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1. Úvodní slovo ředitelky organizace 
 

 

Vážené dámy a pánové, 

 

předložením výroční zprávy za rok 2020 bych Vás chtěla informovat o tom, jakým směrem 

se vyvíjela naše činnost, zaměřená především na prohlubování kvality poskytované sociální 

služby v Domově pro seniory Chýnov. 

 

Loňský rok, který byl poznamenán pandemií, byl pro všechny zaměstnance, ale i uživatele, 

náročný. I přesto se nám podařilo udržet rozsah i kvalitu poskytované péče. To, co se díky 

pandemii muselo změnit, se dočtete v následujícím textu předložené výroční zprávy.  

 

 

 

 

                                                                                                      Jana Zadražilová  

      pověřená vedením organizace  
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2. Základní údaje 
 

 

Název: Domov pro seniory Chýnov  

 

Sídlo: Zámecká č. 1, 391 55 Chýnov 

 

Pracoviště Chýnov: Zámecká č. 1, 391 55 Chýnov 

 

Pracoviště Budislav: Budislav 1, 392 01 Soběslav 

 

IČ: 750 11 204 

 

Právní forma: Příspěvková organizace 

 

Bankovní spojení: KB a.s., Tábor, číslo účtu: 107-5342180227/0100 

 

Web: www.dschynov.cz 

 

Statutární zástupce: Jana Zadražilová, pověřená vedením organizace s udělením plné moci 

 

Zřizovatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 

 

 

Organizace je od 1. 1. 2003 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem 

v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 384. 
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2.1. Kontakty 
 

Ředitelka  

 Telefon: 381 406 216 

Mobil: 775 246 104 

 Email: reditel@dschynov.cz 

 

Vrchní sestra  

 Telefon: 381 406 217 

Mobil: 739 563 974 

 Email: vrchni.sestra@dschynov.cz 

 

Vedoucí sociálního úseku  

 Telefon: 381 406 213 

Mobil: 739 563 969 

 Email: socialni.vedouci@dschynov.cz 

 

Vedoucí ekonomického úseku  

Telefon: 381 406 211 

Mobil: 733 373 169 

 Email: ekonom@dschynov.cz 

 

Vedoucí stravovacího provozu 

Mobil: 739 032 693 

Email: kuchyne@dschynov.cz  

  

mailto:reditel@dschynov.cz
mailto:reditel@dschynov.cz
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3. Charakteristika činnosti 
 

Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Při své činnosti zachovává přirozené 

vztahové sítě, respektuje práva a lidskou důstojnost každého uživatele. 

 

Organizace poskytuje služby sociální péče dle § 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách ve znění pozdějších předpisů, a základní činnosti dle ustanovení § 35 v závislosti 

na druhu poskytované sociální služby, tj.: 

 

a) Domov pro seniory dle ustanovení § 49 – organizace je zřízena pro poskytování 

pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku 

a zdravotního stavu, a které již potřebují určitou pomoc, podporu, případně plné 

zajištění svých základních potřeb, které nemohou být zajištěny jejich rodinou 

či terénními nebo ambulantními sociálními službami. 

 

b) Domov se zvláštním režimem dle ustanovení § 50 – organizace je zřízena 

pro poskytování pobytových služeb osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí 

a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto 

onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim 

v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým 

potřebám těchto osob. 

 

Organizace je povinna zajistit zdravotní péči definovanou v § 36 zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, pokud je potřebná. 

 

Organizace poskytuje pobytové služby osobám, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání 

starobního důchodu, nebo pro dospělé osoby, které jsou posouzeny jako plně invalidní. 

 

Organizace také poskytuje na základě písemné smlouvy s uživatelem a za úhradu fakultativní 

služby, které souvisí s předmětem hlavní činnosti. Poskytované fakultativní služby stanoví 

organizace vnitřním předpisem včetně stanovení výše úhrady za jejich poskytování. 

 

Organizace poskytuje stravování uživatelům služeb, zaměstnancům, osobám, které dosáhly 

věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, osobám se zdravotním postižením, 

studentům, praktikantům a krátkodobě i jiným zájemcům. 

 

Organizace provádí nahodilý prodej drobných výrobků zhotovených v rámci aktivizačních 

činností uživatelům.  

 

Organizace pronajímá bytové a nebytové prostory a plochy včetně poskytování základních 

služeb s pronájmem spojených. 

 

Služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění 

a vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění, které jsou předmětem hlavní činnosti Jihočeským 

krajem zřizované organizace, jsou službami obecného hospodářského významu. Poskytováním 

těchto služeb nedochází k narušování pravidel hospodářské soutěže, jejich financování 

ze státních prostředků tudíž není posuzováno v rámci veřejné podpory. 
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Povolená doplňková činnost bezprostředně navazuje na hlavní účel a předmět činnosti 

organizace: 

 

 provozování informačního centra pro občany pečující o osoby postižené 

degenerativními nemocemi mozku, např. Alzheimerovou chorobou a ostatními 

demencemi, 

 hostinská činnost. 

 

Uživatelům se poskytují základní činnosti, jejichž rozsah stanoví zákon č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů: 

 

1) poskytnutí ubytování,  

2) poskytnutí stravy,  

3) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,  

4) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,  

5) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,  

6) sociálně terapeutické činnosti,  

7) aktivizační činnosti, 

8) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
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4. Zásady, cíle a poslání poskytování sociálních služeb  
 

Zásady a cíle poskytování služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem jsou 

v základu stejné, ale v určitých aspektech se mírně odlišují. Společnou zásadou obou služeb 

je respektování důstojnosti a práv uživatelů, zachování mlčenlivosti ve vztahu k osobním 

a citlivým údajům a individuální přístup personálu k uživatelům služeb.  

 

U domova se zvláštním režimem je navíc kladen důraz na specializovaný, odborný a odpovědný 

přístup personálu, srozumitelnost přístupu k uživatelům a odstraňování sociální izolace. 

U domova pro seniory je vzhledem k vyššímu stupni zachování kognitivních schopností větší 

možnost plného uplatnění svobodného rozhodování uživatelů. 

 

Cíle domova pro seniory: 

 

 důstojné prožití stáří za pomoci poskytované sociální služby, 

 spokojenost uživatele v těchto oblastech: ubytování, stravování, poskytování sociálně 

aktivizačních činností dle individuálních potřeb, zajištění soukromí, 

 zachování schopností a dovedností uživatele po co nejdelší možnou dobu, uživatel 

motivovaný k aktivnímu trávení volného času, 

 poskytování sociální služby dle individuálních osobních přání.  

 

Cíle domova se zvláštním režimem: 

 

 podpora uživatele prostřednictvím sociální služby v udržení kontaktu se svými blízkými 

a přáteli, 

 snížení četnosti negativních projevů onemocnění demencí, a to za pomoci poskytování 

profesionální péče, citlivého a empatického přístupu ošetřovatelského personálu 

a nabídky rozmanitých aktivit, 

 směřování uživatelů k zachování soběstačnosti a podpora v činnostech, které doposud 

zvládají sami, 

 motivování prostředím k prožívání aktivního života (ergoterapie, rehabilitační 

a skupinová cvičení, trénink paměti, kulturní program, výlety, reminiscenční terapie). 

 

Poslání domova pro seniory: 

 

Posláním domova pro seniory je poskytování pobytové služby prostřednictvím pomoci 

a podpory jako důstojné náhrady za běžné domácí prostředí těm seniorům, kteří s ohledem 

na svůj věk a zdravotní stav nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí. Pomoc 

a podpora vychází z individuálně určených potřeb uživatelů, respektuje základní lidská práva 

a svobody, důstojnost a usiluje o sociální začlenění uživatelů. 

 

Poslání domova se zvláštním režimem: 

 

Posláním domova se zvláštním režimem je poskytování odborné péče osobám se speciálními 

potřebami a tím jim umožnit žít důstojný a spokojený život. Pomoc je přizpůsobena 

individuálním potřebám uživatelů, směřuje k dodržování sociálních návyků potřebných 

k životu, respektuje jejich lidskou důstojnost, dodržuje lidská práva a vytváří podmínky pro 

minimalizaci sociální izolace.  
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5. Sociální úsek 
 

5.1. Kapacita zařízení 

 
Domov pro seniory Chýnov poskytuje dvě pobytové sociální služby, domov pro seniory 

a domov se zvláštním režimem s celkovou kapacitou 117 lůžek. Služba domov pro seniory 

má 41 lůžek v Chýnově a 40 lůžek v Budislavi. Služba domov se zvláštním režimem 

je poskytována v Chýnově a má kapacitu 36 lůžek (viz Graf č. 1). 

 

Z níže uvedených statistických údajů je patrné, že nebyla naplněna kapacita Domova v obou 

poskytovaných sociálních službách. Z důvodu výskytu onemocnění Covid-19 bylo nutné 

přistoupit k zřízení tzv. „Covid zóny“ – oddělené části domova, kam byli průběžně stěhováni 

pozitivně testovaní uživatelé na Covid-19. 

 

Z přehledu je též zřejmé, že větší část obyvatel domova tvoří ženy (viz Graf č. 2). 

 

Nejvíce uživatelů z domova pro seniory je v rozmezí mezi 86-95 lety. Z domova se zvláštním 

režimem převažují uživatelé ve věku 76-85 let (viz Graf č. 3). 

 

Tabulka č. 1: Statistické údaje k 31. 12. 2020 

 

Statistické údaje 

Počet uživatelů 

Celkem 
Domov pro 

seniory 

Domov se 

zvláštním 

režimem 

Kapacita zařízení (počet lůžek) 117 81 36 

Počet uživatelů k 31. 12. 2020 106 74 32 

Přijatí uživatelé 29 18 11 

Odešlí uživatelé (do zařízení pobytové 

služby sociální péče nebo do přirozeného 

sociálního prostředí) 2 1 1 

Zemřelí uživatelé 36 22 14 

 
Počet uživatelů k 31. 12. 2020 106 74 32 

z toho: mužů 28 20 8 

            žen 78 54 24 

 
z toho: ve věku 27–65 let 3 2 1 

            ve věku 66–75 let 13 10 3 

            ve věku 76–85 let 42 24 18 

            ve věku 86–95 let 46 36 10 

            ve věku nad 96 let 2 2 0 

Průměrný věk uživatelů 84,1 85,3 82,9 

 
Uživatelé – trvale upoutáni na lůžko 41 25 16 

           –  mobilní za pomoci druhé osoby 65 49 16 
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Graf 1: Počet lůžek podle poskytované sociální služby v roce 2020 

 

 
 

 

Graf 2: Složení uživatelů podle pohlaví k 31. 12. 2020 
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Graf 3: Složení uživatelů podle věku k 31. 12. 2020  

 

 
 

 

5.2. Příspěvek na péči 

 
V Tabulce č. 2 je uveden počet uživatelů podle poskytovaných služeb a přiznaného příspěvku 

na péči. V poskytované službě domov pro seniory je téměř stejnému počtu uživatelů přiznán 

III. a IV. stupeň příspěvku na péči (viz Graf č. 4), což odpovídá počtu 49 uživatelů z celkového 

počtu 74 uživatelů. Služba domov se zvláštním režimem je poskytována 16 imobilním 

a 16 mobilním uživatelům, kteří potřebují pomoc druhé osoby nebo používají kompenzační 

pomůcku. Zde převažuje IV. stupeň přiznaného příspěvku na péči (viz Graf č. 5), o čemž svědčí 

náročná péče personálu. 

 

 

Tabulka č. 2: Přiznaný příspěvek na péči uživatelům dle poskytovaných služeb a stupně 

závislosti 

 

Přiznaný stupeň Domov pro seniory 
Domov se zvláštním 

režimem 

bez příspěvku 0 0 

I. 9 0 

II. 16 4 

III. 26 7 

IV. 23 21 

Celkem 74 32 
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Graf 4: Složení uživatelů domova pro seniory podle stupně závislosti k 31. 12. 2020 

 

 
 

 

Graf 5: Složení uživatelů domova se zvláštním režimem podle stupně závislosti 

k 31. 12. 2020 

 

 
 

 

5.3. Činnost sociálního úseku 
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činnostem patří vedení agendy související se studentskými praxemi a dobrovolnickou činností, 

evidují podněty, stížnosti a připomínky na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby. 

 

Sociální úsek přijímá žádosti o poskytování sociální služby, vede jejich evidenci a průběžně 

je aktualizuje. Každá přijatá žádost je posuzována přijímací komisí složenou ze sociálních 

pracovnic, staničních sester a vrchní sestry. Patří-li zájemce do cílové skupiny, je písemně 

informován o zařazení do evidence žadatelů. Nesplňuje-li žadatel podmínky pro přijetí 

do Domova pro seniory Chýnov, je mu písemně oznámeno, z jakého důvodu nebyla jeho žádost 

zařazena do evidence žadatelů. 

 

V roce 2020 bylo přijato celkem 189 žádostí. O službu domov pro seniory požádalo celkem 

130 žadatelů a o službu domov se zvláštním režimem 59 žadatelů (viz Graf č. 6). 
 

 

Graf 6: Počet přijatých žádostí o poskytování sociální služby v roce 2020 

 

 
 

Před přijetím do domova je u žadatele provedeno sociální šetření sociální pracovnicí a zdravotní 

sestrou v místě jeho současného pobytu. Žadatel nebo jeho blízká osoba je seznámena 

s pravidly a chodem domova, obě strany si vzájemně poskytnou informace, které jsou pro ně 

důležité před zahájením poskytování služby. 

 

Snahou pečujícího personálu je prožití aktivního života uživatelů. Personál se zajímá o jejich 

přání, potřeby a požadavky, zájmy a záliby, o prostředí, kde dosud žili, a především o rodinné 

vazby, které jsou pro mnohé prioritou. V péči o uživatele je důležitá komunikace a spolupráce 

s rodinou nebo jeho blízkými osobami. Ze získaných informací se následně tvoří individuální 

plán. 

 

Na jaře do dění domova zasáhla pandemie onemocnění Covid-19. 3. března se Domov uzavřel 

veřejnosti a návštěvám. Tento nepříznivý stav znemožnil uskutečnit většinu kulturních 

a společenských akcí. Jelikož senioři jsou nejohroženější skupinou, byla zavedena preventivní 

opatření zamezující šíření onemocnění, byly dodržovány doporučené postupy a omezení. 
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Po dobu trvání nouzového stavu probíhaly aktivity individuálně za přísných epidemiologických 

opatření. 

 

Pro uživatele byly zakoupeny tablety pro zprostředkovní online videohovorů s jejich rodinami 

a blízkými přáteli. 

 

S nadcházejícím létem epidemie zeslábla a přišlo rozvolnění. To umožnilo uskutečnění 

několika výletů a kulturních akcí. 

 

Na podzim se situace spojená s onemocněním Covid-19 opět výrazně zhoršila a Domov 

pro seniory Chýnov se v polovině září znovu uzavřel. Opětovně byly zprostředkovávány 

uživatelům videohovory prostřednictvím tabletů, oblíbeného prostředku komunikace mezi 

uživateli a rodinami v této nelehké době. Jelikož byl o online hovory velký zájem a všechny 

aktivity mohly probíhat jen individuálně, byl posílen tým ergoterapie o dvě aktivizační 

pracovnice. 

 

Jako každoročně se Domov pro seniory Chýnov zapojil do projektu Českého rozhlasu, 

Ježíškova vnoučata.  

 

„Úsměv do schránky“ je projekt studentské neziskové organizace Mise naděje, do kterého 

se Domov pro seniory Chýnov přihlásil. Cílem této organizace je pomáhat lidem, třeba i formou 

zaslané pohlednice. Uživatelé z domovů pro seniory tak dostávají milé pozdravy od jednotlivců 

či skupin rozdílných věkových kategorií z různých koutů České republiky. 

 

 

5.4. Úhrady za pobyt a stravu 

 
V roce 2020 se Sazebník poskytovaných služeb nezměnil. Od listopadu došlo ke zrušení 

poplatků za fakultativní služby. 
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Tabulka č. 3: Sazebník poskytovaných služeb 

 

Místo poskytování sociální služby Chýnov 

domov pro seniory a domov se zvláštním režimem 

 
Budova A, B a C 

Jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením 

 

Počet lůžek 

Denní platba Kč 
Měsíční platba 

Kč 
Ubytování Stravování Celkem 

1 210 Kč 170 Kč 380 Kč 11 400 Kč 

2 200 Kč 170 Kč 370 Kč 11 100 Kč 

 

Budova B a C 

Jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje se společným sociálním zařízením 

 

Počet lůžek 

Denní platba Kč 
Měsíční platba 

Kč 
Ubytování Stravování Celkem 

1 180 Kč 170 Kč 350 Kč 10 500 Kč 

2 160 Kč 170 Kč 330 Kč 9 900 Kč 

 

Místo poskytování sociální služby Budislav 

domov pro seniory 

 

Počet lůžek 

Denní platba Kč 
Měsíční 

platba Kč 
Ubytování Stravování Celkem 

jednolůžkový, 

dvoulůžkový 
150 Kč 170 Kč 320 Kč 9 600 Kč 

vícelůžkový 140 Kč 170 Kč 310 Kč 9 300 Kč 

 

 

5.5. Volnočasové aktivity 

 
Aktivizace uživatelů v Domově pro seniory Chýnov je prováděna pracovníky zajišťující 

aktivizaci buď samostatně, nebo s více uživateli najednou. Uživatelům jsou nabízeny různorodé 

aktivity dle plánovaného programu na daný měsíc. Program je k dispozici všem uživatelům 

na informačních místech v domově. Cílem volnočasových aktivit je zachování soběstačnosti 

a posílení psychické i fyzické kondice uživatelů. K dispozici jim jsou společenské místnosti 

vybavené kuchyňkou a televizí, knihovna, venkovní terasy, posezení v altánu, parku nebo 
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na nádvoří domova. Uživatelé mají možnost si v domově nakoupit. Pravidelně dochází 

do domova kadeřnice a pedikérka. 

 

Velký zájem je o bohoslužby, které se konají přímo v domově, během letních měsíců v místním 

kostele. 

 

Uživatelé se rádi vracejí k činnostem, které dělali dříve ve svých domácnostech a které umějí. 

Mezi oblíbené aktivizační činnosti patří pečení tradičního pečiva, zahradničení, ruční práce, 

vyřezávání ze dřeva, pletení košíků z pedigu, atd. 

 

Volnočasové aktivity jsou prováděny v těchto oblastech: 

 

• trénování paměti – poznávací a společenské hry, 

• reminiscenční terapie – vzpomínání, 

• pohybová terapie – cvičení a relaxace, nácvik jemné a hrubé motoriky, 

• smyslová a zahradní terapie – zahradničení, pěstování zeleniny, květin a bylinek 

v mobilních záhonech umístěných na venkovních terasách, 

• aromaterapie – poznávání a vnímání vůní, 

• arteterapie – výtvarné a tvořivé činnosti, 

• canisterapie – návštěva terapeutických psů z dobrovolnického centra Hafík, o. s., 

• společenské aktivity: 

o procházky do přírody, 

o tematické výlety, 

o sportovní hry pro seniory např. iBoccia, kuželky, 

o mezigenerační setkávání s dětmi z mateřských a základních škol, 

o návštěvy divadla, koncertů a výstav, 

o promítání filmů ve společenské místnosti, 

o oslava každoročních svátků spojená s dodržováním zvyků a tradic, 

o udržování přátelství a spolupráce s ostatními zařízeními sociálních služeb. 

 

 

5.6. Dobrovolnická činnost 

 
Domov pro seniory Chýnov spolupracuje s Dobrovolnickým centrem ADRA v Českých 

Budějovicích. Působí zde tři dobrovolnice na základě smluvního vztahu. V letošním roce byla 

dobrovolnická činnost z důvodu pandemie onemocnění Covid-19 pozastavena. 
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5.7. Přehled kulturních a společenských akcí uskutečněných v roce 2020 
 

Leden 2020 

3. 1. Mše svatá v Chýnově 

6. 1. Společný trénink v i Boccii v Budislavi 

8. 1. Turnaj v i Boccii – České Budějovice 

8. 1. „Mrazík“ – promítání pohádky 

9. 1. Trénování paměti 

14. 1. Canisterapie 

15. 1.   „Král Šumavy“ – promítání filmu pro pamětníky 

15. 1. Tvořivé odpoledne – šicí dílna 

22. 1.   „S Tebou mě baví svět“ – promítání filmu 

23. 1. Trénování paměti 

23. 1. Mše svatá v Budislavi 

24. 1. Hudební vystoupení manželů Molíkových 

28. 1. Canisterapie 

29. 1.   „Zázraky přírody“ – promítání dokumentu 

30. 1. Společná oslava narozenin uživatelů narozených v měsíci lednu 

 

Únor 2020 

5. 2. „Baba na zabití“ – promítání filmové komedie 

7. 2. Mše svatá v Chýnově 

11. 2. Canisterapie 

12. 2.  „Chalupáři“ – promítání 1. dílu seriálu 

13. 2.  Návštěva uživatelů ze stacionáře Klíček Záluží 

7. 2. Mše svatá v Budislavi 

19. 2. Turnaj v i Boccii – České Budějovice 

19. 2.   „Planeta Země“ – promítání dokumentu 

20. 2. Hravé dopoledne s dětmi z MŠ Chýnov 

20. 2.   Promítání - „Muzikál Dracula“ 

21. 2. Výlet do Černovic 

25. 2. Masopustní zábava – v Chýnově s kapelou Chýnovanka, v Budislavi „Rej masek“ 

26. 2.  „Chalupáři“ – promítání 2. dílu seriálu 

27. 2. Společná oslava narozenin uživatelů narozených v měsíci únoru 

 

Březen 2020 

2. 3. Tvořivé dopoledne – šicí dílna 

4. 3. „Bílá tlapka“ – promítání filmu 

6. 3. Mše svatá 

10. 3. Oslava MDŽ – posezení s harmonikou 

11. 3.  „Chalupáři“ – promítání 4. dílu seriálu 

16. 3. Trénink v i Boccii 

24. 3. Vysévání semínek 

26. 3. Oslava narozenin uživatelů narozených v měsíci březnu 

 

Aktivizační činnosti probíhaly od poloviny března do konce června individuálně, převážně 

na pokojích uživatelů nebo ve venkovních prostorách. 
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Červenec 2020 

1. 7. „Slunce, seno, jahody“ – promítání první části trilogie 

3. 7.  Mše svatá v Chýnově 

7. 7. Canisterapie 

8. 7. „Třicet případů majora Zemana“ – promítání 1. dílu seriálu 

16. 7. Trénink kuželek 

15. 7. „Galapágy“ – filmový dokument 

16. 7. Trénink pétanque 

21. 7. Canisterapie 

22. 7. „Křtiny“ – vzpomínka na herce Miloše Kopeckého 

23. 7. Trénink paměti – hra Bingo 

29. 7. „Třicet případů majora Zemana“ – promítání 2. dílu seriálu 

30. 7. Oslava narozenin uživatelů narozených v měsíci červenci 

 

Srpen 2020 

5. 8. „Ať žije nebožtík“ – promítání filmu pro pamětníky 

7. 8.  Mše svatá v kostele Nejsvětější Trojice v Chýnově 

11. 8. Paměťové hry 

11. 8. Skupinová vycházka do Hlavňova 

12. 8. „Jeskyně“ – filmový dokument 

12. 8.  Hudební vystoupení DUA AMG na nádvoří v Budislavi 

18. 8. Výlet do Bechyně 

19. 8. „Třicet případů majora Zemana“ – promítání 3. dílu seriálu 

21. 8. „Kempování dnes“ – ukázka kempingového vybavení 

23. 8. Muzikanti z jižních Čech – koncert dechové kapely na nádvoří domova v Chýnově 

25. 8. Canisterapie 

26. 8. Výlet do Kamenice nad Lipou – procházka a ochutnávka piva v pivovarské restauraci 

 

Září 2020 

2. 9. „Babí léto“ – promítání filmu 

3. 9. Výlet do Netěchovic – jihočeské zemědělské muzeum 

4. 9. Mše svatá v kostele Nejsvětější Trojice v Chýnově 

8. 9. Canisterapie 

9. 9. „Podivuhodnosti země“ – přírodopisný dokument 

10. 9. Sportovní hry v parku 

10. 9. Mše svatá v Budislavi 

16. 9. „Třicet případů majora Zemana“ – promítání 4. dílu seriálu 

17. 9. Výlet do Tábora – procházka kolem Jordánu 

22. 9. Canisterapie 

23. 9. „Kde ze země tryská nový život“ – přírodopisný dokument 

24. 9. Oslava narozenin uživatelů narozených v měsíci září 

 

Od poloviny měsíce září se opět zpřísnila proti epidemiologická opatření a aktivizační činnosti 

probíhaly pouze individuálně za dodržení všech vydaných opatření. 
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6. Zdravotní úsek 
 

Nedílnou součástí sociálních služeb je poskytování lékařské, zdravotní, ošetřovatelské a přímé 

péče. 

 

 

6.1. Lékařská péče 

 
Lékařskou péči na pracovišti Chýnov zajišťuje praktický lékař. Ordinuje 2x týdně vždy 

v pondělí od 14:00 hodin do 16:00 hodin a ve čtvrtek od 14:00 hodin do 16:00 hodin. Psychiatr 

dochází do Domova pro seniory Chýnov 1x za měsíc – vždy první pátek v měsíci od 9:00 hodin 

do 13:00 hodin. Lékařskou péči na pracovišti Budislav zajišťuje praktický lékař 1x za 14 dnů 

ve středu od 9:00 hodin do 15:00 hodin a psychiatr každou druhou středu v měsíci od 7:00 hodin 

do 12:00 hodin. 

 

Informace o aktuálním zdravotním stavu uživatele podá lékař ve výše zmiňovaných ordinačních 

hodinách, nebo po domluvě pouze osobám, které si přeje uživatel informovat. V akutních 

případech mimo ordinační hodiny zajišťuje lékařskou péči zdravotnická záchranná služba. 

Lékařská péče je poskytována na základě smluvního vztahu s lékařem. Další odborná péče 

je zajišťována lékaři specialisty v odborných ambulancích na základě objednání uživatele. 

Lékařská péče je hrazena zdravotními pojišťovnami. Doplatky na předepsané léky nebo 

zdravotnické pomůcky si uživatel hradí sám. Doprava na vyšetření je zajišťována na základě 

vystavené žádanky praktickým lékařem dopravní službou nebo dle možností služebním autem. 

Každý uživatel má možnost při nástupu do domova si ponechat svého praktického lékaře. 

Pokud se tak stane, musí si všechna lékařská vyšetření a medikaci zajistit sám nebo s pomocí 

rodiny. 

 

 

6.2. Zdravotní a ošetřovatelská péče 
 

Všeobecné zdravotní sestry a praktická sestra poskytují uživatelům zdravotní a ošetřovatelskou 

péči v odbornosti 913 v sociálních službách. Tato péče je poskytována 24 hodin denně. 

Zdravotní výkony provádí sestra na základě ordinace lékaře. Výkony jsou vykazovány 

na zdravotní pojišťovny. Všeobecné sestry se podílí na prevenci onemocnění včasnou 

diagnostikou. Ošetřovatelská péče je zaměřená na podporu, udržení zdraví, rozvoj soběstačnosti 

a zmírnění utrpení nevyléčitelného člověka a zajištění klidného umírání. Součástí této péče 

je i péče rehabilitační. Provádí se formou individuální nebo skupinové terapie. Ošetřovatelská 

rehabilitace se zaměřuje na zachování soběstačnosti uživatele co nejdéle. Rehabilitační péči 

zajišťuje fyzioterapeut na základě ordinace lékaře. Do jeho náplně patří např. polohování 

imobilních uživatelů, pasivní cvičení na lůžku k udržení kloubního rozsahu svalové síly, 

prevence dekubitů, aktivní cvičení včetně skupinového, poúrazová rehabilitace po zlomeninách 

např. krčku, dále thermoterapie, magnetoterapie, aromaterapie, nácvik chůze s využitím 

kompenzačních pomůcek, využití technik měkkých tkání, reflexní terapie a mobilizační 

techniky. 
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6.3. Přímá obslužná péče 

 
Přímou obslužnou péči zajišťují v nepřetržitém provozu 24 hodin denně kvalifikovaní 

pracovníci v sociálních službách. Základní metodou poskytování přímé péče uživatelům 

je individuální plánování průběhu služby. Při plánování zaměstnanci vychází z osobních přání, 

potřeb a cílů uživatele. Cílem poskytované péče je motivace uživatelů k využití vlastních 

schopností co možná nejdéle. Vždy jsou zohledněny individuálně vlastní zdroje a schopnosti 

uživatele. Pracovníci mají k dispozici pomůcky, které jim usnadňují práci a zvyšují i komfort 

uživatele, jako např. pomůcky k polohování, antidekubitní matrace.  

 

Zaměstnanci ošetřovatelského úseku se pravidelně vzdělávají tak, aby splňovali podmínky 

způsobilosti k výkonu svého povolání. 
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7. Hospodaření organizace 
 

Organizace hospodaří se svěřeným majetkem uvedeným v přílohách ke zřizovací listině včetně 

majetku získaného vlastní činností nebo darem, tj. i s peněžními prostředky získanými vlastní 

činností, přijatými ze státního rozpočtu, z rozpočtu zřizovatele, prostředky svých fondů, 

peněžními dary od fyzických a právnických osob.  

 

Organizace se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění a dalšími souvisejícími platnými 

právními úpravami a vnitřními předpisy zřizovatele. 

 

Domov pro seniory Chýnov provozuje dvě sociální služby: domov pro seniory a domov 

se zvláštním režimem. Současně je v souladu se zřizovací listinou vykonávaná vedlejší 

hospodářská činnost, spočívající ve vaření obědů pro cizí strávníky. 

 

Hospodaření organizace se řídí rozpočtem nákladů a výnosů hlavní činnosti, odpisovým plánem 

a plánem pořízení investic a oprav, které schvaluje Rada Jihočeského kraje. Organizace 

zajištuje účelné a hospodárné využívání finančních prostředků a plnění závazných ukazatelů. 

Údaje o hospodaření vycházejí z účetní a skladové evidence, dále z ekonomických rozborů 

v rámci účetní závěrky k 31. 12. 2020.  

 

V roce 2020 hospodařila organizace Domov pro seniory Chýnov s kladným výsledkem 

hospodaření ve výši 55.044,24 Kč.  

 

 

Tabulka č. 4: Výsledek hospodaření v Kč 

 

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti 1.497,23 

Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti 53.547,01 

Daň z příjmů 0,00 

 

Celková výše nákladů činila 70.008.185,59 Kč, celková výše výnosů činila 70.063.229,83 Kč. 

Náklady z hlavní činnosti byly čerpány ve výši 101,41 % rozpočtovaných a výnosy z hlavní 

činnosti byly tvořeny ve výši 101,41 % rozpočtovaných. Přečerpání bylo z důvodu 

mimořádných finančních dotací, nákupu ochranných pomůcek a bezúplatně přijatých OOPP 

v souvislosti s epidemií onemocnění Covid-19.  

 

Nejvýznamnější nákladovou položkou byly mzdové náklady včetně zdravotního a sociálního 

pojištění, dále náklady na potraviny, energie. Podstatnou část nákladů tvořily i odpisy majetku 

organizace. 
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Tabulka č. 5: Náklady organizace a jejich členění v Kč 

 

Náklady celkem 
Hlavní činnost  Vedlejší činnost 

68.990.122,25 1.018.063,34 

Spotřeba materiálu 3.469.374,35 12.535,03 

Spotřeba potravin 4.018.839,36 581.419,02 

Spotřeba energie 2.782.507,08 60.230,63 

Opravy a udržování 421.438,65 2.875,81 

Cestovné 2.310,00  

Náklady na reprezentaci 1.678,00  

Ostatní služby 2.723.843.91 14.768,29 

Mzdové náklady 38.685.353,00 243.078,00 

Zákonné sociální pojištění 12.777.643,00 82.160,00 

Jiné sociální pojištění 154.127,00  

Zákonné sociální pojištění 1.092.298,90 4.861,56 

Daně a poplatky 22.663,00  

Ostatní náklady 170.161,45  

Odpisy DHM 2.408.673,00 16.135,00 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 259.211,55  

 

Rozhodujícími příjmy organizace byly úhrady od uživatelů za pobyt a stravu, dále příspěvky 

na péči od Úřadu práce, platby od zdravotních pojišťoven za poskytovanou zdravotní péči 

uživatelům. S pokračující epidemií Covid-19 byly fakturovány výkony u uživatelů 

a zaměstnanců přicházejících do přímého styku s uživateli za provedená vyšetření 

na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím antigenních testů (od 1. 11. 2020). 

 

 

Tabulka č. 6: Příjmy od zdravotních pojišťoven v Kč  

 

Pojišťovna – výkony zdravotní péče 3.725.014,08 

Všeobecná zdravotní pojišťovna 2.612.121,60 

Vojenská zdravotní pojišťovna 466.556,87 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 375.541,39 

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra 201.501,54 

Oborová zdravotní pojišťovna 69.292,68 

Pojišťovna – antigenní testy 163.215,36 

Všeobecná zdravotní pojišťovna 101.391,36 

Vojenská zdravotní pojišťovna 22.050,56 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 29.057,28 

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra 9.273,60 

Oborová zdravotní pojišťovna 1.442,56 

 



Výroční zpráva 2020  23 
Domov pro seniory Chýnov 

 

Tabulka č. 7: Výnosy organizace a jejich členění v Kč  

 

Výnosy celkem 
Hlavní činnost  Vedlejší činnost 

68.991.619,48 1.071.610,35 

Prodej vlastních výrobků 1.480,00  

Úhrady uživatelů za pobyt a stravu 13.799.704,00  

Příspěvek na péči 12.187.325,00  

Fakultativní služby 11.113,00  

Příjmy od zdravotních pojišťoven 3.888.229,44  

Stravování zaměstnanců a cizích strávníků 437.906,79 1.071.610,35 

Nájemné 5.918,68  

Výnosy z prodeje DHM 500,00  

Čerpání fondů 81.698,55  

Ostatní výnosy 881.961,65  

Neinvestiční příspěvek od zřizovatele 11.600.000,00  

Pojistné plnění od Hasičské vzájemné 

pojišťovny  
147.601,00  

Dotace pro podporu sociálních služeb  21.423.000,00  

Dotace Města Chýnov 25.000,00  

Dotace na odměny zaměstnanců 2.056.261,00  

Dotace na ohodnocení zdravotníků 454.116,22  

Dotace na vysílání DVB-T2 83.511,15  

Dotace na kompenzaci vícenákladů (program 

podpory D, E) 
1.841.911,00  

Provedené testování návštěv a uživatelů (dohad) 64.382,00  

 

Na základě usnesení Zastupitelstva a Rady Jihočeského kraje, byl schválen a poskytnut 

neinvestiční příspěvek s dofinancováním na krytí provozních nákladů včetně odpisů organizace 

v celkové výši 11.600.000,00 Kč, který byl použit na krytí odpisů hmotného majetku a jiných 

provozních nákladů (spotřeba vody, plynu, elektrické energie, pevného paliva, platy včetně 

odvodů zdravotního a sociálního pojištění). 

 

V roce 2020 organizace čerpala tyto poskytnuté dotace:  

 

a) neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí (dále 

jen „MPSV“) poskytnutá prostřednictvím Jihočeského kraje pro podporu poskytování 

sociálních služeb ve výši 21.423.000,00 Kč na níže uvedené služby: 

 
domovy pro seniory                                13.246.000,00 Kč 

domovy se zvláštním režimem             8.177.000,00 Kč 

 

Dotace byla vyčerpána v plné výši na platy včetně odvodů zdravotního a sociálního pojištění. 
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b) dotace od Města Chýnov na zajištění chodu organizace ve výši 25.000,00 Kč byla opětovně 

použita na pořízení evakuačních podložek 

c) účelová dotace MPSV na mimořádné odměny zaměstnanců v souvislosti s výkonem 

povolání v období epidemie Covid-19 (program dotace C) ve výši 2.056.261,00 Kč 

na služby: 

 
domovy pro seniory                                1.397.477,00 Kč 

domovy se zvláštním režimem             658.784,00 Kč 

 

Odměny byly vyplaceny za skutečně odpracované hodiny nezdravotnickému personálu 

v organizaci, z dotace byly hrazeny povinné odvody. 

 

d) účelová dotace Ministerstva zdravotnictví (dále jen „MZ“) na ohodnocení zdravotnických 

pracovníků v souvislosti s epidemií Covid-19 ve výši 454.116,22 Kč na služby: 

 
domovy pro seniory                                290.042,38 Kč 

domovy se zvláštním režimem             164.073,84 Kč 

 

Ohodnocení bylo vyplaceno za skutečně odpracované hodiny zdravotnickým pracovníkům, 

z dotace byly hrazeny povinné odvody. 

 

e) dotace "Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční 

podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2" ve výši  

83.511,15 Kč. Dotací byla částečně pokryta dodávka a montáž anténních systémů, nákup 

set-top boxů a TV přijímačů.  

 

f) účelová dotace MPSV na kompenzaci vícenákladů, výpadků zdrojů a kompenzační platbu 

pro zaměstnance sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID-19 (program podpory 

D) ve výši 435.396,00 Kč na služby: 

 
domovy pro seniory                                265.732,00 Kč 

domovy se zvláštním režimem             169.664,00 Kč 

 

g) účelová dotace MPSV na kompenzaci vícenákladů, výpadků zdrojů v souvislosti 

s epidemií COVID-19 (program podpory E) ve výši 1.406.515,00 Kč na služby: 

 
domovy pro seniory                                761.531,00 Kč 

domovy se zvláštním režimem             644.984,00 Kč 

 

Dotace (program podpory D, E) byly použity na úhradu nákupu osobních ochranných 

prostředků, desinfekcí, úklidových a čistících prostředků, DDHM, odvoz nebezpečného 

odpadu, na osobní náklady a dorovnání výpadku příjmů. 

 

Rozbor rozpočtu nákladů a výnosů hlavní činnosti a jeho čerpání v roce 2020 je uveden 

v Příloze č. 3. 
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Tabulka č. 8: Fondy organizace v Kč 

 

Ukazatel 
Stav 

k 1. 1. 2020 

Stav 

k 31. 12. 2020 
Změna stavu 

Fond odměn                                      73.706,00 73.706,00 0,00 

Fond kulturních a sociálních potřeb  563.572,09 710.883,97 147.311,88 

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH                               383.936,59 417.420,29 33.483,70 

Rezervní fond z ostatních titulů                               567.455,23 567.749,68 294,45 

Fond investic                                   16.541.217,49 18.892.767,49 2.351.550,00 

Celkem 18.129.887,40 20.662.527,43 2.532.640,03 

 

 

7.1. Fond odměn 
 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že fond byl v průběhu roku bez přírůstků a čerpání. 

 

 

7.2. Fond kulturních a sociálních potřeb 
 

Fond kulturních a sociálních potřeb byl tvořen základním přídělem ve výši 2 % z objemu 

mzdových prostředků v částce 768.359,38 Kč. Z fondu byly hrazeny zaměstnancům příspěvky 

na stravování a penzijní připojištění, dále byl fond čerpán na peněžní dary k životním jubileím 

zaměstnanců. 

 

 

7.3. Rezervní fond 
 

Rezervní fond byl v roce 2020 tvořen přídělem ve výši 33.483,70 Kč ze zlepšeného výsledku 

hospodaření z roku 2019. 

 

Rezervní fond z ostatních titulů byl tvořen finančními dary ve výši 81.993,00 Kč. Dary byly 

použity na aktivity uživatelů s využitím pro zkvalitnění poskytování sociálních služeb, 

a to v souladu s darovacími smlouvami.  

 

V roce 2020 Domov pro seniory Chýnov obdržel věcné dary v hodnotě 881.961,60 Kč. Jednalo 

se především o osobní ochranné pomůcky, zdravotnický materiál a další vybavení potřebné 

k řešení a prevenci epidemie onemocnění Covid-19. Všem dárcům patří upřímné poděkování. 

 

 

7.4. Fond investic 
 

Fond investic byl pravidelně tvořen měsíčními odpisy hmotného dlouhodobého majetku ve výši 

2.424.808,00 Kč.  

 

Pořizování investičního majetku probíhalo v souladu se schváleným plánem pořízení investic 

a oprav na rok 2020.   
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Z Fondu rozvoje sociální oblasti Jihočeského kraje byl poskytnut investiční příspěvek na akci:  

 projekt pro výstavbu nového ubytovacího pavilonu 78.650,00 Kč. 

 

Z vlastních zdrojů organizace byla financována do stravovacího provozu:  

 stolní řezačka masa 73.258,00 Kč. 

 

Organizace zajistila řádné krytí všech fondů finančními prostředky. 

 

 

7.5. Inventarizace majetku 
 

Ke dni 31. 12. 2020 byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků organizace 

dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci 

majetku a závazků a dle plánu inventur pro rok 2020. 

 

Při inventuře nebyly shledány žádné inventarizační rozdíly, žádné závazky nebo pohledávky 

vhodné k odepsání.  

 

Celková zpráva o provedené inventarizaci včetně všech příloh je uložena v organizaci. 
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8. Zaměstnanci organizace  
 

 

Tabulka č. 9: Počty zaměstnanců jednotlivých pracovních pozic 

 

Pracovní pozice 
Počet 

zaměstnanců 

Z toho zaměstnanců 

Chýnov Úvazek Budislav Úvazek 

Ředitel 1     

Vrchní sestra 1 1 1   

Všeobecná sestra 10 6 1 4 1 

Všeobecná sestra 2 1 0,75 1 0,75 

Fyzioterapeut 1 1 0,75   

Staniční sestra 3 2 1 1 1 

Pracovník přímé obslužné péče 38 26 1 12 1 

Pracovník přímé obslužné péče 1   1 0,5 

Koordinátor úklidu a prádelny 1 1 1   

Administrativní a spisový 

pracovník 
1 1 0,875 

  

Uklízečka 12 7 0,875 5 1 

Prádelnice 1   1 0,875 

Údržbář 4 2 1 2 1 

Vedoucí stravovacího provozu 1 1 1   

Kuchařka 8 6 1 2 1 

Pomocný kuchař 1 1 1   

Vedoucí ekonomického úseku 1 1 1   

Hlavní účetní 1 1 1 
 

 

Mzdová a skladová účetní 2 2 1   

Účetní 2 1 1 1 1 

Vedoucí sociálního úseku 1 1 1   

Sociální pracovník 1 1 1   

Pracovník v sociálních službách 

nepedagogická činnost 
6 5 1 

1 1 

Celkem 100 69 66,5 31 29,125 

 

Počet zaměstnanců se v průběhu roku 2020 oproti roku 2019 navýšil o 2 pracovníky přímé 

obslužné péče, 2 pracovníky v sociálních službách se základní výchovnou nepedagogickou 

činností, 1 pracovník úklidu, 1 pomocný kuchař.  

 

Průměrný měsíční plat činil 35.883,- Kč, průměrný měsíční plat pracovní pozice pracovník 

přímé obslužné péče, což je stěžejní pracovní pozice pro poskytování sociálních služeb domov 

pro seniory a domov se zvláštním režimem s nejvyšším počtem zaměstnanců byl 34.373,- Kč. 

Průměrný měsíční plat pracovní pozice všeobecná sestra, která je stěžejní z hlediska 

ošetřovatelské péče, byl v roce 2020 43.970,- Kč. 
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Tabulka č. 10: Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k 31. 12. 2020 

 
Věková struktura 

zaměstnanců 
Muži Ženy Celkem Muži v % Ženy v % Celkem v % 

do 20 0 1 1 0,00 1,00 1,00 

od 21 do 30 2 8 10 2,00 8,00 10,00 

od 31 do 40 1 10 11 1,00 10,00 11,00 

od 41 do 50 5 34 39 5,00 34,00 39,00 

od 51 do 60 2 33 35 2,00 33,00 35,00 

61 a více 2 2 4 2,00 2,00 4,00 

Celkem 12 88 100 12,00 88,00 100,00 

 

 

Tabulka č. 11: Počet zaměstnanců v roce 2020 

 

  Počet 

Zaměstnanci, kteří v roce 2020 byli přijati  13 

Zaměstnanci, kteří v roce 2020 odešli  5 

Dohodou  3 

Výpověď zaměstnavatele  2 

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době  0 

Pracovní poměr na dobu určitou  0 

Zaměstnanci k 31. 12. 2020  100 

 

 

Tabulka č. 12: Mzdové náklady, zákonné a jiné sociální pojištění v Kč 

 

Mzdové náklady celkem 

38.928.431,00 

Hlavní činnost  Vedlejší činnost 

38.685.353,00 243.078,00 

Pracovní smlouvy 37.628.095,00 243.078,00 

Odstupné 0,00  

Dohody o pracovní činnosti 131.134,00  

Dohody o provedení práce 379.328,00  

Náhrady pracovní neschopnosti 546.796,00  

Zákonné sociální pojištění celkem 
12.859.803,00 

12.777.643,00 82.160,00 

Sociální pojištění 9.375.042,00 60.283,00 

Zdravotní pojištění 3.402.601,00 21.877,00 

Jiné sociální pojištění celkem 154.127,00  
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Tabulka č. 13: Zákonné sociální náklady v Kč 

 

Sociální náklady celkem 

1.097.160,46 

Hlavní činnost  Vedlejší činnost 

1.092.298,90 4.861,56 

Příděl do FKSP                                                  763.497,82 4.861,56 

Preventivní péče o zaměstnance                        27.350,00  

Osobní ochranné pracovní prostředky              176.755,08  

Vzdělávání zaměstnanců   124.696,00  

 

 

8.1. Vzdělávání zaměstnanců 

 
Pravidelné vzdělávání probíhá v organizaci dle vzdělávacího plánu v souladu se zákonem  

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění. Je zajišťováno průběžné vzdělávání 

formou účastí na akreditovaných kurzech, školících akcích konaných v organizaci. 

Zaměstnanci se vzdělávají i mimo zařízení v odborných seminářích, kurzech, vzdělávacích 

cyklech.  

 

Z důvodu epidemie Covid-19 byly vzdělávací kurzy v roce 2020 částečně omezeny, probíhaly 

webové semináře a školení.   
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9. Stravovací provoz 
 

V uplynulém roce 2020 byl stravovací provoz, tak jako všechny oblasti života, ovlivněn 

epidemií onemocnění Covid-19. To s sebou neslo výrazné narušení společenského dění, 

pravidelného setkávání uživatelů, jejich oslav či narozenin, akcí s ostatními úseky organizace, 

avšak běžný chod provozu a cíle zůstaly naplněny a zachovány.  

 

Hlavním cílem stravovacího provozu stále zůstává především vytvoření vhodných podmínek 

k zajištění nutričně vyvážené stravy, která zároveň vyhovuje potřebám uživatelů, přihlíží 

k tradicím či aktuálním situacím a respektuje jejich přání. 

 

Obdobně jako v minulých letech bylo realizováno školení zaměstnanců stravovacího provozu 

na téma hygienického minima a požadavků ohledně správnosti výrobní a hygienické praxe 

(HACCP). V oblasti bezpečnosti byly vykonány revize a servis všech elektrických  

a plynových spotřebičů, výtahu a hasicích přístrojů včetně požárních uzávěrů. Na podzim 

proběhl nákup nového mlýnku na maso, což nyní napomáhá k jeho kvalitnějšímu zpracování. 

 

Epidemie Covid-19 se bohužel v roce 2020 dotkla i personálního obsazení stravovacího 

provozu, což bylo řešeno přijetím zaměstnance na dohodu o provedení práce.  
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10. Kontroly v organizaci 
 

 

10.1. Vnitřní kontroly  
 

V průběhu celého roku byla zajišťována vnitřní kontrolní činnost všech finančních  

a majetkových operací (předběžná, průběžná a následná řídící kontrola) v souladu s platnými 

předpisy o finanční kontrole.  

 

 

10.2. Kontroly provedené jinými kontrolními orgány  

 
a) 2. 3. – 5. 3. 2020 Jihočeský kraj – oddělení interního auditu a kontroly. 

Kontrola registru smluv za rok 2018 a 2019, kontrola vnitřního kontrolního systému 

organizace. 

 

b) 22. 7. 2020 Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje České Budějovice. 

Kontrola na proočkovanost uživatelů proti pneumokokovým nákazám – pracoviště 

Chýnov a Budislav. 

 

Žádnou z kontrol nebyly shledány žádné vážné nedostatky, organizaci nebyly uloženy pokuty. 
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11. Závěr 
 

Na úplný závěr bych ráda touto cestou poděkovala všem zaměstnancům, kteří přispěli svou 

činností k vytváření stávajícího zázemí a úrovně poskytované služby uživatelům a zároveň 

připojuji poděkování i všem dárcům, sponzorům a dobrovolníkům.  

 

 

 

                                                                                                         
              Jana Zadražilová 

           pověřená vedením organizace   
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12. Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací 
 

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu 

k informacím") je Domovu pro seniory Chýnov jako povinnému subjektu uloženo  

do 1. března zveřejnění Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací  

za předcházející kalendářní rok, která má obsahovat: 

 

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti  

 v roce 2020 nebyla doručena žádná žádost o poskytnutí informace, 

 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 

 v roce 2020 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí 

informace, 

 

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti 

rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled 

všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními  

o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní 

zaměstnance a nákladů na právní zastoupení 

 v roce 2020 nebylo vedeno žádné soudní řízení na přezkoumání rozhodnutí v oblasti 

poskytování informací, 

 

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí 

výhradní licence 

 v roce 2020 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence, 

 

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich 

vyřízení 

 v roce 2020 nebyla podána žádná stížnost, 

 

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 

 zveřejňování informací Domova pro seniory Chýnov je zajištěno prostřednictvím 

webových stránek www.dschynov.cz či sdělovacích prostředků. Rovněž bylo 

poskytnuto blíže nespecifikované množství informací podaných v rámci běžné praxe, 

nevyžádaných dle výše uvedeného zákona. 

 

 

Zveřejňování informací prostřednictvím webových stránek: 

 

Adresa: www.dschynov.cz 

 

Zveřejněny jsou tyto dokumenty: 

 Zřizovací listina Domova pro seniory Chýnov, 

 žádost o poskytování sociální služby – formulář, 

 vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele – formulář, 

 sazebník poskytovaných služeb, 

 Domácí řád, 
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 informace k pobytu v Domově pro seniory Chýnov, 

 druhy poskytovaných sociálních služeb a jejich charakteristika, 

 cílová skupina uživatelů, 

 poslání, předmět činnosti domova pro seniory, 

 poslání, předmět činnosti domova se zvláštním režimem, 

 výroční zprávy, 

 veřejné zakázky, 

 měsíční přehled o aktivizačních činnostech. 

 

 

Veškeré dokumenty a informace uveřejněné na webových stránkách jsou pravidelně 

aktualizovány a doplňovány. 
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13. Fotogalerie 2020 
 

Tyto fotografie jsou zde publikovány se souhlasem osob, které se na nich vyskytují.  

 

 

Fotografie č. 1: Uživatelka přesazuje květiny v rámci zahradní terapie 

 

 
 

 

Fotografie č. 2: Uživatelka při pečení koláčků 
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Fotografie č. 3: Posezení uživatelů v parku 

 

 
 

 

Fotografie č. 4: Společné cvičení v parku 
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Fotografie č. 5: Canisterapie 

 

 
 

 

Fotografie č. 6: Uživatelky při pečení bramboráků 
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Fotografie č. 7: Hudební vystoupení DUA AMG v Budislavi 

 

 
 

 

Fotografie č. 8: Vycházka do Hlavňova 
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Fotografie č. 9: Výlet do Kamenice nad Lipou 

 

 
 

 

Fotografie č. 10: Výlet do Zemědělského muzea v Netěchovicích 
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Příloha č. 1: Organizační schéma organizace 
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Příloha č. 2: Rozvaha k 31. 12. 2020 

 

 tis. Kč 

Aktiva celkem 133.964,35 

Stálá aktiva 74.736,34 

Dlouhodobý nehmotný majetek 415,20 

Oprávky k dlouhodobému nehmotného majetku -415,20 

Dlouhodobý hmotný majetek 144.119,27 

Oprávky k dlouhodobému hmotného majetku -69.382,93 

Oběžná aktiva 59.228,01 

Zásoby 666,03 

Krátkodobé pohledávky 27.464,15 

Krátkodobý finanční majetek 31.097,83 

  

Pasiva celkem 133.964,35 

Vlastní zdroje 96.431,85 

Jmění účetní jednotky 75.714,27 

Fondy účetní jednotky 20.662,53 

Hospodářský výsledek 55,05 

Cizí zdroje 37.532,50 

Krátkodobé závazky 37.532,50 
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Příloha č. 3: Rozpočet a čerpání nákladů a výnosů hlavní činnosti v roce 2020 

 

  
Ukazatel 

Schválený 
rozpočet rok 
2020 (tis. Kč) 

Skutečnost 
roku 2020  
(tis. Kč) 

Index 
skutečnost/ 

rozpočet 

Náklady celkem 68.031,30 68.990,10 101,41 

 Spotřeba materiálu  6.650,00 7.488,20 112,60 

 Spotřeba energie  3.280,00 2.782,50 84,83 

 Prodané zboží  0,00 0,00 0,00 

 Opravy a udržování  1.050,00 421,40 40,16 

 Cestovné  25,00 2,30 9,24 

 Náklady na reprezentaci  10,00 1,70 16,78 

 Ostatní služby  3.255,00 2.723,90 83,68 

 Mzdové náklady 36.757,90 38.685,40 105,24 

 v tom: platy zaměstnanců  35.977,90 37.628,10 104,59 

           OON   580,00 510,50 88,01 

 Zákonné sociální pojištění  12.323,40 12.777,60 103,69 

 Jiné sociální pojištění  155,00 154,10 99,43 

 Zákonné sociální náklady  1.170,00 1.092,30 93,36 

 Jiné sociální náklady  0,00 0,00 0,00 

 Daně a poplatky  30,00 22,70 75,67 

 Odpisy dlouhodobého majetku  2.370,00 2.408,70 101,63 

 Náklady z drobného dlouhodobého 
majetku  

700,00 259,20 37,03 

 Daň z příjmů  5,00 0,00 0,00 

 Ostatní náklady jinde neuvedené 250,00 170,20 68,06 

Výnosy celkem 68.031,30 68.991,70 101,41 

 Výnosy z prodeje vlastních výrobků  20,00 1,50 7,40 

 Výnosy z prodeje služeb  29.645,00 30.324,30 102,29 

 Výnosy z pronájmu  5,90 5,90 100,31 

 Výnosy z prodeje zboží  0,00 0,50 0,00 

 Čerpání fondů  40,00 81,70 204,25 

 Ostatní výnosy z činnosti  135,00 882,00 653,33 

Výnosy vybraných místních institucí 
z transferů v tom: 

38.185,40 37.695,80 98,71 

 příspěvek na provoz od zřizovatele   6.700,00 11.600,00 173,13 

 pojistné plnění 0,00 147,60 0,00 

 dotace DVB-T2 0,00 83,50 0,00 

 dotace ze státního rozpočtu a státních 
fondů 

31.460,40 25.839,70 82,13 

 příspěvek od obce   25,00 25,00 100,00 

 Ostatní výnosy jinde neuvedené  0,00 0,00 0,00 

Výsledek hospodaření hlavní činnosti 0,00 1,50  

Výsledek hospodaření hospodářské 
činnosti 

32,50 53,50  
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