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1. Úvodní slovo ředitelky organizace 

 

Vážené dámy a pánové, 

 

předložením výroční zprávy za rok 2015 bych Vás chtěla informovat o tom, jakým směrem se 

vyvíjela naše činnost zaměřená jak na zlepšování poskytovaných služeb, tak i na zlepšování 

prostředí pro pobyt uživatelů v Domově důchodců Dobrá Voda u Českých Budějovic. 

 

V závěru tohoto dokumentu si pak dovolím vyjmenovat některé akce roku 2015 a seznámit 

Vás s plány na další období. 

 

Jana Zadražilová, ředitelka   
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2. Základní údaje 

 
Název: Domov důchodců Dobrá Voda 

 

Adresa: Pod Lesem 16, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic 

 

IČ: 00666262 

 

Bankovní spojení: KB a. s. České Budějovice, číslo účtu 47735231/0100 

 

Statutární zástupce: Jana Zadražilová, ředitelka 

 

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

 

Právní forma: Příspěvková organizace 

 

Kontakty: Ústředna 

  Telefon: 387 721 111   

 

Ředitelka 

  Telefon: 387 721 113 

  Mobil: 775 246 104 

  Email: reditel@domov-dobravoda.cz 

 

  Vedoucí sociálního úseku 

  Telefon: 387 721 123 

Mobil: 775 246 103 

  Email: socialni.vedouci@domov-dobravoda.cz 

 

  Vrchní sestra 

  Telefon: 387 721 119 

  Mobil: 775 246 105 

  Email: vrchni.sestra@domov-dobravoda.cz 

 

  Vedoucí provozního úseku 

  Telefon: 387 721 138 

  Mobil: 775 246 106 

  Email: provozni@domov-dobravoda.cz 

   

  Vedoucí ekonomického úseku 

  Telefon: 387 721 139 

Mobil: 774 724 265 

  Email: ekonom@domov-dobravoda.cz 
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3. Charakteristika činnosti 

Domov důchodců Dobrá Voda je příspěvkovou organizací zřízenou za účelem poskytování 

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

  

3.1. Poskytované služby 

Uživatelům Domova důchodců Dobrá Voda byly v roce 2015 poskytovány tyto základní 

činnosti: ubytování, stravování, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti 

a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

 
Ve znění zákona o sociálních službách poskytuje Domov důchodců Dobrá Voda dvě sociální 

služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. 

 

3.1.1. Domov pro seniory 

Domov pro seniory je určen seniorům starším 60 let, kteří mají sníženou soběstačnost a kteří 

potřebují pomoc jiné fyzické osoby a s ohledem na svůj věk a zdravotní stav nemohou trvale 

žít ve svém přirozeném sociálním prostředí za pomoci rodiny, terénní či ambulantní sociální 

služby. 

 

Posláním Domova pro seniory je poskytování pobytové služby prostřednictvím pomoci 

a podpory jako důstojné náhrady za běžné domácí prostředí výše uvedené určené skupině 

seniorů. Pomoc a podpora vychází z individuálně určených potřeb uživatelů, respektuje 

základní lidská práva a svobody, důstojnost a usiluje o sociální začleňování uživatelů. 

 

Cílem poskytované sociální služby je: 

 uživatel, který v domově za podpory poskytované služby důstojně prožije a dožije 

svoje stáří, 

 uživatel, který je spokojený v těchto oblastech: ubytování, stravování, poskytování 

sociálně aktivizačních činností dle individuálních potřeb, zajištění soukromí, 

 uživatel, který si za podpory poskytované sociální služby uchová co nejdéle svoje 

schopnosti a dovednosti, zejména ve vztahu ke své soběstačnosti, a umí aktivně trávit 

svůj čas, 

 uživatel, kterému je sociální služba poskytována dle jeho individuálních, osobních 

přání a poskytuje mu podporu při jejich realizaci. 

 

Při poskytování této sociální služby jsou dodržovány následující zásady: 

 individuální přístup personálu, 

 respektování důstojnosti, práv a svobodného rozhodnutí uživatelů, 

 zachování mlčenlivosti ve vztahu k osobním a citlivým údajům. 
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3.1.2. Domov se zvláštním režimem 

Domov se zvláštním režimem je určen osobám trpícím Alzheimerovou chorobou, osobám 

se všemi typy stařeckých demencí a ostatním osobám s organickým postižením centrální 

nervové soustavy, jejichž situace vyžaduje stálou pomoc, podporu a dohled jiné fyzické 

osoby. 

 

Posláním Domova se zvláštním režimem je poskytovat nepostradatelnou péči osobám 

se speciálními potřebami a tím jim umožnit žít důstojný a spokojený život. Pomoc 

je přizpůsobena individuálním potřebám uživatelů, směřuje k udržování sociálních návyků 

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

podmínky pro minimalizaci sociální izolace. 

 

Cílem poskytované sociální služby je: 

 uživatel, který je podporován prostřednictvím sociální služby v udržení kontaktu 

se svými blízkými a přáteli, 

 uživatel, u kterého pomocí citlivého přístupu zaměstnanců a nabídkou rozmanitých 

aktivit dojde ke snížení četnosti nežádoucího chování, 

 uživatel, kterému je umožněno uchovávat si soběstačnost a je podporován v těch 

činnostech, které zvládá sám, 

 uživatel, který je motivován prostředím k prožívání aktivního života – nabídka práce 

v dílnách, léčebný tělocvik, trénink paměti, kulturní programy, výlety, skupinová 

cvičení, individuální rehabilitace, reminiscenční terapie. 

 

Při poskytování této sociální služby jsou dodržovány následující zásady: 

 individuální, odborný a odpovědný přístup personálu, 

 respektování důstojnosti a práv uživatelů, 

 srozumitelnost přístupu k uživatelům, 

 odstraňování sociální izolace. 

 

3.2. Doplňková činnost 

 
Pro uživatele Domova důchodců Dobrá Voda jsou navíc k dispozici tyto doplňkové služby: 

 kadeřnictví (dvakrát týdně), 

 pedikúra, 

 bufet, 

 knihovna, 

 kaple, 

 pastorační péče. 
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4. Sociální péče 

  

4.1. Kapacita zařízení 

Domov důchodců Dobrá Voda poskytuje dvě sociální služby; Domov pro seniory a Domov se 

zvláštním režimem.  

 

Kapacita Domova pro seniory ve sledovaném období roku 2015 byla 204 lůžek. Převážnou 

většinu (71 %) uživatelů Domova pro seniory k 31. 12. 2015 tvořily ženy (viz Graf 1) 

a průměrný věk uživatelů byl 82,1 let. Nejvíce uživatelů (84 %) bylo z věkového rozmezí 

76 – 95 let. 

 

Kapacita Domova se zvláštním režimem v roce 2015 byla 45 lůžek. V roce 2015 stejně jako 

v letech předchozích zůstala i mírná převaha počtu žen (58 %) nad muži (42 %) v rámci 

uživatelů této sociální služby (viz Graf 2). Průměrný věk uživatelů byl 77,7 let. 

 
Tabulka 1: Kapacita zařízení v roce 2015 

  Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem 

Kapacita zařízení (počet lůžek) 204 45 

Počet uživatelů k 31. 12. 2015 202 44 

Muži 59 19 

Ženy 145 26 

průměrný věk uživatelů (počet let) 82,1 77,7 

 
 
Graf 1: Složení uživatelů Domova pro seniory podle pohlaví v roce 2015 
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Graf 2: Složení uživatelů Domova se zvláštním režimem podle pohlaví v roce 2015 

 

 
Graf 3: Složení uživatelů Domova pro seniory podle věku v roce 2015 

 

 
Graf 4: Složení uživatelů Domova se zvláštním režimem podle věku v roce 2015 

 
 



Výroční zpráva Domova důchodců Dobrá Voda 2015 
 

 
9 

 

 

Pokud se podíváme na stupeň závislosti uživatelů obou sociálních služeb v roce 2015, podle 

kterého je určen příspěvek na péči, tak je viditelný rozdíl mezi službou Domova pro seniory 

a službou Domova se zvláštním režimem.  

 

V případě Domova pro seniory je z Grafu 5 patrné, že ve srovnání s předchozími roky je stále 

větší část uživatelů zařazena do III. a IV. stupně závislosti. Malá část (8 %) uživatelů však 

není zařazena do žádného stupně závislosti a tito uživatelé jsou tedy do určité míry 

a za podpory personálu relativně schopní a soběstační. 

 

Domov se zvláštním režimem pak vykazuje (viz Graf 6) nejvíce uživatelů (celkem 56 %) 

ve III. a IV. stupni závislosti, což vystihuje naprostou nutnost a také náročnost intenzivní péče 

personálu této sociální služby.    
 
Graf 5: Složení uživatelů Domova pro seniory podle stupně závislosti v roce 2015 

 
 
Graf 6: Složení uživatelů Domova se zvláštním režimem podle stupně závislosti v roce 2015 
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4.2. Činnost sociálního úseku 

Sociální pracovnice vedou jednání se zájemcem o službu, přijímají jeho žádost o poskytování 

sociální služby, která je pak projednávána přijímací komisí. Po projednání žádosti je zájemce 

písemně informován o zařazení jeho žádosti do evidence žadatelů. V opačném případě je zájemci 

zasláno písemné oznámení, ve kterém je uveden důvod nezařazení žádosti do evidence žadatelů. 

 

Do Domova pro seniory bylo přijato celkem 63 nových uživatelů, 358 žadatelům nebylo 

vyhověno (viz Tabulka 2 a Tabulka 3). Do Domova se zvláštním režimem bylo přijato 

18 uživatelů, 131 žadatelům nebylo vyhověno (viz Tabulka 2 a Tabulka 3).  

 
Tabulka 2: Změna stavu uživatelů v roce 2015 

  Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem 

Počet přijatých uživatelů 63 18 

Počet zemřelých uživatelů 56 5 

Počet propuštěných uživatelů 5 12 

 
Tabulka 3: Žadatelé o poskytování sociální služby v roce 2015 

  Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem 

Celkový počet žadatelů 421 149 

Počet neuspokojených žadatelů 358 131 

Počet přijatých uživatelů 63 18 

 
Graf 7: Uspokojení a neuspokojení žadatelé o sociální službu Domova pro seniory v roce 2015 

 
 
Graf 8: Uspokojení a neuspokojení žadatelé o sociální službu Domova se zvláštním režimem 
v roce 2015 
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Mezi nejdůležitější cíle úsilí sociálních pracovnic a pracovnic vykonávajících ergoterapii 

a jiné aktivizační činnosti patřila individualizace přístupu k potřebám uživatelů a snaha 

o vytvoření takového místa pro uživatele, kde naleznou pocit bezpečí, jistoty, zájmu, 

informovanosti a psychické a sociální podpory. 

 

Součástí pracovní náplně sociálních pracovnic tvořily kontakty s uživateli a potenciálními 

i konkrétními žadateli o služby našeho domova, sociální agenda, jednání s dalšími institucemi 

ve prospěch uživatelů, nákupy a zajišťování dalších jejich potřeb. Dále byla jednou z priorit 

sociálních pracovnic práce na rozvoji pozitivních a konstruktivních vztahů s rodinnými 

příslušníky uživatelů prostřednictvím poskytování psychické podpory, zájmu 

a zprostředkováním potřebných informací. Z tohoto důvodu byly uskutečňovány setkání 

s rodinnými příslušníky a přáteli našich uživatelů. Tato již tradiční setkávání s rodinami 

probíhala zejména na závěr roku, kdy jsme vzpomínali, hodnotili uplynulý rok a těšili se 

ze společně strávených chvil. 

 

Mezi další formy individuálního přístupu k uživatelům služeb poskytovaných Domovem 

důchodců Dobrá Voda patřila reminiscence a biografie. 

 

S uživateli jsme se v rámci reminiscence (vzpomínkové činnosti) scházeli k individuálním 

či skupinovým setkáním, při kterých jsme společně hovořili o dosavadním způsobu života 

uživatelů, jejich dřívějších aktivitách, prožitých událostech a zkušenostech s využitím 

dobových fotografií, starých předmětů, pomůcek v domácnosti, dobového tisku apod.  

 

Smyslem práce s biografií je posílení schopnosti koncentrace uživatele, práce s krátkodobou 

a dlouhodobou pamětí, podpora jeho komunikačních schopností a dovedností, aktivizace 

rezervních kognitivních kapacit a podpora schopnosti orientace uživatele. Dále se v rámci 

biografie jedná o rychlejší zjištění a následnou saturaci potřeb a přání uživatele, o péči 

orientovanou na prevenci nikoli na následnou péči o deficity. Tento přístup považujeme jako 

velice přirozený a pomáhající uživatelům s adaptací v zařízení a především pak pomáhající 

s překonáváním překážek, které se stárnutím souvisí. Tento inovační přístup nedegraduje 

uživatele na nižší vývojový stupeň, ale zaměřuje se na jejich psychické schopnosti 

a dovednosti, které se snaží v nejvyšší míře oživit a využít jejich potenciál. 
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4.3. Úhrady za pobyt a stravu 

Tabulka 4: Úhrady za pobyt a stravu 

  
Ubytování za 

den (Kč) 
Stravování 
za den (Kč) 

Celkem za 
den (Kč) 

Celkem za 
měsíc (Kč) 

Jednolůžkový pokoj s vlastní 
koupelnou 

200 160 360 10 800 

Jednolůžkový pokoj se společnou 
koupelnou pro 2 pokoje 

190 160 350 10 500 

Jednolůžkový pokoj s umyvadlem 160 160 320 9 600 

Dvoulůžkový pokoj s vlastní 
koupelnou 

180 160 340 10 200 

Dvoulůžkový pokoj se společnou 
koupelnou pro dva pokoje 

170 160 330 9 900 

Dvoulůžkový pokoj s umyvadlem 150 160 310 9 300 

Apartmán 200 160 360 10 800 

 

 

4.4. Volnočasové aktivity 

Domov důchodců Dobrá Voda poskytuje svým uživatelům aktivizační a sociálně-terapeutické 

programy. Tyto programy zahrnují aktivizační činnosti, rozvíjející jemnou i hrubou motoriku, 

přispívající k rozvoji kognitivních schopností, dále také činnosti podporující kvalitu dobrého 

duševního i fyzického zdraví. Nabídka volnočasových aktivit jsou nedílnou součástí života v 

Domově důchodců Dobrá Voda a pozitivně ovlivňují duševní i psychickou pohodu uživatele. 

 

V Domově důchodců Dobrá Voda máme k dispozici dámskou a pánskou dílnu, kde se uživatelé 

pod vedením zaměstnanců zajišťujících činnosti ergoterapie mohou realizovat v různých tvůrčích 

činnostech, jako je například výroba zvonkoher, přáníček, stojánků na ubrousky, krmítek 

pro ptáky či košíčků z pedigu, tkaní sedáků, šití tašek, háčkování. 

 

Kromě pravidelných volnočasových aktivit, jako jsou například skupinové i individuální cvičení 

na odděleních, pečení, trénink paměti a kognitivních funkcí, společenské hry a vycházky, 

připravujeme i jednorázové kulturní akce. Ve společenském sále Domova důchodců Dobrá Voda 

probíhají vystoupení dětí z mateřských, základních i uměleckých škol, profesionálních kapel 

a sborů, zábavy, koncerty, divadla, kavárny, canisterapie, draní peří, ale také promítání videí 

a prodejní jarmarky. 

 

Naši uživatelé mohou také navštívit místní kapli s každotýdenní bohoslužbou a dvakrát v měsíci 

duchovní četbu. V našem zařízení je relaxační místnost s květinovou výzdobou, kde si mají lidé 

možnost odpočinout uprostřed plné vůně a nevšedního klidu, poslechnout vážnou hudbu a poezii. 

Při reminiscenčních setkáních vzpomínáme s uživateli, jak se žilo kdysi a jak se žije dnes. 

Veškeré terapie, činnosti a aktivity prováděné s uživateli se odvíjejí od jejich biografie, tudíž jsou 

konkrétnímu uživateli šité přímo na míru tak, aby ho zajímaly a naplňovaly. 

 



Výroční zpráva Domova důchodců Dobrá Voda 2015 
 

 
13 

 

 

4.5. Dobrovolnická činnost 

Úspěšně pokračovala spolupráce mezi Domovem důchodců Dobrá Voda a Dobrovolnickým 

centrem ADRA v Českých Budějovicích.  V průběhu roku zde působilo celkem 

19 dobrovolníků, kteří našim uživatelům věnovali dohromady 366 hodin. 

 

Dále k nám také docházeli 2 dobrovolníci vysílaní Českou maltézskou pomocí Suverénního 

řádu maltézských rytířů v Českých Budějovicích. 

 

Dobrovolnická činnost v Domově důchodců Dobrá Voda vede ke zkvalitnění péče o naše 

uživatele. Dobrovolníci dělají pro naše uživatele mnoho užitečných věcí, aniž by za ně 

očekávali finanční odměnu. Dobrovolnictví otevírá Domov široké veřejnosti, vytváří prostor 

pro setkávání lidí všech generací, vede k prolínání světa zdravých a nemocných a umožňuje 

sdílení nejrůznějších životních osudů. 

 

Práce dobrovolníků spočívala v naslouchání a rozhovorech, ve vyprávění nebo čtení knih, 

společném hraní stolních her, luštění křížovek či sudoku nebo společných procházkách. 

 

Služby dobrovolníků jsou využívány především u těch uživatelů, kteří nemají příbuzné, nebo 

je nikdo z blízkých nenavštěvuje. Mezi dobrovolníky a seniory tak vznikají nové přátelské 

vztahy, vzájemně se jeden na druhého těší, povzbuzují se a sdílejí své prožitky. 

 

V Domově důchodců Dobrá Voda působili níže uvedení dobrovolníci: 

Dobrovolnické centrum ADRA České Budějovice: Petra Jelínková, Olga Kaufamannová, 

Lenka Kohoutová, Lenka Kročáková, Miroslava Kulířová, Věra Reitzová, Iveta Viktorová, 

Eva Bláhová, Jana Hejnová, Vanda Hoffmannová, Kateřina Kotšmídová, Nicola Kovářová, 

Jana Krejcárková, Jaroslava Petroušková, Veronika Vyšínová, Ivana Seitlová, Romana 

Antlová, Šimon Černý, Miluše Vondrášková. 

 

Česká maltézská pomoc Suverénního řádu maltézských rytířů České Budějovice: Jiřina 

Kašparová a Hedvika Štolcpartová.  
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5. Zdravotní péče  

Oblast zdravotní, respektive ošetřovatelské, péče je zajištěna zdravotními pracovníky 

dle zákona 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, a pracovníky dle zákona 

108/2006 Sb., o sociálních službách. Mezi zdravotní pracovníky patří všeobecné sestry, 

fyzioterapeuti a nutriční terapeut. Díky zajištění ošetřovatelské péče ze strany všeobecných 

sester je umožněno vykazovat ošetřovatelské výkony zdravotním pojišťovnám a požadovat za 

ně úhradu (viz Tabulka 5). 

 
Tabulka 5: Vykázaná péče a úhrady od zdravotních pojišťoven za rok 2015 

Zdravotní pojišťovna Body Čas Počet klientů Úhrady ZP (Kč) 

Všeobecná 510 192,00 1 627 h. 40 min. 199 5 631 316,02 

Vojenská 40 663,00 130 h. 20 min. 22 392 741,70 

Česká průmyslová 2 110,00 7 h. 30 min. 1 18 585,27 

Oborová 32 985,90 105 h. 10 min. 5 417 879,40 

Ministerstva vnitra 28 234,30 91 h. 10 min. 14 414 570,20 

Součet: 614 185,20 1 961 h. 50 min. 241 6 875 093,00 

 

 

5.1. Ošetřovatelská péče 

Domov důchodců Dobrá Voda zajišťoval v roce 2015 uživatelům ošetřovatelskou péči 

odpovídající jejich zdravotnímu stavu. Tato péče byla poskytována v nepřetržitém provozu 

včetně sobot a nedělí. 

 

Všeobecnými sestrami byla zajišťována základní a specializovaná ošetřovatelská péče 

preventivní, diagnostická, léčebná, neodkladná i dispenzární. Tato péče byla dále doplňována 

činnostmi pracovníků v přímé obslužné péči. 

 

Výkony ošetřujícího personálu, které jsou indikovány lékařem, byly hrazeny ze zdravotního 

pojištění uživatelů. Domov důchodců Dobrá Voda má uzavřenou smlouvu o poskytování 

ošetřovatelské a rehabilitační péče s pěti zdravotními pojišťovnami (viz Tabulka 5). 

 

Ošetřovatelská péče byla v roce 2015 poskytována v souladu s Ošetřovatelskými standardy, 

které byly průběžně aktualizovány podle nejnovějších poznatků. V této souvislosti probíhalo 

také další nutné vzdělávání zaměstnanců. 

 

Ze strany ošetřujícího personálu se společně se sociálními pracovníky dlouhodobě snažíme 

o individuální přístup k uživatelům a vytváření příjemného prostředí. Vítáme návštěvy 

rodinných příslušníků a přátel našich uživatelů i jejich zapojení do ošetřovatelského procesu. 
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5.2. Lékařská péče 

V Domově důchodců Dobrá Voda v roce 2015 denně ordinoval praktický lékař, u kterého se 

mohli uživatelé zaregistrovat. Jestliže se uživatel rozhodl zůstat u svého praktického lékaře, 

veškerá lékařská péče byla potom zajištěna tímto lékařem.  

 

Z lékařů specialistů dochází do zařízení neurolog, dermatolog, psychiatr, na požádání zubař. 

K ostatním specialistům je uživatelům zajišťována doprava s doprovodem. 

 

 

5.3. Rehabilitační péče 

Rehabilitační péče byla v Domově důchodců Dobrá Voda v roce 2015 zajišťována 

fyzioterapeuty, všeobecnými sestrami, sociálními pracovníky a zaměstnanci zajišťujícími 

činnosti ergoterapie (viz Příloha 1). Rehabilitační činnost fyzioterapeutů a všeobecných sester 

byla prováděna vždy dle indikace lékaře. 
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6. Hospodaření organizace  

 

6.1. Výnosy 

Rozhodující příjmy organizace byly tvořeny v roce 2015 úhradami uživatelů za jejich pobyt 

a stravu, dále příspěvky na péči zasílaných Úřadem práce a v neposlední řadě i tržby od 

zdravotních pojišťoven za zdravotní péči poskytovanou uživatelům. Mezi další příjmy 

Domova důchodců Dobrá Voda patří též bonus od firmy Hartmann a.s. a v neposlední řadě 

i tržby vlastního bufetu. 

 

V roce 2015 bylo v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro podporu poskytování 

sociálních služeb pro rok 2015 schváleno usnesením č. 10/2015/ZK-15 ze dne 5. 2. 2015 

poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 25 097 000,- Kč a dále na základě Dodatku č. 

1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace a plnění závazku služby obecného hospodářského zájmu 

č. SD/OSVZ/38/2015 byla poskytnuta částka ve výši 2 500 000,- Kč. 

 

Ze strany Jihočeského kraje obdržel Domov důchodců Dobrá Voda v roce 2015 dotaci na 

provoz ve výši 7 224 000,- Kč a to na základě schválení Rady Jihočeského kraje usnesením 

č. 261/2015/RK-60. 

 

Dále bylo ze strany Rady kraje schváleno usnesením č. 261/2015/RK-60 ze dne 2. 4. 2015 příděl 

do Fondu rozvoje sociální oblasti pro rok 2015 od naší organizace ve výši 8 000 000,- Kč. Tato 

částka byla odvedena ve dvou splátkách a vždy v určeném termínu. 

 

Ze strany Jihočeského kraje obdržel Domov důchodců Dobrá Voda investiční příspěvek 

z Fondu rozvoje sociální oblasti ve výši 4 191 464,03 Kč na akci „Nábytek a ostatní vybavení 

interiérů zařízení – Domov důchodců Dobrá Voda“, schváleném v Plánu pořízení investic 

a oprav na rok 2015 usnesením Rady kraje č. 40/2015/RK-55 ze dne 22. 1. 2015. 

 

 

6.2. Náklady 

Mezi nejvýznamnější náklady Domova důchodců Dobrá Voda patří jednoznačně osobní 

náklady. Další důležité náklady jsou náklady na potraviny, energie, opravy a udržování. 

Podstatnou část nákladů tvoří i odpisy majetku organizace. 

 

 

6.3. Rozbor hospodaření a hospodářský výsledek 

Organizace se ve svém hospodaření řídí finančními, odpisovými a investičními plány, které 

každoročně schvaluje Rada Jihočeského kraje. 

 

 

 

 

 
 
 
 



Výroční zpráva Domova důchodců Dobrá Voda 2015 
 

 
17 

 

 

Tabulka 6: Plnění finančního plánu 

  
Plán 2015 (v tis. Kč) Skutečnost 2015 (v tis. Kč) 

Náklady celkem 91 633 100 294 

Výnosy celkem 91 633 100 746 

Hospodářský výsledek po zdanění 0 452 

 

Výsledek hospodaření po zdanění za rok 2015 byl ve výši 452 tis. Kč, kdy bylo organizací 

proúčtováno storno dohadné položky roku 2014 a to ve výši -344 tis. Kč. Náklady organizace 

byly čerpány ve výši 109 % plánovaných a výnosy organizace byly též tvořeny ve výši 109 % 

plánovaných.  

 
Tabulka 7: Plnění odpisového plánu 

  
Plán 2015 (Kč) Skutečnost 2015 (Kč) 

Odpisy dlouhodobého majetku 7 223 985,05 6 668 625,50 

 

Plán odpisů byl plněn ve výši 92%. 

 

6.4. Majetek 

Organizaci Domov důchodců Dobrá Voda byl svěřen na základě zřizovací listiny majetek 

k hospodaření, který je ve vlastnictví zřizovatele Jihočeského kraje. 

 

Celková hodnota dlouhodobého majetku (stálých aktiv) v roce 2015 činila 182 683 143,76 Kč, 

hodnota oběžného majetku (oběžných aktiv) činila 43 554 498,52 Kč. 

 

Vlastní kapitál ve sledovaném roce činil 209 007 312,18 Kč a cizí zdroje činily 17 230 330,10 Kč. 

 

6.5. Inventarizace majetku 

Ke dni 31. 12. 2015 byla organizací provedena řádná inventarizace majetku a závazků 

organizace. Při inventuře nebyly shledány žádné inventarizační rozdíly, žádný neupotřebitelný 

majetek, ani žádné závazky nebo pohledávky vhodné k odepsání. Zpráva o provedené 

inventarizaci je uložena v organizaci. 

 

6.6. Fondy organizace  

Z Fondu kulturních a sociálních spotřeb byl hrazen v roce 2015 příspěvek zaměstnancům 

na obědy, dále dle směrnice peněžní dary k životním jubileím zaměstnanců, dále příspěvek 

na penzijní fond, očkování proti chřipce a v neposlední řadě i na kulturu, tělovýchovu a sport. 

 

Rezervní fond byl v roce 2015 tvořen peněžními dary a přídělem ze zlepšeného výsledku 

hospodaření v roce 2014.  
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Tabulka 8: Fondy organizace 

  Stav k 1. 1. 2015 
(Kč) 

Stav k 31. 12. 2015 
(Kč) 

Změna stavu 
(Kč) 

Fond FKSP 733 266,49 674 841,92 -58 424,57 

Rezervní fond (413) 432 829,13 2 126 612,21 1 693 783,08 

Rezervní fond (414) 459 247,29 473 312,25 14 064,96 

Investiční fond (416) 22 964 398,89 19 635 427,84 - 3 328 971,05 

Celkem 24 589 741,80 22 910 194,22 -1 679 547,58 

 

6.7. Zaměstnanci 

Počet zaměstnanců se v průběhu roku 2015 oproti roku 2014 mírně snížil (viz Graf 9 a Příloha 2). 

Pohyb zaměstnanců (nástupy a odchody) byl kromě obvyklých příčin způsoben organizačními 

změnami. Největší organizační změnou bylo rozdělení chodu recepce mezi vlastní 

zaměstnance, tedy recepční, a externí pracovníky ostrahy, čímž došlo ke snížení pracovních 

úvazků pracovní pozice recepční. Dále bylo dokončováno ustálení počtu všeobecných sester a 

počtu pracovníků přímé obslužné péče. 

 
Graf 9: Změna počtu zaměstnanců v průběhu roku 2015 

 
 

Nejvíce zaměstnanců zahrnovaly pracovní pozice přímé péče (viz Graf 10 a Příloha 3).  
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Graf 10: Rozložení zaměstnanců podle četnosti v typech pracovních pozic v roce 2015 

 
Poznámka: THP = Technicko hospodářští pracovníci 
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7.  Kontroly v organizaci 

 

V Domově důchodců Dobrá Voda proběhlo v roce 2015 několik kontrol, jejichž zaměření 

bylo různé. Pro přehlednost jsou následující informace, týkající se předmětů kontrol, 

zjištěných výsledků a následných opatření, uvedeny číslováním K1 – K6. 

 

K1 

 

V únoru 2015 proběhla kontrola z Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem 

v Českých Budějovicích zaměřena na hygienické požadavky na vodu a požadavky na provoz 

poskytující sociální služby. Hodnoty všech odebraných vzorků nepřekročily limit a výsledek 

kontroly proběhl bez závad. 

 

K2 

 

V březnu 2015 byla zahájena kontrola Oddělením interního auditu a kontroly Krajského úřadu 

Jihočeského kraje, jejímž předmětem byla kontrola hospodaření. Kontrola se zabývala 

oblastmi: platů a odměňováním zaměstnanců, majetkem, veřejnými zakázkami, vedením 

účetnictví a vnitřním kontrolním systémem. Prověřením těchto oblastí byly zjištěny méně 

závažné nedostatky, které byly odstraněny. 

 

K3 

 

V květnu 2015 byla provedena kontrola Okresní správou sociálního zabezpečení České 

Budějovice k plnění povinností v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění 

a v odvodech pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

 

K4 

 

V průběhu května 2015 proběhla kontrola Všeobecnou zdravotní pojišťovnou v souvislosti 

s revizí správnosti a oprávněnosti vykázané zdravotní péče. Ze šetření nevyplynuly žádné 

závažné nedostatky. 

 

K5 

 

V červenci 2015 byla provedena kontrola Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR, 

jejímž cílem byla revize vykázané zdravotní péče. Dle fyzické revize a dokumentace bylo 

zjištěno, že souhlasí indikovaná a vykázaná péče a nebyly zde zjištěny žádné nesrovnalosti.  

 

K6 

 

Poslední kontrola v roce 2015 proběhla v měsíci listopadu od Krajské hygienické stanice 

Jihočeského kraje, která se zabývala kontrolou stravovacího provozu. Nebyly zde zjištěny 

žádné provozní ani technické závady. 
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8. Společenské a kulturní akce pořádané v roce 2015 

V roce 2015 byly pro uživatele Domova důchodců Dobrá Voda uspořádány tyto společenské 

akce: 

 

 7. 1.  Hokejové utkání 

 8. 1.  Duchovní četba 

 9. 1. Video – Tři veteráni 

 13. 1.  Hudební vystoupení Štěpána Růžičky 

 19. 1.  Novoroční kavárna 

 22. 1.  Duchovní četba 

 23. 1.  Video – Lišáci, Myšáci a Šibeničák 

 28. 1.  Hodinka s poezií a vážnou hudbou 

 4. 2.  Duchovní četba 

 4. 2. Hokejové utkání 

 13. 2.  Video – Vinnetou 

 18. 2.  Duchovní četba 

 19. 2.  Draní peří 

 23. 2.  Zoo Dvorec 

 26. 2.  Společné zpívání 

 27. 2.  Terno České Budějovice 

 5. 3.  Duchovní četba 

 6. 3.  Video – Poklad na stříbrném jezeře 

 11. 3.  Draní peří 

 16. 3.  Kavárna pod hvězdami 

 17. 3.  Rozárka – setkání se zvířaty 

 19. 3.  Duchovní četba 

 19. 3. Společné zpívání 

 20. 3.  Video – Vinnetou – Rudý Gentleman 

 23. 3.  ZUŠ hudební vystoupení 

 26. 3.  Velikonoční jarmark 

 1. 4.  Pěvecký soubor Mendík 

 9. 4.  Duchovní četba 

 9. 4. Velikonoční kavárna 

 16. 4.  Duchovní četba 

 16. 4. Společné zpívání 

 17. 4.  Výlet – Terno České Budějovice 

 23. 4.  Prodej oblečení 

 24. 4.  Video – Vinnetou – Poslední výstřel 

 30. 4.  Duchovní četba 

 7. 5.  Hudební vystoupení ke Dni matek – MŠ a ZŠ Dobrá Voda 

 11. 5.  Výlet Chýnov 

 13. 5.  Přednáška – Jak se nestát obětí – Triky podvodníků a zlodějů 
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 14. 5.  Duchovní četba 

 21. 5.  Hvězdárna a planetárium České Budějovice 

 25. 5.  Májová kavárna 

 26. 5.  Čaje jako zamlada – CSS Staroměstská 

 28. 5.  Duchovní četba 

 4. 6.  Společné zpívání 

 5. 6.  Slavnosti piva – Výstaviště České Budějovice 

 11. 6.  Duchovní četba 

 11. 6. Výlet Skřidla 

 17. 6.  Táborák (hraje kapela FOTRS) 

 28. 6.  Posezení s písničkou – Muzikanti z Jižních Čech 

 30. 6.  Terno České Budějovice 

 8. 7.  Zahrada Rudolfov 

 9. 7.  Duchovní četba 

 15. 7.  Cestománie – USA 

 16. 7.  Hodinka s poezií a prózou 

 23. 7.  Duchovní četba 

 23. 7 Táborák 

 30. 7.  Společné zpívání 

 6. 8.  Duchovní četba 

 12. 8.  Společné zpívání 

 20. 8.  Duchovní četba 

 20. 8 Společné zpívání 

 21. 8.  Terno České Budějovice 

 24. 8.  Letní Kavárna 

 26. 8.  Výlet – Jihočeské muzeum České Budějovice 

 3. 9.  Duchovní četba 

 10. 9.  Hokejové utkání 

 14. 9.  Koncert vážné hudby 

 17. 9.  Duchovní četba 

 18. 9.  Společné zpívání 

 21. 9.  Hašlerovy písně 

 23. 9.  Výlet 

 25. 9.  Terno České Budějovice 

 1. 10.  Duchovní četba 

 7. 10.  Retro kavárna 

 7. 10. Den otevřených dveří 

 13. 10. Hokejové utkání 

 15. 10. Duchovní četba 

 15. 10. Společné zpívání 

 22. 10. Draní peří 

 23. 10. Terno České Budějovice 
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 29. 10. Prodej oblečení 

 29. 10. Společné aranžování k Památce zesnulých 

 30. 10. Návštěva hřbitova Otýlie 

 5. 11.  Společné zpívání 

 9. 11.  Hokejové utkání 

 10. 11. Turnaj v Člověče, nezlob se! 

 12. 11. Duchovní četba 

 18. 11. Draní peří 

 19. 11. Vepřové hody 

 24. 11. Cestování po USA 

 26. 11. Adventní jarmark 

 27. 11. Video – Pelíšky  

 2. 12.  Terno České Budějovice 

 4. 12.  Mikulášská nadílka 

 7. 12.  Vánoční hudební vystoupení MŠ a ZŠ Dobrá Voda 

 9. 12.  Hokejové utkání 

 10. 12. Duchovní četba 

 16. 12. Pěvecký soubor Mendík 

 17. 12. Společné zpívání koled u vánočního stromku 

 
Všem, kteří se na těchto akcích jakýmkoliv způsobem podíleli, velmi děkujeme. 
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9. Závěr 

Na závěr tohoto dokumentu se zmíním o některých skutečnostech, které proběhly v minulém 

roce a o plánech na letošní rok. 

 

Pro zlepšení venkovního okolí zařízení byl v loňském roce zpracován prováděcí projekt 

opravy celého parku, který zahrnuje nové pěší cesty, zpevnění terénu pro konání větších 

kulturních akcí, nové osvětlení parku a vybudování dvou altánů. V době vydávání této 

výroční zprávy se již započalo i s realizací, která by měla trvat čtyři měsíce. Financování této 

opravy bude z vlastních zdrojů organizace.  

Dalším krokem ke zlepšení prostředí pro pobyt uživatelů bylo zahájení realizace nového 

vybavení interiérů pokojů, šaten zaměstnanců, prostorů pro volnočasové aktivity a vybavení a 

dovybavení kanceláří. Celá tato rozsáhlá investice bude ukončena do konce dubna letošního 

roku a financována z prostředků zřizovatele. 

Dokončením výše zmiňovaných akcí dojde k výraznému zlepšení prostředí pro pobyt a úrovni 

poskytované péče. 

 

Tak jako v předchozích letech, tak i v minulém roce, jsme se v oblasti zkvalitňování 

poskytovaných služeb, zaměřili na vzdělávání personálu. Hlavním cílem v oblasti vzdělávání 

ošetřovatelského personálu je poskytování péče, kdy je kladen důraz na práci s biografií 

klienta seniora. Ta je nedílnou součástí rozvoje celostního pohledu na člověka, jehož životní 

příběh významně ovlivňuje ošetřovatelskou a sociální péči. Jedinečnost člověka si zaslouží 

i jedinečný přístup, a to na základě biografie, kdy můžeme nabídnout péči respektující 

člověka jako bytost s vlastním duševním, vnitřním světem a životním příběhem. 

Rozšířili jsme spolupráci se středními i vysokými školami, kdy jsme umožnili jejich 

studentům vykonávat praxi v našem zařízení. Tato spolupráce nám usnadňuje i získávání 

nových pracovních sil. 

 

Neustále se snažíme rozšiřovat nabídku volnočasových aktivit pro seniory, včetně kulturních 

akcí a výletů, ze kterých si mohou uživatelé vybírat podle svých zálib a zájmů. Pro přehled 

uvádím některé akce, kterých měli možnost naši uživatelé využít. 

V lednu k nám opět zavítala Masopustní koleda z Čížkrajic, kdy koledníci spolu s kapelou 

obveselovali uživatele z jednotlivých pobytových oddělení.  

Mimo Domov důchodců Dobrá Voda mohli naši uživatelé navštívit různé výstavy, přednášky, 

hokejové zápasy týmu HC Motor ČB. Dále jsme navštěvovali nákupní centrum Terno či 

místní Penzion U Vlachů, kde si v předzahrádce uživatelé mohli posedět a objednat zákusky a 

kávu ze široké nabídky. Zpestřením byly také návštěvy hudebních zábav v Centru sociálních 

služeb Staroměstská v Českých Budějovicích. Přijali jsme též pozvání k účasti na 

3. Olympijských hrách seniorských, kde jsme nakonec obsadili krásné druhé místo. 

V rámci zooterapie nás navštívila ZOO Dvorec, ornitoterapie probíhala ve spolupráci s 

rodinným centrem Rozárka. I v tomto roce jsme navštívili Farmu Koníček ve Skřidlech. Pro 

naše uživatele bylo dále připraveno naučné povídání o cestování po USA s možností 

ochutnávky typické americké snídaně a závěrečným kvízem.  

 

Mimo jiné se již čtvrtým rokem naši senioři zúčastnili celorepublikového projektu 

Rotopedtours a Pěškotours 2015, který pořádá občanské sdružení Národní síť podpory zdraví 

s podporou Ministerstva zdravotnictví České republiky a Nadace Taťány Kuchařové – Krása 

pomoci. Tato akce se uskutečňuje pravidelně každý říjen a trvá celý měsíc. 
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Na úplný závěr bych ráda touto cestou poděkovala všem zaměstnancům, kteří přispěli svou 

činností k vytváření stávajícího zázemí a úrovně poskytované služby klientům a všem 

dobrovolníkům za to, že věnovali část svého volna našim uživatelům a dárcům za poskytnuté 

dary. 

 

 

 

                                                                                                 
Jana Zadražilová, ředitelka 
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10. Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací 

Dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je Domovu důchodců 

Dobrá Voda 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, 

 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí, 

 

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, 

 

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní 

licence, 

 

e) počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení, 

 

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona. 

 

Postup Domova důchodců Dobrá Voda pro poskytování informací upravuje Prováděcí pokyn 

vedoucí sociálního úseku týkající se jednání se zájemcem o sociální službu. Sociální 

pracovnice postupují podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

 

 počet podaných žádostí o informace - 27 

 počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - 0 

 počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0 

 výčet poskytnutých výhradních licencí - 0 

 počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím - 0 

 

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

 

V roce 2015 obdržel Domov důchodců Dobrá Voda 27 žádostí o poskytnutí informací dle § 13 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, související s podmínkami přijetí 

nového uživatele a s jeho pobytem v Domově důchodců Dobrá Voda. Z celkového počtu 

žádostí bylo 15 žádostí o informace zaslaných mailem a 1 žádost byla zaslaná poštou. Těmto 

žádostem bylo vyhověno a to formou písemného poskytnutí informace. Žádostí o poskytnutí 

informací podaných ústně (telefonicky či při osobním jednání) bylo evidováno 11 a všem bylo 

vyhověno. Odpověď byla poskytnuta vždy obratem, stejnou formou jakou byla přijata žádost. 

 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 

 

V souvislosti s vydáním rozhodnutí o odmítnutí žádosti na základě Ustanovení § 15 odst. 1 

zákona č.106/1999 Sb.: „Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá 
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ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části 

žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží“, nebylo podáno odvolání proti rozhodnutí 

o neposkytnutí informace. Rozhodnutí o částečném odmítnutí rovněž nebylo vydáno. 

 

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 2015 nebylo vedeno žádné soudní řízení na přezkoumání rozhodnutí v oblasti 

poskytování informací. 

 

d) výčet poskytnutí výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí 

výhradní licence 

 

V roce 2015 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence. 

 

e) počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení 

 

V roce 2015 nebyla podána žádná stížnost. 

 

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 

 

Veřejnosti jsou poskytnuty informace o Domově důchodců Dobrá Voda také prostřednictvím 

webových stránek (www.domov-dobravoda.cz) a médií (tisk, rozhlas, televize). Rovněž bylo 

poskytnuto blíže nespecifikované množství informací podaných v rámci běžné praxe, 

nevyžádaných dle výše uvedeného zákona. 

 

Zveřejňování informací prostřednictvím webových stránek 

 

Adresa: www.domov-dobravoda.cz 

Poskytnuty jsou především tyto informace: 

 zřizovací listina 

 výroční zpráva 

 domácí řád 

 právní předpisy pro sociální služby 

 žádost o přijetí a vyjádření lékaře 

 charakteristika služeb 

 poslání, cílová skupina, cíle a zásady domova pro seniory  

 poslání, cílová skupina, cíle a zásady domova se zvláštním režimem 

 vzor smlouvy pro nástup do domova pro seniory 

 vzor smlouvy pro nástup do domova se zvláštním režimem 

 základní informace pro nástup 

 plán společenských akcí a ergoterapie 

Informace poskytnuté na webových stránkách jsou pravidelně aktualizovány a doplňovány.  
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11. Přílohy 

 
Příloha 1: Zajištění rehabilitační péče v roce 2015 

Činnost Kompetentní osoby 

Pasivní cvičení 
aktivní cvičení s dopomocí 
kondiční cvičení 
dechová gymnastika 
cévní gymnastika 
vertikalizace (sed, stoj, nácvik chůze) 
chůze s pomůckami/doprovodem 
polohování 

všeobecné sestry, fyzioterapeuti 

Ranní skupinová cvičení (rozcvičky) 
sociální pracovníci, zaměstnanci zajišťující činnosti 
ergoterapie 

Speciální techniky 
využití metody PNF, Kenny, Bobath  
podmiňování reflexů  
manuální lymfodrenáž  
techniky měkkých tkání 
využití polohovacích dlah 
aplikace fyzikální terapie: 
magnetoterapie (nízkofrekvenční) 
přístrojová lymfodrenáž 
termoterapie (gelové sáčky) 

fyzioterapeuti  

Masáže fyzioterapeuti 

 
Příloha 2: Počet zaměstnanců v roce 2015 

  počet 

zaměstnanci k 1. 1. 2015 187 

zaměstnanci, kteří v roce 2015 byli přijati 77 

zaměstnanci, kteří v roce 2015 odešli 83 

dohodou 7 

výpověď zaměstnavatele 6 

zrušení pracovního poměru ve zkušební 
době 

31 

výpověď zaměstnance 16 

okamžité zrušení pracovního poměru 6 

pracovní poměr na dobu určitou 17 

zaměstnanci k 31. 12. 2015 181 
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Příloha 3: Počty zaměstnanců jednotlivých pracovních pozic k 31. 12. 2015 

  muži ženy celkem 

ředitel 0 1 1 

THP celkem 1 8 9 

projektový manažer 0 1 1 

manažer lidských zdrojů 1 0 1 

asistent útvaru ředitele 0 1 1 

vedoucí ekonomického úseku 0 1 1 

účetní 0 4 4 

vedoucí provozního úseku 0 1 1 

sociální úsek celkem 0 9 9 

vedoucí sociálního úseku 0 1 1 

sociální pracovník 0 5 5 

základní výchovná nepedagogická činnost 0 3 3 

další odborný pracovník 0 1 1 

úsek přímé péče 9 84 93 

vedoucí pobytového oddělení 1 3 4 

pracovník přímé obslužné péče 8 81 89 

ošetřovatelský úsek celkem 3 23 26 

vrchní sestra 0 1 1 

všeobecná sestra 0 19 19 

fyzioterapeut 3 2 5 

nutriční terapeut 0 1 1 

provozní úsek celkem 13 30 43 

pomocný dělník 2 0 2 

vedoucí oddělení úklidu 0 1 1 

vedoucí oddělení prádelny 0 1 1 

dělník v prádelně 0 3 3 

švadlena 0 1 1 

údržbář 2 0 2 

zahradník 1 0 1 

vedoucí stravovacího provozu 1 0 1 

zásobovač - skladní kuchyně 0 1 1 

kuchař 2 2 4 

pomocný kuchař 5 2 7 

prodavačka 0 1 1 

uklízečka 0 16 16 

recepční 0 2 2 

Poznámka: THP = Technicko hospodářští pracovníci  
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Příloha 4: Čerpání finančního plánu v roce 2015 

Ukazatel 
Plán roku 

2015 (tis. Kč) 
Skutečnost roku 

2015 (tis. Kč) 
Index 

skutečnost/plán 

Náklady celkem 91 633 100 294 96,60 
 

Spotřeba materiálu 3 043 3 932 137,75 

Spotřeba potravin 6 575 
 

6 229 85,85 

Spotřeba energie 3 723 3 634 86,66 

Prodané zboží 960 987 115,54 

Opravy a udržování 1 190 1 299 179,89 

Cestovné 30 17 43,86 

Náklady na reprezentaci 15 1 26,00 

Ostatní služby 3 805 3 702 91,13 

Mzdové náklady 46 045 47 290 93,35 

v tom: platy zaměstnanců 45 905 46 794 93,63 

          OON 140 496 77,61 

Zákonné sociální pojištění a náklady 16 490 16 928 92,50 

Jiné zákonné sociální pojištění a náklady 180 251 124,26 

Daně a poplatky 34 43 106,33 

Ostatní náklady            1 719 1 651 93,22 

Odpisy dlouhodobého majetku 7 224 6 669 99,81 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 500 8 005 373,23 

Daň z příjmů 100 -344 1560,00 

Ostatní náklady 0 0 0 

Výnosy celkem 91 633 100 746 98,39 

Výnosy za vlastní výrobky 15 13 85,33 

Výnosy z prodeje služeb 56 795 53 990 96,12 

Výnosy z pronájmu 50 73 87,02 

Výnosy z prodeje zboží 1 230 1 294 117,56 

Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku 
kromě pozemků 

  0 

Čerpání fondů 85 692 0 

Ostatní výnosy z činnosti 1 135 1 068 140,76 

Finanční výnosy 1 13 4,10 

Příspěvek na provoz od zřizovatele 7 224 7 224 100 

Dotace a granty  8 783 0 

Dotace Jihočeského kraje podpora A 25 097 27 597 100 

Hospodářský výsledek po zdanění 0 452  
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Příloha 5: Rozvaha k 31. 12. 2015 

  tis. Kč 

Aktiva celkem 220 769 

Stálá aktiva 182 683 

Dlouhodobý nehmotný majetek 175 

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku -175 

Dlouhodobý hmotný majetek 177 491 

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -98 178 

Oběžná aktiva 43 278 

Zásoby 498 

Pohledávky 7 059 

Finanční majetek 35 721 

Ostatní aktiva 0 

    

Pasiva celkem 220 769 

Vlastní zdroje 200 896 

Jmění účetní jednotky 177 534 

Fondy účetní jednotky 22 910 

Hospodářský výsledek 452 

Cizí zdroje 19 873 

Krátkodobé závazky 19 873 

Ostatní pasiva 0 
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12. Fotogalerie 

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

  
Fotografie 1: Dámská dílna 

 

 

 
Fotografie 2: Pánská dílna 
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Fotografie 3: Pánská dílna 
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Fotografie 4: Pečení  
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Fotografie 5: Práce s keramickou hlínou 

 

 
 

Fotografie 6: Příprava na smažení bramboráků 
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Fotografie 7: Zooterapie 
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 Fotografie 8: Zooterapie 
 

 



Výroční zpráva Domova důchodců Dobrá Voda 2015 
 

 
38 

 

 

Seznam tabulek 
 

Tabulka 1: Kapacita zařízení v roce 2015 .................................................................................. 7 

Tabulka 2: Změna stavu uživatelů v roce 2015 ........................................................................ 10 

Tabulka 3: Žadatelé o poskytování sociální služby v roce 2015 .............................................. 10 

Tabulka 4: Úhrady za pobyt a stravu ....................................................................................... 12 

Tabulka 5: Vykázaná péče a úhrady od zdravotních pojišťoven za rok 2015 ......................... 14 

Tabulka 6:  Plnění finančního plánu ........................................................................................ 17 

Tabulka 7: Plnění odpisového plánu ........................................................................................ 17 

Tabulka 8: Fondy organizace ................................................................................................... 18 

 

Seznam grafů 
 

Graf 1: Složení uživatelů Domova pro seniory podle pohlaví v roce 2015 ...................................................................... 7 

Graf 2: Složení uživatelů Domova se zvláštním režimem podle pohlaví v roce 2015 ................................................... 8 

Graf 3: Složení uživatelů Domova pro seniory podle věku v roce 2015 ........................................................................... 8 

Graf 4: Složení uživatelů Domova se zvláštním režimem podle věku v roce 2015 ....................................................... 8 

Graf 5: Složení uživatelů Domova pro seniory podle stupně závislosti v roce 2015 ...................................................... 9 

Graf 6: Složení uživatelů Domova se zvláštním režimem podle stupně závislosti v roce 2015 .................................. 9 

Graf 7: Uspokojení a neuspokojení žadatelé o sociální službu Domova pro seniory v roce 2015 ........................... 10 

Graf 8: Uspokojení a neuspokojení žadatelé o sociální službu Domova se zvláštním režimem v roce 2015 ....... 10 

Graf 9: Změna počtu zaměstnanců v průběhu roku 2015 .................................................................................................. 18 

Graf 10: Rozložení zaměstnanců podle četnosti v typech pracovních pozic v roce 2015 .......................................... 19 

 

 



Výroční zpráva Domova důchodců Dobrá Voda 2015 
 

 
39 

 

 

Seznam příloh 
 

Příloha 1: Zajištění rehabilitační péče v roce 2015 .................................................................. 28 

Příloha 2: Počet zaměstnanců v roce 2015 ............................................................................... 28 

Příloha 3: Počty zaměstnanců jednotlivých pracovních pozic k 31. 12. 2015 ......................... 29 

Příloha 4: Čerpání finančního plánu v roce 2015 ..................................................................... 30 

Příloha 5: Rozvaha k 31. 12. 2015 ........................................................................................... 31 

 

Seznam fotografií 
 

Fotografie 1: Dámská dílna ...................................................................................................... 32 

Fotografie 2: Pánská dílna ........................................................................................................ 32 

Fotografie 3: Pánská dílna ........................................................................................................ 33 

Fotografie 4: Pečení ................................................................................................................. 34 

Fotografie 5: Práce s keramickou hlínou .................................................................................. 35 

Fotografie 6: Příprava na smažení bramboráků ....................................................................... 35 

Fotografie 7: Zooterapie ........................................................................................................... 36 

Fotografie 8: Zooterapie ........................................................................................................... 37 



Výroční zpráva Domova důchodců Dobrá Voda 2015 
 

 
40 

 

 

Kontaktní informace 

 

V této kapitole jsou uvedeny ostatní kontakty nezmíněné v kapitole 2., kde jsou pouze 

základní kontakty na vedoucí pracovníky. 

 

Pokladní účetní 

tel.: 387 721 114, email: pokladna@domov-dobravoda.cz 

 

Sociální úsek  

tel.: 387 721 120, 387 721 121, 387 721 122, 387 721 133, 774 724 261, email: socialni@domov-

dobravoda.cz 

 

Ergoterapie  

tel.: 608 327 583, 387 721 117, email: ergoterapie@domov-dobravoda.cz 

 

Nutriční terapeut 

 tel.: 387 731 135, email: kuchyne@domov-dobravoda.cz 

 

Aktuální seznam všech kontaktů je k dispozici na webových stránkách organizace 

www.domov-dobravoda.cz. 
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