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1.     Úvodní slovo ředitelky organizace 
 

 

Vážené dámy a pánové, 

 

     dovolte mi, abych Vás prostřednictvím této výroční zprávy informovala o dění v Domově 

pro seniory Chýnov za uplynulý rok 2017. 

      

     V závěru tohoto dokumentu se zmíním o provedených akcích roku 2017 a seznámím Vás 

s plány na další období. 

  

 

                                                                                                      Jana Zadražilová  

      pověřená vedením organizace  
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2.     Základní údaje 
 

Název: Domov pro seniory Chýnov  

Sídlo: Zámecká č. 1, 391 55 Chýnov 

IČ: 750 11 204 

Právní forma: Příspěvková organizace 

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

Web: www.dschynov.cz 

 

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

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

 

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

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

Ředitelka  

 Telefon: 381 406 216 

Mobil: 775 246 104 

 Email: reditel@dschynov.cz 

 

Vrchní sestra  

 Telefon: 381 406 217 

Mobil: 739 563 974 

 Email: vrchni.sestra@dschynov.cz 

 

Vedoucí sociálního úseku  

 Telefon: 381 406 213 

Mobil: 734 256 407 

 Email: socialni@dschynov.cz 

 

Vedoucí ekonomického úseku  

Telefon: 381 406 211 

Mobil: 733 373 169 

 Email: ekonom@dschynov.cz 

 

Vedoucí stravovacího provozu 

Mobil: 739 032 693 

Email: kuchyne@dschynov.cz  
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3.     Charakteristika činnosti 
 

 Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Při své činnosti 

zachovává přirozené vztahové sítě, respektuje práva a lidskou důstojnost každého klienta. 

 

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

o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, a základní činnosti dle ustanovení § 35 

v závislosti na druhu poskytované sociální služby, tj.:     

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

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

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

svých základních potřeb, které nemohou být zajištěny jejich rodinou či terénními nebo 

ambulantními sociálními službami. 

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

pro poskytování pobytových služeb osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí 

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

a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních 

při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. 

  Organizace je povinna zajistit zdravotní péči definovanou v § 36 zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, pokud je potřebná. 

Organizace poskytuje pobytové služby osobám, které dosáhly věku rozhodného 

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

invalidní. 

Organizace také poskytuje na základě písemné smlouvy s klienty a za úhradu 

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

služby stanoví organizace vnitřním předpisem včetně stanovení výše úhrady za jejich 

poskytování. 

   Organizace poskytuje stravování klientům služeb, zaměstnancům, osobám, 

které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, osobám se zdravotním 

postižením, studentům, praktikantům a krátkodobě i jiným zájemcům. 

 Organizace provádí nahodilý prodej drobných výrobků zhotovených v rámci 

aktivizačních činností klientům.  



Výroční zpráva 2017  6 
Domov pro seniory Chýnov 

  Organizace pronajímá bytové a nebytové prostory a plochy včetně poskytování 

základních služeb s pronájmem spojených. 

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

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

krajem zřizované organizace, jsou službami obecného hospodářského významu. 

Poskytováním těchto služeb nedochází k narušování pravidel hospodářské soutěže, jejich 

financování ze státních prostředků tudíž není posuzováno v rámci veřejné podpory. 

Povolená doplňková činnost bezprostředně navazuje na hlavní účel a předmět činnosti 

organizace – provozování informačního centra pro občany pečující o osoby postižené 

degenerativními nemocemi mozku, např. Alzheimerovou chorobou a ostatními demencemi. 

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

o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů: 

1) poskytnutí ubytování,  

2) poskytnutí stravy,  

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

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

5) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,  

6) sociálně terapeutické činnosti,  

7) aktivizační činnosti,  

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

  Zásady a cíle poskytování služeb Domova pro seniory a Domova se zvláštním 

režimem jsou v základu stejné, ale v určitých aspektech se mírně odlišují. Společnou zásadou 

obou služeb je respektování důstojnosti a práv klientů, zachování mlčenlivosti ve vztahu 

k osobním a citlivým údajům a individuální přístup personálu ke klientům služeb.  

U Domova se zvláštním režimem je navíc kladen důraz na specializovaný, odborný 

a odpovědný přístup personálu, srozumitelnost přístupu ke klientům a odstraňování sociální 

izolace. U Domova pro seniory je vzhledem k vyššímu stupni zachování kognitivních 

schopností větší možnost plného uplatnění svobodného rozhodování klientů. 

 

Cíle Domova pro seniory: 

- důstojné prožití stáří za pomoci poskytované sociální služby, 

- spokojenost klienta v těchto oblastech: ubytování, stravování, poskytování sociálně 

aktivizačních činností dle individuálních potřeb, zajištění soukromí, 

- zachování schopností a dovedností klienta po co nejdelší možnou dobu, klient 

motivovaný k aktivnímu trávení volného času, 

- poskytování sociální služby dle individuálních osobních přání.  

 

Cíle Domova se zvláštním režimem jsou následující: 

- podpora klienta prostřednictvím sociální služby v udržení kontaktu se svými blízkými 

a přáteli, 

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

profesionální péče, citlivého a empatického přístupu ošetřovatelského personálu 

a nabídky rozmanitých aktivit, 

- směřování klientů k zachování soběstačnosti a podpora v činnostech, které doposud 

zvládají sami, 

- motivování prostředím k prožívání aktivního života (ergoterapie, rehabilitační 

a skupinová cvičení, trénink paměti, kulturní program, výlety, reminiscenční terapie). 
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Poslání Domova se zvláštním režimem: 

Posláním Domova se zvláštním režimem je poskytování odborné péče osobám 

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

je přizpůsobena individuálním potřebám klientů, směřuje k dodržování sociálních návyků 

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

podmínky pro minimalizaci sociální izolace.  

 

Poslání Domova pro seniory: 

Posláním Domova pro seniory je poskytování pobytové služby prostřednictvím 

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

s ohledem na svůj věk a zdravotní stav nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním 

prostředí. Pomoc a podpora vychází z individuálně určených potřeb klientů, respektuje 

základní lidská práva a svobody, důstojnost a usiluje o sociální začlenění klientů. 
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5.      Sociální úsek 
Domov pro seniory Chýnov splňuje podmínky pro registraci sociálních služeb podle 

ustanovení § 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů 

a Krajský úřad – Jihočeský kraj v Českých Budějovicích, odbor sociálních věcí 

a zdravotnictví, rozhodl dne 20. 6. 2007 podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona o sociálních 

službách o registraci sociálních služeb Domova pro seniory Chýnov = Rozhodnutí o registraci 

č. KUJCK 16734/2007 OSVZ/lumat l: 

a) Domov pro seniory – identifikátor služby č. 2792758, 

b) Domov se zvláštním režimem – identifikátor služby č. 4571784. 

Služby jsou poskytovány od 19. 9. 1958. 

 Pobytové sociální služby jsou poskytovány v tomto rozsahu základních činností: 

poskytování ubytování, zajištění stravy, 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, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí. 

 Sociální pracovnice poskytují základní sociální poradenství všem žadatelům, klientům 

a jejich rodinám. Nejčastěji je jednáno s osobami z Jihočeského kraje a kraje Vysočina, neboť 

se Domov pro seniory Chýnov nachází na rozhraní těchto dvou krajů. 

Základní sociální poradenství je poskytováno osobně, e-mailem nebo telefonicky. Dotazy se 

týkají především možnosti přijetí do Domova pro seniory Chýnov, podání žádosti 

o poskytování sociální služby a výše úhrady za pobyt. Má – li potencionální žadatel nebo jeho 

rodina zájem o prohlídku zařízení, sociální pracovnice ho provede a vysvětlí mu běžný chod 

domova. Pokud žadatel potřebuje jiné služby, než nabízí Domov pro seniory Chýnov, sociální 

pracovnice mu předá kontakty na jiná vhodná zařízení. 

 Před zahájením poskytování sociální služby je vždy za přítomnosti sociální pracovnice 

a zdravotní sestry provedeno sociální šetření. To zpravidla probíhá v přirozeném prostředí 

žadatele – jeho domácnosti. Pokud zdravotní stav seniora nedovoluje setrvání v domácnosti, 

je provedeno v místě, kde se aktuálně nachází. Sociální úsek úzce spolupracuje se sociálními 

pracovnicemi z Nemocnice Tábor a.s., Geriatrického centra v Počátkách (nedaleko Kamenice 

nad Lipou) nebo ze středočeského zařízení Gerimed, a.s. Sedlec – Prčice. Při sociálním 

šetřením se zajímáme o prostředí a sociální situaci žadatele, jeho zájmy a záliby, kontakty 

a vazby na rodinu. Na základě těchto získaných informací se snažíme klientovi co nejvíce 
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přizpůsobit službu. Naším cílem je, aby se klient cítil spokojeně i přesto, že nejsme schopni 

mu jeho dosavadní způsob života plnohodnotně nahradit. 

 Sociální pracovnice vedou kompletní sociální dokumentaci všech klientů a evidenci 

žádostí o poskytování sociální služby. Dále evidují stížnosti, připomínky a podněty klientů 

a jejich rodinných příslušníků. Schránky k tomu určené jsou umístěny na každém oddělení. 

Imobilní klienti mají k dispozici schránku po určitou dobu na svém pokoji. Domov pro 

seniory eviduje drobné připomínky ohledně stravy a využívání služeb fyzioterapeuta. 

Pochvaly se týkají především zajištění péče o klienty a spokojenost s prováděním 

aktivizačních činností. 

 V souvislosti s poskytováním sociální služby je kladen důraz na spolupráci 

s rodinnými příslušníky klientů. Ti jsou nám nápomocni se sdělováním informací ohledně 

dosavadního způsobu života klienta ve svém přirozeném prostředí, jeho zvyků a návyků. Tyto 

údaje jsou pro nás cenným zdrojem při poskytování sociální služby klientovi tak 

říkajíc „na míru“. 

 Aktivizační pracovnice se snaží vytvářet pro klienty pestrý výběr volnočasových 

aktivit. Zájmové činnosti vycházejí především z jejich přání. Snažíme se klienty v jejich 

schopnostech podporovat a nabízet jim takové aktivity, aby svůj volný čas trávili 

co nejsmysluplněji. Zároveň navrhujeme i nové činnosti, které jim umožňují otevřít se novým 

věcem. Například práce se vzpomínkami (reminiscence), zooterapie, výlety, výstavy, 

vzájemné návštěvy s klienty jiných domovů pro seniory, účast na kulturních a společenských 

akcích konajících se nejen v Domově pro seniory Chýnov. V našem domově je zachována 

tradice pořádání jarního a vánočního setkání s rodinami a blízkými klientů. Toto setkání 

se vždy nese v příjemné atmosféře. Další kulturní akcí, která se uskutečnila již po několikáté 

na zámeckém nádvoří domova, je koncert Muzikantů z Jižních Čech. S touto událostí 

je spojen Den otevřených dveří Domova pro seniory Chýnov. Návštěvníkům jsou 

poskytovány informace o domově spojené s prohlídkou zařízení. 

 

5. 1. Vzdělávání zaměstnanců v sociální oblasti 

Pracovníci v přímé obslužné péči splňují vzdělávání, které stanovuje zákon 

č. 108/2006. Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských 

zdravotnických povoláních. 

Pro pracovníky v přímé obslužné péče a sociální pracovníky jsou zajišťovány odborné kurzy, 

semináře či konference, kde prohlubují svoji kvalifikaci a mohou se seznámit s novými trendy 

při zajišťování sociálních služeb Domova pro seniory Chýnov. Sociální pracovnice 
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a aktivizační pracovnice se zúčastnily Mezinárodního odborného sympozia s prof. Erwinem 

Böhmem - Etická dimenze péče a odborné konference Stárnutí a demence v nové perspektivě 

„The First Montessori Aging & Dementia Symposium Prague 2017. 

 

5. 2. Dobrovolnická činnost v Domově pro seniory Chýnov 

V souladu se zákonem č. 198/2002 Sb., je od měsíce června v Domově pro seniory 

Chýnov vykonávána dobrovolnická činnost, která je zastřešována smlouvou 

s Dobrovolnickým centrem ADRA v Českých Budějovicích. Ta zajišťuje veškerý servis pro 

dobrovolníky, jako jsou například školení, supervize a pojištění. Do Domova pro seniory 

Chýnov docházejí tři dobrovolnice. Nenahrazují profesionální úkony pracovníků v sociálních 

službách, ale vykonávají běžné činnosti a aktivity spojené s využitím volného času klienta 

formou komunikace s klienty, doprovodu na procházky, čtení knih a časopisů, hraní stolních 

her, luštění křížovek apod.  

 

5. 3. Statistické údaje 2017 

Tabulka č. 1 Statistika z roku 2017 

Statistické údaje 

                                             Počet 

Celkem 

 

Domov pro 

seniory 

Domov se 

zvláštním 

režimem 

Kapacita zařízení (lůžka) 77 41 36 

Počet klientů k 31. 12. 2017 75 41 34 

Přijatí klienti 15 9 6 

Odešlí klienti 1 0 1 

Zemřelí klienti 16 9 7 

Počet klientů k 31. 12. 2017 75 41 34 

z toho: mužů 19 15 4 

          žen 56 26 30 

Celoroční pobyt k 31. 12. 2017 75 41 34 

Klienti ve věku 27 až 65 let 5 3 2 

                        66 až 75 let 12 7 5 

                        76 až 85 let 24 14 10 

                        nad 85 let 34 17 17 

Klienti - trvale upoutáni na lůžko 24 7 17 

          - mobilní za pomoci druhé osoby 51 34 17 

Průměrný počet klientů 77 41 36 

Průměrný věk klientů 83 82,5 83,5 

Počet klientů se sníženou úhradou 15 9 6 

Počet rodin s uzavřenou smlouvou o spoluúčasti 26 12 14 

 

 

 



Výroční zpráva 2017  12 
Domov pro seniory Chýnov 

5. 4. Další statistické údaje  

Průměrná obložnost: 98, 7% 

Věkové rozpětí klientů: 55 – 99 let 

Počet evidovaných žádostí: 261 

 Domov pro seniory: 162 

 Domov se zvláštním režimem: 99 

 

5. 5. Grafy 2017 

Graf č. 1 Počet klientů k 31. 12. 2017 

 

Graf č. 2 Skladba klientů podle pohlaví k 31. 12. 2017 

 



Výroční zpráva 2017  13 
Domov pro seniory Chýnov 

Graf č. 3 Skladba klientů dle věku k 31. 12. 2017 

 

 

 

Graf č. 4 Počet evidovaných žádostí o poskytování sociální služby k 31. 12. 2017 
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5. 6. Příspěvek na péči 

 Podle stupně závislosti klientů (viz Graf č. 5), který určuje výši příspěvku na péči 

(viz Tabulka č. 2) je viditelné velké vytížení personálu a vysoká náročnost poskytované péče, 

neboť převládá stupeň III. a IV. 

 

Tabulka č. 2 Výše příspěvku na péči 

Stupeň Celkem  Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem 

žádný stupeň 0 0 0 

I. 7 6 1 

II. 21 15 6 

III. 24 13 11 

IV. 23 7 16 

 

Graf č. 5 Výše příspěvku na péči – Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem 

 

 

Přijatá částka za příspěvek na péči v roce 2017 činila celkem 7.548.060,00 Kč. 

Z toho: Domov pro seniory 3.335.939,00 Kč 

 Domov se zvláštním režimem 4.212.121,00 Kč. 
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Graf č. 6 Výše příspěvku na péči – služba Domov pro seniory 

 

 

 

Graf č. 7 Výše příspěvku na péči – služba Domov se zvláštním režimem 

 

 

5. 7. Úhrada za poskytování služeb 

Úhrada za poskytování služeb je složena z úhrady za ubytování a úhrady za stravu. 

Platby v roce 2017 činily 8.976.445,00 Kč. 

Z toho: Domov pro seniory 4.801.815,00 Kč 

 Domov se zvláštním režimem 4.174.630,00 Kč. 
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Počet pokojů 

1 lůžkových 14 (Domov pro seniory 8/ Domov se zvláštním režimem 6) 

2 lůžkových 30 (Domov pro seniory 15/ Domov se zvláštním režimem 15) 

3 lůžkový 1  (Domov pro seniory 1/ Domov se zvláštním režimem 0) 

  

 

Tabulka č. 3 Ceny za jednotlivé typy pokojů v Kč 

Pavilon A Ubytování Stravování Celkem (za den) Celkem (za měsíc) 

Jednolůžkový pokoj 200 Kč 160 Kč 360 Kč 10 800 Kč 

Dvojlůžkový pokoj 190 Kč 160 Kč 350 Kč 10 500 Kč 

Pavilon B         

Jednolůžkový pokoj                              180 Kč                    160 Kč                  340 Kč                 10 200 Kč  

Dvojlůžkový pokoj                             170 Kč                    160 Kč                  350 Kč                   9 900 Kč  

Pavilon C         

Dvojlůžkový pokoj 140 Kč 160 Kč 300 Kč 9 000 Kč 

Třílůžkový pokoj 135 Kč 160 Kč 295 Kč 8 850 Kč 

 

 

5. 8.  Aktivizační činnosti  

V Domově pro seniory Chýnov je prováděna aktivizace individuální a skupinová. 

Klienti mají možnost účastnit se nabízených aktivit dle programu na daný měsíc. Informace 

jsou umístěny v pořadačích na jednotlivých odděleních a jsou pravidelně aktualizovány. 

 

5. 9. Doplňkové činnosti 

Domov pro seniory Chýnov zajišťuje další doplňkové činnosti pro klienty, například: 

– služby kadeřnice 

– pedikúra 

– knihovna 

– nákup osobních potřeb 

– kaple 

Na každém oddělení je společenská místnost, která je vždy k dispozici klientům 

a jejich návštěvám. Je zde televizor, kuchyňská linka s potřebným vybavením 
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5. 10. Přehled kulturních akcí 2017 

Leden 2017 

4. 1. Videočajovna – Krakonoš a lyžníci 

6. 1. Návštěva kostela Nejsvětější trojice v Chýnově 

6. 1. Mše svatá 

10. 1. Dovednostní hry 

11. 1. Videočajovna – Soukromý život primátů 

12. 1. Zimní tvoření s MŠ Chýnov 

18. 1.   Videočajovna – Žena za pultem (9. díl) 

19. 1. Výlet do Tábora 

25. 1. Videočajovna – Svatba jako řemen 

28. 1. Oslava narozenin  

Únor 2017 

1. 2. Videočajovna – Tetička 

3. 2. Mše svatá 

8. 2. Videočajovna – Žena za pultem (10. díl) 

9. 2. Tvoření – výzdoba na masopustní zábavu 

15. 2.  Videočajovna – Život primátů 

16. 2. Výlet do Tábora 

22. 2. Videočajovna – Pírka ve větru  

23. 2. Oslava narozenin 

28. 2. Masopustní posezení s kapelou Duo Escalona 

Březen 2017 

1. 3. Videočajovna – Žena za pultem   

3. 3. Mše svatá 

8. 3 MDŽ – K posezení hraje a zpívá pan Zdeněk Jaroš 

14. 3. Bingo 

15. 3. Tvoření s dětmi z MŠ Chýnov 

21. 3. Vítáme jaro – zaséváme bylinky  

22. 3. Videočajovna – Žena za pultem – závěrečný díl 

23. 3. Ochutnávka pomazánek 

24. 3. Výlet do Tábora 

29. 3. Videočajovna – Život tučňáků 

30. 3. Oslava narozenin  
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Duben 2017 

5. 4. Videočajovna – Velbloud uchem jehly 

6. 4. MŠ Chýnov – Velikonoční pásmo písní a básní 

7. 4.  Mše svatá 

12. 4. Výlet do Tábora – Galerie 140  

19. 4. Videočajovna – Mláďata 

20. 4. Vlčeves – koňská farma 

26. 4. Opékání špekáčků 

27. 4.  Oslava narozenin 

Květen 2017 

3. 5   Videočajovna – Němá barikáda 

5. 5. Mše svatá 

11. 5. Výlet do Tábora 

17. 5. Videočajovna – Prstýnek 

20. 5. Setkání s rodinami – hraje a zpívá DUO KLASIK 

24. 5. Posezení s dětmi z MŠ Chýnov 

25. 5. Oslava narozenin 

31. 5. Videočajovna – Život ptáků 

Červen 2017 

2. 6.  Mše svatá 

5. 6. – 9. 6. – Pouť – vycházky 

7. 6.  Videočajovna – Vyprávěj (1. díl) 

9. 6.  Návštěva chýnovského kostela 

10. 6.  Koncert dechové hudby – MUZIKANTI Z JIŽNÍCH ČECH 

13. 6. XII. Turnaj v kuželkách a petangue: G-centrum Tábor 

14. 6.  XVIII. Pacovské hry seniorů 

21. 6  Opékání špekáčků 

22. 6. Velbloudí a koňská farma Záhostice 

27. 6.  Reminiscence – Rybaření 

28. 6. Videočajovna – Vyprávěj (2. díl) 

29. 6.  Oslava narozenin  

Července 2017 

4.7.  Bingo 

7. 7. Mše svatá  
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12.7.  Reminiscence – Letní kino – Slunce seno jahody  

14. 7. Výlet do Mladé Vožice 

19.7.  Videočajovna – Vyprávěj (3. díl) 

20.7.  Návštěva cukrárny 

26.7.  Letní sportovní hry 

27. 7. Oslava narozenin 

Srpen 2017 

2. 8. Videočajovna – Vyprávěj (4. díl) 

4. 8. Mše svatá 

9. 8.  Videočajovna – Vyprávěj (5. díl) 

11. 8.  Bingo 

16. 8. „Muzeum na kolečkách“ 

18. 8.  Výlet na zámek Brandlín 

23. 8. Posezení s živou hudbou na zámeckém nádvoří 

29. 8. Letní sportovní hry 

31. 8. Oslava narozenin 

Září 2017 

1. 9. Výstava loutek – knihovna Chýnov 

5. 9. Vycházka do lesa 

6. 9. Videočajovna – Vyprávěj (6. díl) 

8. 9. Mše svatá 

9. 9. Mezinárodní koncert dechových hudeb v Chýnově 

13. 9. Videočajovna – Vyprávěj (7. díl) 

14. 9.  Výstava plemenného skotu a zemědělské techniky v Řepči 

20. 9. Videočajovna – Vyprávěj (8. díl) 

21. 9.  Návštěva Domova důchodců Dobrá Voda u Českých Budějovic 

27. 9.  Oslava narozenin 

Říjen 2017 

3.10. Příprava pohoštění pro návštěvu z Domova pro seniory Budislav a Domova důchodců 

Dobrá Voda u Českých Budějovic 

4.10.  Videočajovna – Vyprávěj (9. díl) 

5.10. Návštěva velblouda včetně návštěvy Domova pro seniory Budislav a Domova důchodců 

Dobrá Voda u Českých Budějovic  

6.10.  Přátelská beseda občanů starších 70 let v sále KD Chýnov 
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11. 10. Videočajovna – Videočajovna (10. díl) 

13.10.  Mše svatá 

17.10.  Výlet na letiště v Táboře  

18.10.  Videočajovna – Vyprávěj (11. díl) 

20.10.  Výstava fotografií – knihovna Chýnov 

25.10. Podzimní tvoření s dětmi z MŠ Chýnov 

26.10 Oslava narozenin 

Listopad 2017 

1. 11. Videočajovna – Dívka v modrém 

3. 11. Mše svatá 

8. 11. Videočajovna – Vyprávěj (12. díl) 

10. 11. Svatomartinské posezení 

14. 11. Bingo 

15. 11. Videočajovna – Život zvířat 

21. 11. Výlet do Černovic – Cukrárna „Café Budík“ 

22. 11.  Reminiscence „Domácnost“ 

24. 11. XIII. Ples seniorů v Pacově 

28. 11. Návštěva dětí z MŠ Chýnov – společné pečení 

29. 11. Videočajovna – Světáci 

30. 11. Oslava narozenin 

Prosinec 2017 

1. 12. Mše svatá 

6. 12. Mikulášská nadílka     

9. 12. Setkání s rodinami 

13. 12. Videočajovna – Tři bratři      

15. 12. Výlet do vánočního Tábora – Galerie 140 

19. 12. Návštěva dětí z MŠ Chýnov – vánoční pásmo 

20. 12. Videočajovna – Anděl Páně 

21. 12. Oslava narozenin     

22. 12. Mše svatá 

27. 12. Videočajovna – Silvestrovský program 
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6.     Zdravotní úsek 
 

  Na základní zdravotní péči se v Domově pro seniory Chýnov podílí lékaři a nelékařští 

zdravotničtí pracovníci - všeobecné sestry a fyzioterapeut. 

 

6.1. Lékařská péče 

 Lékařskou péči v Domově pro seniory Chýnov zajišťují praktické lékařky 

MUDr. Jitka Pekarovičová, MUDr. Lenka Medvědová a MUDr. Barbora Mikulášová. 

Do domova dochází pravidelně 2x týdně, v pondělí a ve čtvrtek. Každý klient má možnost 

svobodné volby lékaře, respektujeme přání zůstat v péči svého dosavadního praktického 

lékaře. V případě potřeby jsou klienti vyšetřeni v odborných ambulancích u lékařů specialistů 

na základě objednání. V případě akutního zhoršení zdravotního stavu klienta, mimo ordinační 

hodiny praktických lékařek, je zdravotní péče zajištěna Zdravotnickou záchrannou službou 

Jihočeského kraje, kterou přivolává všeobecná sestra. Pravidelně, 1x měsíc, ordinuje 

v Domově pro seniory Chýnov psychiatr MUDr. Marcela Kalná. Lékařská péče je hrazena 

zdravotními pojišťovnami. V případě doplatku na předepsané léky nebo zdravotnické 

pomůcky si tento doplatek hradí klient sám. 

 

6.2. Ošetřovatelská péče 

 Ošetřovatelskou péči klientům Domova pro seniory Chýnov zajišťují 24 hodin denně 

všeobecné sestry. Ošetřovatelská péče je poskytována na základě ordinace lékaře 

a je vykazována zdravotním pojišťovnám. Součástí komplexní ošetřovatelské péče je i péče 

rehabilitační, která je prováděna formou individuální a skupinové rehabilitace. Rehabilitační 

ošetřovatelství je zaměřeno na zachování míry soběstačnosti klientů a prevenci vzniku 

imobilizačního syndromu.  

 

6.3. Přímá obslužná péče 

 Přímou obslužnou péči v Domově pro seniory Chýnov zajišťují kvalifikovaní 

pracovníci v sociálních službách v nepřetržitém provozu 24 hodin denně. 

Tato péče a služby s ní spojené zahrnují nácvik jednoduchých denních činností, pomoc při 

provádění osobní hygieny a oblékání, motivaci klientů ke zvládání běžných úkonů v péči 

o vlastní osobu a podporu soběstačnosti. Pracovníci přímé obslužné péče mají k dispozici 

pomůcky, které jim usnadňují tuto práci a zvyšují komfort a pohodlí klientů, jako 
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např. polohovací pomůcky do lůžka, elektrická lůžka, antidekubitní matrace, chodítka, 

kvalitní kosmetické přípravky určené k péči o kůži. 

 V Domově pro seniory Chýnov klademe velký důraz na dodržování práv klientů, 

postupujeme podle stanovených předpisů, vždy s přihlédnutím k aktuálním přáním 

a potřebám klienta. Ke každému klientovi přistupujeme odlišně na základě sestaveného plánu 

péče, individuálního plánu a biografického listu. 

  Snahou všech zaměstnanců ošetřovatelského úseku je poskytovat klientům Domova 

pro seniory Chýnov kvalitní péči založenou na vzájemné důvěře, toleranci a respektu. 
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7.   Hospodaření organizace    
      

V roce 2017 hospodařila organizace Domov pro seniory Chýnov s kladným 

výsledkem hospodaření ve výši 6.807,83 Kč.  

 Od října začala provozovat vedlejší činnost, od prosince se stala plátcem DPH. 

Tabulka č. 4 Výsledek hospodaření v Kč 

Výsledek hospodaření - hlavní činnost 1.142,27 

Výsledek hospodaření - vedlejší činnost 5.665,56 

Výsledek hospodaření po zdanění 6.807,83 

 

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

které schvaluje Rada Jihočeského kraje.  

 

Celková výše nákladů činila 31.998.683,25 Kč, jejich čerpání je ve výši 99,12 % 

plánovaných.  

Tabulka č. 5 Náklady organizace a jejich členění v Kč 

Náklady celkem 31.998.683,25 

Spotřeba materiálu 1.127.093,61 

Spotřeba potravin 2.857.501,88 

Spotřeba energie 1.411.179,86 

Opravy a udržování 347.270,97 

Cestovné 6.515,00 

Náklady na reprezentaci 1.938,00 

Ostatní služby 989.767,59 

Mzdové náklady 16.285.464,00 

Zákonné sociální pojištění 5.489.583,00 

Jiné sociální pojištění 65.195,00 

Zákonné sociální pojištění 466.222,99 

Daně a poplatky 13.172,00 

Ostatní náklady 108.189,00 

Odpisy DHM 2.142.615,00 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 478.165,35 

Daň z příjmu 208.810,00 
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Nejvýznamnější nákladovou položkou jsou mzdové náklady včetně zdravotního 

a sociálního pojištění, dále náklady na potraviny, energie. Podstatnou část nákladů tvoří 

i odpisy majetku organizace. 

  

Celková výše výnosů činila 32.005.491,08 Kč, jejich tvoření je ve výši 99,14 % plánovaných.  

 

Tabulka č. 6 Výnosy organizace a jejich členění v Kč 

Výnosy celkem 32.005.491,08 

Úhrady klientů za pobyt a stravu 8.976.445,00 

Příspěvek na péči 7.548.060,00 

Fakultativní služby 5.930,00 

Příjmy od zdravotních pojišťoven 2.152.349,50 

Stravování zaměstnanců 229.028,00 

Stravování pro pečovatelskou službu a cizí strávníky  864.139,99 

Nájemné 5.323,59 

Čerpání fondů 21.900,00 

Ostatní výnosy 236.315,00 

Neinvestiční příspěvek od zřizovatele 1.950.000,00 

Neinvestiční účelová dotace na podporu soc. služeb  9.191.000,00 

Neinvestiční účelová dotace na navýšení platů  800.000,00 

Dotace Města Chýnov 25.000,00 

 

Rozhodujícími příjmy organizace jsou úhrady od klientů za pobyt a stravu, dále 

příspěvky na péči od Úřadu práce České republiky, tržby od zdravotních pojišťoven za 

poskytovanou zdravotní péči klientům.   

Tabulka č. 7 Tržby od zdravotních pojišťoven v Kč  

Pojišťovna 2.152.349,50 

Všeobecná zdravotní pojišťovna 1.425.730,24 

Vojenská zdravotní pojišťovna 370.376,00 

Česká podnikatelská zdravotní pojišťovna 127.588,00 

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra 228.655,26 
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Významný vliv na hospodaření Domova pro seniory Chýnov mělo poskytnutí 

neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Jihočeského kraje pro podporu poskytování sociálních 

služeb (navýšení oproti roku 2016 o 1.126 tis. Kč) a neinvestiční účelová dotace na navýšení 

platů a mezd. Dále neinvestiční příspěvek na krytí provozních nákladů včetně odpisů a dotace 

od města Chýnov, za kterou byly nakoupeny evakuační podložky.  

 Rozbor Finančního plánu a jeho čerpání v roce 2017 je uveden v Příloze č. 3. 

Tabulka č. 8 Fondy organizace v Kč 

Ukazatel 

 

Stav 

k 1. 1. 2017 

 

Stav 

k 31. 12. 2017 

 

Změna stavu 

Fond odměn                                      22 495,00 22 495,00 0,00 

Fond kulturních a sociálních potřeb  138.619,71 285.570,43 146.950,72 

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH                               1.360.625,18 1.367.313,81 6.688,63 

Rezervní fond z ostatních titulů                               211.122,30 243.222,30 32.100,00 

Fond reprodukce majetku, fond investic                                   7.602.922,05 9.107.493,07 1.504.571,02 

Celkem 9.335.784,24 11.026.094,61 1.690.310,37 

 

7. 1. Fond odměn 

Z výše uvedené Tabulky č. 8 je zřejmé, že fond odměn se v průběhu roku nenavýšil, 

ani nebyl použit. 

 

7. 2. Fond kulturních a sociálních potřeb 

FKSP byl tvořen základním přídělem ve výši 2 % z objemu mzdových prostředků, 

v částce 316.268,72 Kč. Z fondu byl čerpán příspěvek na stravování zaměstnanců ve výši 

141.498,00 Kč, dle směrnice byly poskytnuty peněžní dary k životním jubileím zaměstnanců 

ve výši 12.000,00 Kč a příspěvek na kulturu, tělovýchovu a sport ve výši 15.820,00 Kč. 

  

7. 3. Rezervní fond 

Rezervní fond byl v roce 2017 tvořen přídělem ve výši 6.688,63 Kč ze zlepšeného 

výsledku hospodaření (zisku) z roku 2016. 

Rezervní fond z ostatních titulů je tvořen z finančních darů v souladu s darovací 

smlouvou. V roce 2017 byly organizaci poskytnuty dary ve výši 54.000,00 Kč, v průběhu 

roku bylo z fondu čerpáno na kulturní akce a hudební vystoupení pro klienty ve výši 

21.900,00 Kč.  
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7. 4. Fond reprodukce majetku, fond investic 

Fond reprodukce majetku, fond investic byl pravidelně tvořen měsíčními odpisy 

hmotného dlouhodobého majetku ve výši 2.142.615,00 Kč.  

Z fondu byly dle plánu čerpány vlastní prostředky na financování investičních akcí:  

- Strojní investice „Elektrický mobilní zvedák“ ve výši 142.766,00 Kč.  

- Stavební investice „Stavební úprava v budově C“ ve výši 495.277,98 Kč.                    

- Plánovaná akce „oprava terasy“ byla přesunuta do roku 2018. 

 

Organizace zajistila řádné krytí všech fondů finančními prostředky. 

      

7. 5. Inventarizace majetku 

Ke dni 31. 12. 2017 byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků 

organizace. Při inventuře nebyly shledány žádné inventarizační rozdíly, ani žádné závazky 

nebo pohledávky vhodné k odepsání.  

V roce 2017 evidujeme pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 5.540,00 Kč za úhradu pobytu.  
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8.     Zaměstnanci organizace  
 

Tabulka č. 9 Personální zajištění služby  

Pracovní pozice 
Počet 

zaměstnanců 

                    Úvazek 

Celkem 
Domov 

pro 

seniory 

Domov se 

zvláštním 

režimem 

Ředitel 1 1 0,5325 0,4675 

Vrchní sestra 1 1 0,5325 0,4675 

Všeobecná sestra 7 7 3,7270 3,2730 

Fyzioterapeut 1 1 0,5325 0,4675 

Staniční sestra 1 1 0,5325 0,4675 

Pracovnice přímé obslužné péče 18 18 9,5850 8,4150 

Koordinátor úklidu a prádelny 1 1 0,5325 0,4675 

Uklízečka 6 5,25 2,7956 2,4544 

Prádelnice 2 1,75 0,9319 0,8181 

Údržbář 2 2 1,0650 0,9350 

Vedoucí stravovacího provozu 1 1 0,5325 0,4675 

Kuchařka 5 5 2,6625 2,3375 

Vedoucí ekonomického úseku 1 1 0,5325 0,4675 

Mzdová a skladová účetní 2 2 1,0650 0,9350 

Vedoucí sociálního úseku 1 1 0,5325 0,4675 

Sociální pracovník 1 1 0,5325 0,4675 

Pracovník v soc. službách – 

nepedagogická činnost 
3 3 1,5975 1,4025 

Celkem 54 53 28,2225 24,7775 
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Tabulka č. 10 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k 31. 12. 2017 

Věková struktura 

zaměstnanců 
Muži Ženy Celkem 

Muži  

% 

Ženy  

% 

Celkem 

% 

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

od 21 do 30 0 3 3 0,00 5,56 5,56 

od 31 do 40 1 14 15 1,85 25,93 27,78 

od 41 do 50 1 27 28 1,85 50,00 51,85 

od 51 do 60 1 7 8 1,85 12,96 14,81 

61 a více 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Celkem 3 51 54 5,55 94,45 100,00 

 

Průměrný měsíční plat                               Kč        26.112,30  

 

Celkové mzdové náklady činily                         Kč  16.285.464,00  

z toho:     pracovní smlouvy                               Kč  15.733.690,00  

                dohody o provedení práce                  Kč       132.415,00 

     dohody o pracovní činnosti                Kč       339.613,00    

     náhrady pracovní neschopnosti          Kč         79.746,00   

 

Sociální a zdravotní pojištění                            Kč     5.489.583,00  

 

Navazující osobní náklady na zaměstnance 

Zákonné pojištění zaměstnanců                        Kč           65.195,00  

Příděl do FKSP                                                 Kč         316.268,72  

Preventivní péče o zaměstnance                       Kč           14.210,00  

Vzdělávání zaměstnanců                                  Kč           97.917,50    

Osobní ochranné pracovní prostředky             Kč           37.826,77             

 

8. 1. Vzdělávání zaměstnanců 

Pravidelné vzdělávání probíhalo v organizaci dle vzdělávacího plánu na rok 2017 

v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.  Je zajišťováno 

průběžné vzdělávání formou účastí na akreditovaných kurzech, školících akcích konaných 

v organizaci. Zaměstnanci se vzdělávají i mimo zařízení v odborných seminářích, kurzech, 

vzdělávacích cyklech. Jako každý rok se uskutečnilo školení referentů, BOZP, požární 

ochrany a HACCP.  
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9.     Stravovací provoz 
 

Uplynulý rok 2017 přinesl do stravovacího provozu několik změn, avšak jeho základní 

funkce, činnosti a cíle zůstávají neměnné a stále. Hlavním cílem stravovacího provozu 

je vytvoření vhodných podmínek k zajištění nutričně vyvážené stravy, která zároveň vyhovuje 

potřebám klientů, respektuje jejich přání a přihlíží k tradicím či aktuálním situacím. 

Podmínky, které vedou k naplnění tohoto cíle, znamenají například snahu výběru kvalitních 

surovin, správnou přípravu jídel celodenní stravy a sestavení jídelníčku, který zajišťuje 

vedoucí stravovacího provozu (společně s nutriční terapeutkou). Celodenní strava představuje 

snídani, přesnídávku, polévku, hlavní jídlo, večeři (+ druhou večeři pro diabetiky). Klienti, 

 i cizí strávnicí, mají možnost výběru ze tří variant obědů (jedna varianta je výběr přílohy)  

a nově byla pro klienty zřízena třetí varianta večeře, což je hlavní novinka začátku roku 2017. 

K naplnění výše zmíněného cíle stravovacího provozu o kvalitním stravování  

v Domově pro seniory Chýnov napomáhá i údržba jídelny a péče o její přilehlé prostory. 

Jídelna byla opatřena novými židlemi a pultem pro nápoje, pro klienty byly nakoupeny nové 

talíře a salátové misky, v listopadu se uskutečnila výmalba kuchyně, přípravny a šatny. 

Během roku 2017 proběhly ve stravovacím provozu dvě kontroly, z Krajské 

veterinární správy jihočeského kraje a z Krajské hygienické stanice, z nichž ani jedna 

neshledala žádné nedostatky. Dále se realizovalo školení zaměstnanců stravovacího provozu 

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

V oblasti bezpečnosti byly vykonány revize všech elektrických a plynových spotřebičů, 

výtahu a hasicích přístrojů včetně požárních uzávěrů. Za další významnou událost 

stravovacího provozu zmiňovaného roku je možné považovat účast na nákupních dnech 

společnosti Alimpex, s možností přeobjednání koloniálního a mléčného sortimentu 

za výhodné ceny a účast na konferenci společnosti HASAP (jehož předmětem byly standardy 

rámci služeb EU a CZ). 

Stravovací provoz se mimo jeho běžného režimu, školení, účastí na konferencích 

či péče a údržbě svých prostor, snaží zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb zároveň také při 

prezentaci stravy a podílení se na společných akcích s ostatními úseky organizace, což 

je například setkání s rodinami či pravidelné celoroční oslavy narozenin klientů. 
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10.     Kontroly v organizaci 
 

10. 1. Vnitřní kontroly:  

           V průběhu celého roku byla zajišťována vnitřní kontrolní činnost všech finančních 

operací v souladu s platnými předpisy o finanční kontrole.  

 

10. 2. Kontroly provedené jinými kontrolními orgány:  

      a) Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj se sídlem 

v Českých Budějovicích  

Kontrola zaměřena na příjem a další zacházení s nezpracovanými produkty živočišného 

původu konaná dne 10. 1. 2017. 

Závady nebyly zjištěny. 

      b) Okresní správa sociálního zabezpečení Tábor 

Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu 

pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za období 

04/2014 -05/2017 provedená dne 19. 6. 2017. 

Zjištěné nedostatky byly odstraněny v průběhu kontroly, přeplatek na pojistném vrácen 

zaměstnanci.  

      c) Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích 

Kontrola na proočkovanost klientů proti pneumokokovým nákazám provedená dne  

 27. 6. 2017. 

Závady nebyly zjištěny.  

      d) Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích 

Kontrola osobní a provozní hygieny konaná dne 22. 11. 2017  

Nebyly zjištěny hygienické nedostatky. 

e) Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Tábor  

Kontrola na dodržování povinností o požární ochraně konaná dne 28. 11. 2017. 

Nebyly zjištěny žádné nedostatky. 
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11.        Závěr 
 

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

v minulém roce a o plánech na letošní rok. 

Neustále se snažíme zlepšovat prostředí pro pobyt uživatelů a to nejen obměnou 

vybavení, ale hlavně kvalitní službou personálu. Dnes již k ošetřovatelské a zdravotní péči 

neodmyslitelně patří práce aktivizačních pracovnic a fyzioterapeuta. Některé zmiňované akce 

a činnosti jsou zdokumentovány i ve foto příloze této výroční zprávy.   

Cennou spoluprací je pro nás i spolupráce s rodinami, abychom se co nejvíce přiblížili 

k biografickému modelu péče. Tento model péče se zabývá životními příběhy (biografií) lidí 

a napomáhá významně porozumět klientovi a jeho chování. Hlavní snahou je zajištění 

a respektování takových podmínek a způsobu života, který byl v daném období života pro 

klienta běžný. 

 Další, velice příjemnou událostí, bylo opakované pořádání koncertu Muzikantů 

z Jižních Čech na nádvoří zámku a to i pro veřejnost.  

I nadále se snažíme rozšiřovat nabídku volnočasových aktivit pro seniory, aby si mohli 

vybírat podle svých zájmů.  

V neposlední řadě je to i péče o zaměstnance a to ve smyslu jejich vzdělávání 

a rozvoje, které usnadní a zkvalitní jejich práci.  

Na úplný závěr chci poděkovat všem zaměstnancům za přispění ke kvalitě 

poskytované služby a připojuji poděkování i všem dárcům a sponzorům.   

 

 

V Chýnově dne 17. dubna 2018                                  Jana Zadražilová 

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

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

pro seniory Chýnov jako povinnému subjektu uloženo do 1. března zveřejnění Výroční 

zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací za předcházející kalendářní rok, která má 

obsahovat: 

 

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

     - v roce 2017 nebyla doručena žádná žádost o poskytnutí informace, 

 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 

    - v roce 2017 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace,  

 

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

povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které 

povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle 

tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení 

    - v roce 2017 nebylo vedeno žádné soudní řízení na přezkoumání rozhodnutí v oblasti 

poskytování informací, 

 

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

licence 

   - v roce 2017 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence, 

 

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

vyřízení 

    - v roce 2017 nebyla podána žádná stížnost, 

 

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 

    - zveřejňování informací Domova pro seniory Chýnov je zajištěno prostřednictvím 

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

blíže nespecifikované množství informací podaných v rámci běžné praxe, nevyžádaných dle 

výše uvedeného zákona. 

 

http://www.dschynov.cz/
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Zveřejňování informací prostřednictvím internetových stránek: 

Adresa: www.dschynov.cz 

 

Zveřejněny jsou tyto dokumenty: 

- zřizovací listina Domova pro seniory Chýnov 

- žádost o poskytování sociální služby – formulář 

- vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele – formulář 

- sazebník poskytovaných služeb 

- domácí řád 

- informace k pobytu v Domově pro seniory Chýnov 

- druhy poskytovaných sociálních služeb a jejich charakteristika 

 - cílová skupina klientů 

- poslání, předmět činnosti Domova pro seniory 

- poslání, předmět činnosti Domova se zvláštním režimem 

- výroční zprávy 

- veřejné zakázky 

- měsíční přehled o aktivizačních činnostech. 

 

Veškeré dokumenty uveřejněné na webových stránkách jsou pravidelně aktualizovány 

a doplňovány. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dschynov.cz/
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13.     Fotogalerie 2017 
Fotografie č. 1 Koncert dechové kapely Muzikanti z Jižních Čech 

 
Fotografie č. 2 Koncert dechové kapely Muzikanti z Jižních Čech 
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Fotografie č. 3 Letní kino 

 

 

Fotografie č. 4 Zooterapie s velbloudem 
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Příloha č. 1 Organizační schéma organizace  
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Příloha č. 2 Rozvaha k 31. 12. 2017 

 tis. Kč 

Aktiva celkem 103.780.50 

Stálá aktiva 74.915,10 

Dlouhodobý nehmotný majetek 207,50 

Oprávky k dlouhodobému nehmotného majetku -207,50 

Dlouhodobý hmotný majetek 117.236,90 

Oprávky k dlouhodobému hmotného majetku -42.321,80 

Oběžná aktiva 28.865,40 

Zásoby 136,50 

Krátkodobé pohledávky 12.741,00 

Krátkodobý finanční majetek 15.987,90 

  

Pasiva celkem 103.780,50 

Vlastní zdroje 86.506,00 

Jmění účetní jednotky 75.473,10 

Fondy účetní jednotky 11.026,10 

Hospodářský výsledek 6,80 

Cizí zdroje 17.274,50 

Krátkodobé závazky 17.274,50 
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Příloha č. 3 Finanční plán a jeho čerpání v roce 2017 

  

Ukazatel 

Plán roku 2017 

(tis. Kč) 

Skutečnost 

roku 2017 

(tis. Kč) 

Index 

skutečnost/plán 

Náklady celkem 32.282,00 31.998,70 99,12 

 Spotřeba materiálu  1.190,00 1.127,10 94,71 

 Spotřeba potravin  2.910,00 2.857,50 98,20 

 Spotřeba energie  1.550,00 1.411,20 91,04 

 Prodané zboží  0,00 0,00 0,00 

 Opravy a udržování  400,00 347,30 86,81 

 Cestovné  8,00 6,50 81,43 

 Náklady na reprezentaci  5,00 1,90 38,76 

 Ostatní služby  995,00 989,80 99,47 

 Mzdové náklady 16.400,00 16.285,50 99,30 

 v tom: platy zaměstnanců  15.900,00 15.813,50 99,46 

           OON   500,00 472,00 94,40 

 Zákonné sociální pojištění  5.530,00 5.489,60 99,26 

 Jiné sociální pojištění  66,00 65,20 98,78 

 Zákonné sociální náklady  460,00 466,20 101,35 

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

 Daně a poplatky  13,00 13,10 101,32 

 Ostatní náklady  100,00 108,20 108,18 

 Odpisy dlouhodobého majetku  2.142,60 2.142,60 100,00 

 Náklady z drobného dlouhodobého 

majetku  
340,00 478,20 140,63 

 Daň z příjmů  172,40 208,80 121,11 

 Ostatní náklady jinde neuvedené 0,00 0,00 0,00 

Výnosy celkem 32.282,00 32.005,50 99,14 

 Výnosy z prodeje vlastních výrobků  0,00 0,00 0,00 

 Výnosy z prodeje služeb  20.035,60 19.776,00 98,70 

 Výnosy z pronájmu  5,40 5,30 98,58 

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

 Výnosy z prodeje dlouhodobého 

majetku kromě pozemků  
0,00 0,00 0,00 

 Čerpání fondů  50,00 21,90 43,80 

 Ostatní výnosy z činnosti  225,00 236,30 105,02 

 Finanční výnosy  0,00 0,00 0,00 

 Příspěvek na provoz od zřizovatele   1.950,00 1.950,00 100,00 

 Dotace – vyrovnávací platba 9.991,00 9.991,00 100,00 

 Příspěvek od obce   25,00 25,00 100,00 

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

Hospodářský výsledek po zdanění  6,80 0,00 
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