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1. Úvodní slovo ředitelky organizace
Vážené dámy a pánové,
předložením výroční zprávy za rok 2020 bych Vás chtěla informovat o tom, jakým směrem
se vyvíjela naše činnost, zaměřená především na prohlubování kvality poskytované sociální
služby v Domově pro seniory Chvalkov.
Loňský rok, který byl poznamenán pandemií, byl pro všechny zaměstnance, ale i uživatele,
náročný. I přesto se nám podařilo udržet rozsah i kvalitu poskytované péče. To, co se díky
pandemii muselo změnit, se dočtete v následujícím textu předložené výroční zprávy.

Jana Zadražilová
pověřená vedením organizace
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2. Základní údaje
Název: Domov pro seniory Chvalkov
Sídlo: Chvalkov 41, Čížkrajice, 374 01 Trhové Sviny
IČ: 00666246
Právní forma: Příspěvková organizace
Bankovní spojení: KB a.s., Trhové Sviny, číslo účtu: 47938231/0100
Web: www.domovchvalkov.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 414.
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2.1 Kontakty
Osoba pověřená vedením
Telefon: 386 323 137
Mobil: 775 246 104
Email: reditel@domovchvalkov.cz
Vrchní sestra
Telefon: 386 323 137
Mobil: 727 890 101
Email: vrchni.sestra@domovchvalkov.cz
Vedoucí sociálního úseku
Telefon: 386 323 137
Mobil: 727 890 544
Email: socialni.vedouci@domovchvalkov.cz
Ekonom
Telefon: 386 323 137
Mobil: 720 949 176
Email: ekonom@domovchvalkov.cz
Vedoucí stravovacího provozu
Mobil: 727 889 796
Email: kuchyne.vedouci@domovchvalkov.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 uživatele.
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. domov pro seniory dle ustanovení § 49.
Organizace je zřízena pro poskytování pobytové sociální 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.
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 také poskytuje na základě písemné smlouvy s uživatelem 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 uživatelům služeb, zaměstnancům, osobám, které dosáhly
věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, osobám se zdravotním postižením,
studentům praktikantům, dobrovolníkům a krátkodobě i jiným zájemcům.
Organizace provádí nahodilý prodej drobných výrobků zhotovených v rámci aktivizačních
činností uživatelů a nahodilý prodej zemědělských produktů rostlinné a živočišné produkce
získaných v rámci povinné péče o pozemky.
Organizace pronajímá bytové a nebytové prostory a plochy včetně poskytování základních
služeb s pronájmem spojených.
Služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
a vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění, které jsou předmětem hlavní činnosti krajem
zřizované organizace, jsou službami obecného hospodářského významu. Poskytováním těchto
služeb nedochází k narušování pravidel hospodářské soutěže, jejich financování ze státních
prostředků tudíž není posuzováno v rámci veřejné podpory.
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Uživatelům jsou poskytovány základní činnosti, jejichž rozsah stanoví zákon č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

poskytnutí ubytování,
poskytnutí stravy,
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
sociálně terapeutické činnosti,
aktivizační činnosti,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
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4. Zásady, cíle a poslání poskytování sociálních služeb
Cílem poskytované sociální služby je:







uživatel, který v zařízení za podpory poskytované služby důstojně prožije a dožije svoje
stáří,
uživatel, který je spokojený v těchto oblastech:
o ubytování,
o stravování,
o poskytování sociálně aktivizačních činností dle individuálních potřeb,
o poskytování odborné ošetřovatelské a zdravotnické péče dle individuálních
potřeb,
o zajištění soukromí,
uživatel, který si za podpory poskytované sociální služby uchová co nejdéle svoje
schopnosti a dovednosti, zejména ve vztahu ke své soběstačnosti a umí aktivně trávit
svůj čas,
uživatel, kterému je sociální služba poskytována dle jeho individuálních, osobních přání
a poskytuje mu podporu při jejich realizaci.

Poslání Domova pro seniory Chvalkov:
Posláním domova pro seniory je poskytování pobytové sociální 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 uživatelů, respektuje
základní lidská práva a svobody, důstojnost a usiluje o sociální začleňování uživatelů.
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5. Sociální úsek
Domov pro seniory Chvalkov splňuje podmínky pro registraci sociálních služeb podle
ustanovení § 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
a Krajský úřad – Jihočeský kraj v Českých Budějovicích, odbor sociálních věcí a zdravotnictví,
rozhodl dne 30. 5. 2007 podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona o sociálních službách o registraci
sociálních služeb Domova pro seniory Chvalkov = Rozhodnutí o registraci č. KUJCK
14871/2007 OSVZ/lumat, identifikátor služby č. 4956295, druh poskytované služby „domov
pro seniory“. Služba je poskytována od roku 1958.
Domov pro seniory Chvalkov poskytuje sociální službu „domov pro seniory“ v tomto rozsahu
základních činností: poskytování ubytování, zajištění stravy, pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti,
aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.
Sociální pracovnice poskytují sociální poradenství všem zájemcům o službu, uživatelům
a jejich rodinám. Nejčastěji je jednáno se zájemci z Jihočeského kraje, z oblasti Trhosvinenska,
ať už osobně, telefonicky, nebo emailem. Zároveň se o sociální službu zajímají žadatelé
i z ostatních krajů, v případě, že v tomto místě bydlí jejich rodina. Jestliže mají žadatelé zájem
o prohlídku zařízení, sociální pracovnice je provede a seznámí s chodem domova. Pokud je při
jednání nebo následně při sociálním šetření zjištěno, že žadatel má zájem o jiné sociální služby,
jsou mu předány kontakty na jiná konkrétní vhodná zařízení. Sociální pracovnice dále evidují
Žádosti o sociální službu, následně provádí sociální šetření v místě bydliště nebo
ve zdravotnickém zařízení a při uvolnění vhodného místa zajišťují přijímání nových uživatelů.
Při výkonu své profese úzce spolupracují se zdravotním personálem a s ostatními sociálními
pracovníky, např. z nemocnic, z městských úřadů, nebo z jiných sociálních zařízeních.
Sociální pracovnice zařizují veškeré nezbytnosti, které se pojí k umístění uživatele
do sociálního zařízení. Uzavírají Smlouvu o poskytnutí sociální služby, nahlašují tuto
skutečnost na ostatní instituce, vedou kompletní dokumentaci uživatelů a vyplácí důchody.
Uživatelům obstarávají různé záležitosti ve vztahu k ostatním institucím (platby na poště,
ostatní úřady).
Na sociálním úseku jsou také evidovány stížnosti, připomínky a podněty uživatelů i veřejnosti.
Podněty či připomínky, ale i pochvaly podané touto cestou, nebyly v roce 2020 žádné.
Konzultační středisko Virtuální univerzity třetího věku i v roce 2020 pokračovalo ve své výuce.
Vzhledem k restrikcím kvůli pandemii onemocnění Covid-19 bylo možné využít pouze online
výuku. V letním semestru 2019/2020 probíhal kurz České dějiny a jejich souvislosti a v zimním
semestru 2020/2021 kurz s názvem Leonardo da Vinci 1452-1519. Všichni studenti zvládali
výuku touto formou bez problémů.
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Canisterapie, další pravidelná volnočasová aktivita, která je zajišťována sociálním úsekem,
probíhala pouze na začátku kalendářního roku. Následně byla její realizace z důvodu epidemie
onemocnění Covid-19 znemožněna.
Při poskytování sociálních služeb je brán ohled na individualitu každého uživatele, na jeho
přání, potřeby a zvyklosti, se kterými do Domova pro seniory Chvalkov přichází. Cenným
zdrojem informací v této souvislosti jsou i blízcí uživatelů, kteří tak mohou pomoci jak při
lepším zvládnutí adaptace na nový domov, tak i v průběhu poskytování služeb,
a proto se snažíme být s rodinami v úzkém kontaktu.
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5.1 Vzdělávání zaměstnanců v sociální oblasti
Pracovníci přímé obslužné péče splňují vzdělávání, které stanovuje zákon č. 108/2006. Sb.,
ve znění pozdějších předpisů. Zdravotničtí zaměstnanci se dále vzdělávají v souladu
se zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních.
Dále jsou pro všechny pracovníky zajišťovány odborné kurzy, semináře či konference,
kde prohlubují svoji kvalifikaci a mohou se seznámit s novými trendy při péči o seniory
v sociálních službách.

5.2 Statistické údaje 2020
Tabulka 1:

Statistika z roku 2020
Statistické údaje

Celkem

Kapacita zařízení (lůžka)
Počet uživatelů k 31. 12. 2020
Přijatí uživatelé
Odešlí uživatelé
Zemřelí uživatelé
Počet uživatelů k 31. 12. 2020
z toho: mužů
Žen
Celoroční pobyt k 31. 12. 2020
Uživatelé ve věku 27 až 65 let
66 až 75 let
76 až 85 let
nad 85 let
Uživatelé trvale upoutáni na lůžko
- mobilní za pomoci druhé osoby
Průměrný počet uživatelů
Průměrný věk uživatelů
Počet uživatelů se sníženou úhradou
Počet rodin s uzavřenou smlouvou o spoluúčasti
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49
46
20
1
22
46
16
30
49
1
8
15
22
21
25
47,35
84,3
7
3

5.3 Další statistické údaje
Průměrná obložnost: 96,65 %
Věkové rozpětí uživatelů: 65 - 95 let
Počet evidovaných žádostí k 31. 12. 2020: 189
V roce 2020 bylo podáno celkem 96 Žádostí o poskytnutí sociální služby, 42 žádostí bylo
během roku vyřazeno. 31 žádostí z důvodu úmrtí, 1 žádost byla odmítnuta z důvodu jiné cílové
skupiny a 11 žadatelů bylo umístěno do jiného zařízení.

5.4 Grafy 2020
Graf 1:

Počet uživatelů k 31. 12. 2020

65%

Muž
Žena

35%
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Graf 2:

Skladba uživatelů dle věku k 31. 12. 2020

48%
27 - 65
66 - 75
2%

76 - 85
86 - 95

17%

33%

Graf 3:

Výše příspěvku na péči k 31. 12. 2020

17%
15%

IV.
III.
4%

33%

II.
I.
Bez příspěvku

31%

K 31. 12. 2020 byli evidováni dva uživatelé bez přiznaného příspěvku na péči, přičemž
se jednalo o nově nastoupivší uživatele, kterým by měl být zpětně příspěvek přiznán.
7 uživatelů mělo přiznaný příspěvek na péči v I. stupni, celkem 8 uživatelů ve II. stupni,
15 uživatelů pobíralo příspěvek na péči ve III. stupni a ve IV. stupni celkem 14 uživatelů.
Přijatá částka za příspěvek na péči v roce 2020 činila celkem 4.276.531,- Kč.
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5.5 Úhrada za poskytnutí služeb
Úhrada za poskytování služeb je složena z úhrady za ubytování a úhrady za stravu. Platby
v roce 2020 činily 5.833.552, - Kč.

Tabulka 2:

Ceny za jednotlivé typy pokojů v Kč

Typ pokoje
Jednolůžkový pokoj
s WC a koupelnou
Dvojlůžkový pokoj
s WC a koupelnou
Jednolůžkový pokoj
bez WC a koupelny
Dvojlůžkový pokoj
bez WC a koupelny
Třílůžkový pokoj

Ubytování

Stravování

Celkem
(za den)

Celkem
(za měsíc)

Počet
pokojů

205,- Kč

165,- Kč

370,- Kč

11.100,- Kč

2x

195,- Kč

165,- Kč

360,- Kč

10.800,- Kč

7x

195,- Kč

165,- Kč

360,- Kč

10.800,- Kč

3x

185,- Kč

165,- Kč

350,- Kč

10.500,- Kč

10 x

180,- Kč

165,- Kč

345,- Kč

10.350,- Kč

3x

5.6 Aktivizační činnosti
V Domově pro seniory Chvalkov působí dvě aktivizační pracovnice, které se v roce 2020 musely
věnovat uživatelům po nejvíce jen v rámci individuální terapie. Onemocnění Covid-19 zamezilo
společnému setkávání, a tak byli uživatelé navštěvováni většinou na pokojích. Pokud situace
trochu dovolovala, setkávali se uživatelé pouze v malých skupinkách s dodržením
epidemiologických opatření.
Běžně provádějí aktivizaci uživatelů v Domově pro seniory Chvalkov dvě aktivizační
pracovnice, v některých případech společně se sociálními pracovnicemi. Aktivizační
pracovnice se věnují různým kreativním i reminiscenčním činnostem, procvičování jemné
motoriky a hlavně aktivitám, které se odrážejí v biografii místních obyvatel.
Individuální činnosti se také odrážejí od individuálních zájmů a zvyklostí uživatelů, s ohledem
na momentální zdravotní stav.
Jsou dodržovány všechny oslavy místních i národních tradic a svátků a pečlivě se na ně
pracovnice připravují v rámci aktivizací.
Domov pro seniory Chvalkov se pravidelně účastní projektu Ježíškových vnoučat, což bylo
dodrženo i v roce 2020.
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5.7 Doplňkové činnosti
Domov pro seniory Chvalkov zajišťuje další doplňkové činnosti pro uživatele, například:
– služby kadeřnice,
– služby pedikérky,
– knihovna,
– nákup osobních potřeb,
– mše svatá,
– pojízdná prodejna Jaroslav,
– prodej potravin a ostatních hygienických potřeb skrze prodejce z Trhových Svinů,
kteří sem pravidelně dojíždějí.
Na každém patře je odpočinkový kout, který je k dispozici uživatelům i návštěvám. V prvním
patře Domova pro seniory Chvalkov je uživatelům a jejich blízkým k dispozici společenská
místnost, která je navíc vybavena kuchyňskou linkou. V této místnosti mají uživatelé také
počítač s internetovým připojením.
Ve druhém patře byla zrekonstruována další společenská místnost, která je využívána uživateli
a probíhá zde tzv. Kavárna. I zde si mohou uživatelé uvařit kávu nebo čaj a v pohodlí sledovat
televizi.

5.8 Přehled kulturních akcí v roce 2020
LEDEN
3. 1. Návštěva výstavy betlémů ve Velešíně - výlet
6. 1. Příchod Tří králů
7. 1. Modlitba svatého růžence
10. 1. Pečení strouhaného tvarohového koláče
12. 1. Koncert Ševětínského chrámového sboru
14. 1. Mše svatá
16. 1. Beseda k uctění Jana Palacha
22. 1. Oslava narozenin uživatelů
27. 1. Hrátky s pamětí
28. 1. Mše svatá
30. 1. Canisterapie
ÚNOR
4. 2. Beseda – 200 let výročí narození Boženy Němcové
5. 2. Oslava narozenin uživatelů, Virtuální Univerzita Třetího věku
10. 2. Mše svatá
11. 2. Pokračování besedy – Božena Němcová
12. 2. Pečení zelňáků
14. 2. Masopust
14

18. 2.
24. 2.
25.2.
27. 2.

Virtuální Univerzita Třetího věku
Maškarní ples
Dětská masopustní koleda z MŠ Slavče, Mše svatá
Pečení jablečného štrúdlu

BŘEZEN
3. 3. Mše svatá, Virtuální Univerzita Třetího věku
4. 3. Oslava narozenin uživatelů
9. 3. Pečení zákusků, Kavárna k příležitosti MDŽ
12. 3. Turnaj v kuželkách
17. 3. Mše svatá a Virtuální Univerzita Třetího věku
18. 3. Oslava narozenin uživatelů
19. 3. Ruční práce – velikonoční výrobky
24. 3. Měsíc knihy – beseda o knihách
26. 3. Viola Olomouc – hudební vystoupení
31. 3. Mše svatá, Virtuální Univerzita Třetího věku
ČERVEN
4. 6. Oslava narozenin uživatelů
16. 6. Pečení kosmatic – slané i sladké, Mše svatá
23. 6. Společenské hry – Babičko, dědečku, jak to tenkrát bylo
25. 6. Zahradní činnosti, pěstitelství
30. 6. Mše svatá
ČERVENEC
8. 7. Kavárna s nákupem
15. 7. Kavárna s nákupem
17. 7. Ruské kuželky
22. 7. Pečení cuketových placek, Kavárna
23. 7. Výlet do lesa a sbírání borůvek
30. 7. Pečení cuketových řízků
SRPEN
3. 8. Procvičování paměti v zahradním altánu
4. 8. Oslava narozenin uživatelů
5. 8. Kavárna s nákupem
7. 8. Kácení májky
11. 8. Mše svatá
12. 8. Kavárna s nákupem
13. 8. Pečení francouzské cukety
21. 8. Zpívání s harmonikou
25. 8. Mše svatá
27. 8. Pečení jablečného štrůdlu
31. 8. Sportovní dopoledne
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ZÁŘÍ
2. 9.
8. 9.
9. 9.
15. 9.
17. 9.
21. 9.
22. 9.
30. 9.

Kavárna s nákupem
Mše svatá
Kavárna s nákupem
Oslava narozenin uživatelů
Výroba nepečeného jablkového dortu
Reminiscenční aktivizace
Mše svatá, Doremi
Soutěž – poznávání smyslů

ŘÍJEN
6. 10. Mše svatá
7. 10. Kavárna s nákupem
13. 10. Ruční práce – podzimní výrobky
14. 10. Kavárna s nákupem
19. 10. Ruční práce – výroba vánočních přání
20. 10. Mše svatá
21. 10. Kavárna s nákupem
26. 10. Procvičování paměti
28. 10. Kavárna s nákupem

V ostatních konkrétně nezmíněných měsících se pracovníci sociálního úseku věnovali
uživatelům individuální formou, ať už za pomoci různých paměťových her a jiných
reminiscenčních terapií, čtením na pokoji nebo věnováním se různým ručním pracím. Zároveň
se snažili o zachování alespoň částečného kontaktu s rodinami a zprostředkovávali videohovory
uživatelů a jejich nejbližších. Tato forma komunikace je stále hodně využívána. Rok 2020
všechny omezil, přesto jsme se vždy snažili najít možná řešení pro vyplnění času uživatelů.
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6. Zdravotně-ošetřovatelský úsek
Základní zdravotní, respektive ošetřovatelská péče byla poskytována zdravotními pracovníky
dle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských
zdravotnických povolání a výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče
a pracovníky přímé obslužné péče, dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Základní, specializovaná, preventivní, ošetřovatelská, diagnostická, léčebná, neodkladná
i dispenzární péče uživatelům Domova pro seniory Chvalkov byla zajišťována 24 hodin denně
registrovanými všeobecnými sestrami bez odborného dohledu. Všeobecné sestry prováděly
denně úkony naordinované lékařem, které následně vykazovaly zdravotním pojišťovnám
v odbornosti 913 - Ošetřovatelská péče v sociálních službách. Tato péče byla dále doplňována
činnostmi pracovníků přímé obslužné péče.
Organizace má s příslušnými zdravotními pojišťovnami uzavřenou smlouvu, na základě
které je z veřejného zdravotního pojištění hrazena péče indikovaná lékařem.

Tabulka 3:

Úhrady zdravotních pojišťoven za rok 2020
Počet ošetřených
uživatelů

Zdravotní pojišťovna
Všeobecná zdravotní pojišťovna

53

Vojenská zdravotní pojišťovna

4

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

0

Oborová zdravotní pojišťovna

4

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

7

Součet:

68

Bohužel onemocnění Covid-19 a s ním spojená všechna omezení, opatření a nařízení
se nevyhnula ani Domovu pro seniory Chvalkov. Koncem roku 2020 se Domov pro seniory
Chvalkov potýkal díky tomuto onemocnění s velkou personální krizí – proto bylo nutné požádat
o pomoc Armádu České republiky, která v „době Covidové“ personální krize velmi pomohla
se o uživatele postarat.
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6.1 Lékařská péče
V Domově pro seniory Chvalkov po celý rok ordinoval 1x týdně praktický lékař, který byl
registrující lékař pro všechny uživatele.
Z lékařů specialistů dlouhodobě navštěvovala uživatele Domova pro seniory Chvalkov
1x za měsíc psychiatrička.
Veškerá další odborná vyšetření uživatelů byla realizována v ambulancích odborných
specialistů, kam byli uživatelé dopravováni buď zdravotní dopravní službou na základě
vystavené žádanky o přepravu podepsanou ordinujícím lékařem, nebo pomocí rodiny
(například pokud nebyl na přepravu nárok).
V případě nutnosti doprovodu uživatele k lékaři byl doprovod zajišťován sloužícím
zaměstnancem ošetřovatelského úseku.
Lékařská péče byla plně hrazena zdravotními pojišťovnami.
V případě doplatku na předepsané léky nebo zdravotnické pomůcky si tento doplatek hradil
uživatel sám.

6.2 Ošetřovatelská péče
Ošetřovatelskou péči v Domově pro seniory Chvalkov zajišťovali kvalifikovaní pracovníci
sociální péče – přímá obslužná péče v nepřetržitém provozu 24 hodin denně.
Ošetřovatelská péče byla v roce 2020 poskytována v souladu s Ošetřovatelskými standardy,
které byly průběžně aktualizovány podle poznatků a doporučení.
V této souvislosti probíhalo vzdělávání zaměstnanců a v Domově pro seniory Chvalkov
proběhla i inspekce z Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti poskytování sociálních
služeb.
Ošetřovatelská péče a služby s ní spojené zahrnují nácvik jednoduchých denních činností,
pomoc při provádění osobní hygieny a oblékání, podávání stravy, péči o prádlo a čistotu
prostředí, motivaci uživatelů ke zvládání běžných úkonů v péči o vlastní osobu a podporu
soběstačnosti. Pracovníci přímé obslužné péče mají k dispozici pomůcky, které jim usnadňují
tuto práci a zvyšují komfort a pohodlí uživatelů, jako např. polohovací pomůcky do lůžka,
elektrická lůžka, antidekubitní matrace, chodítka, koupací křesla, koupací lůžko, aktivní
zvedák.
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V Domově pro seniory Chvalkov je kladen velký důraz na dodržování práv uživatelů,
je postupováno podle stanovených předpisů, vždy s přihlédnutím k aktuálním přáním
a potřebám uživatele. Ke každému uživateli je přistupováno odlišně na základě sestaveného
plánu péče a individuálního plánu.
Snahou všech zaměstnanců zdravotně-ošetřovatelského úseku je poskytovat uživatelům
Domova pro seniory Chvalkov kvalitní péči založenou na vzájemné důvěře, toleranci
a respektu.

6.3 Rehabilitační péče
Rehabilitační péče byla v Domově pro seniory Chvalkov v roce 2020 zajišťována
fyzioterapeutkou, všeobecnými sestrami, pracovníky přímé obslužné péče, zaměstnanci
zajišťující činnosti ergoterapie.
Cílem rehabilitační péče je zachování nebo zlepšení míry soběstačnosti uživatelů, prevence
vzniku imobilizačního syndromu, úleva od bolestí, nácvik stoje, chůze.
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7. Hospodaření organizace
V roce 2020 hospodařila organizace Domov pro seniory Chvalkov s kladným výsledkem
hospodaření ve výši 6.383,- Kč. Organizace se ve svém hospodaření řídí finančními,
investičními a odpisovými plány, které schvaluje Rada Jihočeského kraje.
Celkové náklady byly 33.264.083,18 Kč.

Tabulka 4:

Náklady organizace a jejich členění v Kč

Náklady celkem

33.264.083,18 Kč

Spotřeba materiálu

2.652.179,53 Kč

Spotřeba energie

1.121.749,44 Kč

Opravy a udržování

111.917,71 Kč

Cestovné

1.698,00 Kč

Náklady na reprezentaci

2.284,89 Kč

Ostatní služby

1.041.887,41 Kč

Mzdové náklady

19.676.356,00 Kč

Zákonné sociální pojištění

6.440.343,00 Kč

Jiné sociální pojištění

80.028,00 Kč

Zákonné sociální náklady

582.940,59 Kč

Ostatní náklady z činnosti

34.732,00 Kč
1.045.071,80 Kč

Odpisy DHM PO
Náklady z drobného DHM

472.894,81 Kč

Celkové mzdové náklady
z toho:
pracovní smlouvy
DPP, DPČ
náhrada pracovní neschopnosti

19.676.356,00 Kč
18.687.296,00 Kč
406.937,00 Kč
582.123,00 Kč

Další náklady související se zaměstnanci
Sociální a zdravotní pojištění
Preventivní péče o zaměstnance
OOPP
Bezúplatný příjem OOP Covid-19
Vzdělávání

6.440.343,00 Kč
29.252,00 Kč
58.360,22 Kč
113.443,71 Kč
18.865,90 Kč
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Nejvýznamnější nákladovou položkou byly mzdové náklady včetně zdravotního pojištění
a sociálního pojištění, dále náklady na potraviny, energie a odpisy dlouhodobého majetku.
V roce 2020 významnou měrou ovlivnila hospodaření organizace ve všech jeho složkách
epidemie onemocnění Covid-19, především pak ve mzdových nákladech a také ve spotřebě
zdravotnického materiálu.
Celkové výnosy byly 33.270.466,18 Kč

Tabulka 5:

Výnosy organizace a jejich členění v Kč

Výnosy celkem

33.270.466,18 Kč

Úhrady uživatelů za pobyt a stravu

5.868.035,00 Kč

Příspěvek na péči

4.466.919,00 Kč

Fakultativní služby

5.696,00 Kč

Příjmy od zdravotních pojišťoven

3.356.920,47 Kč

Stravování zaměstnanců

168.112,00 Kč

Stravování zaměstnanců DPP, DPČ, cizí

7.552,00 Kč

Výnosy z nájemného

800,00 Kč

Výnosy z prodeje materiálu

96,00 Kč

Čerpání fondů

14.417,00 Kč

Ostatní výnosy

126.655,71 Kč

Neinvestiční příspěvek od zřizovatele

9.600.000,00 Kč

Dotace DVB-T2

7.000,00 Kč

Dotace Covid-19

1.635.263,00 Kč

Neinvestiční účelová dotace

8.013.000,00 Kč

Tabulka 6:

Tržby od zdravotních pojišťoven v Kč

Pojišťovna

3.356.920,47 Kč

Všeobecná zdravotní pojišťovna

2.562.190,22 Kč

Vojenská zdravotní pojišťovna

103.374,04 Kč

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

457.315,14 Kč

Oborová zdravotní pojišťovna

231.568,11 Kč

Česká podnikatelská zdravotní pojišťovna

2.472,96 Kč
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Rozhodujícími příjmy organizace byly úhrady od uživatelů za pobyt a stravu, dále příspěvky
na péči od Úřadu práce České republiky, tržby od zdravotních pojišťoven za poskytovanou
zdravotní péči uživatelům.
Významný vliv na hospodaření Domova pro seniory Chvalkov mělo poskytnutí neinvestiční
účelové dotace z rozpočtu Jihočeského kraje, dotací v souvislosti s pandemií onemocnění
Covid-19 od Ministerstva práce a sociální věcí prostřednictvím Jihočeského kraje. Dále byl
poskytnut neinvestiční příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje na krytí provozních nákladů
včetně odpisů.

Tabulka 7:

Fondy organizace v Kč

Ukazatel
Fond odměn
Fond kulturních a
sociálních potřeb
Rezervní fond tvořený ze
zlepšeného VH
Rezervní fond z ostatních
titulů
Fond reprodukce majetku,
fond investic
Celkem

Stav k
1. 1. 2020

Stav k
31. 12. 2020

Změna stavu

120.970,86 Kč

120.970,86 Kč

0,00 Kč

356.259,36 Kč

490.782,02 Kč

134.522,66 Kč

11.866,32 Kč

31.528,32 Kč

19.662,00 Kč

176.022,52 Kč

268.600,52 Kč

92.578,00 Kč

6.860.759,26 Kč

7.646.081,68 Kč

785.322,42 Kč

7.525.878,32 Kč

8.557.963,40 Kč

1.032.085,08 Kč

7.1 Fond odměn
Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že fond odměn se v průběhu roku nenavýšil ani nebyl použit.

7.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)
FKSP byl tvořen základním přídělem ve výši 2 % z objemu mzdových prostředků, v částce
381.884,66 Kč. Z fondu byl čerpán příspěvek na stravování zaměstnanců 168.112,00 Kč,
peněžní dary k životním jubileím 9.000,00 Kč, příspěvek na schválené setkání zaměstnanců
43.250,00 Kč, příspěvky na penzijní připojištění 27.000,00 Kč. Konečný zůstatek
je 490.782,02 Kč.
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7.3 Rezervní fond
Rezervní fond byl v roce 2020 tvořen přídělem ve výši 19.662,00 Kč ze zlepšeného výsledku
hospodaření (zisku) z roku 2019. Konečný zůstatek je 31.528,32 Kč.
Rezervní fond z ostatních titulů je tvořen z finančních darů v souladu s darovací smlouvou.
V roce 2020 byly organizaci poskytnuty dary ve výši 106.995,00 Kč, v průběhu roku bylo
z fondu čerpáno na aktivity uživatelů 7.738,00 Kč a na nákup tabletu pro videohovory uživatelů
6.679,00 Kč. Konečný zůstatek je 268.600,52 Kč.

7.4 Fond reprodukce majetku, fond investic
Fond reprodukce majetku, fond investic byl pravidelně tvořen měsíčními odpisy hmotného
majetku ve výši 1.045.071,80 Kč. Fond reprodukce majetku, fond investic byl v roce 2020
čerpán dle PPI na pořízení nového sprchovacího lůžka 55.422,00 Kč, na pořízení kuchyňského
pultu do společenské místnosti 60.431,03 Kč, na pořízení nového elektrického sporáku
81.107,51 Kč a na pořízení nové kombinované lednice 62.788,84 Kč. Konečný zůstatek
je 7.646.081,68 Kč.

7.5 Inventarizace majetku
Ke dni 31. 12. 2020 byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků organizace.
Při inventuře nebyly shledány žádné inventarizační rozdíly, ani žádné závazky nebo
pohledávky vhodné k odepsání.
V roce 2020 nebyly evidovány žádné pohledávky po lhůtě splatnosti.

23

8. Zaměstnanci organizace
Počet zaměstnanců se v průběhu roku 2020 mírně zvýšil (viz Graf 4 a Příloha 2). Především došlo
k navýšení počtu pracovníků přímé obslužné péče a uklízeček.
Průměrný hrubý plat za rok 2020 byl 37.189,- Kč, průměrný hrubý plat pracovní pozice
pracovník přímé obslužné péče, což je stěžejní pracovní pozice pro poskytování sociální služeb
domov pro seniory byl 36.004,- Kč. Průměrný hrubý plat pracovní pozice všeobecná sestra
v roce 2020 byl 52.334,- Kč.

Graf 4:

Změna počtu zaměstnanců v průběhu roku 2020
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Nejvíce zaměstnanců zahrnovaly pracovní pozice zdravotně ošetřovatelského úseku
(viz Graf 5).
Graf 5:

Poznámky:

Rozložení zaměstnanců podle četnosti v typech pracovních pozic v roce 2020

THP – Technicko hospodářští pracovníci (zahrnují pracovní pozice ekonom, mzdová
účetní, údržbář, uklízečka, pradlena)
ředitel – od května 2018 je tato pozice nahrazena osobou pověřenou vedením organizace

Od března roku 2020 byla práce s lidskými zdroji v Domově pro seniory Chvalkov značně
ovlivněna pandemií nákazy Covid-19 a s tím souvisejícími opatřeními. V oblasti práce
s lidskými zdroji byl kladen důraz na omezení počtu zaměstnanců, kteří spolu přijdou vzájemně
osobně do kontaktu. V rámci kancelářských profesí byl při první jarní vlně dočasně nastaven
takový režim, aby byl v každé samostatné kanceláři vždy přítomen pouze jeden zaměstnanec.
V rámci zdravotně ošetřovatelského úseku zahrnujícího největší počet zaměstnanců
byl od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020 nastaven krizový model směn, kterým byli rozděleni
zaměstnanci do dvou skupin, které se mezi sebou vzájemně nepotkaly. Vzrostl také počet
zaměstnanců pracujících v rámci dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, především
v druhé polovině roku 2020 a to mimo jiné také z důvodu mimořádných opatření proti šíření
nákazy Covid-19, např. z důvodu zavedení testování návštěv antigenními testy.
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9. Stravovací provoz
V roce 2020 byla zachována kvalita vyvážené stravy pro uživatele domova. Nutriční diety byly
plně hodnotné racionální, diabetické a šetřící. Skladba jídelního lístku byla sestavena tak,
aby jídla odpovídala nutričním hodnotám. Tato práce byla konzultována s nutriční terapeutkou
s ohledem na přání uživatelů a na tradice. Uživatelé Domova pro seniory Chvalkov mají
celodenní stravování, které se skládá ze snídaně, svačiny, hlavního jídla, odpolední svačiny,
teplé a studené večeře. Na snídaně měli uživatelé výběr ze dvou variant. Hlavní jídlo se skládá
z polévky, hlavního chodu a dvou druhů příloh. K večeři mohou mít uživatelé teplou nebo
studenou variantu. Výdej pro uživatele je plně zajišťován v tabletovém systému.
V oblasti bezpečnosti práce byla provedena řádná revize elektrických spotřebičů. Kuchyňský
personál byl školen v rámci HACCAP. Při školení byl seznámen se zásadami o výdeji a kvalitě
jídel. Koncem roku se uskutečnila modernizace kuchyňského provozu, kdy byl zakoupen nový
sporák s troubou, robot-coupe a lednice.
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10. Kontroly v organizaci
10.1 Vnitřní kontroly
V průběhu celého roku 2020 byla zajišťována vnitřní kontrolní činnost všech finančních operací
v souladu s platnými předpisy o finanční kontrole.

10.2 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány
Kontrola č. 1
Dne 10. 2. 2020 - Krajský úřad, odbor sociálních věcí, oddělení kontroly a financování
Protokol o kontrole ze dne 26. 2. 2020 č. OSOV – 3/2020 – KO
Předmět kontroly: Hospodaření s veřejnými prostředky se zaměřením na využití poskytnutí
účelové dotace z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2019 dle
Smlouvy o poskytnutí dotace č. SDO/OSOV/043/19
Výsledek kontroly: Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Kontrola č. 2
Dne 27. 2. 2020 – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, Divize Čechy –
zdravotnický úsek
Revizní zpráva č. 30/2020 ZP MV ČR
Předmět kontroly: Ověření správnosti vyúčtovaných zdravotních služeb s ohledem na údaje ve
zdravotnické dokumentaci – kontrolované období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Výsledek kontroly: Zdravotní výkony, které nebyly v kontrolované zdravotnické dokumentaci
doloženy, nebyl naplněn jejich obsah, nebyl uveden čas začátku a konce výkonu, popřípadě
datum výkonu nebo nebyly indikovány na příslušném poukazu 06/ORP, budou požadovány ke
zpětné úhradě včetně souvisejících bonifikačních výkonů. Neoprávněně vykázané zdravotní
služby byly započteny proti nejbližší faktuře PZS.

Kontrola č. 3
Ve dnech 8. – 10. 9. 2020 – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Předmět kontroly: poskytování sociálních služeb podle § 97 až 99 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v sociální službě: Domovy pro seniory
(§ 49 zákona o sociálních službách). Kontrolované období - 1. 7. 2018 – 10. 9. 2020.
Plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb stanovených v § 88 a 89 ZSS, včetně
posouzení, zda smlouva o poskytnutí sociální služby obsahuje náležitosti smlouvy podle § 91
odst. 2 ZSS a zda je výše úhrady sjednána v rámci výše úhrady stanovené v § 73 až 77 ZSS.
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Kvalita poskytovaných sociálních služeb dle § 99 ZSS.
Plnění povinnosti vést evidenci podle § 91c ZSS.
Jednotlivá kritéria byla bodově ohodnocena a nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.
Na základě provedené kontroly byly provedeny změny v úhradách za služby (Fakultativní
služby). V celkovém výčtu bylo fungování Domova pro seniory Chvalkov hodnoceno velmi
kladně.
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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 uživatelům 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
Dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je Domovu pro seniory
Chvalkov 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 2020 bylo doručeno 167 žádostí o poskytnutí informace,
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí
– v roce 2020 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 2020 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 2020 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence,
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich
vyřízení
– v roce 2020 nebyla podána žádná stížnost,
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
– zveřejňování informací Domova pro seniory Chvalkov je zajištěno prostřednictvím
webových stránek www.domovchvalkov.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.domovchvalkov.cz
Zveřejněny jsou tyto dokumenty:
– Zřizovací listina Domova pro seniory Chvalkov
– Žádost o poskytování sociální služby – formulář
– Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele – formulář
– Domácí řád
– informace k pobytu v Domově pro seniory Chvalkov
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–
–
–
–
–

charakteristika poskytované služby domova pro seniory
cílová skupina uživatelů
poslání, předmět činnosti Domova pro seniory
výroční zprávy
veřejné zakázky.

Veškeré dokumenty uveřejněné na webových stránkách jsou pravidelně aktualizovány
a doplňovány.
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13. Fotogalerie
Tyto fotografie jsou zde publikovány se souhlasem osob, které se na nich vyskytují.
Fotografie 1: Slavnostní otevření nové společenské místnosti

Fotografie 2: Pečení svatomartinských rohlíčků
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Fotografie 3: Příchod svatého Mikuláše

Fotografie 4: Předání dárků z projektu Ježíškových vnoučat
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Přílohy
Příloha 1:

Finanční plán a jeho čerpání v roce 2020 v tis. Kč

řádek
Ukazatel
1
NÁKLADY CELKEM
2
Spotřeba materiálu (účet 501)
3
Spotřeba energie (účet 502)
4
Opravy a udržování (účet 511)
5
Cestovné (účet 512)
6
Náklady na reprezentaci (účet 513)
7
Ostatní služby (účet 518)
Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou
8
pracovní neschopnost (účet 521)
v tom:
9
platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)
10
OON (AÚ k účtu 521)
11
Zákonné sociální pojištění (účet 524)
12
Jiné sociální pojištění (účet 525)
13
Zákonné sociální náklady účet 527)
16
Ostatní náklady (sk. 54)
17
Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
18
(účet 558)
19
Daň z příjmů (sk. 59)
21 V Ý N O S Y C E L K E M
23
Výnosy z prodeje služeb (účet 602)
24
Výnosy z pronájmu (účet 603)
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného
25
majetku kromě pozemků (účet 646)
26
Čerpání fondů (účet 648)
27
Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)
28
Finanční výnosy (sk. 66)
Výnosy vybraných místních vládních institucí
29
z transferů (účet 672)
v tom:
příspěvek na provoz od zřizovatele
30
(AÚ k účtu 672)
dotace - vyrovnávací platba za plnění závazku
33
veřejné služby (AÚ k účtu 672)
Dotace – Covid-19
Dotace – DVB-T2
31
Ostatní výnosy jinde neuvedené
32 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ
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Plán 2020 Skutečnost
31.075,00 33.264,00
2.266,00
2.652,00
1.372,00
1.122,00
250,00
112,00
8,00
2,00
2,00
2,00
1.204,00
1.042,00

Index
107,04
117,03
81,78
44,80
25,00
100,00
86,54

18.208,00

19.676,00

108,06

17.101,00
1.107,00
5.814,00
72,00
448,00
11,00
1.120,00

19.094,00
582,00
6.440,00
80,00
583,00
35,00
1.045,00

109,27
52,57
110,77
111,11
130,13
318,18
93,30

300,00

473,00

157,67

0,00
31.075,00
12.845,00
0,00

0,00
33.270,00
13.873,00
1,00

0,00
107,06
108,00
0,00

0,00

0,00

0,00

75,00
37,00
0,00

14,00
127,00
0,00

18,67
343,24
0,00

18.118,00 19.255,00

106,28

5.500,00

9.600,00

174,55

12.618,00

8.013,00

63,50

0,00
0,00
0,00
0,00

1.635,00
7,00
0,00
6,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Příloha 2:

Počet zaměstnanců v roce 2020
počet

zaměstnanci k 1. 1. 2020

40

zaměstnanci, kteří v roce 2020 byli přijati

17

zaměstnanci, kteří v roce 2020 odešli

9

Dohodou

2

výpověď zaměstnavatele

0

zrušení pracovního poměru ve zkušební
době

2

výpověď zaměstnance

3

okamžité zrušení pracovního poměru

0

pracovní poměr na dobu určitou

2

zaměstnanci k 31. 12. 2020

48
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