
DOMOV PRO SENIORY CHÝNOV 

      Zámecká 1, 391 55 Chýnov,  

IČ: 75011204 
 

 

 

Výroční zpráva za rok 2021 
 

 
 

 

 

sociální služba je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje 

  



Výroční zpráva 2021  1 
Domov pro seniory Chýnov 

 

Obsah: 

 

1. Úvodní slovo ředitelky organizace ................................................................................. 3 

2. Základní údaje ................................................................................................................ 4 

2.1. Kontakty ......................................................................................................................... 4 

3. Charakteristika činnosti .................................................................................................. 1 

4. Zásady, cíle a poslání poskytování sociálních služeb..................................................... 2 

5. Sociální úsek ................................................................................................................... 4 

5.1. Kapacita zařízení ............................................................................................................ 4 

5.2. Příspěvek na péči ............................................................................................................ 7 

5.3. Činnost sociálního úseku ................................................................................................ 9 

5.4. Úhrady za pobyt a stravu .............................................................................................. 11 

5.5. Volnočasové aktivity .................................................................................................... 12 

5.6. Vzdělávání zaměstnanců v sociální oblasti .................................................................. 13 

5.7. Dobrovolnická činnost ................................................................................................. 13 

5.8. Přehled kulturních a společenských akcí uskutečněných v roce 2021 ......................... 13 

6. Zdravotní úsek .............................................................................................................. 17 

6.1. Lékařská péče ............................................................................................................... 17 

6.2. Zdravotní a ošetřovatelská péče ................................................................................... 17 

6.3. Přímá obslužná péče ..................................................................................................... 18 

7. Hospodaření organizace ............................................................................................... 19 

7.1. Fond odměn .................................................................................................................. 23 

7.2. Fond kulturních a sociálních potřeb ............................................................................. 23 

7.3. Rezervní fond ............................................................................................................... 23 

7.4. Fond investic ................................................................................................................ 23 

7.5. Inventarizace majetku .................................................................................................. 24 

8. Zaměstnanci organizace ............................................................................................... 25 

8.1. Vzdělávání zaměstnanců .............................................................................................. 27 

9. Stravovací provoz ......................................................................................................... 28 

10. Kontroly v organizaci ................................................................................................... 28 

10.1. Vnitřní kontroly ............................................................................................................ 28 

10.2. Kontroly provedené jinými kontrolními orgány .......................................................... 29 

11. Závěr ............................................................................................................................. 30 

12. Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací ......................................... 31 



Výroční zpráva 2021  2 
Domov pro seniory Chýnov 

 

13. Fotogalerie 2021 ........................................................................................................... 33 

Seznam příloh ........................................................................................................................... 41 

Seznam tabulek ........................................................................................................................ 41 

Seznam grafů ............................................................................................................................ 41 

Seznam fotografií ..................................................................................................................... 41 

 

  



Výroční zpráva 2021  3 
Domov pro seniory Chýnov 

 

1. Úvodní slovo ředitelky organizace 
 

 

Vážené dámy a pánové, 

 

předložením výroční zprávy za rok 2021 bych Vás chtěla informovat o tom, jakým směrem  

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

služby v Domově pro seniory Chýnov.  

  

 

 

 

 

                                                                                                      Jana Zadražilová  

      pověřená vedením organizace  

 



Výroční zpráva 2021  4 
Domov pro seniory Chýnov 

 

2. Základní údaje 
 

Název: Domov pro seniory Chýnov  

 

Sídlo: Zámecká č. 1, 391 55 Chýnov 

 

Pracoviště Chýnov: Zámecká č. 1, 391 55 Chýnov 

 

Pracoviště Budislav: Budislav 1, 392 01 Soběslav 

 

IČ: 750 11 204 

 

Právní forma: Příspěvková organizace 

 

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

 

Web: www.dschynov.cz 

 

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

 

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

 

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

v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 384. 

 

 

2.1. Kontakty 

 

Ředitelka  

Telefon: 381 406 216 

Mobil: 775 246 104 

Email: reditel@dschynov.cz 

 

Vrchní sestra  

Telefon: 381 406 217 

Mobil: 739 563 974 

Email: vrchni.sestra@dschynov.cz 

 

Vedoucí sociálního úseku  

Telefon: 381 406 213 

Mobil: 739 563 969 

Email: socialni.vedouci@dschynov.cz 

Vedoucí ekonomického úseku  

Telefon: 381 406 211 

Mobil: 733 373 169 

Email: ekonom@dschynov.cz 

 

Vedoucí stravovacího provozu 

Mobil: 739 032 693 

Email: kuchyne@dschynov.cz  
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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 klientem 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.  

 

Organizace pronajímá bytové a nebytové prostory a plochy včetně poskytování základních 

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

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

krajem zřizované organizace, jsou službami obecného hospodářského významu. Poskytováním 

těchto služeb nedochází k narušování pravidel hospodářské soutěže, jejich financování 

ze státních prostředků tudíž není posuzováno v rámci veřejné podpory. 

 

Povolená doplňková činnost bezprostředně navazuje na hlavní účel a předmět činnosti 

organizace: 

 

− provozování informačního centra pro občany pečující o osoby postižené 

degenerativními nemocemi mozku, např. Alzheimerovou chorobou a ostatními 

demencemi, 

− hostinská činnost. 

 

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. 

 

 

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. 
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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: 

 

• 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). 

 

 

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. 

 

 

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.  
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5. Sociální úsek 
 

5.1. Kapacita zařízení 

 

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

a domov se zvláštním režimem s celkovou kapacitou 117 lůžek. 

 

Služba domov pro seniory má celkem 81 lůžek, z toho 41 lůžek v Chýnově a 40 lůžek   

v Budislavi. Služba domov se zvláštním režimem poskytovaná v Chýnově měla kapacitu  

36 lůžek (viz Graf 1). 

 

 

Tabulka 1: Statistické údaje k 31. 12. 2021 

Statistické údaje 

Počet klientů 

Celkem 
Domov pro 

seniory 

Domov se 

zvláštním 

režimem 

Kapacita zařízení (počet lůžek) 117 81 36 

Počet klientů k 31.12.2021 113 76 37 

Přijatí klienti 39 24 15 

Odešlí klienti (do zařízení služby sociální 

péče) 0 0 0 

Zemřelí klienti 32 22 10 

  

Počet klientů k 31.12.2021 113 76 37 

z toho: mužů 33 26 7 

            žen 80 50 30 

  

z toho: ve věku 27–65 let 2 1 1 

            ve věku 66–75 let 13 9 4 

            ve věku 76–85 let 50 30 20 

            ve věku 86–95 let 44 33 11 

            ve věku nad 96 let 4 3 1 

Průměrný věk klientů 83,4 84,9 82,7 

  

Klienti – trvale upoutáni na lůžko 55 37 18 

           – mobilní za pomoci druhé osoby 58 39 19 
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Graf 1: Počet lůžek podle poskytované sociální služby v roce 2021 

 
 

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

režimem převažují klienti ve věku 76 - 85 let (viz. Graf 2,3). 

 

Graf 2: Složení klientů domova pro seniory podle věku k 31. 12. 2021 
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Graf 3: Složení klientů domova se zvláštním režimem podle věku k 31. 12. 2021  

 
 

Z níže uvedených statistických údajů je patrné, že v obou poskytovaných sociálních službách 

převážnou většinu klientů tvoří ženy (viz Graf 4,5). 

 

Graf 4: Složení klientů domova pro seniory podle pohlaví k 31. 12. 2021 
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Graf 5: Složení klientů domova se zvláštním režimem podle pohlaví k 31. 12. 2021 

 

5.2. Příspěvek na péči 

 

V Tabulce č. 4 je uveden počet klientů dle poskytovaných služeb a přiznaného příspěvku  

na péči.  

 

V poskytované službě domov pro seniory byl většině klientů přiznán III. stupeň, dále IV. stupeň 

příspěvku na péči (viz Graf 6), což odpovídá počtu 53 klientů z celkového počtu 76 klientů. 

 

Služba domov se zvláštním režimem byla poskytována 18 imobilním a 19 mobilním klientům, 

kteří potřebují pomoc druhé osoby nebo používají kompenzační pomůcku. Zde převažuje  

IV. stupeň přiznaného příspěvku na péči (viz Graf 7), o čemž svědčí náročná a intenzivní  

péče personálu. 

 

 

Tabulka 2: Přiznaný příspěvek na péči klientům dle poskytovaných služeb a stupně 

závislosti 

Přiznaný stupeň Domov pro seniory 
Domov se zvláštním 

režimem 

bez příspěvku 2 0 

I. 5 1 

II. 16 3 

III. 30 11 

IV. 23 22 

Celkem 76 37 

19%

81%

Muž

Žena
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Graf 6: Složení klientů domova pro seniory podle stupně závislosti k 31. 12. 2021 

 
 

 

Graf 7: Složení klientů domova se zvláštním režimem podle stupně závislosti 

k 31. 12. 2021 
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5.3. Činnost sociálního úseku 

 

Sociální pracovnice poskytují základní sociální poradenství zájemcům o službu formou 

osobního jednání, telefonicky nebo elektronicky. Vyřizují agendu související s přijímáním 

nových žádostí, s uzavíráním a ukončováním smluv, vedou sociální dokumentaci klientů, 

evidují přijaté úhrady za pobyt a stravu, příspěvky na péči, zpracovávají statistické výkazy, 

podílejí se na aktualizaci vnitřních směrnic a standardů kvality. K dalším činnostem patří vedení 

agendy související se studentskými praxemi a dobrovolnickou činností, evidují podněty, 

stížnosti a připomínky na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby. 

 

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

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

pracovnic, staničních sester a vrchní sestry. Splňuje-li zájemce cílovou skupinu, je písemně 

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

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

zařazena do evidence žadatelů. 

 

V roce 2021 bylo přijato celkem 239 žádostí. O službu domov pro seniory požádalo celkem 

143 žadatelů a o službu domov se zvláštním režimem 96 žadatelů (viz Graf č. 8). 

 

V průběhu roku byla zahájena sociální služba domov pro seniory 24 klientům, služba domov 

se zvláštním režimem 15 klientům. 

 

 

Graf 8: Počet přijatých žádostí o poskytování sociální služby v roce 2021 
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Před přijetím do domova je u žadatele provedeno sociální šetření sociální pracovnicí a zdravotní 

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

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

ně důležité před zahájením poskytování služby. 

 

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

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

vazby, které jsou pro mnohé prioritou. V péči o klienta je pro nás důležitá komunikace  

a spolupráce s rodinou nebo jeho blízkými osobami. Ze získaných informací vycházíme  

při procesu tvorby individuálního plánu. Naším cílem je zkvalitnění individuálního plánování, 

jemuž je přisuzován stále větší význam v kvalitě poskytování sociální služby, zejména  

v propojení s plánem péče. Jeho přehlednost a účelnost je velkým přínosem nejen pro klienta 

samotného, ale i pro tým pečujících osob. 

 

Po dobu nouzového stavu a vydaných nařízení se nadále pokračovalo v zavedených 

preventivních opatřeních zamezující šíření onemocnění, byly dodržovány doporučené postupy 

a omezení. Sociální úsek informoval rodinné příslušníky o aktuálních podmínkách při 

návštěvách klientů. Ve spolupráci s ošetřovatelským úsekem zajišťoval a koordinoval příchozí 

návštěvy. Sociální a aktivizační pracovnice zprostředkovávaly telefonické hovory, vyřizovaly 

vzkazy mezi klienty a jejich blízkými, byly sjednávané termíny online videohovorů, které 

aktivizační pracovnice realizovaly. Během nouzového stavu byly klientům zajišťovány 

požadované nákupy osobních věcí a potřeb. 

 

Od května byly zrušeny covid zóny. V Chýnově byla volná lůžka ihned obsazena zájemci  

o sociální službu. Oproti pracovišti Budislav, kde o místa na vícelůžkových pokojích není  

ze strany žadatelů zájem. 

 

K upevňování vztahů mezi rodinnými příslušníky, klienty a zaměstnanci domova organizujeme 

setkání s rodinami klientů. V tomto roce se setkání konalo v létě na nádvoří domova. Tato akce 

je klienty vnímána jako sváteční den, kdy při koncertu dechové kapely „Muzikantů z jižních 

Čech“ a připraveném občerstvení se svojí rodinou stráví příjemné odpoledne. 

 

V srpnu 2021 byl pořízen nový dodávkový automobil zn. Mercedes-Benz s hydraulickou 

zvedací plošinou, určený pro devět osob a jednoho vozíčkáře. Cestování v novém autě  

je pro klienty vysoce komfortní, o čemž svědčí ohlasy s již několika podniknutých výletů. 

 

Sociální pracovnice zajišťovaly klientům možnost volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021 ve spolupráci s Městským úřadem v Chýnově a Obecním 

úřadem v Budislavi. 

 

V čase vánočním zavítala do našeho domova proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy  

RNDr. Zuzana Dvořáková Lišková, Ph.D. z Jihočeské univerzity České Budějovice, která 

předala vánoční dárky pro klienty Domova pro seniory Chýnov. Návštěva a krásné dárky 

udělaly radost všem a zpříjemnily tak sváteční čas. 
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V závěru roku 2021 bylo provedeno odbornou firmou zabezpečení výtahu v budově C,  

kde je klientům poskytována sociální služba domov se zvláštním režimem. Výtah je zabezpečen 

číselným kódem. Toto zabezpečení výrazně snížilo riziko případného odchodu klienta. 

 

 

5.4. Úhrady za pobyt a stravu 

 

Od února roku 2021 došlo ke změně sazebníku poskytovaných služeb za ubytování.  

 

V Chýnově byla sjednocena cena za ubytování pro jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje 

s vlastním i společným sociálním zařízením.  

 

V Budislavi se cena za ubytování navýšila o 30,00 Kč/den v jednolůžkových, dvoulůžkových  

i vícelůžkových pokojích.  

 

 

Tabulka 3: Sazebník poskytovaných služeb 

 

Místo poskytování sociální služby Chýnov 

domov pro seniory a domov se zvláštním režimem 

 

Budova A, B a C 

Jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje  

 

Počet lůžek 

Denní platba Kč 

Měsíční platba Kč 

Ubytování Stravování Celkem 

jednolůžkový 210 Kč 170 Kč 380 Kč 11.400 Kč 

dvoulůžkový 200 Kč 170 Kč 370 Kč 11.100 Kč 

 

Místo poskytování sociální služby Budislav 

domov pro seniory 

 

Počet lůžek 

Denní platba Kč 

Měsíční platba Kč 

Ubytování Stravování Celkem 

jednolůžkový, 

dvoulůžkový 
180 Kč 170 Kč 350 Kč 10.600 Kč 

vícelůžkový 170 Kč 170 Kč 340 Kč 9.300 Kč 
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5.5. Volnočasové aktivity 

 

Aktivizace klientů v Domově pro seniory Chýnov je prováděna pracovníky zajišťující 

aktivizaci buď samostatně nebo s více klienty najednou. Klientům jsou nabízeny různorodé 

aktivity dle plánovaného programu na daný měsíc a týdenního harmonogramu aktivizačních  

a terapeutických činností. Program je k dispozici všem klientům na informačních místech 

v domově. Cílem volnočasových aktivit je zachování soběstačnosti a posílení psychické  

i fyzické kondice klientů. K dispozici jim jsou společenské místnosti vybavené kuchyňkou  

a televizí, knihovna, venkovní terasy, posezení v altánu, parku nebo na nádvoří domova. 

 

V Chýnově je jedenkrát týdně otevřen obchod se smíšeným zbožím, kde mají klienti možnost 

nákupu. V Budislavi tuto službu zajištují aktivizační pracovnice.  

 

Pravidelně dochází do domova kadeřnice a pedikérka. 

 

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

Nejsvětější Trojice v Chýnově. 

 

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

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

vyřezávání ze dřeva, pletení košíků z pedigu, atd.  

 

Volnočasové aktivity jsou prováděny v těchto oblastech: 

• trénování paměti – poznávací a společenské hry 

• sportovní a pohybové hry – cvičení a relaxace, nácvik jemné a hrubé motoriky Boccia, 

Petanque, kuželky, procházky do přírody, do města, tematické výlety 

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

• dámský klub (reminiscence – vzpomínání, pečení, návštěva cukrárny, tvoření) 

• pánský klub (reminiscence – vzpomínání, práce se dřevem, besedy)   

• aromaterapie – poznávání a vnímání vůní 

• tvořivé dílny – výtvarné a kreativní činnosti 

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

• individuální činnost s klientem 

• společenské aktivity: 

o sportovní utkání v iBoccii 

o mezigenerační setkávání s dětmi z mateřských a základních škol 

o návštěvy divadla, koncertů a výstav 

o promítání filmů ve společenské místnosti 

o oslava každoročních svátků spojená s dodržováním zvyků a tradic 

o udržování přátelství a spolupráce s ostatními zařízeními sociálních služeb 

• doplňkové služby: 

o služby kadeřnice a pedikérky 

o zajištěný jedenkrát týdně obchod se smíšeným zbožím 
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5.6. Vzdělávání zaměstnanců v sociální oblasti 

 

Pracovníci všech úseků se pravidelně vzdělávají na odborných seminářích pořádaných 

v zařízení i mimo něj tak, aby splňovali podmínky způsobilosti svého povolání. Rozsah 

a potřeby vzdělávání jsou stanoveny Vzdělávacím plánem organizace. Sociální pracovnice 

se účastnily dvoudenní konference „Život s demencí v nové době“, konference ke Konceptu 

Smyslové aktivizace, akreditovaného kurzu Individuálního plánování sociálních služeb  

a Vedení dokumentace v sociálních službách. 

Aktivizační pracovnice se účastnily odborných vzdělávacích programů v oblasti Aktivizující 

péče o klienta - aktivizace běžného dne, Paliativní přístupy v geriatrii, Muzikoterapie v praxi, 

Podpora změny a motivace u klientů a dalších odborných akreditovaných školení či seminářů. 

 

5.7. Dobrovolnická činnost 

 

Domov pro seniory Chýnov spolupracuje s Dobrovolnickým centrem ADRA v Českých 

Budějovicích. V našem zařízení působí tři dobrovolnice na základě smluvního vztahu. Práce 

našich dobrovolnic spočívá především v návštěvách a rozhovorech s klienty, ve výtvarné 

činnosti a doprovodech při procházkách, půjčování a předčítání z knih. Služeb dobrovolníků  

si organizace cení a děkuje všem za ochotu a čas strávený touto záslužnou činností. 

 

 

5.8. Přehled kulturních a společenských akcí uskutečněných v roce 2021 

 

Aktivizační činnosti probíhaly od ledna do konce dubna individuálně za dodržení všech 

vydaných opatření. 

 

Leden 2021 

 

Nový rok jsme přivítali večerní procházkou po svátečně nasvíceném Chýnově. 

Pokračovali jsme v individuálních činnostech – cvičení, trénování paměti zábavnou formou, 

ruční tvoření, pečení, promítání filmů a oslavování narozenin. 

 

Únor 2021 

 

Masopustní veselí individuálně na pokojích. 

Vyráběli jsme různé dekorace, pekli jsme, vařili jsme, hráli stolní hry, cvičili paměť a 

podnikali procházky po okolí. 

 

Březen 2021 

 

Pravidelné procházky, setkávání v místním parku, vysévání záhonů a jarní dekorace. 

Posilování mysli křížovkami, kvízy a karetními hrami. 

Tvořivé činnosti, pečení, ochutnávání. 
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Duben 2021 

 

Oslavili jsme Velikonoční svátky a připomněli jsme si jejich tradice. 

Bavili jsme se u stolních her, luštili rébusy a kvízy. 

Tvořili a vyráběli jsme dekorace pro zkrášlení našeho domova. 

 

Květen 2021 

 

Nouzový stav skončil a díky rozvolněným opatřením se již klienti mohli scházet ve větších 

skupinkách. Zahráli jsme si oblíbenou Bocciu, stolní fotbálek, Bingo a společně jsme  

si zacvičili i s rehabilitačními pracovníky. 

Využili jsme pozvání na cvičení integrovaného záchranného systému ve Všechově.  

A poslední květnový den jsme si připomněli na Chýnovské naučné stezce Močítka dávnou 

tradici otvírání studánek a u zdejší studánky ponechali symbolicky podepsaný hrneček našimi 

klienty. 

 

Červen 2021 

 

1. 6. Výlet do Botanické zahrady v Táboře 

4. 6. Mše svatá 

9.6.      Tvoření dekorací z dřevěných špachtlí 

7. 6.  Přátelské utkání v Boccii společně s klienty z Budislavi 

10. 6.   Sportovní hry v parku domova 

16. 6. „Ahoj léto“ – posezení s harmonikou  

23. 6. Bylo nebylo v Chýnově – beseda s panem Dvořákem 

25. 6. Výlet po malebných, jihočeských vesničkách - Borkovická Blata  

29. 6. Přátelské utkání v Petanque společně s klienty z Budislavi 

 

Červenec 2021 

 

2. 7.    Mše svatá 

2. 7.    Vystoupení dětí z Deštné 

11. 7. Setkání s rodinami spojenou s koncertem dechové hudby Muzikantů z jižních Čech  

13. 7. Hra Petanque 

14. 7.  Promítání filmu „Svatební cesta do Jiljí“ 

15. 7. Navštívili jsme místní hospůdku Na Holešovně 

15. 7.   Výlet do Třeboně 

16. 7. Výlet  - Zárybničná Lhota 

20. 7. Beseda s hasičem 

22. 7.   Opekli jsme si buřty na nádvoří domova 

23. 7. Výlet Toulava - Milevsko 

27. 7. Přátelské utkání v Petanque společně s klienty z Budislavi 

28. 7.   Promítání dokumentu „Nejdivočejší Afrika“ 
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Srpen 2021 

 

3. 8. Navštívili jsme místní hospůdku Na Holešovně 

4. 8. Promítání filmu - Postřižiny 

5. 8. Návštěva terapeutického koně Sagitty 

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

10. 8.   Výlet – muzeum mlynářství a pekařství v Božeticích 

12. 8. Sportovní dopoledne - Petanque 

17. 8. Hudební vystoupení DUA AMG – příběh o sv. Ludmile 

18. 8. Promítání dokumentu – Zázračná planeta 

19. 8.  Loučení s létem – na nádvoří domova hraje a zpívá p. Zdeněk Jaroš a p. Lukáš Fau  

25. 8.   Návštěva Klokotského kláštera 

26. 8. Společná oslava narozenin klientů narozených v měsíci srpnu 

 

Září 2021 

 

2. 9.     Výlet do Bechyně 

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

4. 9.     Návštěva koncertu dechové hudby v Chýnově 

7. 9. Návštěva místní cukrárny 

8. 9. Prohlídka výstavby obchvatu města Chýnova 

10. 9.   Přátelská beseda občanů z města Chýnov v hale Tělocvičny 

15. 9. Den Zemědělce – návštěva celostátní výstavy zemědělské techniky -  Kámen 

22. 9. Výlet – provaznické muzeum v Deštné 

29. 9.   Taneční terapie pod vedením šéfa baletu Mgr. P. Veletou na Dobré Vodě u ČB. 

30. 9.   Návštěva Zooparku na Hrádečku 

 

Říjen 2021 

 

1. 10.  Oslava dne svátku seniorů 

1. 10.   Mše svatá 

5. 10.   Návštěva p. Jiřího Švandy s lamou krotkou 

7. 10.  Vzpomínáme na časy rybaření 

12. 10.  Návštěva místní cukrárny 

12. 10.  Vyrábíme podzimní dekorace a draky 

20. 10.  Výlet - krásy podzimu u chýnovské jeskyně 

25. 10.  Trénování Boccii 

26. 10.  Pečení zelňáků 

27. 10.  Narozeninové posezení s říjnovými oslavenci 
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Listopad 2021 

 

2. 11.  Návštěva kovotepce p. Bohumila Krále v Táboře 

3. 11.    Turnaj v iBoccii v Č. Budějovicích 

5. 11.  Mše svatá 

9. 11.  Beseda s ošetřovatelkou ze ZOO Tábor 

10. 11.  Pečení svatomartinských rohlíčků 

11. 11.  Svatomartinské posezení s harmonikou 

12. 11.  Vystoupení dětí ze ZŠ Chýnov 

15. 11.  Beseda o myslivosti s panem Chladou 

19. 11.  Návštěva výstavy Kreativ v Soběslavi 

25. 11.  Oslava narozenin 

26. 11.  Muzeum na kolečkách s programem Jan Hus 

 

Prosinec 2021 

 

2. 12.   Tvorba dekorace ze studeného porcelánu 

3. 12. Mše svatá 

6. 12. Mikulášská nadílka 

7. 12. Pečení cukroví 

8. 12.   Výroba vánočních andělů 

10. 12.  Výlet do Tábora „Andělské Vánoce v Galerii 140“  

14. 12.  Vánoční pásmo dětí ze ZŠ Chýnov 

15. 12.  Procházka k jesličkám 

20. 12.  Pečení vánočky a vaření vánočního punče 

21. 12.  Výlet do Jindřichova Hradce 

22. 12.  Promítáme vánoční pohádku 

22. 12.  Společná oslava narozenin klientů narozených v měsíci prosinci 

29. 12.  Hudební vystoupení otce Tomase van Zavrela a Lenky Krištofové s vánočním 

pásmem koleda vánočního příběhu očima sv. Josefa 

29. 12.  Ohňostroj na nádvoří 
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6. Zdravotní úsek 
 

V současné době postihuje demografické stárnutí všechny země a nejenom v České republice 

nastává potřeba se o lidi vysokého věku postarat. Pokud se již o prarodiče nemůže rodina 

postarat, přichází na řadu umístění do nějakého pobytového zařízení. Nedílnou součástí 

sociálních služeb je poskytování lékařské, zdravotní, ošetřovatelské a přímé obslužné péče. 

 

 

6.1. Lékařská péče 

 

Lékařskou péči na pracovišti Chýnov zajišťuje praktický lékař – MUDr. Jitka Pekarovičová  

a MUDr. Jan Pekarovič. Ordinují v domově 2x týdně – vždy v pondělí od 14:00h – 16:00h  

a ve čtvrtek od 14:00h – 16:00h. Psychiatr – MUDr. Kalná Marcela dochází  

do domova 1x za měsíc – vždy první pátek v měsíci od 9:00h – 13:00h. Lékařskou péči  

na pracovišti Budislav zajišťovala MUDr. Jirousová Taťána a MUDr. Fajtlová Vendula  

1x za 14 dnů – ve středu od 9:00h–15:00h. Psychiatr MUDr. Burian Václav dochází každou 

druhou středu v měsíci od 7:00h – 12:00h.  

 

Informace o aktuálním zdravotním stavu klienta podává lékař ve výše zmiňovaných 

ordinačních hodinách, nebo po dohodě osobám, které si přeje klient informovat a jsou uvedeny 

jako kontaktní osoby. Mimo ordinační hodiny v akutních případech zajišťuje lékařskou péči 

ZZS. Lékařská péče je poskytována na základě smluvního vztahu s lékařem. Odborná péče  

je zajišťována lékaři specialisty v odborných ambulancích na základě doporučení praktického 

lékaře a objednání klienta v dané ambulanci. Lékařská péče je hrazena zdravotními 

pojišťovnami. Doplatky na předepsané léky nebo zdravotnické pomůcky si klient hradí sám. 

Doprava na vyšetření je zajišťována na základě vystavené žádanky praktickým lékařem 

dopravní službou nebo dle možností služebním autem. Každý klient má možnost při nástupu 

do domova si ponechat svého praktického lékaře. Pokud se tak stane, musí si všechna lékařská 

vyšetření a medikaci zajistit sám nebo s pomocí rodiny.  

 

 

6.2. Zdravotní a ošetřovatelská péče 

 

Všeobecné zdravotní sestry praktická sestra poskytují klientům zdravotní a ošetřovatelskou 

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

Zdravotní výkony zde provádí sestra na základě ordinace lékaře. Výkony, které se zde klientům 

provedou, jsou vykazovány na zdravotní pojišťovny. Včasnou diagnostikou se všeobecné sestry 

a praktická sestra podílí na prevenci onemocnění včasnou diagnostikou. Ošetřovatelská péče  

je zaměřená na podporu, udržení zdraví, rozvoj soběstačnosti a zmírnění utrpení nevyléčitelně 

nemocného člověka a zajištění klidného umírání. Součástí ošetřovatelské péče je i péče 

rehabilitační. Provádí se formou individuální nebo skupinové terapie. Ošetřovatelská 

rehabilitace se zaměřuje na udržení soběstačnosti klienta co nejdéle. Rehabilitační péči zajišťuje 

fyzioterapeut na základě ordinace lékaře. Do jeho náplně patří např. polohování imobilních 
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klientů, prevence dekubitů, pasivní cvičení na lůžku k udržení kloubního rozsahu svalové síly, 

aktivní cvičení včetně skupinového, poúrazová rehabilitace po zlomeninách např. rehabilitace 

po zlomenině krčku, dále termoterapie, magnetoterapie, aromaterapie, nácvik chůze s využitím 

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

techniky. Tento rok jsme zakoupili zvedák, který velmi usnadnil manipulaci s klienty a šetří  

i záda ošetřovatelskému personálu. 

 

 

6.3. Přímá obslužná péče 

 

Přímou obslužnou péči zajišťují 24 h v nepřetržitém provozu kvalifikovaní pracovníci 

v sociálních službách. Základní metodou poskytování přímé péče klientům je individuální 

plánování průběhu služby. Při plánování služby u klienta zaměstnanci vychází z osobních přání, 

potřeb a cílů klienta. Cílem poskytované péče je motivace klientů k využití vlastních možností 

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

klienta. Je třeba podporovat klienta v soběstačnosti, nechat ho dělat úkony, na které byl zvyklý 

a jenom dohlédnout. Pracovníci mají k dispozici pomůcky, které jim usnadňují práci a zvyšují 

i komfort klienta, jako např. pomůcky k polohování, antidekubitní matrace. Celý tým se 

pravidelně schází ohledně každého klienta a vyhodnocuje, jak se o něho nejlépe starat. 

 

Zaměstnanci ošetřovatelského úseku se pravidelně celý rok vzdělávají tak, aby splňovali 

podmínky způsobilosti k výkonu svého povolání. Většina kurzů probíhá přímo v domově. 

 

Snahou všech zaměstnanců ošetřovatelského úseku je poskytovat klientům Domova pro seniory 

Chýnov kvalitní péči založenou na respektu, toleranci a důvěře. 

 

Rok 2021 byl vzhledem k pandemii COVID -19 velmi náročný jak pro ošetřovatelský personál, 

tak pro klienty. Naši klienti patří mezi nejohroženější skupinu lidí a my jsme se snažili  

je od této nemoci, co nejvíce ochránit. Často byl tým v oslabení, protože ani našemu personálu 

se tato nemoc nevyhnula. Všichni doufáme a pevně věříme, že se vše pomalu vrací do normálu  

a ke spokojenosti všech.  
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7. Hospodaření organizace 
 

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

majetku získaného darem, tj. i s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele,  

ze státního rozpočtu, prostředky svých fondů, peněžními dary od fyzických a právnických osob.  

 

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

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

právními úpravami a vnitřními předpisy zřizovatele. 

 

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

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

hospodářská činnost, spočívající ve vaření obědů pro cizí strávníky. 

 

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

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

zajištuje účelné a hospodárné využívání finančních prostředků.  

 

Údaje o hospodaření za jednotlivé služby vycházejí z účetní a skladové evidence, dále  

z ekonomických rozborů v rámci účetní závěrky k 31. 12. 2021.  

 

V roce 2021 hospodařila organizace Domov pro seniory Chýnov s kladným výsledkem 

hospodaření ve výši 36.041,38 Kč. Zisk z hospodářské činnosti byl použitý na úhradu nákladů 

hlavní činnosti. 

 

 

Tabulka 4: Výsledek hospodaření v Kč 

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti 591,73 

Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti 35.449,65 

 

Celková výše nákladů činila 79.811.654,46 Kč, celková výše výnosů činila 79.847.695,84 Kč. 

Náklady z hlavní činnosti byly čerpány ve výši 102,70 % rozpočtovaných a výnosy z hlavní 

činnosti organizace byly tvořeny ve výši 102,70 % rozpočtovaných. Přečerpání rozpočtu bylo 

z důvodu obdržených mimořádných finančních dotací a bezúplatně přijatých OOP.  

 

Běžné náklady naší organizace byly spojeny s neinvestičními výdaji na zabezpečení provozu 

celého domova.  

 

Nejvýznamnější nákladovou položkou byly mzdové náklady včetně zdravotního a sociálního 

pojištění, dále náklady na energie, potraviny, na úklidové a čistící prostředky, na zdravotnický 

materiál. Podstatnou část nákladů tvořily i odpisy majetku organizace. 

 

Plán odpisů byl plněn ve výši 95,35 %.  
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Tabulka 5: Náklady organizace a jejich členění v Kč 

Náklady celkem 
Hlavní činnost  Hospodářská činnost 

78.602.263,00 1.209.391,46 

Spotřeba materiálu 2.997.563,14 18.245,26 

Spotřeba potravin 4.053.240,47 663.666,60 

Spotřeba energie 2.469.548,58 59.099,99 

Opravy a udržování 436.865,75 4.184,67 

Cestovné 7.672,00  

Náklady na reprezentaci 7.475,00  

Ostatní služby 2.934.778.90 17.111,76 

Mzdové náklady 45.972.568,00 311.053,00 

Zákonné sociální pojištění 15.256.812,00 105.136,00 

Jiné sociální pojištění 187.075,00  

Zákonné sociální pojištění 1.234.365,89 6.221,06 

Jiné sociální náklady 59.122,15  

Daně a poplatky 23.842,50  

Ostatní náklady 158.429,93  

Odpisy DHM 2.378.090,75 18.420,00 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 424.812,94 6.253,12 

 

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

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

klientům a za provedená vyšetření na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím 

RT-PCR testu. 

 

 

Tabulka 6: Příjmy od zdravotních pojišťoven v Kč  

Pojišťovna – výkony zdravotní péče 4.612.272,85 

Všeobecná zdravotní pojišťovna 3.832.461,61 

Vojenská zdravotní pojišťovna 310.982,82 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 209.494,94 

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra 138.662,25 

Oborová zdravotní pojišťovna 92.754,59 

Pojišťovna – antigenní testy 625.389,76 

Všeobecná zdravotní pojišťovna 394.146,08 

Vojenská zdravotní pojišťovna 77.329,52 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 75.299,48 

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra 60.791,04 

Oborová zdravotní pojišťovna 17.823,64 
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Tabulka 7: Výnosy organizace a jejich členění v Kč  

Výnosy celkem 
Hlavní činnost  Hospodářská činnost 

78.602.854,73 1.244.841,11 

Prodej vlastních výrobků 5.040,00  

Úhrady klientů za pobyt a stravu 14.303.546,00  

Příspěvek na péči 12.299.778,00  

Příjmy od zdravotních pojišťoven 5.237.662,61  

Stravování zaměstnanců a cizích strávníků 478.169,61 1.244.841,11 

Nájemné 3.987,65  

Čerpání fondů 159.390,66  

Ostatní výnosy 305.830,20  

Neinvestiční příspěvek od zřizovatele 13.179.700,00  

Pojistné plnění od Hasičské vzájemné 

pojišťovny  
42.803,00  

Dotace pro podporu sociálních služeb  26.496.000,00  

Dotace Města Chýnov 25.000,00  

Dotace na mimořádné odměny zaměstnanců 

(program podpory C) 
5.194.539,00  

Dotace na kompenzaci vícenákladů (program 

podpory E) 
574.950,00  

Provedené testování návštěv a klientů (program 

podpory T) 
296.458,00  

 

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

neinvestiční příspěvek na krytí provozních nákladů včetně odpisů organizace ve výši 

10.324.000,00 Kč s listopadovým dofinancováním ve výši 2.855.700,00 Kč. Příspěvek  

byl použitý na krytí odpisů hmotného majetku a jiných provozních nákladů (spotřeba vody, 

plynu, elektrické energie, pevného paliva, softwarové služby, služby odpadového hospodářství, 

platy včetně odvodů zdravotního a sociálního pojištění). 

 

V roce 2021 organizace čerpala tyto poskytnuté dotace:  

 

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

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

sociálních služeb ve výši 26.496.000,00 Kč na níže uvedené služby: 

 

domovy pro seniory                                15.786.000,00 Kč 

domovy se zvláštním režimem             9.757.000,00 Kč 

domovy pro seniory (dofinancování)                              652.000,00 Kč 

domovy se zvláštním režimem (dofinancování)          301.000,00 Kč 

 

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

opětovně použita na pořízení evakuačních podložek 

 

c) účelová dotace MPSV na mimořádné odměny za výkon profesí při probíhající epidemii 

onemocnění Covid-19 (program dotace C) ve výši 5.194.539,00 Kč na služby: 

 

domovy pro seniory                                3.466.354,00 Kč 

domovy se zvláštním režimem             1.728.185,00 Kč 

 

Odměny byly vyplaceny dle pracovního úvazku a druhu vykonávané práce (přímá péče, ostatní 

pracovníci) u jednotlivých zaměstnanců, z dotace byly hrazeny povinné odvody. 

 

d) účelová dotace MPSV na kompenzaci vícenákladů, výpadků příjmů s trvajícími dopady 

epidemie Covid-19 (program podpory E) ve výši 574.950,00 Kč na služby: 

 

domovy pro seniory                                153.311,00 Kč 

domovy se zvláštním režimem             421.639,00 Kč 

 

Dotace byla použita na dorovnání výpadku příjmů za neobsazená lůžka. Dále na úhradu nákupu 

zdravotnického materiálu, desinfekčních prostředků a odvoz nebezpečného odpadu. 

 

e) účelová dotace MPSV na zpětnou sanaci nákladů na zakoupení antigenních testů a úkonů 

testování (program dotace T) v plné přiznané výši 360.840,00 Kč poníženou o dohadnou  

položku z prosince roku 2020 ve výši 64.382,00 Kč na služby: 

 

domovy pro seniory                                232.800,00 Kč 

domovy se zvláštním režimem             128.040,00 Kč 

domovy pro seniory (dohadná položka)                             -42.084,12 Kč 

domovy se zvláštním režimem (dohadná položka)         -22.297,88 Kč 

 

Rozbor rozpočtu nákladů a výnosů hlavní činnosti a jeho čerpání v roce 2021 je uveden 

v Příloze č. 3. 

 

 

Tabulka 8: Fondy organizace v Kč 

 Stav k 1. 1. 2021 Stav k 31. 12. 2021 

Fond odměn                                      73.706,00 73.706,00 

Fond kulturních a sociálních potřeb  710.883,97 872.831,99 

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH                               417.420,29 472.464,53 

Rezervní fond z ostatních titulů                               567.749,68 543.615,02 

Fond investic                                   18.892.767,49 19.752.106,74 

Celkem 20.662.527,43 21.714.724,28 
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7.1. Fond odměn 

 

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

 

 

7.2. Fond kulturních a sociálních potřeb 

 

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

mzdových prostředků v částce 913.769,82 Kč. Z fondu byly hrazeny zaměstnancům příspěvky 

na stravování a penzijní připojištění, dále byl fond čerpán na kulturní setkání, na peněžní dary 

k životním jubileím, na vitamínové prostředky. 

 

 

7.3. Rezervní fond 

 

Rezervní fond byl v roce 2021 tvořen přídělem ve výši 55.044,24 Kč ze zlepšeného výsledku 

hospodaření z roku 2020. 

 

Rezervní fond z ostatních titulů byl tvořen finančními dary ve výši 135.256,00 Kč. Dary ve výši 

159.390,66 Kč byly použity na úhradu nákladů spojených s provozem organizace a na aktivity 

klientů s využitím pro zkvalitnění poskytování sociálních služeb, a to v souladu s darovacími 

smlouvami. 

 

V roce 2021 Domov pro seniory Chýnov obdržel věcné dary v hodnotě 51.484,55 Kč a dary 

z bonusů ve výši 59.122,15 Kč.  

Dále organizace převzala bezúplatně přijaté osobní ochranné pomůcky (OOP) v celkové 

hodnotě 154.663,60 Kč a bezúplatně přijatý materiál na výměnu podlah na pracovišti Budislav 

v celkovém ocenění 278.258,26 Kč.  

 

Všem dárcům patří upřímné poděkování. 

 

 

7.4. Fond investic 

 

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

2.396.510,75 Kč.  

 

Pořizování investičního majetku probíhalo v souladu se schváleným plánem pořízení investic 

a oprav na rok 2021.   
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Z vlastních zdrojů byly financovány investice v celkové výši 1.537.171,50 Kč:  

− myčka podložních mís ve výši 175.450,00 Kč  

− multifunkční stolní tiskárna ve výši Kč 59.574,00 Kč 

− elektrický vakový zvedák ve výši 166.307,00 Kč 

− dodávkový automobil s vybavením pro vozíčkáře v celkové hodnotě 1.135.840,50 Kč.  

 

Bezúplatným převodem byla pračka Electrolux převedena do Domova pro seniory Chvalkov.  

 

Organizace zajistila řádné krytí všech fondů finančními prostředky. 

 

 

7.5. Inventarizace majetku 

 

Ke dni 31. 12. 2021 byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků organizace 

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

majetku a závazků a dle plánu inventur pro rok 2021. 

 

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

vhodné k odepsání.  

 

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

 

Tabulka 9: Počty zaměstnanců jednotlivých pracovních pozic 

Pracovní pozice 
Počet 

zaměstnanců 

Z toho zaměstnanců 

Chýnov Úvazek Budislav Úvazek 

Ředitel 1     

Vrchní sestra 1 1 1   

Všeobecná sestra 12 7 6,75 5 4,75 

Praktická sestra 1 1 1   

Fyzioterapeut 2 2 1,25   

Staniční sestra 2 1 1 1 1 

Pracovník přímé obslužné péče 38 25 25 13 12,5 

Koordinátor úklidu a prádelny 1 1 1   

Administrativní a spisový 

pracovník 
0     

Uklízečka 11 7 6,125 4 4 

Prádelnice 1   1 0,875 

Údržbář 4 2 2 2 2 

Vedoucí stravovacího provozu 1 1 1   

Kuchařka 7 6 6 1 1 

Pomocný kuchař 2 1 1 1 1 

Vedoucí ekonomického úseku 1 1 1   

Hlavní účetní 1 1 1   

Mzdová a skladová účetní 2 2 2   

Účetní 1 1 1   

Vedoucí sociálního úseku 1 1 1   

Sociální pracovník 2 2 2   

Základní výchovná 

nepedagogická činnost 
5 3 3 2 2 

Celkem 97 66 64,125 30 29,125 

 

Počet zaměstnanců se v průběhu roku 2021 oproti roku 2020 snížil o 3 zaměstnance,  

a to o pracovníka přímé obslužné péče, administrativního a spisového pracovníka a účetní.  

 

Průměrný měsíční plat činil 39.508,00 Kč, průměrný měsíční plat pracovní pozice pracovník 

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

pro seniory a domov se zvláštním režimem s nejvyšším počtem zaměstnanců byl 38.849,00 Kč. 

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

ošetřovatelské péče, byl 53.940,00 Kč. 
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Tabulka 10: Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k 31. 12. 2021 

Věková struktura 

zaměstnanců 
Muži Ženy Celkem 

Muži v 

% 
Ženy v % 

Celkem v 

% 

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

od 21 do 30 1 10 11 1,03 10,31 11,34 

od 31 do 40 2 11 13 2,06 11,34 13,40 

od 41 do 50 5 34 39 5,16 35,05 40,21 

od 51 do 60 2 28 30 2,06 28,87 30,93 

61 a více 0 4 4 0,00 4,12 4,12 

Celkem 10 87 97 10,31 89,69 100,00 

 

 

Tabulka 11: Počet zaměstnanců v roce 2021 

 Počet 

Zaměstnanci k 1. 1. 2021 100 

Zaměstnanci, kteří v roce 2021 byli přijati 17 

Zaměstnanci, kteří v roce 2021 odešli 20 

Dohodou 8 

Výpověď zaměstnavatele 2 

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době 1 

Výpověď zaměstnance 5 

Pracovní poměr na dobu určitou 4 

Zaměstnanci k 31. 12. 2021 97 

 

 

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

Mzdové náklady celkem 

46.283.621,00 

Hlavní činnost Hospodářská činnost 

45.972.568,00 311.053,00 

Pracovní smlouvy 45.092.898,00 311.053,00 

Dohody o pracovní činnosti 159.463,00  

Dohody o provedení práce 359.386,00  

Náhrady pracovní neschopnosti 360.821,00  

Zákonné sociální pojištění celkem 
15.361.948,00 

15.256.812,00 105.136,00 

Sociální pojištění 11.187.486,00 77.141,00 

Zdravotní pojištění 4.069.326,00 27.995,00 

Jiné sociální pojištění celkem 187.075,00  
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Tabulka 13: Zákonné a jiné sociální náklady v Kč 

Sociální náklady celkem 

1.240.586,95 

Hlavní činnost Hospodářská činnost 

1.234.365,89 6.221,06 

Příděl do FKSP 907.548,76 6.221,06 

Preventivní péče o zaměstnance 28.220,00  

Osobní ochranné pracovní prostředky 141.711,70  

Vzdělávání zaměstnanců 156.885,43  

Jiné sociální náklady 59.122.15  

 

 

8.1. Vzdělávání zaměstnanců 

 

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

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

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

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

cyklech.  

 

Z důvodu epidemie Covid-19 byly vzdělávací kurzy i v roce 2021 částečně omezeny, probíhaly 

webové semináře a školení.  
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9. Stravovací provoz 
 

V uplynulém roce 2021 se fungování všech oblastí života ovlivněného koronavirovou krizí 

předešlých let, stejně tak i stravovacího provozu, pozvolna vracelo do běžnějšího režimu,  

a to především v oblasti společenského dění. Stravovací provoz se aktivně zapojoval  

do společenských akcí, jako bylo letní setkání rodin klientů, kde zajišťoval občerstvení, rovněž 

jako na prosincovém setkání se zaměstnanci a rozsvícení vánočního stromečku na nádvoří.  

 

Rok 2021 přinesl několik drobných změn a novinek, ovšem stále byl zachován běžný chod 

provozu, jehož hlavním cílem je vytvoření vhodných podmínek k zajištění nutričně vyvážené 

stravy, která zároveň vyhovuje potřebám klientů, přihlíží k tradicím či aktuálním situacím  

a respektuje jejich přání.  

 

Novinkou uplynulého roku je pořízení nových termoportů na převoz obědů a večeří  

na pracoviště Budislav a přijetí tamtéž nového zaměstnance.  

 

Obdobně jako v minulých letech bylo realizováno školení zaměstnanců stravovacího provozu 

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

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

 a plynových spotřebičů, výtahu a hasicích přístrojů včetně požárních uzávěrů.  V listopadu 

navštívila stravovací provoz kontrola z Krajské hygienické stanice a neshledala žádné 

nedostatky. 

 

Celková cena za stravovací jednotku za celodenní stravování činila 170,00 Kč, z toho cena 

surovin 89,00 Kč.  

 

Tabulka 14: Počet porcí v roce 2021 
 Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II. večeře 

Klienti 39.872 39.869 39.524 39.823 39.414 11.375 

Zaměstnanci   14.231    

Pečovatelská služba 

Města Chýnov 
  6.413    

Cizí strávníci   14.036    

Celkem za období 39.872 39.869 74.204 39.823 39.414 11.375 

 

 

10. Kontroly v organizaci 
 

 

10.1. Vnitřní kontroly  
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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) 29. 9. 2021 Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje České Budějovice. 

Kontrola na proočkovanost klientů proti pneumokokovým nákazám – pracoviště 

Chýnov a Budislav. 

 

b) 16. 11. 2021 Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje České Budějovice. 

Kontrola hygienických požadavků na stravovací služby, kontrola zásad osobní  

a provozní hygieny při závažných epidemiologických činnostech – pracoviště Chýnov 

a Budislav. 

 

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

 

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

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

připojuji poděkování i všem dárcům, sponzorům a dobrovolníkům. 

 

 

 

 

                                                                                                         
              Jana Zadražilová 

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

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

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

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

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

za předcházející kalendářní rok, která má obsahovat: 

 

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

− v roce 2021 nebyla doručena žádná žádost o poskytnutí informace, 

 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 

− v roce 2021 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 2021 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 2021 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence, 

 

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

vyřízení 

− v roce 2021 nebyla podána žádná stížnost, 

 

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 

− zveřejňování informací Domova pro seniory Chýnov je zajištěno prostřednictvím 

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

poskytnuto blíže nespecifikované množství informací podaných v rámci běžné praxe, 

nevyžádaných dle výše uvedeného zákona. 

 

 

Zveřejňování informací prostřednictvím webových stránek: 

 

Adresa: www.dschynov.cz 
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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 a informace uveřejněné na webových stránkách jsou pravidelně 

aktualizovány a doplňovány. 
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13. Fotogalerie 2021 
 

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

 

 

Fotografie č. 1: Hudební vystoupení v zámeckém parku 

 
 

 

Fotografie č. 2: Hra Boccia ve vestibulu domova 
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Fotografie č. 3: Velikonoční pletení pomlázek 

 
 

Fotografie č. 4: Klientka při pečení rohlíků 
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Fotografie č. 5: Klientka při řešení kvízů 

 
 

 

Fotografie č. 6: Klientky přesazují květiny v rámci zahradní terapie 
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Fotografie č. 7: Klientka při taneční terapii 

 
 

 

Fotografie č. 8: Výlet do Třeboně 
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Fotografie č. 9: Klient při návštěvě terapeutického koně Sagitty 

 
 

 

Fotografie č. 10: Výlet na zámek Červená Lhota 
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Fotografie č. 11: Hudební pásmo s příběhy o sv. Ludmile 

 
 

 

Fotografie č. 12: Večerní procházka k jesličkám 
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Příloha č. 1: Organizační schéma organizace 

 

 
 

 

Příloha č. 2: Rozvaha k 31. 12. 2021 

 

 tis. Kč 

Aktiva celkem 140.956,90 

Stálá aktiva 73.874,81 

Dlouhodobý nehmotný majetek 415,20 

Oprávky k dlouhodobému nehmotného majetku -415,20 

Dlouhodobý hmotný majetek 144.446,76 

Oprávky k dlouhodobému hmotného majetku -70.571,95 

Oběžná aktiva 67.082,09 

Zásoby 816,45 

Krátkodobé pohledávky 31.376,40 

Krátkodobý finanční majetek 34.889,24 

  

Pasiva celkem 140.956,90 

Vlastní zdroje 96.603,50 

Jmění účetní jednotky 74.852,74 

Fondy účetní jednotky 21.714,72 

Hospodářský výsledek 36,04 

Cizí zdroje 44.353,40 

Krátkodobé závazky 44.353,40 
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Příloha č. 3: Rozpočet a čerpání nákladů a výnosů hlavní činnosti v roce 2021 

 

  

Ukazatel 

Schválený 

rozpočet rok 

2021 (tis. Kč) 

Skutečnost 

roku 2021  

(tis. Kč) 

Index 

skutečnost/ 

rozpočet 

Náklady celkem 76.533,50 78.602,30 102,70 

 Spotřeba materiálu  7.500,00 7.050,80 94,01 

 Spotřeba energie  3.300,00 2.469,50 74,83 

 Prodané zboží  0,00 0,00 0,00 

 Opravy a udržování  1.700,00 436,90 25,70 

 Cestovné  25,00 7,70 30,68 

 Náklady na reprezentaci  10,00 7,50 74,75 

 Ostatní služby  3.170,00 2.934,80 92,58 

 Mzdové náklady 41.701,50 45.972,60 110,24 

 v tom: platy zaměstnanců  40.951,50 45.093,00 110,11 

           OON   400,00 518,80 129,70 

 Zákonné sociální pojištění  13.921,00 15.256,80 109,60 

 Jiné sociální pojištění  170,00 187,10 110,04 

 Zákonné sociální náklady  1.270,00 1.234,40 97,19 

 Jiné sociální náklady  0,00 59,10 0,00 

 Daně a poplatky  31,00 23,80 76,91 

 Odpisy dlouhodobého majetku  2.545,00 2.378,10 93,44 

 Náklady z drobného dlouhodobého 

majetku  
900,00 424,80 47,20 

 Daň z příjmů  0,00 0,00 0,00 

 Ostatní náklady jinde neuvedené 290,00 158,40 54,00 

Výnosy celkem 76.533,50 78.602,90 102,70 

 Výnosy z prodeje vlastních výrobků  9,00 5,00 56,00 

 Výnosy z prodeje služeb  30.412,00 32.319,20 106,27 

 Výnosy z pronájmu  6,00 4,00 66,46 

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

 Čerpání fondů  60,00 159,40 265,65 

 Ostatní výnosy z činnosti  0,00 305,80 0,00 

Výnosy vybraných místních institucí 

z transferů v tom: 
46.046,50 45.809,50 99,48 

 příspěvek na provoz od zřizovatele   10.324,00 13.179,70 127,66 

 pojistné plnění 0,00 42,80 0,00 

 dotace ze státního rozpočtu a státních 

fondů 
35.697,50 32.562,00 91,21 

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

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

Výsledek hospodaření hlavní činnosti 0,00 0,60  

Výsledek hospodaření hospodářské 

činnosti 
50,00 35,45  
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