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1. Úvodní slovo ředitelky organizace 

 

Vážené dámy a pánové, 

 

předložením výroční zprávy za rok 2018 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 2018 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 2018 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 2018 byla 204 lůžek. Převážnou 

většinu (74 %) uživatelů Domova pro seniory k 31. 12. 2018 tvořily ženy (viz Graf 1) 

a průměrný věk uživatelů byl 82,4 let. Nejvíce uživatelů (39 %) bylo z věkového rozmezí 

86 – 95 let. 

 

Kapacita Domova se zvláštním režimem v roce 2018 byla 45 lůžek. V roce 2018 stejně jako 

v letech předchozích zůstala převaha počtu žen (60 %) nad muži (40 %) v rámci uživatelů této 

sociální služby (viz Graf 2). Průměrný věk uživatelů byl 76,3 let. 

 

Tabulka 1: Kapacita zařízení v roce 2018 

  Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem 

Kapacita zařízení (počet lůžek) 204 45 

Počet uživatelů k 31. 12. 2018 200 45 

Muži 53 18 

Ženy 147 27 

Průměrný věk uživatelů (počet let) 82,4 76,3 

 
 
 

Graf 1: Složení uživatelů Domova pro seniory podle pohlaví v roce 2018 
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Graf 2: Složení uživatelů Domova se zvláštním režimem podle pohlaví v roce 2018 

 

 

Graf 3: Složení uživatelů Domova pro seniory podle věku v roce 2018 

 

 

Graf 4: Složení uživatelů Domova se zvláštním režimem podle věku v roce 2018 
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Podle stupně závislosti uživatelů obou sociálních služeb v roce 2018, který určuje příspěvek 

na péči, můžeme vidět, že u Domova pro seniory převládá stupeň IV. (viz Graf 5), u Domova 

se zvláštním režimem převládá stupeň III. a IV. (viz Graf 6), což vystihuje naprostou nutnost 

a také náročnost intenzivní, nepřetržité péče personálu. V Domově pro seniory je 76 uživatelů 

trvale imobilních a 102 uživatelů je mobilních za pomoci druhé osoby nebo kompenzačních 

pomůcek. U Domova se zvláštním režimem je trvale imobilních 7 uživatelů a mobilních 

za pomoci druhé osoby nebo kompenzačních pomůcek pak 3 uživatelé. 

 

Část uživatelů Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem však není zařazena do 

žádného stupně závislosti a tito uživatelé jsou tedy do určité míry a za podpory personálu 

relativně schopní a soběstační. 

 
  

Graf 5: Složení uživatelů Domova pro seniory podle stupně závislosti v roce 2018 

 
 

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

2018 
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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 46 nových uživatelů, 614 žadatelům nebylo 

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

15 uživatelů, 199 žadatelům nebylo vyhověno (viz Tabulka 2 a Tabulka 3).  

 

Tabulka 2: Změna stavu uživatelů v roce 2018 

  Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem 

Počet přijatých uživatelů 46 15 

Počet zemřelých uživatelů 47 12 

Počet propuštěných uživatelů 1 3 
 

Tabulka 3: Žadatelé o poskytování sociální služby v roce 2018 

  Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem 

Celkový počet žadatelů 660 214 

Počet neuspokojených 

žadatelů 
614 199 

Počet přijatých uživatelů 46 15 

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

2018 

 
 

Graf 8: Uspokojení a neuspokojení žadatelé o sociální službu Domova se zvláštním 

režimem v roce 2018 
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Mezi základní činnosti sociálních pracovnic patří poskytování poradenství, které pomáhá 

nejen seniorům, ale také jejich rodinám či pečujícím osobám, v době kdy řeší nepříznivou 

sociální situaci. Sociální pracovnice jsou nápomocny zorientovat se seniorům v situaci, ve 

které se ocitli, a podporují je při hledání možných řešení, nalezení vhodné a dostupné sociální 

služby, která může mít podobu terénní sociální služby či vhodné pobytové sociální služby, 

využívání vhodných kompenzačních pomůcek, zajištění paliativní péče apod. Poradenství 

zahrnuje rady, informace, podporu, doprovázení. 

 

Mezi další činnosti sociálních pracovnic domova patří zpracovávání sociální agendy 

uživatelů, jednání s příslušnými úřady a institucemi ve prospěch uživatelů, nákupy, pomoc při 

obstarávání osobních záležitostí a při uplatňování oprávněných zájmů a práv uživatelů.  

Prioritou práce zaměstnanců sociálního úseku (sociálních pracovníků, pracovníků 

zajišťujících aktivizaci uživatelů, manažera sociální péče) je podpora pro vytvoření 

bezpečného místa pro uživatele, ve kterém naleznou pocit respektu, důstojnosti, jistoty, 

informovanosti, psychické a sociální podpory. Důležitým faktorem pro vytvoření takového 

prostředí je také spolupráce s rodinami našich uživatelů, kdy nám záleží na zachování 

funkčních vztahů mezi rodinnými příslušníky a uživateli. Součástí této podpory je mimo jiné 

organizace rodinných setkání, kde se k závěru roku setkávají rodiny, uživatelé a vedení 

domova a společně tráví čas rozhovory, ohlédnutím za rokem minulým a probírají se plány do 

budoucna. 

 

Již tradičně, jsme se zapojili, do projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata, v rámci 

kterého bylo zprostředkováno a následně předáno 80 dárků pod vánoční stromeček. Během 

celého měsíce prosince do našeho domova přicházeli lidé, kterým nejsou senioři lhostejní a 

snažili se jim zpříjemnit advent dárkem, zážitkem či setkáním. Díky tomuto projektu prožili 

naši uživatelé příjemné okamžiky ve vánočním čase. 

 

V rámci individualizované péče se snažíme respektovat uživatele v jeho aktuálních potřebách, 

s jeho životním příběhem, rituály, zvyklostmi, postoji i hodnotami. K tomu nám napomáhá 

zavádění biografické koncepce péče, která usnadňuje našim uživatelům adaptaci na nové 

podmínky a prostředí, se zachováním jejich zvyků a rituálů. Slouží jako zdroj informací pro 

smysluplnou aktivizaci, podporuje soběstačnost a orientaci uživatele. Biografická koncepce 

péče je prostředkem ke zlepšení kvality života našich uživatelů. Znalost biografie uživatele je 

aplikována do plánů péče uživatelů, do tvorby biografických knih a také například do 

vytváření Kuchařky receptů s příběhem, kde jsou uvedeny recepty našich uživatelů s určitou 

vzpomínkou, které se následně uplatňují v další aktivizaci i jídelníčku. 

 

Základním principem v poskytování výše uvedených aktivit je práce v multidisciplinárním 

týmu, který vnímá uživatele v jeho celistvosti, z různých úhlů pohledu. Společně pak tento 

tým dokáže plnit s uživatelem jeho potřeby a cíle.  
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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 
202 160 362 11 005 

Jednolůžkový pokoj se 

společnou koupelnou pro 2 

pokoje 

192 160 352 10 701 

Jednolůžkový pokoj s 

umyvadlem 
162 160 322 9 789 

Dvoulůžkový pokoj s vlastní 

koupelnou 
182 160 342 10 397 

Dvoulůžkový pokoj se 

společnou koupelnou pro dva 

pokoje 

172 160 332 10 093 

Dvoulůžkový pokoj s 

umyvadlem 
152 160 312 9 485 

Apartmán 202 160 362 11 005 

 

 

4.4. Volnočasové aktivity 

Pracovníci zajišťující aktivizaci uživatelů v Domově důchodců Dobrá Voda nabízí ke zvýšení 

kvality života, udržení zdravotního stavu, zlepšení adaptace, zmírnění stresů a udržení 

dovedností a schopností v oblasti psychické, fyzické i sociální volnočasové aktivity. 

Smysluplné využití volného času podporuje silné stránky každého uživatele. V Domově 

důchodců Dobrá Voda nabízíme volnočasové aktivity, které vychází z životního příběhu 

každého jedince, z jeho biografie. Našim uživatelům je k dispozici lesopark, relaxační 

zahrada, terasy, možnost nákupu a posezení v místní  kavárně s volně dostupným internetem. 

Velký společenský sál využíváme ke kulturním a společenským akcím s možností 

organizování oslav narozenin. Místní knihovna nabízí nepřeberné množství knih s různorodou 

tématikou a s možností jejich zapůjčení. 

 

Volnočasové aktivity jsou vedeny individuálně i skupinově, v těchto oblastech: 

 

Kognitivní trénink: 

• trénování paměti 

Pohybová a aktivizační terapie:  

• cvičení jemné a hrubé motoriky, tančírna 

Reminiscenční terapie:  

• vzpomínkový klub 
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Smyslová, zahradní terapie:  

• využití mobilních záhonů k pěstování bylin a květin 

• výroba mastí, tinktur, pečených čajů 

Zooterapie 

• návštěva labradorky z dobrovolnického centra Hafík, o. s. 

Spirituální potřeby: 

• návštěvy bohoslužby v místní kapli 

• individuální rozmlouvání s uživateli a návštěva kaple 

Činnosti zaměřené na nácvik běžných denních aktivit:  

• pánská dílna – výroba dekorativních a závěsných předmětů (např. stojánky na 

ubrousky, krmítka pro ptáky, dřevěné dekorace, poštovní schránky) 

• dámská dílna – pečení sladkého a slaného pečiva, práce s pedigem, háčkování, tkaní 

sedáků, dekorace z filcu, práce s keramickou hlínou) 

• draní peří v zimních měsících 

Společenské aktivity: 

• společenské hry – Sportovní Dobrovodské hry 

• procházky do přírody 

• tematické výlety  

• návštěvy kina, divadla, koncertů i kaváren a výstav  

• promítání filmů ve společenském sále 

• kulturní programy dětí z mateřských a uměleckých škol 

• opékání buřtů 

• hudební živá vystoupení, oblíbená jsou zejména vystoupení kapely „Muzikanti 

z Jižních Čech“ 

• prodejní jarmarky – na velikonoce a vánoce 

• prodejní výstava v Městské knihovně v Českém Krumlově 

• spolupráce se zařízeními sociálních služeb 

 

V rámci aktivizace se zaměřujeme i na mezigenerační setkávání, mezi které můžeme zařadit 

i spolupráci s Dětskou skupinou Rybičky, kdy naši uživatelé předčítají dětem pohádky 

a setkávají se s nimi i na některých kulturních akcích.  

 

Čtvrtletně vydáváme nejen pro naše uživatele Zpravodaj, ve kterém informujeme 

o plánovaných aktivitách, aktuálních tématech. Publikujeme v něm různá témata od 

zajímavostí, po vlastní tvorbu uživatelů, křížovky apod. 

 

Veškeré volnočasové aktivity, které nabízíme našim uživatelům, jsou dobrovolné a vzhledem 

k jejich smysluplnosti jim přináší radost a dobrou náladu. 
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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 14 

dobrovolníků, kteří našim uživatelům věnovali dohromady 419 hodin. 

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 

Romana Antlová, Natálie Ciglerová, Martin Černý, Marie Honsnejmanová, Samuel Kuba, 

Eva Petrů, Martina Podlahová, Věra Reitzová, Adéla Tetourová, František Vilímek, Vlasta 

Zikešová, Jarmila Kopecká, Alžběta Kalná, Jitka Ciglbauerová 

Všem dobrovolníkům patří velký dík za to, že věnovali část svého volna našim uživatelům. 
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5. Zdravotní péče  

Oblast zdravotní, respektive ošetřovatelské péče, je zajištěna zdravotními pracovníky 

dle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských 

zdravotnických povoláních a výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče, 

a pracovníky přímé obslužné péče, dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Mezi 

nelékařské zdravotnické pracovníky patří všeobecné sestry, fyzioterapeuti a nutriční terapeut. 

Díky zajištění ošetřovatelské péče ze strany všeobecných sester je možno vykazovat 

ošetřovatelské výkony v závislosti na indikaci praktického lékaře zdravotním pojišťovnám a 

požadovat za ně úhradu (viz Tabulka 5). 

 

Tabulka 5: Vykázaná péče a úhrady od zdravotních pojišťoven za rok 2018 

Zdravotní pojišťovna Body Čas 

Počet 

ošetřených 

klientů dle ZP 

v roce 2018 

Úhrady ZP 

(Kč) 

Všeobecná ZP 5 750 456 13 708 h. 234 6 267 997 

Vojenská ZP 1 332 995 3 160 h. 30 min. 36 1 452 965 

Česká průmyslová ZP 220 936 520 h. 40 min. 9 240 820 

Oborová ZP 322 799 763 h. 40 min. 4 351 851 

ZP Ministerstva vnitra 682 250 1 625 h. 40 min. 20 
743 653 

 

Součet: 8 308 436 
19 778 h.  

40 min. 
303 9 057 286 

 

5.1. Ošetřovatelská péče 

Domov důchodců Dobrá Voda zajišťoval v roce 2018 uživatelům ošetřovatelskou péči 

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

 

Všeobecnými sestrami byla zajišťována základní a specializovaná ošetřovatelská péče, 

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

činnostmi pracovníků přímé obslužné péče. 

 

Výkony ošetřovatelského personálu, které byly indikovány praktickým lékařem, byly hrazeny 

ze zdravotního pojištění uživatelů. Domov důchodců Dobrá Voda má uzavřenou Zvláštní 

smlouvu o poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče v zařízeních sociálních služeb 

poskytujících pobytové sociální služby celkem s pěti zdravotními pojišťovnami  

(viz Tabulka 5). 

 

Ošetřovatelská péče byla v roce 2018 poskytována v souladu s Ošetřovatelskými standardy, 

které byly průběžně aktualizovány podle nejnovějších poznatků a doporučení. V této 

souvislosti probíhalo také další nutné vzdělávání zaměstnanců. 
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Ze strany ošetřovatelského personálu ve spolupráci se sociálními pracovníky se dlouhodobě 

snažíme o individuální přístup k uživatelům a vytváření příjemného rodinného prostředí. 

Vítáme návštěvy rodinných příslušníků a přátel našich uživatelů a velice si vážíme jejich 

zapojení se do ošetřovatelského procesu v rámci poskytování pobytové sociální služby. 

 

5.2. Lékařská péče 

V Domově důchodců Dobrá Voda v roce 2018 denně ordinoval praktický lékař, u kterého 

se mohli uživatelé zaregistrovat. Jestliže se uživatel rozhodl ponechat registraci u svého 

původního praktického lékaře, bylo jeho přání respektováno a veškerá lékařská péče byla 

potom zajišťována tímto lékařem.  

 

Z lékařů specialistů dlouhodobě navštěvují uživatele Domova důchodců Dobrá Voda 1x týdně 

psychiatr, 1x za měsíc neurolog a dle potřeby dermatolog a pneumolog, ve výjimečných 

případech stomatolog. K ostatním specialistům je uživatelům zajišťována doprava 

s doprovodem. 

 

 

5.3. Rehabilitační péče 

Rehabilitační péče byla v Domově důchodců Dobrá Voda v roce 2018 zajišťována primárně 

fyzioterapeuty, dále pak všeobecnými sestrami, pracovníky přímé obslužné péče 

a zaměstnanci zajišťujícími činnosti ergoterapie. Rehabilitační činnost fyzioterapeutů 

a všeobecných sester byla prováděna vždy v závislosti na indikace lékaře. 
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6. Hospodaření organizace  

 

6.1. Výnosy 

Rozhodující výnosy organizace tvořily v roce 2018 úhrady od uživatelů za jejich pobyt 

a stravu, dále příspěvky na péči zasílané Úřadem práce a v neposlední řadě i platby od 

zdravotních pojišťoven za zdravotní péči poskytovanou uživatelům.  Mezi významné výnosy 

Domova důchodců Dobrá Voda patří též finanční odměna od firmy Hartmann a.s. za 

spolupráci při užívání pomůcek této značky, tržby vlastního bufetu, od července 2018 pak 

také tržby nově zřízené Lékárny Pod Lesem. 

 

V roce 2018 bylo ze strany Domova důchodců Dobrá Voda žádáno z rozpočtu kraje 

v dotačním programu pro rok 2018 o účelovou dotaci ve výši 50 813 370,- Kč. V rámci 

dotačního řízení Jihočeského kraje pro podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 

bylo schváleno usnesením Zastupitelstva kraje č. 20/2018/ZK-11 ze dne 22. 2. 2018 

poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 41 703 000,- Kč, což je 82,07 % žádosti.  

Z rozpočtu Jihočeského kraje obdržel Domov důchodců Dobrá Voda v roce 2018 neinvestiční 

příspěvek na krytí provozních nákladů včetně odpisů ve výši 17 670 910,- Kč, který byl 

schválený usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 429/2018/ZK-10 ze dne 14. prosince 

2018.  

 

V roce 2018 jsme obdrželi dotaci na realizaci projektu Dětská skupina z Operačního 

programu Zaměstnanost financovanou z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu na 

základě rozhodnutí č. OPZ/1.2/132/0006832 ve výši 1 073 780,- Kč. 

 

 

6.2. Náklady 

Mezi nejvýznamnější náklady Domova důchodců Dobrá Voda patří jednoznačně osobní 

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

Podstatnou část nákladů tvoří i odpisy majetku organizace. 

 

 

6.3. Rozbor hospodaření a hospodářský výsledek 

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

pořízení investic a oprav, které každoročně schvaluje Rada Jihočeského kraje.  
 

Tabulka 6: Plnění finančního plánu 
  

Plán 2018 (v tis. Kč) Skutečnost 2018 (v tis. Kč) 

Náklady celkem 129 605 122 937 

Výnosy celkem 129 605 123 010 

Hospodářský výsledek po zdanění 0 73 
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Výsledek hospodaření za rok 2018 z hlavní činnosti byl vykázán ve výši 73 tis. Kč, výsledek 

hospodaření z hospodářské činnosti ve výši 9 tis. Kč. Náklady organizace byly čerpány ve 

výši 94,86 % plánovaných a výnosy organizace byly tvořeny ve výši 94,91 % plánovaných.  

 

Tabulka 7: Plnění odpisového plánu 

  
Plán 2018 (Kč) Skutečnost 2018 (Kč) 

Odpisy dlouhodobého majetku 7 811 tis. Kč 7 839 tis. Kč 

 

Plán odpisů byl plněn ve výši 100,36 %. 

 

6.4. Majetek 

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

k hospodaření, který je ve vlastnictví zřizovatele Jihočeského kraje, zastoupeného hejtmankou 

Mgr. Ivanou Stráskou. 

 

Celková hodnota dlouhodobého majetku (stálých aktiv) v roce 2018 činila 182 003 707,48 

Kč, hodnota oběžného majetku (oběžných aktiv) činila 91 640 142,68 Kč. 

 

Vlastní kapitál ve sledovaném roce činil 203 074 629,59 Kč a cizí zdroje činily 

70 569 220,57 Kč. 

 

6.5. Inventarizace majetku 

Ke dni 31. 12. 2018 byla organizací provedena řádná inventarizace majetku a závazků 

organizace. Při inventuře bylo shledáno manko ve zboží v bufetu ve výši 79,- Kč a manko ve 

zboží v lékárně ve výši 473,- Kč.  Nebyl nalezen žádný neupotřebitelný majetek, ani nebyly 

zjištěny závazky nebo pohledávky vhodné k odepsání. Zpráva o provedené inventarizaci je 

uložena v organizaci 

 

6.6. Fondy organizace  

Fond kulturních a sociálních potřeb byl tvořen přídělem 2 % z hrubých platů organizace, což 

v roce 2018 představovalo částku 1 349 261,96 Kč. Z tohoto fondu byly v roce 2018 hrazeny 

zaměstnancům příspěvky na obědy, příspěvky na penzijní připojištění a peněžní dary 

k životním jubileím. Dále organizace z tohoto fondu hradila náklady na kulturní a sportovní 

akce pořádané pro zaměstnance. 

 

Rezervní fond byl v roce 2018 tvořen finančními dary v celkové výši 106 967,- Kč a přídělem 

ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2017 ve výši 24 152,93 Kč. Z přijatých finančních 

darů organizace použila částku 88 979,- Kč na úhradu nákladů spojených s provozem 

Domova důchodců Dobrá Voda. 

 

Fond investic byl v roce 2018 tvořen z odpisů investičního majetku ve výši 7 887 476,86 Kč, 

čerpán byl na financování investičních potřeb organizace ve výši 10 101 356,20 Kč. 
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Tabulka 8: Fondy organizace 
  Stav k 1. 1. 2017 

 (Kč) 

Stav k 31. 12. 2017 

(Kč) 

Změna stavu 

(Kč) 

Fond FKSP 1 108 730,22 1 542 593,18 433 862,96 

Rezervní fond (413) 2 650 076,16 2 674 229,09 24 152,93 

Rezervní fond (414) 704 549,55 557 963,32 -146 586,23 

Investiční fond (416) 18 451 256,54 16 237 377,20 -2 213 879,34 

Celkem 22 914 612,47 21 012 162,79 -1 902 449,68 

 

 

6.7. Zaměstnanci 

Počet zaměstnanců se v průběhu roku 2018 oproti roku 2017 zvýšil (viz Graf 9 a Příloha 2), 

což bylo způsobeno vznikem nových organizačních útvarů v průběhu roku 2018. V rámci 

podpory zaměstnanců a zaměstnankyň a přispění ke sladění jejich osobního a pracovního 

života vznikla od 1. 4. 2018 Dětská skupina Rybičky, jejíž provoz zajišťuje vedoucí 

a 2 pečující osoby. Od 1. 7. 2018 byla Domovem důchodců Dobrá Voda zřízena 

Lékárna Pod Lesem, pro kterou byly vytvořeny nové pracovní pozice vedoucího lékárníka, 

lékárníka a farmaceutického laboranta. 

 

Celková fluktuace zaměstnanců byla výrazně ovlivněna především dlouhodobým 

nedostatkem kvalitních a stabilních zaměstnanců v případě potřeby obsazení volných 

pracovních míst specificky odborně zaměřených pracovních pozic jako jsou např. kuchaři 

(v roce 2018 se na 2 volná pracovní místa kuchařů postupně vystřídalo celkem 

10 zaměstnanců). Nakonec i z přílohy č. 2 je patrné, že nejčastějším způsobem ukončení 

pracovního poměru zaměstnanců v roce 2018 bylo zrušení pracovního poměru ve zkušební 

době, ať již ze strany zaměstnance nebo zaměstnavatele, což potvrzuje fakt, že mnozí nově 

vybíraní zaměstnanci jsou bohužel z řad poměrně nestabilních a často měnících zájemců 

o zaměstnání. 

 

Průměrný hrubý plat za rok 2018 byl 29 193,- Kč, průměrný hrubý plat pracovní pozice 

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

služeb domov pro seniory a domov se zvláštním režime s nejvyšším počtem zaměstnanců byl 

26 813,- Kč. 
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Graf 9: Změna počtu zaměstnanců v průběhu roku 2018 

 
 

Nejvíce zaměstnanců zahrnovaly pracovní pozice přímé péče (viz Graf 10 a Příloha 3).  

 

Graf 10: Rozložení zaměstnanců podle četnosti v typech pracovních pozic v roce 2018 

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

 

V Domově důchodců Dobrá Voda proběhlo v roce 2018 sedm kontrol, jejichž zaměření bylo 

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

výsledků a následných opatření, uvedeny číslováním K1 – K7. 

 

K1 

 

V lednu roku 2018 provedl kontrolu Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje. Předmětem 

kontroly bylo dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Zjištěný 

nedostatek byl odstraněn. 

 

K2 

 

Další kontrolu v lednu roku 2018 provedl Krajský úřad Jihočeského kraje. Kontrola se týkala 

plnění stanovených podmínek pro registraci se zaměřením na ustanovení § 79 odst. 5 písm. d) 

údaj č. 5 a údaj č. 9 zákona o sociálních službách, tedy personální zajištění poskytovaných 

sociálních služeb domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Kontrolou nebyly 

zjištěny žádné nedostatky. 

 

K3 

 

V březnu roku 2018 provedla kontrolu Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje. 

Kontrola se zabývala proočkovaností klientů proti pneumokokovým nákazám. Nebyly 

zjištěny žádné nedostatky. 

  

K4 

 

V dubnu a květnu roku 2018 byla provedena kontrola Okresní správou sociálního zabezpečení 

České Budějovice. Kontrola byla zaměřena na plnění povinností v nemocenském pojištění, 

plnění povinností v oblasti pojistného a plnění povinností v důchodovém pojištění. Zjištěné 

nedostatky byly opraveny a zaslány elektronicky před vyhotovením protokolu o kontrole. 

 

K5 

 

V srpnu roku 2018 provedl kontrolu Magistrát města České Budějovice – obecní živnostenský 

úřad. Předmětem kontroly bylo dodržování zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání, ve znění pozdějších předpisů, dozorované části zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 

spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před 

škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 307/2013 Sb., 

o povinném značení lihu. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. 
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K6 

 

V listopadu roku 2018 provedla kontrolu Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje. 

Kontrola se zabývala plněním povinností provozovatele potravinářského podniku. Nebyly 

zjištěné žádné provozní závady. 

 

K7 

 

Další kontrolu v listopadu roku 2018 provedl Státní ústav pro kontrolu léčiv. Kontrola se 

týkala plnění požadavků zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů, zákona 

č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů, zákona č. 272/2013 Sb., o prekursorech 

drog a jeho prováděcích předpisů, zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 

a podmínkách jeho poskytování, ve znění pozdějších předpisů a jeho vyhlášky č. 92/2012 Sb., 

o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení 

a kontrolních pracovišť domácí péče, zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně 

a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění 

pozdějších předpisů č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nebyly zjištěny žádné 

nedostatky. 
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8. Společenské a kulturní akce pořádané v roce 2018 

V roce 2018 byly pro uživatele Domova důchodců Dobrá Voda uspořádány tyto společenské 

akce: 

 

• 3. 1.  Trénování paměti 

• 9. 1.  Hudební vystoupení dětí – Církevní mateřská škola u sv. Josefa z Českých 

 Budějovic 

• 10. 1.  Trénování paměti 

• 11. 1.  Novoroční kavárna (hrála kapela Kolaříci) 

• 15. 1.  Společné zpívání 

• 17. 1.  Trénování paměti 

• 18. 1.  Draní peří 

• 26. 1.  Promítání filmu – Fimfárum 

• 31. 1.  Trénování paměti 

• 1. 2.  Setkání se zvířaty (ZOO Dvorec) 

• 5. 2.  Vzpomínkový klub 

• 7. 2.  Trénování paměti 

        Výlet – České Budějovice (hokejové utkání HC MOTOR) 

• 10. 2.  Masopustní koleda se souborem Doudleban 

• 12. 2.  Vzpomínkový klub 

• 14. 2.  Trénování paměti 

• 15. 2.  Výlet – České Budějovice, Kino Kotva (Diashow – „ Letem světem“) 

• 19. 2.  Vzpomínkový klub 

• 21. 2.  Trénování paměti 

• 22. 2.  Draní peří 

• 23. 2.  Promítání filmu – Po strništi bos 

• 26. 2.  Vzpomínkový klub 

• 28. 2.  Trénování paměti 

• 2. 3.  Výlet – České Budějovice (nákupy v supermarketu Terno) 

• 5. 3.  Vzpomínkový klub 

• 7. 3.  Trénování paměti 

• 9. 3.  Promítání filmu – Kolja 

• 12. 3.  Vzpomínkový klub 

• 14. 3.  Trénování paměti 

• 15. 3.  Společné zpívání 

• 21. 3.  Trénování paměti 

• 22. 3.  Velikonoční tradice 

• 26. 3.  Vzpomínkový klub 

• 28. 3.  Velikonoční jarmark 

• 4. 4.  Trénování paměti 

• 6. 4.  Hudební vystoupení Agentury Iva – „Jarní probuzení“ 

• 9. 4.  Vzpomínkový klub 

• 11. 4.  Trénování paměti 
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• 12. 4.  Hodinka s poezií a vážnou hudbou 

• 16. 4.  Společné zpívání 

• 17. 4.  Výlet – České Budějovice, Kino Kotva (Diashow – Švýcarsko) 

• 18. 4.  Trénování paměti 

• 25. 4.  Trénování paměti 

• 26. 4.  Jarní kavárna – hrála kapela Duo Pe-Ja 

• 27. 4.  Promítání filmu – Jak ukrást milión 

• 30. 4.  Vzpomínkový klub 

• 2. 5.  Trénování paměti 

• 4. 5.  Výlet – České Budějovice (nákupy v supermarketu Terno) 

• 9. 5.  Trénování paměti 

• 11. 5.  Hudební vystoupení Ke Dni matek (ZŠ a MŠ Dobrá Voda) 

• 14. 5.  Společné zpívání 

• 16. 5.  Trénování paměti 

• 19. 5.  Koncert kapely Muzikanti z Jižních Čech  

• 21. 5.  Prodej oblečení 

• 23. 5.  Celodenní výlet – Budislav 

• 30. 5.  Trénování paměti 

• 4. 6.  Vzpomínkový klub 

• 8. 6.  Hudební vystoupení Jihočeského divadla – písničky Voskovce a Wericha 

• 11. 6.  Společné zpívání 

• 13. 6.  Trénování paměti 

           VI. ročník Olympijských her seniorských v Domově pro seniory Kaplice 

• 18. 6.  Vzpomínkový klub 

           Výlet – Nedabyle 

• 20. 6.  Trénování paměti 

• 21. 6.  Táborák – hrála kapela Fotrs 

• 25. 6.  Vzpomínkový klub 

• 27. 6.  Celodenní výlet – Lipno (okružní jízda parníkem) 

• 2. 7.  Společné zpívání 

        Vzpomínkový klub 

• 9. 7.  Výlet – Týn nad Vltavou (návštěva zemědělského muzea) 

• 11. 7.  Trénování paměti 

• 12. 7.  Výlet – České Budějovice – koncert duchovní hudby (Pěvecký sbor z Francie 

 – Kostel Obětování Panny Marie) 

• 16. 7.  Vzpomínkový klub 

• 18. 7.  Trénování paměti 

• 19. 7.  Letní kavárna – hrála kapela Duo Pe-Ja 

• 23. 7.  Vzpomínkový klub 

• 25. 7.  Trénování paměti 

• 26. 7.  Letní kino – Řeka čaruje 

• 27. 7.  Výlet – České Budějovice (nákupy v supermarketu Terno) 

• 1. 8.  Trénování paměti 
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• 6. 8.  Společné zpívání 

        Vzpomínkový klub 

• 8. 8.  Trénování paměti 

• 13. 8.  Vzpomínkový klub 

• 16. 8.  Letní kino – Léto s kovbojem (film na přání) 

• 20. 8.  Vzpomínkový klub 

• 23. 8.  Výlet – Dobrá Voda – návštěva kavárny „U Vlachů“ 

• 27. 8.  Vzpomínkový klub 

• 29. 8.  Dobrovodské sportovní hry 1. ročník 

• 3. 9.  Celodenní výlet – Lipno (okružní jízda parníkem) 

• 5. 9.  Trénování paměti 

         Návštěva sokolníků (ukázka dravců) 

• 12. 9.  Trénování paměti 

• 13. 9.  Kavárna – k poslechu na harmoniku hráli p. Koranda a p. Veselý 

• 17. 9.  Společné zpívání 

• 19. 9.  Trénování paměti 

• 21. 9.  Výlet – České Budějovice (nákupy v supermarketu Terno) 

• 26. 9.  Trénování paměti 

• 27. 9.  Promítání filmového muzikálu – Starci na chmelu 

• 1. 10.  Vzpomínkový klub – 1. skupina 

• 3. 10.  Trénování paměti 

• 4. 10.  Celodenní výlet – Domov pro seniory Chýnov 

• 5. 10.  Hudební vystoupení p. Šedivého – „Hašlerovky“ 

• 8. 10.  Vzpomínkový klub – 2. skupina 

• 10. 10. Den otevřených dveří – Retro kavárna 

            Hudební vystoupení dětského souboru Baboučci 

            Vystoupení kouzelníka Martina Čejky 

• 15. 10. Vzpomínkový klub – 1. skupina 

• 17. 10. Trénování paměti 

• 19. 10. Hudební vystoupení Agentury Iva – „Podzimní štěstí“ 

• 22. 10. Vzpomínkový klub – 2. skupina 

            Prodej oblečení 

• 24. 10. Trénování paměti 

• 26. 10. Promítání filmu – Slaměný klobouk 

• 29. 10. Vzpomínkový klub – 1. skupina 

            Společné zpívání 

• 30. 10. Čaje jako za mlada (CSS Staroměstská České Budějovice) 

• 31. 10. Trénování paměti 

• 1. 11.  Návštěva hřbitova Otýlie v Českých Budějovicích 

• 5. 11.  Přednáška – Získaná postižení mozku a co potom… 

• 7. 11.  Tančírna 

• 8. 11.  Vzpomínkový klub – 2. skupina 

• 9. 11.  Promítání filmu – Slavnosti Otce vlasti 

• 12. 11. Vzpomínkový klub – 1. skupina 

            Cirkus pro seniory (psychomotorický workshop pro seniory) 

• 13. 11. Hudební vystoupení dětí ZŠ Pohůrecká 
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• 14. 11. Trénování paměti 

• 21. 11. Trénování paměti 

            Výlet – České Budějovice (hokejové utkání HC MOTOR) 

• 22. 11. Vzpomínkový klub – 2. skupina 

• 23. 11. Výlet – České Budějovice (nákupy v supermarketu Terno) 

• 29. 11. Společné zpívání 

• 30. 11. Adventní jarmark 

• 3. 12.  Vzpomínkový klub – 1. skupina 

           Výlet – České Budějovice, Kino Kotva (Diashow – Madagaskar) 

• 5. 12.  Mikulášská nadílka 

• 7. 12.  Hudební vystoupení – Pěvecký sbor Mendík (Gymnázium J.V. Jirsíka) 

• 12. 12. Trénování paměti 

• 13. 12. Vánoční hudební vystoupení (ZŠ a MŠ Dobrá Voda) 

• 14. 12. Divadelní představení „Zpátky do Betléma“ 

• 17. 12. Vzpomínkový klub – 2. skupina 

• 18. 12. Promítání filmu – S čerty nejsou žerty 

• 19. 12. Trénování paměti 

• 20. 12. Koncert souboru Jihočeského divadla 

            Vánoční hudební vystoupení dětí 

 

 

 
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 se každým rokem postupně zaměřujeme na novou 

výsadbu trvalé zeleně. V letošním roce dojte k dokončení této akce spolu se zřízením 

tzv. smyslové zahrady, která bude výhodou hlavně pro uživatele se špatnou orientací 

v prostoru.  

 

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 uživatele seniora. Ta je nedílnou součástí rozvoje celostního pohledu 

na člověka, jehož životní příběh významně ovlivňuje ošetřovatelskou a sociální péči.  

 

Již v minulé výroční zprávě jsem se zmínila o tom, že jsme pro stabilizaci zaměstnanců 

využili možnosti dotace z evropských fondů a zřídili pro děti zaměstnanců, ale 

i veřejnosti, „Dětskou skupinu Rybičky“, jejíž provoz je přizpůsoben pracovní době 

našich zaměstnanců. Provoz této dětské skupiny naplnil náš záměr a její kapacita je dětmi 

plně obsazena. Na základě kontroly MPSV, jako poskytovatele dotace na částečné 

provozní náklady, byly tyto finanční prostředky přiznány i pro letošní rok.  

 

Další realizací poměrně rozsáhlého projektu byl „Nákup elektronického čipového systému 

značení prádla“.  Jedná se o nákup elektronického informačního systému pro značení 

prádla a zajištění elektronické evidence a sledování pohybu prádla, prádla jak 

uživatelského, tak prádla v majetku organizace (ložní prádlo, osobní ochranné pracovní 

oblečení zaměstnanců a ostatní). Zavedení systému řeší identifikaci a management 

klientského, ložního a ostatního prádla v oběhu. Jedná se o technologii, která umožňuje 

elektronicky za pomoci čipových štítků, HW vybavení sledovat pohyb prádla 

v prádelenském provozu a současně prádla v oběhu domova důchodců. Přehledné 

pracovní moduly systému umožňují obsluhujícímu personálu v prádelně přehledně 

a elektronicky evidovat prádlo na příjmu, na výdeji, na opravách a vedoucím pracovníkům 

umožní inventarizovat prádlo na oddělení a v prádelně. Zamezí se tím ztrátovost 

a dohledávání prádla včetně lepší přehlednosti o prádle klientském v majetku uživatelů. 

 

Od 1. 7. 2018 byla zahájena činnost „Lékárny Pod Lesem“ včetně získání registrace od 

JčK a povolení od SUKL. Lékárna vznikla rekonstrukcí prostor v budově C Domova 

důchodců Dobrá Voda, jejíž provoz je určen jak pro zásobování léky našich uživatelů, tak 

i pro veřejnost.  

   

V letošním roce zavádíme do provozu přístroj pro automatickou přípravu medikačních 

dávek léků pro naše uživatele, kdy je nahrazena ruční práce zdravotních sester. Jsme první 

organizací našeho typu v ČR, která tohoto systému využívá.  
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S kvalitou poskytované péče neodmyslitelně souvisí i poskytování celodenní stravy a to 

s možností výběru z několika variant, včetně dietních úprav. Zmiňuji to proto, neboť ve 

stravovacím provozu se již dlouhodobě potýkáme s velkým nedostatkem personálu 

a přesto jsme od nastavené kvality neustoupili.  

 

Dále úspěšně pokračuje spolupráce s Dobrovolnickým centrem ADRA České Budějovice, 

kdy k 31. 12. 2018 evidujeme 12 aktivních dobrovolníků, jejichž činnost je našimi 

uživateli velice kladně hodnocena. 

    

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

svou činností k vytváření stávajícího zázemí a úrovně poskytované služby uživatelům 

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 - 57 

• 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 2018 obdržel Domov důchodců Dobrá Voda 57 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 12 žádostí o informace zaslaných e-mailem. Těmto žádostem bylo vyhověno, a to 

formou písemného poskytnutí informace. Žádostí o poskytnutí informací podaných ústně 

(telefonicky či při osobním jednání) bylo evidováno 45 a všem bylo vyhověno. Odpověď byla 

poskytnuta vždy obratem, stejnou formou jakou byla přijata žádost. 

 

 

 



Výroční zpráva Domova důchodců Dobrá Voda 2018 
 

 
30 

 

 

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 

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 2018 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 2018 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 2018 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 poskytování sociální služby a vyjádření lékaře o zdravotním stavu 

• charakteristika služeb 

• poslání, cílová skupina, cíle a zásady domova pro seniory  

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

• vzor smlouvy o poskytnutí sociální služby -  Domov pro seniory 

• vzor smlouvy o poskytnutí sociální služby -  Domov se zvláštním režimem 

• vzor smlouvy o poskytnutí sociální služby v piktogramech 

• základní informace pro přijetí nového uživatele 

• plán společenských akcí a ergoterapie, zpravodaj 

• nejčastěji kladené otázky 

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

 
Příloha 1: Zajištění rehabilitační péče v roce 2018 

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 2018 

  počet 

zaměstnanci k 1. 1. 2018 206 

zaměstnanci, kteří v roce 2018 byli přijati 56 

zaměstnanci, kteří v roce 2018 odešli 51 

dohodou 11 

výpověď zaměstnavatele 1 

zrušení pracovního poměru ve zkušební 

době 
20 

výpověď zaměstnance 8 

okamžité zrušení pracovního poměru 2 

pracovní poměr na dobu určitou 9 

zaměstnanci k 31. 12. 2018 211 
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Příloha 3: Počty zaměstnanců jednotlivých pracovních pozic k 31. 12. 2018 

  muži ženy celkem 

ředitel 0 1 1 

THP celkem 1 9 10 

projektový manažer 0 1 1 

manažer lidských zdrojů 1 0 1 

asistent útvaru ředitele 0 1 1 

vedoucí ekonomického úseku 0 1 1 

hlavní účetní 0 1 1 

účetní 0 4 4 

vedoucí provozního úseku 0 1 1 

sociální úsek celkem 0 13 13 

vedoucí sociálního úseku 0 1 1 

sociální pracovník 0 5 5 

manažer sociální péče 0 1 1 

základní výchovná nepedagogická činnost 0 5 5 

další odborný pracovník 0 1 1 

úsek přímé péče 10 86 96 

vedoucí pobytového oddělení 0 3 3 

pracovník přímé obslužné péče 10 83 93 

ošetřovatelský úsek celkem 1 26 27 

vrchní sestra 0 1 1 

všeobecná sestra 0 20 20 

fyzioterapeut 1 4 5 

nutriční terapeut 0 1 1 

provozní úsek celkem 9 40 49 

pomocný dělník 2 0 2 

vedoucí oddělení úklidu a oddělení prádelny 0 1 1 

dělník v prádelně 0 6 6 

švadlena 0 1 1 

údržbář 3 0 3 

zahradník 0 1 1 

vedoucí stravovacího provozu 1 0 1 

zásobovač - skladní kuchyně 0 1 1 

kuchař 1 3 4 

pomocný kuchař 2 6 8 

prodavačka 0 1 1 

uklízečka 0 17 17 

recepční 0 2 2 

Dětská skupina Rybičky celkem 0 3 3 

vedoucí Dětské skupiny Rybičky 0 1 1 

pečující osoba 0 2 2 

Lékárna Pod Lesem celkem 0 3 3 

vedoucí lékárník 0 1 1 

lékárník 0 1 1 

farmaceutický laborant 0 1 1 

Poznámka: THP = Technicko hospodářští pracovníci  
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Příloha 4: Čerpání finančního plánu v roce 2018 

ukazatel 

plán roku 2018 

v tis. Kč 

skutečnost 

roku 2018 v 

tis. Kč 

% plnění 

skutečnost/plán 

NÁKLADY CELKEM 129 605,00 122 937,06 94,86 

Spotřeba materiálu 15 785,00 12 022,29 76,16 

Spotřeba energie 4 510,00 3 444,78 76,38 

Opravy a udržování 3 008,00 1 470,59 48,89 

Cestovné 60,00 41,04 68,40 

Náklady na reprezentaci 10,00 9,91 99,10 

Ostatní služby 7 749,00 4 197,27 54,17 

Mzdové náklady 67 501,00 69 304,30 102,67 

v tom: platy zaměstnanců 64 099,00 66 477,81 103,71 

              OON 3 402,00 2 826,49 83,08 

Zákonné sociální pojištění 21736,00 22 812,11 104,95 

Jiné sociální pojištění 263,00 285,84 108,68 

Zákonné sociální náklady 475,00 715,16 150,56 

Jiné sociální náklady 0,00 67,04 0 

Daně a poplatky 22,00 25,47 115,77 

Odpisy dlouhodobého majetku 7 896,00 7 811,72 98,93 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 590,00 554,25 93,94 

Daň z příjmů 0,00 0,00 0,00 

Ostatní náklady jinde neuvedené 0,00 175,29 0,00 

VÝNOSY CELKEM 129 605,00 123 010,36 94,91 

Výnosy z prodeje vlastních výrobků 8,00 14,00 175,00 

Výnosy z prodeje služeb 60 270,00 61 205,00 101,55 

Výnosy z pronájmu 110,00 55,00 50,00 

Čerpání fondů 33,00 89,00 269,70 

Ostatní výnosy z činnosti 699,09 1 008,00 144,19 

Finanční výnosy 0,00 4,70 0,00 

Příspěvek na provoz od zřizovatele 17 670,91 17 712,66 100,24 

Dotace ze státního rozpočtu 50 814,00 41 703,00 82,07 

Dotace z EU na provoz dětské skupiny 0,00 1 219,00 0,00 

Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0,00 73,30   

Výsledek hospodaření - hospod. činnost 0,00 8,87   
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Příloha 5: Rozvaha k 31. 12. 2018 

  tis. Kč 

AKTIVA CELKEM 273 644 

STÁLÁ AKTIVA 182 004 

Dlouhodobý nehmotný majetek 636 

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému 

majetku 
-193 

Dlouhodobý hmotný majetek 297 883 

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -116 322 

OBĚŽNÁ AKTIVA 91 640 

Zásoby 660 

Pohledávky 52 919 

Finanční majetek 39 061 

OSTATNÍ AKTIVA 0 

    

PASIVA CELKEM 273 644 

VLASTNÍ ZDROJE 203 075 

Jmění účetní jednotky 181 981 

Fondy účetní jednotky 21 012 

Hospodářský výsledek 82 

CIZÍ ZDROJE 70 569 

Dlouhodobé závazky 0 

Krátkodobé závazky 70 569 

OSTATNÍ PASIVA 0 
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12. Fotogalerie 

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

 

Fotografie 1: Výlet obec Plav 

 
 
 

Fotografie 2: Hudební vystoupení dětí z Církevní mateřské školy u sv. Josefa z ČB 
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Fotografie 3: Přátelská návštěva v Domově pro seniory Chýnov, setkání s velbloudem 

 
 

 

Fotografie 4: Dobrovodské sportovní hry 
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Fotografie 5: Masopustní koleda soubor Doudleban 
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Kontaktní informace 

 

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

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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