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Název:

Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace

Zřizovatel:

Plzeňský kraj

Právní forma:

Příspěvková organizace

Sídlo:

Žinkovy 89, 335 54 Žinkovy

Zápis v OR:

Krajský soud v Plzni oddíl Pr, vložka 657

IČO:

491 803 12

Telefon:

371 593 196

Web:

www.dkszinkovy.cz

Email:

dks@dkszinkovy.cz

Facebook:

Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace

Datová schránka:

7jbkh9y

Druh sociální služby:

domov pro seniory

Cílová skupina:

mladší senioři (65-80 let), starší senioři (nad 80 let)

Identifikátor:

149 74 85

Kapacita:

107 lůžek
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2 Činnost organizace
2.1 Uživatelé, bydlení a stravování
Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace (dále jen „Domov“) je zařízením
sociálních služeb – domov pro seniory, podle § 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
Domov poskytuje pobytové služby osobám starším 65 let věku, které mají sníženou
soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby. Služba obsahuje tyto základní činnosti: 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.
2.1.1 Uživatelé
Tabulka č. 1: Počet klientů
počet klientů k 1. 1. 2019

102 klientů

přijato

31 klientů

zemřelo

22 klientů

odešli

5 klientů

počet klientů k 31. 12. 2019

106 klientů

Tabulka č. 2: Průměrný věk klientů

4

celkem

ženy

muži

81,69

83,1

78,6
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Graf č. 1: Poměr mužů a žen
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Tabulka č. 3: Obložnost

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

%

96,53

98,6

98,43

98,5

99,19

99,5

99,01

99,1

99,81

99,7

99,25

99,61

klientů

103,29

105,5

105,32

105,4

106,13

106,47
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106,03

106,8

106,68

106,2

106,58

Průměrná obložnost v roce 2019 byla 98,93 % (105,86).

Graf č. 2: Křivka obložnosti
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Graf č. 3: Stupně příspěvku na péči
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Tabulka č. 4: Počty příspěvku na péči

stupeň
závislosti
IV.

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

19

17

17

19

19

19

19

19

19

20

20

19

III.

38

39

39

40

40

40

41

40

42

40

39

40

II.

31

31

31

27

27

29

27

27

27

27

27

27

I.

13

15

16

17

17

15

15

15

16

18

18

17

3

3

3

3

4

4

4

4

3

2

3

3

bez
příspěvku

V roce 2019 bylo podáno 46 návrhů na změnu výše příspěvku na péči. Pouze v jediném případě
nebylo návrhu vyhověno. V případě klientů bez příspěvku je o příspěvek vždy požádáno.

Tabulka č. 5: Věková skladba klientů

6

věkové složení klientů

muži

ženy

celkem

18 - 56 let

0

1

1

57 - 64 let

3

2

5

65 - 74 let

7

9

16

75 - 80 let

8

8

16

81 - 90 let

12

44

56

91 let a více

2

10

12
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2.1.2 Vybavenost pokojů a ostatních prostor Domova

Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace je tvořen čtyřmi propojenými
budovami. Veškeré vnitřní prostory Domova jsou bezbariérové.
Pro klienty Domova je k dispozici 41 dvoulůžkových a 25 jednolůžkových pokojů pro 107
klientů.
Všechny budovy jsou vybaveny osobními výtahy. Výtah v budově „C“ je evakuační pro případ
nepředvídatelné situace.
Každý pokoj je vybaven dorozumívacím zařízením na přivolání personálu, polohovatelnými
lůžky, nočními stolky, židlemi, jídelním stolem, televizorem – od prosince 2019 nově se
systémem příjmu signálu DVB – T2, skříněmi se zabudovaným malým trezorem, sociálním
zařízením (vybaveno bezbariérovými sprchovými kouty, toaletou, umyvadlem a zrcadlem).
Klienti mohou využívat i společné koupelny s vanou.

Na každém pavilonu naleznete sesternu, volně přístupnou kuchyňku a společenskou místnost.

7
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Další společné prostory Domova, které jsou plně k dispozici klientům – společenské místnosti,
knihovna, jídelna, kuřárna, zimní zahrada či prostorná venkovní zahrada, venkovní terasy pro
letní posezení.
Praní a drobné opravy prádla jsou zajištěny ve vlastní, moderně vybavené prádelně.

Klientům je nabídnuta možnost využívat též služby kadeřnice a pedikérky.
Ve volně přístupných prostorech Domova mohou klienti využít nabídku nápojového automatu
na kávu a jiné teplé nápoje. V jídelně klientů je nově umístěn nápojový automat na studené
nápoje s různými příchutěmi. Klienti též hojně využívají služeb kiosku k zakoupení potravin,
pochutin, nápojů a mimo jiné též drogistického zboží.
Interiéry jsou bohatě vybaveny místy pro posezení a odpočinek, kde mohou klienti relaxovat.
Venkovní okolí areálu nabízí dostatek odpočinkových ploch s lavičkami a slunečníky.

8
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Nově byla na zahradě Domova vybudována pro klienty klidová zóna bohatě osázená rostlinami,
jak okrasnými, tak i užitnými (borůvky, angrešt, rybíz), s altánem pro posezení a odpočinek,
rehabilitačními cvičebními stroji, na kterých mohou klienti rozvíjet své pohybové schopnosti.

Tabulka č. 6: Sazebník úhrad platný od 1. 1. 2018

jednolůžkový pokoj
1. 1. 2018

den

měsíc

dvoulůžkový pokoj
měsíc

den

ubytování

200,00

6 000,00

190,00

5 700,00

stravování

152,00

4 560,00

152,00

4 560,00

celkem

352,00

10 560,00

342,00

10 260,00

Tabulka č. 7: Sazebník úhrad platný od 1. 8. 2019

jednolůžkový pokoj
1. 8. 2018

9

den

měsíc

dvoulůžkový pokoj
měsíc

den

ubytování

210,00

6 300,00

200,00

6 000,00

stravování

152,00

4 560,00

152,00

4 560,00

celkem

362,00

10 860,00

352,00

10 560,00
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2.1.3 Stravování
V roce 2019 bylo našim klientům připraveno celkem 36 777 celodenních dávek stravy.
Pro cizí strávníky a zaměstnance bylo uvařeno celkem 10 235 obědů. S ohledem
na zdravotní stav našich klientů připravujeme v naší moderní kuchyni pokrmy ve čtyřech
dietních skupinách:
•

D 3 dieta normální

•

D 4 dieta šetřící (strava se připravuje dušením, vařením bez nadýmavých potravin a
s omezením tuků)

•

D 9 dieta diabetická (omezení cukrů, tuků, bílé mouky)

•

D 9/4 dieta diabetická kombinovaná s dietou šetřící

Tabulka č. 8: Počty připravených jídel v roce 2019

celkem

D3

D4

D9 + D4/9

zaměstnanci

cizí strávníci

17 283

3 995

15 499

9 649

586

Jídelní lístek připravuje vedoucí stravovacího oddělení. Rozmanitost a pestrost stravy
zaručujeme tím, že jednotlivá hlavní jídla neopakujeme dříve než jedenkrát za čtyři týdny.
Připravujeme vyváženou a zdravou stravu s ohledem na věkovou skupinu a zdravotní stav
našich klientů. Do jídelního lístku se snažíme častěji (dle našich finančních možností) zařazovat
sezónní ovoce, zeleninu a jídla z kvalitního rybího a bílého masa. Z pečiva upřednostňujeme
cereální a celozrnné pečivo, které je pro naše klienty velice dobře stravitelné, a především
obsahuje vysoké množství nezbytně nutné vlákniny. Kvalita surovin v naší kuchyni je zaručena
pečlivým výběrem našich dodavatelů. Též dbáme na přání a požadavky našich strávníků.
Klientům zajišťujeme dostatečné celodenní množství tekutin (bílá káva, čaj, kakao, ovocná
mléka, různé druhy ovocných nápojů dle dietních skupin). Nádoby s pitím jsou volně

10
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k dispozici po celý den.
V jídelně v budově B jsou klienti při všech jídelních chodech obsluhováni restauračním
způsobem. Imobilním či hůře pohyblivým klientům je strava dodávána na pokoje
v termotabletech. Zaměstnanci se stravují v příjemném prostředí personální jídelny, kde mají
volný přístup k automatu s balenou vodou a ovocným nápojem.
Naše kuchyně je moderně a funkčně vybavena gastronomickým zařízením (kombinovaná
smažící a varná pánev, fritéza, škrabka brambor a zeleniny, konvektomat, varné kotle, myčka
nádobí, kuchyňské roboty atd.) a stroji na čištění kuchyňských prostor. Zaměstnancům
stravovacího úseku zpříjemňuje pracovní prostředí moderní klimatizace.

Tabulka č. 9: Výdej stravy a hodnota potravin včetně režie
druh jídla

stravovací jednotka

čas výdeje

snídaně

21,10 Kč

07:30 – 08:00

přesnídávka

9,80 Kč

10:00 - 10:30

oběd

68,70 Kč

12:00 – 13.00

svačina

9,80 Kč

15:00 – 15:30

večeře
II večeře
celkem

11

42,60 Kč

17:00 – 17:30
19:00 – 19:30

152,00 Kč
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2.2 Zdravotnická a ošetřovatelská péče
V roce 2019 zajišťovala lékařskou péči pro klienty firma MEDICA SEVER s.r.o. –
MUDr. Edita Nesvedová pod vedoucím lékařem MUDr. Liborem Maryškem. Pravidelné
návštěvy praktického lékaře probíhají 1 x týdně a péče o klienty je zabezpečena v plném
rozsahu. Smluvně je zajištěna rovněž péče odborných lékařů, psychiatra MUDr. Vladimíra
Holečka 2x měsíčně, diabetoložky MUDr. Jindřišky Šroubkové, očních lékařů MUDr. Nikol
Burešové a MUDr. Richarda Hrona, urologa MUDr. Tomáše Ürgeho a internistky
MUDr. Gabriely Rybářové. Po ukončení soukromé praxe zubní lékařky MUDr. Hany Maškové
nemá DKS v Žinkovech od 1. 1. 2019 nasmlouvaného zubního lékaře.
V roce 2019 začala spolupráce s MUDr. Ondřejem Gojišem, Ph.D. a firmou Nutrego za účelem
celkového zhodnocení stavu výživy u klientů a doporučení k podávání klinické výživy formou
sippingu.
V Domově jsou ubytováni nejčastěji klienti trpící jednou nebo více diagnóz současně. Patří
mezi ně interní onemocnění, krevní choroby a diabetes mellitus I. i II. typu. Dále jsou zde klienti
s diagózou demence, lehké mentální retardace, organické poruchy a Parkinsonovy choroby.
Klienti, jejichž léčba vyžaduje odborné ošetření, jsou odesíláni převozní sanitou
do zdravotnických zařízení či odborných ambulancí. V roce 2019 se těchto výjezdů uskutečnilo
279, celkem bylo k odbornému vyšetření dopraveno 70 klientů, z toho 45 potřebovalo doprovod
ošetřujícím personálem vzhledem k jejich zdravotnímu či psychickému stavu a imobilitě. Mimo
ordinační hodiny praktického lékaře je akutní lékařská péče zajišťována přivoláním RZS.
Domov

zajišťuje

celoroční

nepřetržitou

zdravotnickou

a

ošetřovatelskou

službu

prostřednictvím všeobecných a praktických sester a přímé obslužné péče pod vedením vedoucí
zdravotního úseku (5x všeobecná sestra, 2x praktická sestra a 20x přímá obslužná péče). Podle
ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 96/2004 Sb. vykonávají všeobecné sestry povolání
bez odborného dohledu. Pracovnice přímé obslužné péče jsou absolventkami povinného
kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách s přímou obslužnou péčí dle zákona
č. 108/2006 Sb.
Lékařem indikované zdravotní výkony jsou prováděny všeobecnými a praktickými sestrami
s indexem nositele výkonu S2 – způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného
dohledu a jsou vykazovány a fakturovány zdravotním pojišťovnám. Zdravotní výkony

12
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provedené praktickou sestrou jsou vykazovány a fakturovány zdravotním pojišťovnám pouze
v případě, že ve směně je fyzicky přítomna všeobecná sestra.
Od června 2019 jsou v DKS také indikované zdravotní výkony vykazovány a fakturovány
zdravotním pojišťovnám VoZP, ČPZP, OZP a ZPMV prováděné nositelem výkonu S3 –
způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu se specializovanou
způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí.
Tabulka č. 10: Seznam nasmlouvaných zdravotních výkonů v odbornosti 913 v roce 2019 a
přehled zdravotních výkonů provedených v roce 2019

06611

Zavedení nebo ukončení odborné zdravotní péče, administrativní činnost

06613

Ošetřovatelská intervence

06621

Komplex – odběr biologického materiálu, event. orientační vyšetření biologického
materiálu

192

06623

Aplikace léčebné terapie I. M., S. C., I. V.

149

06625

Příprava a aplikace ordinované infúzní terapie I. V., nebo S. C. za účelem zajištění hydratace,
dodání léčebných látek a energetických zdrojů, léčby bolesti

0

06627

Aplikace inhalační léčebné terapie, oxygenoterapie

0

06629

Péče o ránu

06631

Komplex – klysma, laváže, ošetření permanentních katetrů a zavádění permanentních katetrů

8

06633

Zavádění nasogastrické sondy

0

06635

Komplex – vyšetření stavu pacienta přístrojovou technikou, ošetření koních lézí přístrojovou
technikou

1

06637

Nácvik a zaučování aplikace inzulínu

0

06639

Ošetření stomií

06645

Bonifikační výkon za práci zdravotní sestry v době od 22:00 do 06:00 hodin

3 070

06649

Bonifikační kód za práci sestry v době pracovního volna nebo pracovního klidu

10 629

09249

Katetrizace močového měchýře u muže jednorázová

13

5
36 801

3 098

740

3
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Tabulka č. 11: Vykazování zdravotní péče v roce 2019

zdravotní
pojišťovna

VZP
111

VoZP
201

ČPZP
205

OZP 207

celkem Kč

ZPMV 211

fakturace

2 127 522,00

138 919,00

132 227,00

90 509,00

255 852,00

2 745 029,00

uhrazeno

1 409 292,00

138 919,00

60 000,00

90 435,00

255 852,00

1 954 498,00

718 230,00

0

72 227,00

74,00

0

790 531,00

neuhrazeno

Celkové roční vyúčtování zdravotní péče probíhá pravidelně v prvních 150 dnech
po ukončeném období. Zdravotní pojišťovna VZP a ČPZP hradí péči svých pojištěnců formou
předběžných záloh, ostatní zdravotní pojišťovny hradí zdravotní výkony dle reálně vykázané
péče měsíčně.
V roce 2019 bylo ve zdravotnických zařízeních hospitalizováno celkem 48 klientů Domova,
z toho někteří klienti hospitalizováni opakovaně. Celkový počet dní hospitalizace činil 1 338.
Na interním oddělení bylo hospitalizováno 31 klientů, na ortopedickém oddělení 4 klienti,
na chirurgickém oddělení 5 klientů, na oční klinice 2 klienti, na neurologii 3 a na
psychiatrickém oddělení 3 klienti.

Graf č. 4: Skladba klientů dle imobility
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Rehabilitační péče je zajišťována jednou fyzioterapeutkou. Jedná se o péči zaměřenou
především

na

udržení celkové

fyzické

a

duševní

kondice, zachování dosavadní

soběstačnosti, zlepšení pohybových stereotypů, posílení ochablých svalových skupin a
dechová cvičení.
V domově se 3 x týdně 15–20 klientů účastní skupinového cvičení pod vedením
fyzioterapeutky. Ke cvičení využívají různé cvičební pomůcky např. posilovací gumy, činky,
pěnové vodní nudle, overbally, dřevěné tyče a jiné.
Při rehabilitaci jsou dále používány cvičební pomůcky – gelová vajíčka a různé přístrojové
vybavení – infračervený zářič, rotoped, motomed, který je využíván ke zlepšení rozsahu
pohybu klientů, k uvolnění spazmů a křečí a při svalové ochablosti, ruční masážní přístroj,
lázeň k ohřevu nosičů tepla a stolek pro rehabilitační cvičení ruky.
K nácviku lokomoce jsou používány rehabilitační pomůcky, jako jsou berle a chodítka různého
typu.

2.3 Aktivity pro klienty
Během celého roku v našem zařízení probíhaly volnočasové aktivity, které se zaměřují
na vyplnění volného času seniorů, navázání nových přátelství a usnadnění adaptace klientů
v novém prostředí. Mezi volnočasové aktivity v našem Domově patří:
o vzpomínkové posezení

o trénink paměti

o rukodělná dílna

o muzikoterapie

o zpívaná

o počítačové hrátky

o výtvarné činnosti

o kavárna

o vaření – pečení

o společenské hry

o čtení na pokračování

o promítání filmů.

Využíváme také keramickou dílnu, kde pracujeme s hlínou, výrobky klientů vypalujeme
ve vlastní peci. Tyto drobné maličkosti potěší nejen klienty, ale udělají radost i vystupujícím
hostům v Domově. Muzikoterapii u nás zajišťuje pan Josef Pospíšil ze Šťáhlav. Všech těchto
aktivit se klienti zúčastňují rádi a ve velkém počtu. Kromě pravidelných každodenních aktivit
15
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probíhají i další kulturní akce a besedy, kdy zveme do našeho Domova různé hudební soubory,
známé osobnosti a místní spolky.
Za příznivého počasí klienti využívají možnost procházek do malebné přírody v okolí
žinkovského rybníka nebo posezení na venkovních lavičkách areálu Domova. Procházky
využívají i imobilní klienti v doprovodu aktivizačních pracovnic. Nově mohou klienti využívat
i odpočinkovou zónu s altánem, která byla vybudována na místě bývalého oddělení C a
slavnostně otevřena v říjnu. Na zhotovení této zahrady byly použity finanční prostředky
z dědictví po zemřelé klientce Domova, paní Marii Krejzové, která za svého života svůj majetek
odkázala Domovu klidného stáří v Žinkovech a přála si, aby toto dědictví bylo využito ve
prospěch všech obyvatel.

V letních měsících jsme uskutečnili výlet na zámek Kozel do Šťáhlav. Po procházce nádherným
parkem jsme navštívili zámeckou cukrárnu. Při zpáteční cestě využili někteří klienti možnost
nákupu v Blovicích. Pro velký zájem klientů jsme výlet zopakovali ještě třikrát.
Letos poprvé jsme s klienty vyrazili nasát vánoční atmosféru na Adventní trhy do Plzně. Byli
jsme všichni okouzleni krásným vánočním stromem a betlémem. Ochutnali jsme tradiční
vánoční pochutiny.

16
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Spolupráce se Základní a mateřskou školou v Žinkovech stále trvá.

Děti pod vedením

pedagogů uspořádají několikrát do roka pro naše klienty kulturní program. I v tomto roce
potěšily klienty Domova i děti z Mateřské školy v Neurazech.
Věřící klienti se mohou nadále zúčastňovat bohoslužby, za tímto účelem k nám dojíždí Páter
Ing. Jiří Špiřík Th.D. z Nepomuku. Dále k nám dojíždí bratři Třískové z Blovic k odpolední
pobožnosti.
Nabízené každodenní aktivity probíhají také individuálně na pokojích seniorů, prostřednictvím
aktivizačních pracovnic. I imobilní klienti se mohou zapojit do všech aktivit.
Mezi nejoblíbenější patří čtení, hádanky, luštění, kognitivní hry, trénování paměti a různé
techniky na procvičení jemné motoriky. Cílem všech našich aktivit je zdárně rozvíjet
komunikaci mezi uživateli a udržovat je v dobré fyzické i psychické kondici.
O pravidelných i mimořádných aktivitách jsou klienti informováni prostřednictvím
aktivizačních pracovnic nebo nástěnky umístěné u jídelny klientů. Veřejnost, která se chce
dozvědět o dění v Domově, může využít webové stránky nebo facebook.
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Seznam akcí uskutečněných v rámci aktivizace klientů v roce 2019
2. 1. 2019
16. 1. 2019
22. 2. 2019
9. 2. 2019
14. 2. 2019
8. 3. 2019
16. 3. 2019
26. 3. 2019
7. 4. 2019
27. 4. 2019
7. 5. 2019
16. 5. 2019
26. 5. 2019
15. 6. 2019
18. 6. 2019
26. 6. 2019
4. 7. 2019
10. 7. 2019
11. 7. 2019
16. 7. 2019
17. 7. 2019
30. 7. 2019
6. 8. 2019
13. 8. 2019
28. 8. 2019
7. 9. 2019
11. 9. 2019
24. 9. 2019
2. 10. 2019
3. 10. 2019
8. 10. 2019
29. 10. 2019
12. 11.2019
23. 11. 2019
26. 11. 2019
2. 12. 2019
3. 12. 2019
5. 12. 2019
6. 12. 2019
10. 12. 2019
11. 12. 2019
12. 12. 2019
14. 12. 2019
17. 12. 2019
18. 12. 2019
19. 12. 2019
23. 12. 2019
31. 12. 2019
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Novoroční přípitek
Textilní bazárek
Hudební vystoupení – p. VÁCLAV ŽÁKOVEC A p. ANNA VOLÍNOVÁ
Hudební vystoupení – HÁJENKA
Valentýnská veselice
Oslava MDŽ s hudbou a květinovým dárkem
Hudební vystoupení – LEDECKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA
Hudební vystoupení – MĚCHOLUPŠTÍ SEŇOŘI
Hudební vystoupení - BABOUCI
Módní přehlídka – OCHOTNICKÝ SPOLEK KASEJOVICE
Hudební vystoupení – DUO AUDES
Vystoupení žáků ze ZŠ ŽINKOVY
Pěvecké vystoupení – FOLKLÓRNÍ SOUBOR Z TEPLÉ
Hudební vystoupení – LEDECKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA
Vystoupení dětí z MŠ NEURAZY
Hudební vystoupení – p. JIŘÍ BLÁBOLIL
Výlet na zámek KOZEL
Hudební vystoupení – p. VÁCLAV ŽÁKOVEC A p. ANNA VOLÍNOVÁ
Divadelní vystoupení – STAROČESKÉ KAŠPÁRKOVO DIVADLO
Výlet na zámek KOZEL
Prodej textilu – p. ŠAMŠULOVÁ
Výlet na zámek KOZEL
Výlet na zámek KOZEL
Hudební vystoupení – p. ŠIMON PEČENKA
Prázdninová veselice
Hudební vystoupení – LEDECKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA
Výlet do Kralovic – KRALOVICKÝ PODZIM
Pouťová veselice s táborákem
Slavnostní otevření klidové zóny
Taneční vystoupení – DUO RUGGIERI
Den otevřených dveří
Hudební vystoupení – MĚCHOLUPŠTÍ SEŇOŘI
Hudební vystoupení – p. JIŘÍ BLÁBOLIL
Hudební vystoupení – HÁJENKA
Textilní bazárek
Rozsvícení vánočního stromečku
Výlet na Adventní trhy do Plzně
Mikulášská nadílka
Návštěva malých fotbalistů z Křimic
Výlet na Adventní trhy do Plzně
Hudební vystoupení – VŮNĚ CUKROVÍ – p. ŠIMON PEČENKA
Čtení s hejtmanem Plzeňského kraje p. JOSEFEM BERNARDEM
Hudební vystoupení – LEDECKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA
Vystoupení dětí z MŠ NEURAZY
Vystoupení žáků ze ZŠ ŽINKOVY
Vánoční veselice
Vánoční nadílka
Silvestrovský přípitek

Výroční zpráva 2019

3 Rozbor ekonomických činností
3.1 Finanční vztah mezi zřizovatelem a organizací
V roce 2019 byla poskytnuta Plzeňským krajem dotace na sociální službu, neinvestiční
příspěvky na provoz, investiční příspěvky a návratná finanční výpomoc. Finanční
prostředky na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie ani
z jiných dotačních titulů organizace neobdržela.
Neinvestiční příspěvek
Závazný ukazatel – neinvestiční příspěvek na provoz byl pro naši organizaci schválen
Radou Plzeňského kraje usnesením č. 3 9 1 1 /19 ze dne 30. 9. 2019 ve výši
5 500 000,00 Kč. Z toho částka 1 000 000,00 Kč byla poskytnuta na služby obecného
hospodářského zájmu a byla účelově určena na poskytování základních činností sociálních
služeb. Částka 4 500 000,00 Kč byla poskytnuta na ostatní činnosti. Neinvestiční příspěvek
na provoz byl v roce 2019 vyčerpán.
Investiční příspěvek
Usnesením č. 4236/19 ze dne 9. 12. 2019 schválila Rada Plzeňského kraje investiční
příspěvek ve výši 1 850 853,51 Kč na projekt „Následná opatření – energetické úspory,“
investiční příspěvek bude čerpán v roce 2020.
Další zdroje financování
V roce 2019 jsme prostřednictvím Plzeňského kraje obdrželi ze státního rozpočtu z kapitoly
313 Ministerstva práce a sociálních věcí neinvestiční dotace v celkové výši 14 739 588,00 Kč
jako vyrovnávací platbu na služby obecného hospodářského zájmu. Poskytnuté dotace byly
vyčerpány v plné výši.
Na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 2974/19 ze dne 21. 1. 2019 a v souladu s § 34
odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byla Domovu
poskytnuta návratná finanční výpomoc ve výši 978 983,00 Kč, určená na překlenutí
nedostatku finančních prostředků počátkem roku. Finanční výpomoc byla vrácena 29. 7.
2019.
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3.2 Náklady organizace
Na rok 2019 byly rozpočtovány náklady v celkové výši 44 582 080,00 Kč v hlavní činnosti a
v doplňkové činnosti byly náklady rozpočtovány v celkové výši 77 800,00 Kč. Skutečné
náklady pak činily 46 778 520,76 Kč, z toho v hlavní činnosti byly skutečné náklady ve výši
46 661 743,91 Kč a v doplňkové činnosti ve výši 116 776,85 Kč. Náklady oproti rozpočtu
byly čerpány v hlavní činnosti na 104,66 % a v doplňkové činnosti na 150,08 %. Čerpání
jednotlivých nákladů ukazuje tabulka nákladových účtů.

Tabulka č. 12: Nákladové účty

účet

název účtu

501

spotřeba materiálu

5 179 128,52

36 944,78

502

spotřeba energie

2 667 117,68

8 938,57

503

spotřeba neskladovatelných dodávek

37 466,95

144,05

511

opravy a udržování

289 264,86

5 460,80

512

cestovné

2 986,00

--

513

náklady na reprezentaci

5 397,00

--

518

ostatní služby

1 872 946,04

3 851,95

521

osobní náklady

24 708097,55

43 750,45

524

zákonné sociální náklady

8 263 575,70

14 909,30

525

jiné sociální pojištění

527

zákonné sociální náklady

53x

daně a poplatky

11 669,00

--

549

ostatní náklady

88 323,68

--

55x

odpisy, opravné položky (556)

558

náklady z drobného dlouhodobého
majetku
celkem

20

hlavní činnost v Kč

97 545,00

doplňková činnost v Kč

--

848 249,94

1 342,15

1 918 447,66
671 328,33
46 661 743,91

1 434,80
-116 776,85
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Tabulka č. 13: Celkové náklady
celkové náklady v tis. Kč

skutečné čerpání

rozpočet

hlavní činnost

plnění v %

44 582,08

46 661,74

104,66

77,80

116,77

150,08

doplňková činnost

3.2.1 Komentář nejdůležitějších položek
účet 501 – spotřeba materiálu

Největší položku 64,84 % tvoří spotřeba potravin. Dalšími nákladovými položkami jsou např.
spotřeba čisticích prostředků, zdravotnického materiálu, pořízení ložního prádla,
kancelářských potřeb, materiálu pro drobné opravy a údržbu majetku, ostatního materiálu,
denní tisk, spotřeba pohonných hmot na provoz osobních automobilů, spotřeba ochranných
pomůcek, apod.
účet 502 – spotřeba energie
Položka obsahuje částku za spotřebu elektrické energie, dodávku tepla a ohřev vody.
účet 503 – spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
Domov se dlouhodobě potýká s nedostatkem pitné vody. Vodu je nutno v případě potřeby
dovážet.
účet 511 – opravy a udržování
Ve sledovaném roce tvoří největší podíl oprava a údržba budov. Dalšími jsou náklady
na opravu a údržbu pozemku, čističky odpadních vod, osobních aut, zařízení kuchyně a
prádelny.
účet 518 – ostatní služby
Náklady tohoto účtu tvoří potřebné revize, odborné prohlídky, rozbory vody, provedení
účetního auditu,
programátorské

právní
servisy

a

konzultační

používaných

služby,

informačních

poplatky

za likvidaci

systémů,

bankovní

odpadů,
poplatky,

telekomunikační služby.
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účet 521–mzdové náklady
Ostatní osobní náklady činily 282 283,- Kč a byly použity na výpomoc v době dovolených a
pracovních neschopností zaměstnanců v kuchyni, v prádelně a na zajištění poskytování
zdravotní péče.
účet 524 – zdravotní a sociální pojištění
Položka představuje částku za zdravotní a sociální pojištění k vyplaceným mzdovým
prostředkům.
účet 525 – zákonné pojištění
Úhrada zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo
nemoci z povolání podle vyhlášky č. 125/1993 Sb.
účet 527 – zákonné sociální náklady
Obsahují příděl do FKSP ve výši 2 % z vyplacených mezd, zdravotní lékařské prohlídky,
osobní ochranné pracovní prostředky a náklady na školení zaměstnanců.
účet 549 – ostatní náklady z činnosti
Obsahuje náklady na profesní pojištění odpovědnosti při poskytování sociálních služeb, na
zákonné a havarijní pojištění motorových vozidel, na příspěvek APSS. Organizace
splňuje podmínky povinného podílu osob se zdravotním postižením a nemusí odvádět
prostředky do státního rozpočtu za jeho neplnění.
účet 551 – odpisy dlouhodobého hmotného majetku
Částka odpisů je v souladu s odpisovým plánem. Dále účet obsahuje mimořádný odpis ve výši
65 518,00 Kč (zůstatková cena vyřazeného dlouhodobého majetku).
účet 558 – náklady z drobného dlouhodobého majetku
V roce 2019 byly pořízeny stoly, lavice a polohovatelné židle pro potřebu posezení v altánku,
matrace, vozíky pro přímou obslužnou péči. Dále byly nakoupeny kancelářské židle a
výpočetní technika.
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3.2.2

Náklady na lůžko

Náklady na lůžko stanovené kapacity zařízení pro 107 uživatelů služeb činí 36 341,- Kč
měsíčně, tj. 436 091,- Kč ročně.
Náklady na průměrnou roční obložnost lůžek, tj. na 105,80 uživatelů služeb, činí ve
sledovaném roce 36 753,- Kč měsíčně, tj. 441 037,- Kč ročně.

3.3 Výnosy organizace
Na rok 2019 byly rozpočtovány výnosy v celkové výši 44 504 280,- Kč v hlavní činnosti a
v doplňkové činnosti byly výnosy rozpočtovány ve výši 81 900 Kč. Skutečné výnosy dosáhly
výše 46 982 519,65 Kč, z toho v hlavní činnosti 46 860 354,65 Kč a v doplňkové činnosti 122
165,- Kč. Výnosy oproti rozpočtu byly plněny v hlavní činnosti na 105,07 % a v doplňkové
činnosti na 149,14 %.
Čerpání a plnění jednotlivých položek výnosů ukazuje tabulka výnosových účtů.

Tabulka č. 14: Výnosové účty

účet název účtu

hlavní činnost v Kč

602

výnosy z prodeje služeb

603

výnosy z pronájmu – doplňková činnost

--

641

smluvní pokuty a úroky z prodlení

--

64x

výnosy z prodeje materiálu a DHM

20 750,00

648

čerpání fondů

15 866,43

649

ostatní výnosy z činnosti

662

úroky

672

výnosy z územních rozpočtů - zřizovatel

20 452 768,00

celkem

46 860 354,65
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24 500 959,35

doplňková činnost v Kč
119 965,00
2 200,00

1 866 272,29
3 738,58

122 165,00
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Tabulka č. 15: Celkové výnosy
celkové výnosy v tis. Kč
hlavní činnost

rozpočet

skutečné plnění

plnění v %

44 595,96

46 860,35

105,07

81,90

122,15

149,14

doplňková činnost

3.3.1 Komentář k nejvýznamnějším výnosovým účtům
účet 602 – výnosy z prodeje služeb
Tržby z prodeje služeb tvoří 52,28 % všech výnosů hlavní činnosti. Z toho příjem za
úhradu od uživatelů za ubytování a stravování dosáhl výše 12 393 515,00 Kč, příspěvek na
péči 8 850 317,00 Kč, za z d r a v o t n í výkony fakturované zdravotním pojišťovnám
2 952 593,35 Kč. Tržba za fakultativní služby v roce 2019 činila 1 297,00 Kč.
účet 649 – ostatní výnosy z činnosti
Položka obsahuje bezúplatné nabytí majetku a výnosy za používání služebního vozidla.
účet 672 – výnosy z územních rozpočtů z transferů
Obsahují vyrovnávací platbu na poskytování základních činností sociálních služeb ve výši 15
739 588,00 Kč (dotace MPSV 14 739 588,00 Kč a od zřizovatele 1 000 000,00 Kč).

3.4 Hospodářský výsledek
Na rok 2019 byl rozpočet sestaven jako vyrovnaný.
Celkové výnosy dosáhly výše 46 860 354,65 Kč, celkové náklady činily 46 661 743,91 Kč.
Výsledek hospodaření za rok 2019 zahrnuje výsledek hospodaření:
a) z hlavní činnosti: zisk ve výši 203 998,89 Kč, z toho:

o poskytování základních sociálních služeb:
o poskytování zdravotní péče:
o ostatní :
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-2 495,33 Kč
200 919,07 Kč
0 Kč
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b) z hospodářské činnosti: zisk ve výši 5 388,15 Kč.

Organizace dosáhla kladného hospodářského výsledku ve výši 203 998,89 Kč a navrhla
částku přidělit do rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření.

3.5 Přehled stavu majetku a pohledávek
3.5.1 Majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
SÚ 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

44 761,50 Kč

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
SÚ 021 Stavby

126 667 100,64 Kč

SÚ 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

15 650 574,82 Kč

SÚ 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek

14 291 619,94 Kč

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
SÚ 031 Pozemky

495 848,02 Kč

SÚ 032 Kulturní předměty

14 000,00 Kč
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek

SÚ 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

450 229,00 Kč

Dlouhodobý finanční majetek
SÚ 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek

75 905,00 Kč

3.5.2 Pohledávky
SÚ 311 Odběratelé
Za zdravotními pojišťovnami

17 058,58 Kč

Za klienty – dluh z pozůstalostí

21 429,00 Kč

Za klienty – příspěvek na péči
Obědy – ostatní
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SÚ 377 Ostatní krátkodobé pohledávky
ZŠ a MŠ Žinkovy

6 000,00 Kč

ČASPV, Praha

19 625,00 Kč
SÚ 381 Náklady příštích období

Denní tisk, odborné časopisy pro zaměstnance, profesní pojištění, antivirový program
65 678,94Kč

3.6 Mzdy a zaměstnanci
Rozpočtované mzdové náklady na platy zaměstnanců celkem za rok 2019 činily
2 3 4 5 0 0 0 0 , 00 Kč, z toho na platy zaměstnanců 22 800 000,- Kč, na ostatní osobní
náklady (OON) 300 000,00 Kč a náhrady za dočasnou pracovní neschopnost 350 000,00 Kč.
Skutečné mzdové náklady na platy činily 24 752 307,00 Kč, z toho na platy bylo vyplaceno
2 4 245 083,00 Kč, na OON 351 700,00 Kč a na náhrady za dočasnou pracovní
neschopnost 155 524,00 Kč. Celkový počet zaměstnanců byl 66 / přepočtený počet
pracovníků 63. Celkový počet zdravotních sester byl 8 / přepočtený počet 8. Celkový počet
rehabilitačních sester byl 1/ přepočtený 1. Celkový počet zaměstnanců v přímé obslužné péči
byl 21 / přepočtený 21. Celkový počet sociálních pracovníků byl 1/ přepočtený 1. Celkový
počet výchovných pracovníků byl 4 / přepočtený 4. Celkový počet THP byl 7 / přepočtený
7. Celkový počet ostatních manuálně pracujících zaměstnanců byl 24 / přepočtený 21.
Průměrný měsíční plat za období roku 2019 činí 32 924,00 Kč.
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Tabulka č. 16: Vzdělávací akce zaměstnanců za rok 2019
datum akce

název vzdělávací akce

28. 3. 2019

Práce s motivací klienta

8. 4. 2019

Doškolení a přezkoušení svářečů

1

16. 4. 2019

Trénink paměti u seniorů

2

26. 4. 2019

Školení řidičů

1

23. 5. 2019

Sociální šetření

1

31. 5. 2019

Specifika sociální komunikace

2

31. 5. 2019

Kurz první pomoci – resuscitace

25

12. 8. 2019

Hygiena a bezpečná manipulace 1. část

18

9. 9. 2019

Majetek

1

25. 9. 2019

Příčiny negativních jevů na pracovišti

24

7. 10. 2019

Cestovní náhrady, silniční daň

1

16. 10. 2019

Úvod do práce klíčových pracovníků

18

11. 11. 2019

Hygiena a bezpečná manipulace 2. část

19

20. 11. 2019

Využití asertivity při jednání s klientem

2

22. 11. 2019

Změny ve stáří a jejich simulace

1

26. 11. 2019

Novinky v oblasti mzdového účetnictví

1

2. 12. 2019

Účetní uzávěrka 2019 pro PO

1

3. 12. 2019

Školení řidičů

11

5. 12. 2019

Odborná stáž DPS Vlčice

1

12. 12. 2019

Vykazování ošetřovatelské a rehabilitační péče odbornosti. 913

2

12. 12. 2019

Jak správně komunikovat v sociálních službách

2
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3.7 Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.
Výroční zpráva o poskytnutí informací dle ustanovení §18 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění
pozdějších předpisů za rok 2019

Písm. a) počet podaných žádostí o informace: 1
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí: 0
Písm. b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
Písm. c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace:
žádné rozhodnutí příspěvkové organizace nebylo přezkoumáno soudem.
Přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil soudními řízeními o právech a
povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů
na právní zastoupení:
Nebyly vynaloženy žádné výdaje.
Písm. d) výčet poskytnutých výhradních licencí: 0
Písm. e) počet stížností podaných podle § 16 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0
Písm. f) další informace vztahující se k uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších
předpisů: 0

V Žinkovech 23. 3. 2020
Mgr. et Mgr. Sylva Hajšmanová
ředitelka Domova klidného stáří v Žinkovech,
příspěvková organizace
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