživatel. Psychiatr MUDr. Vítězslav Pálenský pečoval v roce 
2021 celkem o 79 uživatel. V případě potřeby je se všemi lékaři možná telefonická konzultace. V péči 
lékařky v oboru psychiatrie MUDr. Doležalové Pavlíny Hodonín, jsou 4 uživatelky. 
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 nemocnice TGM Hodonín MUDr. 
Smetková. Předepisuje enterální výživu.  
Další odborná péče je zajišťována poliklinikou Veselí nad Moravou, nemocnicí TGM Hodonín, 
nemocnicí Kyjov (kardiostimulační poradna, urologie, cévní, kožní, chirurgie, ortopedie, nefrologie, 
hematologie) dále spolupracujeme s FN Brno Bohunice- hematologie, kardiologie a nemocnicí 
Uherské Hradiště - hematologie. Do těchto ambulancí uživatele dopraví sanitka, pokud klient 
potřebuje doprovod při vyšetření, doprovodí jej pracovník. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Zajištění lékařské péče 
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• Tržby od zdravotních pojišťoven v roce 2021 
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II. Plnění  úkolů v personální oblasti 
  

      příloha OSV 

kategorie 

platová 
třída 

k 
1.1. 

2021 z
m

ě
n

a
 t

ří
d

y
 

v
 p

rů
b

ě
h

u
 

ro
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 

manažer kvality            
ostatní           0 

THP celkem     4                4 

všeobecná sestra  10               10                   2                      1             9,8 

praktická sestra             9                         1                                    1 

nutriční terapeut           0 

fyzioterapeut           0 

masér           0 

ošetřovatel           0 

sanitář           0 

zdravotničtí pracovníci celkem     11 2 1 10,81 

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 5 2 33,16 

pracovník v soc. službách - 
asistenční služby           0 

sociální pracovník 10   2  1  1  2 

sociální pracovník           0 

pracovníci v sociálních 
službách  celkem     36 6 3 

               
36,16 

kuchař 5   6   6 

pomocný kuchař           0 

provozář - vedoucí odd. 
stravování 7   1     1 

pradlena 2   3                   1                      1 3,06 

krejčí           0 

uklízečka 2   5     5 

řidič           0 

provozář-údržbář 5   1     1 

skladník 5   1     1 

vrátný        
ostatní, výše neuvedení           0 

Provozní zaměstnanci celkem     17   17,06  

CELKEM zaměstnanci     68 13 8 68,03 
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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 5 38217 

PSS - základní výchovná, nepedagogická, aktivizační 
činnost 1 7 41004 

PSS - asistenční služby       

PSS - koordinátor       

PSS - pečovatelská činnost       

sociální pracovník 2 10 49191 

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       

praktická sestra 1   1  31211 

všeobecné sestry 10 10 49352 

nutriční terapeuti       

fyzioterapeuti       

D. ostatní 21   

hospodářskosprávní a provoznětechničtí zaměstnanci 4 10 52760 

zaměstnanci převážně manuálně pracující 17 3,7 28811 

PRŮMĚR celkem x 5,9 

 
              
39093 
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• Čerpání mzdových prostředků podle jednotlivých složek platu 
 

Mzdové prostředky 

 rok 2020  

 
rok 2021  

Rozdíl  
(údaje v Kč) 

1 a b b - a 

platový tarif 16 512 023 17 681 310 1 169 287  

příplatek za vedení  280 229 298 810 18 581 

zvláštní příplatky 

Skupina I.  0   0 0 

Skupina II. 299 796 299 913 117  

Skupina III. 0 0 0 

Skupina IV. 763 998 751808 -12 190 

osobní příplatek 2 055 710 2 240 243 184 533 

příplatek za noční práci 415 820 442 588 26 768 

příplatky za soboty a neděle 1 090 820 1 121 496 30 676 

příplatek za svátek * 0 0 0 

práce přesčas 1 224 0 -1 224 

příplatek za dělenou směnu 0 0 0 

odměna za pracovní pohotovost 0 0 0 

odměny mimořádné 3 790 989 4 771 172 980 183 

odměny k životnímu výročí 20 000 35 000   15 000 

náhrady platu 3 327 001 4 586 419 1 259 418 

OON** 

odstupné                           0  0 0 

DPP          116 390 207 241 90 851 

0 0 0 0 

Celkem 28 674 000 32 426 000 3 762 000 

Stanovený objem prostředků na platy 28 674 000 32 436 000 0 

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 67,00                         -1                         

plánované zvýšení zaměstnanců 0 1                          1  

skutečné navýšení zaměstnanců -1 1                         1 

stav k 31.12. 67,00 68,00 1 

  

     
použité zkratky: DPP - dohoda o provedené práci    

 DPČ - dohoda o pracovní činnosti   
    

 

III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření 

 
Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace hospodařil v roce 2021 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 na provoz bez 
účelového určení od zřizovatele, s vlastními příjmy získanými při své činnosti v oblasti sociálních 
služeb a poskytnutými dary.  
 
V souvislosti s pandemií COVID 19 hospodařila naše organizace v roce 2021 s mimořádnými dotacemi 
z MPSV . 

III.1. Výnosy 
 

 
 

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

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

• Podrobný rozpis všech výnosů 

pokoj počet uživatelů 

úhrada denně 
v Kč 

 
strava   ubytování 

úhrada měsíčně v Kč 
 

strava      ubytování 

měs. 
úhrada 
celkem  

v Kč 

celkem 
v Kč 

 

1lůžkový nadstandard 

2x 1x normal bez 
večeře 

151 206 4 530 6 180 10 710 128 520 

 1x bez stravy 0 206 0 6 180 6 180  74 160 

1lůžkový 

2x 1x dia 170 203 5 100 6 090 11 190 134 280 

 1x norm. bez večeře 151 203 4 530 6 090 10 620 127 440 
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poskytovaná soc. služba: domov se zvláštním režimem – 57 uživatelů  

 

 
 
Celkem předpis plných úhrad za stravování, ubytování a poskytnuté sociální služby v roce 2021 činil 
10 035 720,- Kč. 

 

2lůžkový 

11x 2x dia 170 195 5 100 5 850 10 950 262 800 

 4x dia bez večeře 160 195 4 800 5 850 10 650 511 200 

 3x normal 161 195 4 830 5 850 10 680 384 480 

 12x nor. bez večeře 151 195 4 530 5 850 10 380 1 494 720 

 1x dia bez svačiny a 
večeře 

148 195 4 440 5 850 10 290 123 480 

 

 celkem 3 241 080,- 

pokoj počet uživatelů 

úhrada denně 
v Kč 

 
strava  ubytování 

úhrada měsíčně v Kč 
 

strava      ubytování 

měs. 
úhrada 
celkem  

v Kč 

celkem v Kč 

 

1lůžkový  

2x 2x normal bez 
večeře 

151 203 4 530 6 090 10 620 254 880 

 

2lůžkový 

2x 2x normal 161 195 4 830 5 850 10 680 256 320 

 1x nor. bez večeře 151 195 4 530 5 850 10 380 124 560 

 1x dia 170 195 5 100 5 850 10 950 131 400 

 

3lůžkový 

13x 7x dia 170 188 5 100 5 640 10 740 902 160 

 3x dia bez večeře 160 188 4 800 5 640 10 440 375 840  

 8x normal 161 188 4 830 5 640 10 470 1 005 120 

 14x nor. bez večeře 151 188 4 530 5 640 10 170 1 708 560 

 3x bez stravy 0 188 0 5 640 5 640 203 040 

 

4lůžkový a vícelůžkový pokoj 

4x 3x dia 170 180 5 100 5 400 10 500 378 000 

 4x normal 161 180 4 830 5 400 10 230 491 040 

 7x nor. bez večeře 151 180 4 530 5 400 9 930 834 120 

 2x bez stravy 0 18 0 5 400 5 640 129 600 

 

 celkem 6 794 640,- 
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V roce 2021 bylo tornádem zničeno S-centrum Hodonín, příspěvková organizace. Z tohoto zařízení 
k nám bylo přesunuto šest uživatel nad rámec naší kapacity, proto musely být dočasně zřízeny 
čtyřlůžkové pokoje.  
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Průměrný příspěvek na péči v roce 2021: 

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

 

počet uživatelů  druh Kč celkem v Kč 

1 I. stupeň 880 880 

9 II. stupeň 4 400 39 600 

11 III. stupeň 8 800 96 800 

5 IV. stupeň  13 200 66 000 

0 bez PNP 0 0 

  celkem 203 280,- 

 
Měsíční předpis příspěvku na péči v roce 2021 činil pro domov pro seniory: 203 280,-Kč 
 

- poskytovaná soc. služba: domov se zvláštním režimem (57 uživatelů) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Měsíční předpis příspěvku na péči v roce 2021 činil pro domov se zvláštním režimem: 651 200,-Kč 
 
 
Průměrně 9 uživatelů má sníženou úhradu za ubytování a stravu, z toho u 5 uživatel doplácí příbuzní 
do plné výše úhrady. U 1 uživatele doplácí rodina částečně. To znamená, že 4 uživatelé nemají 
zaplacenou úhradu za ubytování a stravu v plné výši. 
 
 
Průměrná měsíční výše rozdílu mezi plnými a sníženými úhradami za pobyt od uživatelů v roce 2021 
činí 4 799,- Kč, ročně uživatelé se sníženou úhradou neuhradili 57 591,-Kč. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Příspěvek na péči 

počet uživatelů  druh Kč celkem 

0 I. stupeň 880 0 

5 II. stupeň 4 400 22 000 

13 III. stupeň 8 800 114 400 

39 IV. stupeň  13 200 514 800 

0 bez PNP 0 0 

 celkem 651 200,- 
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účet 601 – tržby za vlastí výrobky 5.420,00 

účet 602 - výnosy z prodeje služeb celkem 27.769.531,58 

hlavní činnost: 

602 0301 – tržby – příspěvek na péči 10.668.390,00 

602 0302 – tržby – ubytování uživatelé  5.678.233,00 

602 0304 – tržby -  stravné uživatelé 4.369.226,00 

602 0305 – tržby -  stravné zaměstnanci 364.120,00 

602 0307 – tržby – fakultativní služby 10.610,00 

602 0320-0326– za zdravotní výkony od zdravotních pojišťoven 6.678.952,58 

účet 648 – čerpání fondů 101.000,00  

- použití rezervního fondu k dalšímu rozvoji PO 0,00 

- použití rezervního fondu  - nákup majetku z darů   101.000,00 

účet 649 – ostatní výnosy z činnosti 475.576,56 

649 0300 - ostatní výnosy z hmotných darů 254.530,56 

649 0500 -  ostatní výnosy – testy Avenier 221.046,00 

účet 672 – výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 27.175.762,00 

672 0300  - přijatý transfer COVID 19 – podpora C 3.699.035,00 

672 0510 -  příspěvek na provoz neúč.určený (odpisy, náklady na zdrav.sestry) 2.587.000,00 

672 0520  - příspěvek na provoz účelově určený  dle § 105 zákona č.108/2006 
Sb. o sociálních službách 4.670.600,00 

672 0521 – příspěvek na provoz účelově určený  dle § 101 a zákona č.108/2006 
Sb. o sociálních službách 15.503.000,00 

672 0525 - přijatý transfer COVID 19 – podpora E 665.363,00 

672 0526 - přijatý transfer COVID 19 – testy 27.820,00 

672 0750 – čas.rozl.trans. - odpisy 22.944,00 

účet 669 0400-ostatní finanční výnosy-bonus banka 1.188,00 

Výnosy celkem 55.528.478,14 Kč 

 
Platby od uživatel činily celkem - úč. 315 0200   MD Kč                                                      21.570.600,00 Kč 
 
 

III.2. Náklady 
 
 

  

Účet Předmět  Kč 

501 spotřeba materiálu  5 015 788,19 

502 spotřeba energie   1 193 734,09 

503 spotřeba ost. neskl. dodávek  139 477,40 

511 opravy a udržování  1 160 016,05 

512  cestovné   3 252,00 

513  náklady na reprezentaci  7 780,00 

• Podrobný rozpis čerpání nákladů 
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518 ostatní služby   1 663 512,87 

521 mzdové náklady   32 436 000,00 

524 zákonné sociální pojištění  10 786 237,00 

525 úrazové pojištění   128 537,00 

527 zákonné soc. náklady            1 526 227,72 

531 daň silniční   3 760,00 

538 ostatní daně a poplatky  3 310,00 

       551         odpisy dlouh. hmotného majetku 619 330,00 

       558         náklady z DDHM                                                                                                                611 902,75 

Náklady celkem 55 298 865,07 
  

 
 

 
       

           Mimořádné opravy: 
-  oprava – výměna-oprava dveří, zárubní         107 228,00 Kč  
-  oprava – odvodnění okapového chodníku           23 442,00 Kč 
-  oprava sádrokartonových podhledů              9 983,00 Kč  
-  oprava výměna podlahové krytiny PVC         232 657,00 Kč  
-  oprava změkčovače vody             37 116,75 Kč 
-  oprava mycího stroje v kuchyni            16 855,30 Kč 
-  oprava internetové sítě           245 796,28 Kč 
-  oprava a revize kotlů Buderus             28 435,00 Kč 
-  oprava elektroinstalace – záložní el. zdroj           91 550,35 Kč 
-  oprava čalounění dveří             24 900,00 Kč 
 
Ostatní opravy a revize byly prováděny průběžně na strojích a zařízení dle nutné potřeby a  v souladu 
s platnými předpisy k revizím. 
 

 
 

 
V roce 2021 došlo k výraznějším odchylkám v nákladových účtech v souvislosti s pandemií COVID 19, 
jedná se hlavně o navýšení nákladů za ochranné pracovní pomůcky, desinfekce a nákup testů. 

 
 

1) Energie – el. energie, plyn, vodné, stočné.  
 
spotřeba plynu: 

 

r.2018 71 030 m3 762.751,65 

r.2019 72 754 m3 935.701,24 

r.2020 64 902 m3 935.701,24 

r.2021 68 917 m3 530.253,09 

 
 

2) V roce 2021 byly provedeny jen mimořádné opravy popsané výše.   
3) Ve službách byly vyšší náklady za likvidaci odpadu v souvislosti  s novou vyhláškou o likvidaci 

inkontinentních pomůcek. 

• Informace o opravách 

• Zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých položek nákladů 
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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. Navýšení platových 
prostředků bylo v souvislosti s pandemií COVID 19, kdy došlo k navýšení prostředků na platy 
z mimořádných dotací MPSV. 

5) Odpisy – nákup myčky podložních mís. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

III.3. Pohledávky a závazky 
 

Pohledávky uvedené v příloze č. 17. jsou bez prodlení uhrazovány. Závazky vůči dodavatelům, 
zaměstnancům, odvody na sociální, zdravotní a finanční instituce, jsou taktéž uhrazovány bez 
prodlení.  
Závazky – pozůstalosti po zemřelých obyvatelích jsou vypláceny na základě předloženého usnesení 
soudu.  
 

III.4. Dotace a příspěvky 
 
V roce 2021 jsme obdrželi účelově určené příspěvky na provoz a příspěvek na provoz bez účelového 
určení z rozpočtu zřizovatele . 
 

Poskytovatel 
dotace/příspěv

ku 

Účel 
Dotace/příspěvku 

I/P Poskytnutá 
částka 

v Kč 

Vyčerpaná 
částka 

v Kč 

 
Komentář*) 
Vratky v Kč 

JMK §105 - DS P 1 339 200,00 1 339 200,00 0 

JMK §105 - DZR P 3 331 400,00 3 331 400,00 0 

JMK §101a-DS P 4 836 000,00 4 836 000,00 0 

JMK §101a-DZR P 10 667 000,00 10 667 000,00 0 

JMK PP bez úč.určení P 2 587 000,00 2 587 000,00 0 

JMK COVID 19 - C P 3 699 035,00 3 699 035,00 0 

JMK COVID 19 - E P  665 363,00  665 363,00 0 

JMK COVID 19 - testy P 27 820,00 27 820,00 0 

 
Čerpání jednotlivých příspěvků na provoz bylo použito následovně: 
 

• Nákladovost na lůžko za jednotlivé typy služeb v roce 2021 

sociální služba domov pro seniory počet lůžek 26  
náklady     15.780.070,18 Kč/ rok 

50 577,15 Kč/měsíc 

   

sociální služba domov se zvláštním režimem počet lůžek 57 
náklady   39.518.794,89 Kč/rok  

57 776,02 Kč/měsíc 



 22 

 

III.5. Investice 
 
V roce 2021 nebyly poskytnuty dotace na investice. 
 

IV. Autoprovoz 
 
Využíváme dvě osobní vozidla     -  Peugeot 207, rok výroby 2008    6B3 7123 
       - Opel Astra,     rok výroby 2018    6J0  6693 

 
Peugeot  

počet ujetých kilometrů  2787 

- spotřeba l 211 

- průměrná spotřeba na 100 km 7,57 l 

  

Opel Astra  

Počet ujetých kilometrů 3144 

-spotřeba l 212 

-průměrná spotřeba na 100 km 6,74 l 

 
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:  
 

Opel – běžný servis 4 767,00 Kč 

Celkem 4 767,00 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 501 243,00  

konečný zůstatek 501 243,00 

účet 021 Stavby   

 počáteční stav 15 831 752,05  

 TZ budov-odvlhčení, zateplení půdy 4 660 469,66  

konečný zůstatek 20 492 221,71 

účet 022 samostatné mov.věci a soubory mov.věcí   

 počáteční stav 7 982 061,80  
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 pořízení: 164 335,00  

 Myčka podložních mís 164 335,00  

 vyřazení: 348 700,00  

 Myčka podložních mís 119 900,00  

 Pračka velkokapacitní 228 800,00  

konečný zůstatek 7 797 696,80 

účet 028 drobný dlouhodobý majetek   

 počáteční stav 12 878 485,73  

 pořízení: 611 902,75  

 -nákup účet 558 0300 480 132,75  

 -nákup z darů + dary účet 558 0302 + 303 131 770,00  

 vyřazení-likvidace:  715 029,87  

konečný zůstatek 12 775 358,61 

 
 
 
 

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 14834671/0100 
 
účet 412  - fond kulturních a sociálních potřeb 
 

počáteční zůstatek 66 236,99 

příděl –2% z mzd.nákladů z 32 219 268,00 644 385,00 

čerpání příspěvek na obědy 128 985,00 

 rekreace, sport 476 229,90 

  Celkem 605 214,90 

  

konečný zůstatek 105 407,09 

 
Finanční prostředky jsou vedeny na  účtu 243 – bank. účet 107-14834671/0100. 
 
účet 414 + 413 - fond rezervní 
 
 414 
 

počáteční stav 7 000,00 

Dary 102 000,00 

čerpání darů účelově i neúčelově určených 101 000,00 
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konečný zůstatek 8 000,00 

 
             413 
 

počáteční stav 434 260,40 

příděl ze zisku 0,00 

čerpání na rozvoj činnosti 0,00 

Převod finančních prostředků do fondu investic 0,00 

  

konečný zůstatek 434 260,40 

 
   Fond rezervní celkem zůstatek                                                                                                 442 260,40  Kč   

     Finanční prostředky jsou vedeny na anal. účtu 241 414,413 bank. účet 14834671/0100. 
 
 
 

účet 416 - fond reprodukce majetku 
 

počáteční stav 234 598,29 

tvorba – odpisy 596 386,00 

              -dotace z JMK  0,00 

              zůčtování účtu 042 14 679,00 

Celkem 611 065,00 

čerpání : 415 468,00 

               -odvod do rozpočtu JMK 380 000,00 

               -odvod –vratka z 2020 (pračka,kotel,pánev) 35 468,00 

pořízení:   

                  myčka podložních mís 164 335,00 

Celkem 164 335,00 

konečný zůstatek  265 860,29 

 
  
Finanční prostředky jsou vedeny na anal. účtu 241 416 – bank. účet 14834671/0100.   

 
 

• Přehled o přijatých darech v roce 2021 
 
Organizace obdržela v roce 2021 částku 102.000,00,- Kč jako účelově určené finanční dary, za které 
v průběhu roku byl pořízen materiál pro ergoterapii, zdravotnický materiál-rukavice, nábytek, fén, 
zastřihovač vlasů, televize, matrace, část z těchto darů byla ponechána na nákup vybavení pro 
uživatele v roce 2022. 
 
 
Mimo finanční dary jsme obdrželi v částce 254.530,56,- Kč věcné dary (ochranné pracovní             
pomůcky, televizi, chodítka, PC, inkontinentní pomůcky, rychlotesty, toaletní křeslo, rehabilitační 
vozík, sluchátka ) .  
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VII. Inventarizace majetku a závazků 
 
Příkazem ředitelky č. 2/2021 ze dne 8.11.2021 bylo uloženo provedení inventarizace všech 
hospodářských prostředků k 31.12.2021 se jmenováním inventarizační komise.   

 
Dne  8.11.2021 předsedkyně komise sestavila harmonogram provedení inventur, který při instruktáži 
k provádění inventarizace předala všem členům inventarizační komise. 
 
Inventarizace probíhala od 3.12.2021 a zápis o provedené inventarizaci byl předložen ředitelce 
k schválení dne 14.1.2022.  
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. Kontroly byly zaměřeny  na dodržování 
protepidemiologických opatření, rovnoměrnost čerpání rozpočtu, včasnost úhrady faktur, dodržování 
zaměstnanci BOZP, kontrolu skladových zásob, apod. 
V sociální oblasti byly kontroly zaměřeny na 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. Nebyla zjištěna žádná pochybení. 
Na ekonomickém úseku byl sledován průběh a rovnoměrnost čerpání  finančních prostředků, úpravy 
rozpočtu s ohledem na čerpané mimořádné dotace a úprav finančních prostředků na zvýšené nákupy  
ochranných pracovních pomůcek, dodržování vnitřního předpisu o vnitřním kontrolním systému. 
   

 

• Informace o výsledcích kontrol prováděných externími kontrolními orgány 
 
7/2021 Interní audit EnMS JMK  
zaměření kontroly -shoda s požadavky  77/INA-VOK  - bez závad 
10/2021 Krajská hygienická stanice  
zaměření kontroly – dodržování protiepidemilologických opatření – bez závad 
 
 
 
 

IX. Epidemie COVID 19 a její dopad na chod naší organizace 
 
 

 
V roce 2021 v naší organizaci v souvislosti s pandemií COVID 19 došlo k výraznému navýšení   
rozpočtu, jednalo se o mimořádné dotace na odměny pracovníkům, dotace na mimořádné náklady 
a dotace na testy k provádění testování na COVID 19. V souvislosti s pandemií COVID 19 došlo 
k výraznému navýšení nákladů, které byly hrazeny z poskytnutých dotací a z vlastních zdrojů. 
Konkrétně byly navýšeny mzdy pracovníků o mimořádné odměny a s tím spojené navýšení zákonných 

• Ekonomická oblast 
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odvodů – sociálního a zdravotního pojištění a navýšení FKSP. V nákladových položkách se jednalo 
zejména o navýšení nákupu zdravotnického materiálu a ochranných pracovních pomůcek ( obleky, 
ochranné návleky na obuv, desinfekce a desinfekční rohože, rukavice ,respirátory, roušky, testy, 
apod.). 
 

 
 

 
V krizové situaci s infekčním nákazou COVID 19 se v naší organizaci v roce 2021 nakazily 
tři zaměstnankyně, které následně čerpaly nemocenské dávky. Týkalo se to se pracovních pozic: 

- sociální pracovnice 
- pracovnice sociální péče - obslužná péče 
- uklízečka 

 
 

 
 

Oblasti investic a oprav se COVID 19 nedotkl, veškeré opravy a plánované investice probíhaly dle 
plánu. 
 

 
 

 
Byla přijata opatření, aby mohly být realizovány návštěvy uživatel – testování návštěv, dodržování 
protiepidemiologických opatření. Do konce března se neuskutečňovaly společné oslavy narozenin 
uživatel. Ve větším počtu si rodiny, jejichž příslušníci se nechtěli testovat, braly uživatele do kavárny, 
na procházky po městě.  
 

 
 

 
V roce 2021 nebyl žádný uživatel pozitivní na COVID 19, v tomto období se doléčovaly tzv. „dlouhé 
covidy“. 
 

X. Doplňková činnost 
 
V souladu se Zřizovací listinou provádíme doplňkovou činnost – pořádání odborných kurzů, školení 
a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti a hostinské činnosti, která navazuje na hlavní účel 
příspěvkové organizace. Hostinskou činnost jsme v roce 2021 nevykonávali, byla v roce 2020 
pozastavena. Pořádání kurzů v souvislosti s pandemií COVID 19 nebylo uskutečněno. 
 
 
Provádíme oddělené sledování doplňkové činnosti. Překročení % plnění rozpočtu nákladů 
u doplňkové činnosti souvisí s překročením % plnění rozpočtu ve výnosech.  

 
 
Ve Strážnici dne: 10.2.2022 

 
JUDr. Ivana Kyjovská 
ředitelka 

• Oblast personální 

• Oblast investic 

• Oblast péče o uživatele 

• Oblast zdravotní péče 
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