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1. Úvodní slovo ředitele organizace  
 

Vážené dámy a pánové, 

 

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

v Domově pro seniory Budislav za uplynulý rok 2018. Ihned v úvodu je nutné podotknout, že 

na základě rozhodnutí zastupitelstva Jihočeského kraje došlo od 1. 1. 2019 ke sloučení této 

organizace s organizací Domova pro seniory Chýnov, kdy Budislav zůstala jejím pracovištěm. 

Jedním z hlavních důvodů byla špatná ekonomika, neboť v rámci udržení stavu budov 

a zázemí pro poskytování služby, náklady převyšovaly možné příjmy. Dalším hlavním 

důvodem byly i nízké průměrné platy jednotlivých pracovních pozic. Proto v následujícím 

textu (např. v kontaktech) jsou uvedeny informace platné již v současné době.       

 

 

                   Jana Zadražilová 

        pověřená vedením organizace 
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2. Základní údaje 
 

Název: Domov pro seniory Budislav (v současné době Domov pro seniory Chýnov 

a pracoviště Budislav) 

 

Adresa: Budislav 1, 392 01 Soběslav 

 

IČ: 75011221 (v současné době 75011204) 

 

Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s., číslo účtu: 3075414359/0800 (v současné době 

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

 

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

moci 

 

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

 

Právní forma: Příspěvková organizace 

 

Web: www.domovbudislav.cz (v současné době www.dschynov.cz) 

 

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

v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 382. 

 

  

http://www.domovbudislav.cz/
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3. 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 

 

 

Ekonomický úsek 

  Telefon: 381 406 211 

  Mobil: 733 373 169 

  Email: ekonom@dschynov.cz 

 

 

Sociální úsek 

  Mobil: 723 801 797 

  Email: socialni.budislav@dschynov.cz  

 

 

  

mailto:reditel@dschynov.cz
mailto:vrchni.sestra@dschynov.cz
mailto:ekonom@dschynov.cz
mailto:socialni.budislav@dschynov.cz
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4. Charakteristika činnosti  

 Domov pro seniory Budislav je příspěvkovou organizací zřízenou za účelem 

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

znění. 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. 
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5. Sociální péče 

 V Domově pro seniory Budislav je jedna aktivizační pracovnice. V roce 2018 jsme 

se pravidelně věnovali ergoterapii, především ručním pracím, které posilují jemnou motoriku 

ruky. Trénovali jsme paměť, diskutovali při Kavárnách dobré pohody, v rámci zahradní 

terapie pěstovali květiny a rajčata. Vzájemné přátelské vztahy jsme udržovali při oslavách 

narozenin, navštěvovali bohoslužby v místním kostele. Účastnili jsme se turnajů v iBoccii 

v Českých Budějovicích. Pravidelný čas byl vyměřen i pro skupinové cvičení, individuální 

nácvik chůze s kompenzačními pomůckami a rehabilitaci na motomedu. 

Naši klienti podnikli několik výletů. Navštívili jsme Provaznické a letecké muzeum 

v Deštné, hospodářskou usedlost v Sedlečku u Soběslavi. Zúčastnili se Pacovských her 

seniorů, Prosečkiády, turnaje v kuželkách a pétanque v G – Centru Tábor. V Domově pro 

seniory Chýnov jsme byli při ukázce dravců, programu s velbloudy či při sportovních hrách. 

Přátelský turnaj v kuželkách jsme sehráli v Domově důchodců Dobrá Voda. 

 S nejmladší generací jsme se setkali v rámci naší návštěvy v MŠ Nerudova 

v Soběslavi a při vystoupeních dětí ze ZŠ Deštná, které pro nás v našem domově připravily 

vystoupení Vítání jara. Děti ze ZŠ Choustník nás potěšily svojí školní akademií.  

V létě proběhlo venkovní grilování a v září Setkání rodin a přátel Domova pro seniory 

Budislav. 

 Od října jsme do programu nově zařadili muzikoterapii – pravidelné zpívání 

s harmonikou. Dále jsme se věnovali oslavám tradičních svátků roku a zvykům s nimi 

spojeným. Připomněli jsme Dušičky, Martinské posvícení, oslavili advent. Svoje znalosti 

a paměť si klienti mohli procvičit v zábavném vánočním kvízu. V rámci aromaterapie jsme 

se setkali s podzimními a vánočními vůněmi.  

 O dobrou náladu klientů se postaral Čertovský rej s nadílkou a vánoční vystoupení dětí 

ze ZŠ Choustník a ZŠ Deštná. Pro děti jsme v rámci ergoterapie sami vyrobili dárečky. 

Zúčastnili jsme se projektu Českého rozhlasu „Ježíškova vnoučata“, který přinesl našim 

klientům hodně radosti a překvapení díky individuálním i skupinovým dárkům. 

Pravidelně jsme pro naše uživatele zajišťovali drobné služby – kadeřnici, pedikúru 

a drobné nákupy.  
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5.1.  Statistické údaje 2018 

 
Tabulka č. 1 Statistika z roku 2018 

Statistické údaje 

Počet 

Celkem Domov pro 

seniory Budislav 

Domov pro 

seniory 

Kapacita zařízení (lůžka) 40 40 

Počet klientů k 31. 12. 2018 40 40 

Přijatí klienti 0 7 

Odešlí klienti 0 0 

Zemřelí klienti 9 9 

Počet klientů k 31. 12. 2018 40 40 

z toho: mužů 8 8 

          žen 32 32 

Celoroční pobyt k 31. 12. 2018 40 40 

Klienti ve věku 27 až 65 let 3 3 

                        66 až 75 let 4 4 

                        76 až 85 let 12 12 

                        nad 85 let 21 21 

Klienti – trvale upoutáni na lůžko 15 15 

          - mobilní za pomoci druhé osoby 25 25 

Průměrný počet klientů 40 40 

Průměrný věk klientů 84,1 84,1 

Počet klientů se sníženou úhradou 13 13 

Počet rodin s uzavř. smlouvou o spoluúčasti 0 0 

 

 

 

5.2. Další statistické údaje  

Průměrná obložnost: 100 % 

Věkové rozpětí uživatelů: 61–101 let 

Počet evidovaných žádostí: 48 
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Graf č. 1 Skladba uživatelů podle pohlaví k 31. 12. 2018 

 
 

 
Graf č. 2 Skladba uživatelů dle věku k 31. 12. 2018 
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5.3. Příspěvek na péči 

 Z níže uvedené Tabulky č. 2 je zřejmé, že pouze jeden uživatel nemá dosud přiznaný 

žádný stupeň příspěvku na péči. V největší míře je zastoupen III. a IV. stupeň příspěvku 

na péči, kdy uživatelé potřebují velkou míru podpory a dopomoci. 

 

 

 
Tabulka č. 2 Výše příspěvku na péči 

Stupeň Celkem DS Budislav 

žádný stupeň 0 

I. 5 

II. 9 

III. 14 

IV. 12 

 

 

 
Graf č. 3 Příspěvek na péči 

 
 

 

 

Přijatá částka za příspěvek na péči v roce 2018 činila celkem 2.872.207,- Kč. 
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Úhrada za poskytování služeb 

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

Platby v roce 2018 činily 4.140.672,- Kč. 

 

Počet pokojů 

Dvojlůžkových -  5  

Vícelůžkových -  8  

 
Tabulka č. 3 Ceny za jednotlivé typy pokojů 

Budova A Ubytování Stravování 

Celkem          

(za den) 

Celkem  

(za měsíc) 

Dvojlůžkový pokoj 150 Kč 160 Kč 310 Kč 9 300 Kč 

Vícelůžkový pokoj 140 Kč 160 Kč 300 Kč 9 000 Kč 
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6. Přehled kulturních akcí v roce 2018 

Leden 2018 

12. 1.  Kavárna u Dobré pohody 

19. 1. Oslava narozenin  

23. 1. Oslava narozenin 

26. 1. Oslava narozenin 

 

Únor 2018 

5. 2. Vzpomínky na Karla Hašlera 

12. 2. Oslava narozenin 

13. 2. Masopustní rej 

14. 2.  Turnaj Iboccia v Českých Budějovicích 

20. 2. Návštěva dětí v MŠ Nerudova Soběslav 

23. 2. Kavárna u Dobré pohody 

 

Březen 2018 

13. 3. Vystoupení dětí ze ZŠ Deštná – Oslava jara  

15. 3. Kavárna 

22. 3 Návštěva Domova pro seniory Chýnov 

26. 3. Pletení velikonoční pomlázky 

27. 3.  Malování velikonočních kraslic 

27. 3.  Bohoslužba v místním kostele 

 

Duben 2018 

4. 4. Turnaj Iboccia v Českých Budějovicích 

5. 4. Zahradní terapie – vysévání květin 

5. 4.  Oslava narozenin 

12. 4. Kavárna – Posezení u kávy, diskuze na téma 

24. 4. Bohoslužba v místním kostele 

26. 4. Slet čarodějnic 
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Květen 2018 

4. 5  Oslava narozenin 

11. 5. Kavárna 

15. 5. Bohoslužba v místním kostele 

18. 5. Výlet – Provaznické a letecké muzeum v Deštné 

23. 5. Přátelské utkání v Iboccii, hra Ruských kuželek, návštěva Domova důchodců 

  Dobrá Voda u Českých Budějovic 

24. 5. Trénink paměti 

 

Červen 2018 

5. 6.  Hra Ruských kuželek – Návštěva Domov pro seniory Chýnov 

12. 6.    Bohoslužba v místním kostele 

13. 6. Pacovské hry seniorů 

14. 6. Turnaj v kuželkách v Pétanque v G – centru Tábor 

20. 6.  Vystoupení dětí ze ZŠ Choustník – Školní akademie 

21. 6. Kavárna 

28. 6.  Trénink paměti 

 

Červenec 2018 

3.7.  Letní grilování 

9. 7. Výlet na hospodářskou usedlost v Sedlečku u Soběslavi  

10.7.  Bohoslužba v místním kostele 

11. 7. Sportovní hry v Domově pro seniory Chýnov 

 

Srpen 2018 

2. 8. Kavárna 

14. 8. Bohoslužba v místním kostele 

27. 8. Trénink paměti  

 

Září 2018 

6. 9. Prosečkiáda 2017 – 18. ročník sportovní soutěže – DS Proseč u Pošné 

      9. 9. Setkání rodin a přátel Domova pro seniory Budislav 

12. 9. Ukázka dravců v Domově pro seniory Chýnov 

19. 9. Loučení s létem a grilování 



13 

 

   Říjen 2018 

4.10.  Výlet do Chýnova – „Velbloud“ 

10.10.  Oslava narozenin 

19. 10.  Oslava narozenin 

24. 10.  Oslava narozenin 

26. 10.  Stoletá dáma – Oslava výročí republiky 

 

Listopad 2018 

2. 11. Svátky roku: Dušičky, Podzimní vůně 

9. 11. Svátky roku: Martinské posezení 

14. 11. Oslava narozenin 

21. 11. Turnaj Iboccii v Českých Budějovicích  

      22. 11. Ples seniorů v Pacově 

29. 11. Společná oslava narozenin: Listopadoví oslavenci 

30. 11. Svátky roku: 1. adventní neděle 

 

Prosinec 2018 

5. 12. Mikulášská nadílka 

7. 12. Svátky roku: 2. adventní neděle    

11. 12. Výstava betlémů v Jindřichově Hradci 

13. 12. Vánoční program dětí ze ZŠ Deštná; Svátky roku: 3. adventní neděle      

  14. 12. Velký vánoční kvíz 

19. 12. Vánoční vystoupení dětí ze ZŠ Choustník, vánoční posezení, oslava  

  prosincových narozenin 

20. 12. Vánoční chutě a vůně 

21. 12.  Svátky roku: 4. adventní neděle 
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7. 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 v Domově pro seniory Budislav všeobecné sestry. 

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 č. 4). 

 

Tabulka č. 4 Vykázaná péče a úhrady od zdravotních pojišťoven za rok 2018 

Zdravotní 

pojišťovna 
Body 

Počet ošetřených 

klientů dle ZP 

v roce 2018 

Úhrady ZP 

(Kč) 

Všeobecná ZP 1.017.782,00 31 1.068.671,10 

Vojenská ZP 44.575,00  2 46.803,75 

Česká průmyslová 

ZP 
594.893,00 12 624.637,65 

Oborová ZP 962,40 1 1.010,52 

ZP Ministerstva 

vnitra 
109.387,20 2 114.856,56 

Součet: 1.767.599, 60 48 1.855.979,58 

 

 

7.1. Ošetřovatelská péče 

 Domov pro seniory Budislav 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 pro seniory Budislav 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 č. 4). 

 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. 

 Ze strany ošetřovatelského personálu ve spolupráci se sociálními pracovníky 

se snažíme o individuální přístup k uživatelům a vytváření příjemného rodinného prostředí. 
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Vítáme návštěvy rodinných příslušníků a přátel našich uživatelů a velice si vážíme jejich 

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

 

7.2. Lékařská péče 

 V Domově pro seniory Budislav v roce 2018 1x týdně 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 navštěvuje uživatele Domova pro seniory Budislav 1x 

měsíčně psychiatr. K ostatním specialistům je uživatelům zajišťována doprava s doprovodem 

prostřednictvím transportní služby či jejich rodin. 

 

 
7.3. Rehabilitační péče 

 Rehabilitační péče byla v Domově pro seniory Budislav v roce 2018 zajišťována 

všeobecnými sestrami, pracovníky přímé obslužné péče a zaměstnanci zajišťujícími činnosti 

ergoterapie. Rehabilitační činnost všeobecných sester byla prováděna vždy v závislosti 

na indikaci lékaře. 

 Rehabilitační péče je zajišťována formou individuálního nebo skupinového cvičení, 

s cílem zlepšení či zachování míry mobility a soběstačnosti uživatelů. 
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8.  Hospodaření organizace 

 V roce 2018 hospodařila organizace Domov pro seniory Budislav se ztrátou ve výši 

1.187.808,70 Kč.  

 Organizace se ve svém hospodaření řídí Rozpočtem nákladů a výnosů hlavní činnosti, 

plánem pořízení investic a odpisovým plánem, které schvaluje Rada Jihočeského kraje.  

 Celková výše nákladů činila 20.071.142,16 Kč, jejich čerpání je ve výši 91,80 % 

rozpočtových. 

 
Tabulka č. 5 Náklady organizace a jejich členění v Kč 

Náklady celkem 20. 071.142,16 

Spotřeba materiálu 671.541,41 

Spotřeba potravin 1.133.299,62 

Spotřeba energie 960.401,93 

Opravy a udržování 413.175,24 

Cestovné 1.177,00 

Náklady na reprezentaci 1.098,00 

Ostatní služby 1.177.616,51 

Mzdové náklady 11.165.805,00 

Zákonné sociální pojištění 3.696.646,00 

Jiné sociální pojištění 44.903,00 

Zákonné sociální pojištění 332.862,33 

Daně a poplatky 14.930,00 

Ostatní náklady -3.745,48 

Odpisy DHM 296.763,00 

Náklady z vyřazených pohledávek 51.091,00 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 113.577,60 

 

 

Nejvýznamnější nákladovou položkou jsou mzdové náklady včetně zdravotního 

a sociálního pojištění, dále náklady na potraviny, energie a služby.  

 Celková výše výnosů činila 18.883.333,46 Kč, jejich tvoření je ve výši 86,37 % 

rozpočtových.  
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Tabulka č. 6 Výnosy organizace a jejich členění v Kč 

Výnosy celkem 18.883.333,46 

Úhrady klientů za pobyt a stravu 4.140.672,00 

Příspěvek na péči 3.872.207,00 

Příjmy od zdravotních pojišťoven 1.044.866,14 

Stravování zaměstnanců 87.774,00 

Stravování cizích strávníků  143.728,00 

Nájemné 48,00 

Výnosy z prodeje majetku 22.410,00 

Čerpání fondů 123.919,00 

Ostatní výnosy  101.967,74 

Úroky 687,58 

Neinvestiční příspěvek od zřizovatele 3.037.000,00 

Pojistné plnění  39.054,00 

Neinvestiční účelová dotace na podporu 

sociálních služeb  
6.269.000,00 

 

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

příspěvky na péči od Úřadu práce ČR, dalším příjmem jsou výkony pro zdravotní pojišťovny  

za poskytovanou zdravotní péči klientům.  

 

Tabulka č. 7 Tržby od zdravotních pojišťoven v Kč 

Všeobecná zdravotní pojišťovna 257.405,70 

Vojenská zdravotní pojišťovna 46.803,75 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 624.637,65 

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra 115.008,52 

Oborová zdravotní pojišťovna 1.010,52 

 

 

Významný vliv na hospodaření Domova pro seniory Budislav mělo poskytnutí 

neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Jihočeského kraje pro podporu poskytování sociálních 

služeb - navýšení oproti roku 2017 o 995 tis. Kč (62,89 % podané žádosti). Dále neinvestiční 

příspěvek na krytí provozních nákladů včetně odpisů.    

Rozbor Rozpočtu nákladů a výnosů hlavní činnosti a jeho čerpání v roce 2018 

je uveden v Příloze č. 2. 
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Tabulka č. 8 Fondy organizace v Kč 

Ukazatel 

 

Stav 

k 1. 1. 2018 

 

Stav 

k 31. 12. 2018 

 

Změna stavu 

Fond odměn                                      51.211,00 51.211,00 0,00 

Fond kulturních a sociálních potřeb  72.335,82 162.809,88 90.474,06 

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH                               500.985,28 173.632,04 -327.353,24 

Rezervní fond z ostatních titulů                               105.683,93 111.738,93 6.055,00 

Fond reprodukce majetku, fond investic                                   3.407.481,96 3.477.487,96 70.006,00 

Celkem 4.137.697,99 3.976.879,81 -160.818,18 

 

 

8.1. Fond odměn a Rezervní fond 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že fond odměn se v průběhu roku nenavýšil, 

ani nebyl použit.  

Rezervní fond byl použit na úhradu zhoršeného výsledku hospodaření (ztráty) z roku 

2017 ve výši 327.353,24 Kč. Rezervní fond z ostatních titulů je tvořen finančními dary 

v souladu s darovacími smlouvami. V roce 2018 byl organizaci poskytnut dar ve výši 

6.055,00 Kč, v průběhu roku nebylo z fondu čerpáno. 

 

 

8.2. Fond kulturních a sociálních potřeb 

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

v částce 201.692,06 Kč. Z fondu byl hrazen příspěvek na stravování zaměstnanců ve výši 

41.218,00 Kč, dále dle směrnice poskytnuty peněžní dary k životním jubileím zaměstnanců  

ve výši 12.000,00 Kč a příspěvek na kulturu, tělovýchovu a sport ve výši 12.400,00 Kč a dále 

příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců ve výši 45.600,00 Kč. 

 

8.3. Fond reprodukce majetku, fond investic 

Fond reprodukce majetku, fond investic byl pravidelně tvořen měsíčními odpisy 

hmotného dlouhodobého majetku ve výši 296.763,00 Kč.  

 Na financování investičních akcí byly dle plánu z fondu čerpány vlastní prostředky 

z rezervy na havárie na: 

• pořízení mycího stroje ve výši Kč 98.603,00 Kč,  

• znalecký posudek na neoceněnou nemovitost ve výši 4.235,00 Kč, 

• opravu topného a vodovodního systému ve výši 123.919,00 Kč. 
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8.4. Inventarizace majetku 

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

organizace. Při inventuře nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Celková zpráva  

o provedené inventarizaci včetně všech příloh je uložena v organizaci. 

Na základě schválení Rady kraje byla odepsaná nedobytná pohledávka ve výši 

51.091,00 Kč za nedoplatek úhrady za pobyt a stravu v roce 2009 v Tučapech. V roce 2018 

jsme evidovali pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 6.286,00 Kč, jedná se o pohledávky 

za úhrady pobytu v dědickém řízení (uhrazeny v lednu 2019). 

 

Tabulka č. 9 Rozvaha k 31. 12. 2018 

 tis. Kč 

Aktiva celkem 17.387.20 

Stálá aktiva 4.736,70 

Dlouhodobý nehmotný majetek 131,60 

Oprávky k dlouhodobému nehmotného majetku -131,60 

Dlouhodobý hmotný majetek 24.875,60 

Oprávky k dlouhodobému hmotného majetku -20.138,90 

Oběžná aktiva 12.650,50 

Zásoby 244,50 

Krátkodobé pohledávky 7.369,20 

Krátkodobý finanční majetek 5.036,80 

  

Pasiva celkem 17.387,20 

Vlastní zdroje 7.945,70 

Jmění účetní jednotky 5.156,60 

Fondy účetní jednotky 3.976,90 

Hospodářský výsledek -1.187,80 

Cizí zdroje 9.441,50 

Krátkodobé závazky 9.441,50 
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9. Zaměstnanci organizace 

Tabulka č. 10 Personální zajištění služby  

Pracovní pozice 

 

Úvazek Počet 

zaměstnanců 

Ředitel 1 1,000 

Vrchní sestra 1 1,000 

Všeobecná sestra 6 5,750 

Pracovnice přímé obslužné péče 13 12,500 

Uklízečka 4 4,000 

Prádelnice 1 0,875 

Údržbář 2 2,000 

Vedoucí stravovacího provozu 1 1,000 

Kuchařka 5 5,000 

Účetní a skladová účetní 3 1,950 

Sociální pracovník 1 1,000 

Pracovník v sociálních službách – 

nepedagogická činnost 
1 1,000 

Celkem 39 37,075 

 

 

 

Tabulka č. 11 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k 31. 12. 2018 

Věková struktura 

zaměstnanců 
Muži Ženy Celkem 

Muži  

% 

Ženy  

% 

Celkem 

% 

do 20 1 0 1 2,50 0,00 2,50 

od 21 do 30 0 2 2 0,00 5,00 5,00 

od 31 do 40 0 6 6 0,00 15,00 15,00 

od 41 do 50 1 10 11 2,50 25,00 27,50 

od 51 do 60 1 14 15 2,50 35,00 37,50 

61 a více 2 3 5 5,00 7,50 12,50 

Celkem 5 35 40 12,50 87,50 100,00 
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Tabulka č. 12 Mzdové náklady, zákonné a jiné sociální pojištění v Kč 

Mzdové náklady celkem 11.165.805,00 

Pracovní smlouvy 10.008.440,00 

Odstupné 186.387,00 

Dohody o pracovní činnosti 858.175,00 

Dohody o provedení práce 36.640,00 

Náhrady pracovní neschopnosti 76.163,00 

Zákonné sociální pojištění celkem 3.696.646,00 

Sociální pojištění 2.718.008,00 

Zdravotní pojištění 978.638,00 

Jiné sociální pojištění celkem 44.903,00 

 

Průměrný měsíční plat činil 22.334,00 Kč. 

 

Tabulka č. 13 Zákonné sociální náklady v Kč 

Sociální náklady celkem 332.862,33 

Příděl do FKSP 201.692,06 

Stravné                        21.210,00 

Preventivní péče o zaměstnance                        18.000,00 

Osobní ochranné pracovní prostředky              41.320,27 

Vzdělávání zaměstnanců   50.640,00 

 

 

9.1. Vzdělávání zaměstnanců 

 Pravidelné vzdělávání probíhalo v organizaci dle vzdělávacího plánu na rok 2018 

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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10. Kontroly v organizaci  

10.1. Vnitřní kontroly  

V průběhu celého roku byla zajišťována vnitřní kontrolní činnost všech finančních 

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

předpisy o finanční kontrole.  

 

10.2. Kontroly provedené jinými kontrolními orgány  

 a) Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích. 

Kontrola na proočkovanost klientů proti pneumokokovým nákazám provedená dne 7. 6. 2018. 

Závady nebyly zjištěny.            

       b) Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích. 

Kontrola hygienických požadavků na stravovací služby, kontrola zásad osobní a provozní 

hygieny při závažných epidemiologických činnostech konaná dne 19. 12. 2018  

Nebyly zjištěny hygienické 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 aktivizační pracovnice. Některé zmiňované akce a činnosti jsou 

zdokumentovány i ve foto příloze této výroční zprávy.    

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

vybírat podle svých zájmů.  

Jak jsem již zmínila v úvodu výroční zprávy, došlo k 1. 1. 2019 ke sloučení této 

organizace s organizací Domova pro seniory Chýnov. V závěru roku docházelo k postupnému 

předávání agend, kdy administrativa je vedena zaměstnanci Domova pro seniory Chýnov bez 

navýšení jejich počtu.  Z důvodu nedostatku pracovních sil ve stravovacím provozu bylo 

nutno provést opatření, kdy se veškerá strava dováží z vývařovny Domova pro seniory 

Chýnov a na pracovišti v Budislavi je vydávána. Ani toto opatření nezvýšilo dosavadní režijní 

náklady na přípravu stravy.  V oblasti ošetřovatelské a zdravotní péče se pracoviště Budislav 

stalo druhou ošetřovatelskou stanicí Domova pro seniory Chýnov. 

V neposlední řadě je nutno zmínit i péči 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. 

 

 

 

            

                          

                    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 Budislav 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 2018 nebyla doručena žádná žádost o poskytnutí informace, 

 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 

    - v roce 2018 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 2018 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 2018 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence, 

 

e) počet stížností podaných podle § 16a, 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 

    - zveřejňování informací Domova pro seniory Budislav je zajištěno prostřednictvím 

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

poskytnuto blíže nespecifikované množství informací podaných v rámci běžné praxe, 

nevyžádaných dle výše uvedeného zákona. 

 

 

Zveřejňování informací prostřednictvím internetových stránek: 

Adresa: www.domovbudislav.cz  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.domovbudislav.cz/
http://www.domovbudislav.cz/
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Zveřejněny jsou tyto dokumenty: 

• zřizovací listina, 

• žádost o poskytování sociální služby – formulář, 

• vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele – formulář, 

• vzor smlouvy o poskytování sociální služby, 

• sazebník poskytovaných služeb, 

• informace k pobytu v Domově pro seniory Budislav, 

• druh poskytované sociální služby včetně její charakteristiky, 

• cílová skupina uživatelů, 

• principy a cíle poskytované sociální služby, 

• výroční zprávy, 

• veřejné zakázky, 

• měsíční přehled aktivizačních činností. 

 

Veškeré dokumenty uveřejněné na webových stránkách jsou pravidelně aktualizovány 

a doplňovány. 
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13. Fotografie 2018 
 

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

Fotografie č. 1 Setkání s velbloudem 
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Fotografie č. 2 Pacovské hry 
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Fotografie č. 3 Přátelské posezení 

 
 

 
Fotografie č. 4 G – Centrum Tábor, turnaj v kuželkách 
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Fotografie č. 5 G – Centrum Tábor, turnaj v kuželkách – předávání cen 
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14. Přílohy 
 
Příloha č. 1 Organizační schéma organizace 
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Příloha č. 2 Rozpočet a čerpání nákladů a výnosů hlavní činnosti v roce 2018 

  

Ukazatel 

Schválený 

rozpočet rok 

2018 (tis. Kč) 

Skutečnost 

roku 2018 

(tis. Kč) 

Index 

skutečnost/rozpočet 

Náklady celkem 21.863,20 20.071,10 91,80 

 Spotřeba materiálu  2.280,00 1.804,80 79,15 

 Spotřeba energie  1.200,00 960,40 80,03 

 Prodané zboží  0,00 0,00 0,00 

 Opravy a udržování  200,00 413,20 206,58 

 Cestovné  5,00 1,20 23,54 

 Náklady na reprezentaci  3,00 1,10 36,60 

 Ostatní služby  740,00 1.177,60 159,13 

 Mzdové náklady 12.420,00 11.165,80 89,90 

 v tom: platy zaměstnanců  11.620,00 10.271,00 88,39 

           OON   800,00 894,80 111,85 

 Zákonné sociální pojištění  4.206,50 3.696,60 87,87 

 Jiné sociální pojištění  50,80 44,90 88,39 

 Zákonné sociální náklady  387,40 332,90 85,92 

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

 Daně a poplatky  5,00 14,90 298,60 

 Odpisy dlouhodobého majetku  287,50 296,80 103,22 

 Náklady z drobného dlouhodobého 

majetku  
60,00 113,60 189,29 

 Daň z příjmů  10,00 0,00 0,00 

 Ostatní náklady jinde neuvedené 8,00 47,30 0,00 

Výnosy celkem 21.863,20 18.883,30 86,37 

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

 Výnosy z prodeje služeb  8.856,80 9.289,20 104,88 

 Výnosy z pronájmu  0,10 0,05 48,00 

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

 Čerpání fondů  0,00 123,90 0,00 

 Ostatní výnosy z činnosti  0,00 102,00 0,00 

Výnosy vybraných místních institucí 

z transferů v tom: 
13.004,30 9.345,00 71,86 

 příspěvek na provoz od zřizovatele   3.037,00 3.037,00 100,00 

 dotace ze státního rozpočtu 9.967,30 6.269,00 62,89 

 pojistné plnění   0,00 39,00 0,00 

 Ostatní výnosy jinde neuvedené  2,00 23,15 0,00 

Výsledek hospodaření po zdanění 0,00 -1.187,80 0,00 
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