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1. ÚVODNÍ SLOVO 

O tom, co nabízíme našim obyvatelům, si můžete přečíst na následujících 

stránkách. Široká nabídka kulturních a společenských akcí i aktivizačních pro-

gramů pomáhá vyplnit volný čas seniorů, a to nejen ve všední den, ale také 

o víkendu.

Zvyšujícím se počtem pečovatelů se snažíme reagovat na různorodé potře-

by uživatelů a tím udržet rozsah a kvalitu péče. Každý, kdo v domově pracu-

je, k tomu přispívá a patří mu veliké poděkování. Péče o druhé je posláním, 

protože tito lidé dávají svou lásku druhým, trpělivě naslouchají a jsou stále 

na blízku.

Předkládaná výroční zpráva uzavírá rok 2019 a otevírá rok 2020, pro který 

vám všem přeji jen vše dobré

Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

NÁZEV A SÍDLO ORGANIZACE
Název organizace:    Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice 

    (dále jen organizace nebo domov seniorů)

Sídlo organizace:  Bavorská 936, 383 01 Prachatice

Identifikační číslo:  00477109 

Statutární zástupce: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka

E- mail:   domov@domovseniorupt.cz

ZŘIZOVATEL ORGANIZACE
Organizace Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice je příspěvkovou 

organizací s právní subjektivitou, která je od 1. 1. 2003 zřízena Jihočeským 

krajem na základě Zřizovací listiny.

Adresa zřizovatele:  Jihočeský kraj,

   U Zimního stadionu 1952/2, 

   370 76 České Budějovice 

   tel.: 386 720 111
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3. CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI 

HLAVNÍ ÚČEL A PŘEDMĚT ČINNOSTI SPECIFIKOVANÝ 
ZŘIZOVACÍ LISTINOU

1. Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen zákon o sociálních službách). Při své činnosti zachovává přirozené vzta-

hové sítě, respektuje práva a lidskou důstojnost každého uživatele soci-

álních služeb. Organizace poskytuje služby sociální péče dle § 38 zákona 

o sociálních službách a základní činnosti dle § 35 citovaného zákona v zá-

vislosti na druhu poskytované služby, tj.:

a) domov pro seniory dle ustanovení § 49 zákona o sociálních službách - 

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 zá-

kladních potřeb, které nemohou být zajištěny jejich rodinou či terénními 

nebo ambulantními sociálními službami. 

2. Organizace je povinna zajistit zdravotní péči definovanou v § 36 citované-

ho zákona, pokud je potřebná.

3. Organizace také poskytuje, na základě písemné smlouvy s uživatelem 

a za úhradu, fakultativní služby, které souvisí s předmětem hlavní činnos-

ti. Poskytované fakultativní služby stanoví organizace vnitřním předpisem 

včetně stanovení výše úhrady za jejich poskytování.

4. Poskytuje stravování uživatelům, zaměstnancům, osobám, které dosáhly 

věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, osobám se zdravotním 

postižením, studentům praktikantům, dobrovolníkům a jiným zájemcům.  
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POSLÁNÍ
Posláním Domova seniorů Mistra Křišťana Prachatice je podpora zachování 

fyzické a psychické soběstačnosti uživatele, s cílem umožnit v nejvyšší mož-

né míře zapojení do běžného života společnosti, a to s ohledem na zdravotní 

stav a osobní možnosti uživatele. Současně je služba poskytována tak, aby 

zachovala vazby s rodinou a dalšími blízkými osobami.

NABÍDKA SLUŽEB
Domov seniorů poskytuje pobytové sociální služby v souladu se zákonem 

o sociálních službách. 

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

� poskytnutí ubytování na jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích;

� poskytnutí stravy; 

� pomoc při zvládaní běžných úkonů péče o vlastní osobu;

� pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hy-

gienu;

� zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;

� sociálně terapeutické činnosti;

� aktivizační činnosti;

� pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí.

Dále zajišťujeme praní, drobné opravy prádla, úklid a zprostředkování dal-

ších služeb dle individuálních potřeb uživatelů.

CÍLOVÁ SKUPINA
Cílovou skupinou jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména 

z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické oso-

by. Služba je zaměřena zejména na osoby po úrazech centrálního nervového 

systému, po mozkových příhodách, osoby s diabetem, s metabolickými poru-

chami a kardiaky.

Služba není určena mobilním osobám trpícím Alzheimerovou chorobou, 

dále osobám s vážnou psychiatrickou diagnózou vyžadující specializovanou 

lékařskou péči, osobám, které ohrožují samy sebe nebo okolí, a osobám, je-

jichž specifické potřeby nedokáže služba podpořit.

Služba je zajišťována ve dvoulůžkových a jednolůžkových pokojích s vlast-

ním sociálním zařízením s celkovou kapacitou devadesát pět lůžek. Pokoje 

jsou vybaveny nábytkem domova seniorů a uživatel si může doplnit vybavení 

pokoje vlastními předměty a elektronikou. Každý pokoj je vybaven elektrickou 

požární signalizací, dorozumívacím zařízením, telefonní přípojkou pro kabe-

lovou televizi a internet. 
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4. SOCIÁLNÍ PÉČE

Služby sociální péče napomáhají uživatelům zajistit jejich fyzickou a psy-

chickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení 

do běžného života společnosti a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, za-

jistit jim důstojné prostředí a zacházení.

Sociální služba je poskytována na základě smlouvy o poskytnutí služby so-

ciální péče uzavřené mezi domovem seniorů a uživatelem služby a v souladu 

s individuálním plánem, který je souhrnem těch osobních cílů, jichž chce uži-

vatel dosáhnout za pomoci a ve spolupráci s poskytovatelem služby tak, aby 

poskytování služby směřovalo k řešení nepříznivé sociální situace uživatele.

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY
Komplexní sociální agendu uživatelů služby, jednání s uživateli a jejich 

rodinami, opatrovníky, základní sociální poradenství a jednání se zájemci 

o službu zajišťují sociální pracovnice.

Volnočasové aktivity organizují a zajišťují instruktorky sociální péče a pra-

covnice přímé obslužné péče.

AKTIVIZAČNÍ PROGRAMY 
Domov seniorů je certifikovaným zařízením v konceptu Smyslové akti-

vizace, který je využíván jako základní koncept podpory a péče o uživate-

le sociálních služeb. Smyslová aktivizace je cílená, na potřeby orientovaná 

aktivizace, která stimuluje všechny smysly člověka a ulehčuje seniorům pří-

stup k jejich schopnostem a zdrojům. 
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Další aktivity 

� Zahradní terapie je plánovaný a na cíl orientovaný proces, při kterém od-

borně vzdělaný pracovník využívá zahradní aktivity a zážitky, aby podpořil 

a udržel psychické a tělesné zdraví seniora, které vede ke zvýšení kvality 

jeho života.

� Společenské programy zajišťují pasivní zábavu, kdy v domově seniorů vy-

stupují žáci mateřských, základních i uměleckých škol, herci, zpěváci i hu-

dební kapely. 

� Hudební programy, jejichž součástí jsou rytmická cvičení a poslech repro-

dukované hudby. 

� Oslava narozenin uživatelů domova seniorů je plánována pravidelně kaž-

dé dva měsíce, a to s uživateli narozenými v těchto měsících.

� Duchovní podpora, v kapli domova seniorů jsou dvakrát týdně slouženy 

bohoslužby nebo mše. 

Další aktivity 

 Zahradní terapie je plánovaný a na cíl orientovaný proces, při kterém od-

borně vzdělaný pracovník využívá zahradní aktivity a zážitky, aby podpořil 

a udržel psychické a tělesné zdraví seniora, které vede ke zvýšení kvality 

jeho života.

 Společenské programy zajišťují pasivní zábavu, kdy v domově seniorů vystupují 

žáci mateřských, základních i uměleckých škol, herci, zpěváci i hudební kapely. 

 Hudební programy, jejichž součástí jsou rytmická cvičení a poslech repro-

dukované hudby. 

 Oslava narozenin uživatelů domova seniorů je plánována pravidelně každé 

dva měsíce, a to s uživateli narozenými v těchto měsících.

 Duchovní podpora, v kapli domova seniorů jsou dvakrát týdně slouženy 

bohoslužby nebo mše. 
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU
Za pobytové služby poskytované v domově seniorů hradí uživatel náklady 

za ubytování, stravu a za péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu. 

Maximální výši úhrady za ubytování a stravu stanoví prováděcí právní 

předpis – vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona o sociálních službách, v platném znění (dále jen prováděcí vyhláška 

k zákonu o sociálních službách). 

Specifikace služby Cena za den v Kč Cena za měsíc v Kč
(násobeno průměrným 
počtem dnů v měsíci 

za rok 30,4)

Cena celodenní stravy 170,- 5168,-

Cena dvoulůžkového pokoje 205,- 6232,-

Cena jednolůžkového 
pokoje 210,- 6384,-

Domov seniorů se může dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů 

s blízkou osobou uživatele, kterému je sociální služba poskytována, popřípa-

dě s jinou fyzickou nebo právnickou osobou, pokud uživatel, kterému je so-

ciální služba poskytována, nemá vlastní příjem nebo jeho příjem nepostačuje 

na úhradu nákladů, a to v souladu s § 71 odst. 3 zákona o sociálních službách.

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY
Uživateli mohou být poskytovány fakultativní služby, a to v rozsahu sjed-

naném ve smlouvě o poskytování sociální služby.
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UŽIVATELÉ SLUŽEB
Věkové složení uživatelů k 31. 12. 2019

Celkový počet uživatelů 93, z toho 80 žen a 13 mužů

Průměrný věk uživatele 86,3 let, nejstarší uživatel ve věku 99 let.

Věková kategorie Počet uživatelů

55 – 65 let 3

66 – 75 let 3

76 – 85 let 29

86 – 95 let 51

nad 96 let 7
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5. ZDRAVOTNÍ PÉČE

Lékařská péče je uživateli poskytována formou ambulantní nebo formou 

ústavní péče. 

Ambulantní péče je zajišťována ošetřujícím lékařem uživatele. Ošetřujícím 

lékařem je praktický lékař a lékař poskytující uživateli specializovanou ambu-

lantní zdravotní péči, např. diabetolog, psychiatr. Lékař je za svou péči přímo 

odpovědný svému pacientovi.  

Ústavní péče je uživatelům zajištěna při hospitalizaci, zpravidla na dopo-

ručení ošetřujícího lékaře uživatele.

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE 
Ošetřovatelská péče je v domově seniorů zajišťována dvacet čtyři hodin 

denně odborně způsobilým personálem. V rámci péče je uživatelům zajišťo-

vána podpora a pomoc v rozsahu jejich omezení při zvládání běžných úkonů 

péče o vlastní osobu. Schopnost zvládat úkony péče je stanovena stupněm 

závislosti. 

Uživatelé podle příspěvku na péči (PnP) k 31. 12. 2019:

Stupeň PnP Bez PnP I. II. III. IV.

Počet uživatelů 1 1 9 26 56

Ošetřovatelskou péči zajišťovalo k 31.12.2019 celkem třicet čtyři pracovnic 

přímé obslužné péče.

V domově seniorů pracujeme s Konceptem Smyslové aktivizace, jako stě-

žejním konceptem péče a podpory.

SPECIALIZOVANÁ OŠETŘOVATELSKÁ – ZDRAVOTNÍ PÉČE 
Specializovanou ošetřovatelskou – zdravotní péči zajišťovalo celkem devět 

odborně způsobilých zdravotních sester, vrchní sestra a jeden fyzioterapeut. 

Péče je poskytována dle individuálních ošetřovatelských plánů a vždy na zá-

kladě ordinace ošetřujícího lékaře. Pro specializovaná vyšetření a ošetření 

jsou uživatelům zprostředkována příslušná zdravotnická zařízení.
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ÚHRADA ZA OŠETŘOVATELSKOU A ZDRAVOTNÍ PÉČI
Ošetřovatelská péče je hrazena z příspěvku na péči. U uživatelů, kteří ne-

jsou příjemci příspěvku, je péče zpoplatněna v rámci fakultativních služeb 

v rozsahu sjednaném ve smlouvě.

Základní a specializovaná ošetřovatelská – zdravotní péče je hrazena z ve-

řejného zdravotního pojištění.

Specifikace ročních plateb za vykázané výkony v odbornosti 913 od zdra-

votních pojišťoven: 

Zdravotní pojišťovna přijaté platby
v Kč

VZP
Všeobecná zdravotní pojišťovna 1 365 768,00

ZPMV
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 242 644,60

VOZP 
Vojenská zdravotní pojišťovna 612 025,70

OZP
Oborová  zdravotní pojišťovna 3 373,26

ČPZP
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 55 000,00

CELKEM 2 278 811,56

Podíl jednotlivých příjmů za vykázané výkony odbornosti 913 přímo souvi-

sí s registrací uživatelů u jednotlivých zdravotních pojišťoven. Nejvíce uživa-

telů je registrováno u Všeobecné zdravotní pojišťovny.



13

6. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

ČINNOSTI VYMEZENÉ ZŘIZOVACÍ LISTINOU
Hlavní činnost:   domov pro seniory 

Doplňková činnost:  hostinská činnost

NÁKLADY HLAVNÍ I DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI
NÁKLADY 

položka v tis. Kč

Spotřeba materiálu a potravin 5 266

Spotřeba energie 2 317

Prodané zboží 0

Opravy a udržování 1 219

Cestovné 35

Náklady na reprezentaci 3

Ostatní služby 2 290

Mzdové náklady 24 627

Zákonné sociální pojištění 8 081

Jiné sociální pojištění a zákonné sociální náklady 1 290

Daň silniční 6

Jiné daně a poplatky 2

Odpisy dlouhodobého majetku 1 982

Náklady z vyřazených pohledávek 0

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 1 698

Ostatní náklady z činnosti 174

Daň z příjmu 0

CELKEM 48 990

Náklady (včetně odpisů) na lůžko a den činily  1 399,- Kč

Náklady (bez zahrnutí odpisů majetku) na lůžko a den činily  1 342,- Kč

VÝNOSY HLAVNÍ I DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI
VÝNOSY

položka v tis. Kč

Výnosy z prodeje služeb 28 918

Výnosy z prodaného zboží 0

Jiné pokuty a penále 0

Čerpání fondů 8

Ostatní výnosy z činnosti 37

Finanční výnosy 63

Výnosy vybraných místních vládních institucí 
z transferů

20 298

CELKEM 49 324

Významný podíl na celkových výnosech tvoří úhrady od uživatelů za po-

skytovanou službu.
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Další významnou položkou je poskytnutá dotace v souvislosti s plněním 

závazku veřejné služby ze státního rozpočtu – Ministerstva práce a sociálních 

věcí prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje, který poskytl na so-

ciální službu celkovou částku 14 917 000,- Kč.

Z rozpočtu Jihočeského kraje byl poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 

5 210 000,- Kč.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA JEDNOTLIVÉ ČINNOSTI 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ v Kč 

položka hlavní činnost doplňková činnost

před zdaněním 245 637,26 88 972,32

daň z příjmu 0,00 0,00

výsledek hospodaření po zdanění 245 637,26 88 972,32

Celkový výsledek hospodaření po zdanění za rok 2019 byl tvořen ziskem 

ve výši 334 609,58 Kč.

INVESTICE
V roce 2019 byly realizovány zejména tyto investice: 

Investice Částka v Kč

Myčka nádobí 239 998,00

Klimatizace do kanceláří 240 120,00

Přístupový žebřík na střechu 94 800,00

Sedací zvedák do vany 159 850,00

Pračka 195 500,00

Sterilizátor 64 999,99

Veškeré investiční zakázky byly zadány v souladu s plánem investic schvá-

leným zřizovatelem a se Zásadami pro zadávání veřejných zakázek Jihočes-

kým krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými ob-

chodními společnostmi. 

Investice byly financovány z vlastních zdrojů organizace.

DARY
V roce 2019 byly přijaty tyto dary:

● účelové dary v peněžní formě v celkové výši 73 352,- Kč,

● účelový dar nepeněžní v celkové výši 2 400,- Kč.
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FONDY
FONDY k 31.12.2018

název fondu stav k 1.1.2019 
(v Kč)

změna stavu 
(v Kč)

stav k 31.12.2019 
(v Kč)

Fond odměn 67 526,00 0,00 67 526,00

Fond kulturních a sociál-
ních  potřeb

674 355,68 201 474,34 875 830,02

Fond rezervní 1 034 167,92 132 314,29 1 166 482,21

Fond investic 10 629 216,31 960 477,57 11 589 693,88

Fond kulturních a sociálních potřeb byl tvořen zejména základním přídě-

lem a čerpán na  stravování, kulturní činnost, rekreace.

Fond rezervní byl tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření a z finanč-

ních darů a použit na neinvestiční potřeby pro uživatele služeb domova 

(v souladu s darovací smlouvou).

Fond investic byl tvořen ze zúčtování odpisů dlouhodobého majetku a čer-

pán na financování investic. 

Účetní jednotka zajistila řádné krytí všech fondů finančními prostředky.

ÚČETNÍ AUDIT
Ověření řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2019 je zajišťováno nezá-

vislým auditorem - společností Organizační kancelář Cz, s.r.o. se sídlem v Pra-

ze.

ZHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ
V roce 2019 byly na pokrytí nákladových položek využity v maximální 

míře možnosti příslušejících příjmů za podmínky dodržování platné legislati-

vy, zejména zákona o sociálních službách. Náklady na poskytovanou sociální 

službu ve stavu po zdanění byly plně pokryty zdroji.
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7. KONTROLY V ORGANIZACI 

VNITŘNÍ KONTROLA
V organizaci je zaveden vnitřní kontrolní systém a je postupováno dle vni-

tro-organizační Směrnice k finanční kontrole, která je závazná pro všechny 

zaměstnance organizace. Nedostatky zjištěné v rámci vnitřní kontroly jsou 

průběžně odstraňovány.

VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA
V roce 2019 byly provedeny tyto veřejnosprávní kontroly:

Kontrolní orgán Předmět kontroly

Krajská hygienická stanice 
Jihočeského kraje
se sídlem v Českých Budějo-
vicích 9/2019

Kontrola proočkovanosti klientů dle §45 a §46 
zákona 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
v platném znění a vyhláška o očkování proti 
infekčním nemocem. 

Krajská hygienická stanice 
Jihočeského kraje
se sídlem v Českých Budějo-
vicích 10/2019

Kontrola zdravotních průkazů a plnění povin-
ností provozovatele potravinářského podniku 
stanoveným nařízením ES č. 852/2004, naříze-
ním ES č. 178/2002, nařízením EU č. 1169/2011, 
zákonem č. 258/2000Sb. a zákonem č. 65/2017 
Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Všechny kontroly proběhly bez závad.
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8. OSTATNÍ

AKCE POŘÁDANÉ DOMOVEM SENIORŮ PRO UŽIVATELE 
A RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY

Úklona klasikům s panem Františkem Novotným

10. ledna – Moderátor Českého rozhlasu František Novotný, kontrabasová 

virtuózka Eva Šašinková a houslista Miloš Černý nám v domově seniorů přiblí-

žili osudy významných českých klasiků.

Vzpomínky na Karla Hašlera

21. ledna – Karel Šedivý zpíval a vyprávěl o potomcích Karla Hašlera.

Masopust

5. března – Tradiční veselí za doprovodu hudby a tance masek.

Den matek v domově seniorů

10. května – Slavnostní posezení u kávy a zákusku za doprovodu hry 

na harmoniku.

Zahradní slavnost

31. května – Zahradní slavnost a oslava 80. výročí založení poskytování 

sociální služby pro seniory v Prachaticích. Dnem 1. 5. 1939 se začala psát his-

torie pomoci starým lidem, tehdy pod názvem „Zaopatřovací ústav pro staré 

a neduživé osoby“. V pátek 31. 5. 2019 jsme si společně na Zahradní slavnosti 

spolu s obyvateli domova, jejich blízkými, zaměstnanci a přáteli připomněli 

toto významné výročí. Slavnost zpříjemnila kapela Ivana Harazimová a Band.

Dětské vystoupení

3. června – Ukázka gymnastiky, gymnastek z Domu dětí a mládeže Pracha-

tice.

11. června – Pěvecké vystoupení dětí ze ZŠ Vodňanská.

Jak se hladí duše I.

13. června – Úsměvné i vážné povídání s dlouholetým rozhlasovým pub-

licistou Františkem Novotným a se zpěvákem Karlem Richardem Marinovem 

Kekéši, který nabídl publiku ukázku alikvotního zpěvu, kterým si nechávali 

harmonizovat duši např. starověcí egyptští faraonové.

Grilování

25. června a 11. července – Opékání tradičních špekáčků s veselou muzi-

kou.

2. srpna a 29. srpna – Pivo, špekáčky, zábava a zpěv.

Hudební terapie trochu jinak…

1. července – Do domova seniorů zavítal Kristián Alexandr Šebek, který 

hraje a zpívá v Divadle Slunečnice v Brně. V domově nám zazpíval písničky 

od Milana Chladila, Karla Hály, Waldemara Matušky, Karla Gotta, Elvise Pres-

leyho a mnoha dalších známých zpěváků.
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Životopisná beseda s živou hudbou

21. srpna – Kontroverzní životopisná beseda s knězem Tomasem van Za-

vrelem. Vyprávění vlastního neobyčejného příběhu plného zvratů doplňovala 

živá hudba v jeho podání.

Canisterapie

Pozvání k návštěvě zvířecích přátel přijala společnost s názvem „Tam, kde 

zvířata pomáhají“. Za srpen se uskutečnila celkem tři setkání s psími mazlíčky.

Posvícení

11. října a 14. října – Zdobení hnětýnek.

17. října – Posvícení s Malou Vlachovkou.

Zádušní mše svatá

30. října – Zádušní mše svatá v kapli domova seniorů sloužená za všechny 

zemřelé uživatele v roce 2019. Mši svatou vedl P. Vavřinec Skýpala.

Jak se hladí duše II.

12. listopadu – Poetické setkání se konalo v prostorách domova seniorů. 

Hostem Františka Novotného byl Štěpán Rak, který patří v současnosti k nej-

významnějším kytaristům a skladatelům světa.

Hudební vystoupení souboru CINK

14. listopadu – Pod vedením Jiřího Vopálky zazněly stylizované úpravy pís-

ní českého a moravského folklóru.

Den laskavosti

18. listopadu – V rámci Světového dne laskavosti přišly rozdávat úsměvy 

a pěvecká vystoupení děti ze ZŠ Vodňanská.

Živelná pohroma

22. listopadu – Návštěva hudební skupiny, složené z osob se zdravotním 

postižením z Domova sv. Anežky v Týně nad Vltavou, vykouzlila všem přítom-

ným úsměv na rtech.

Hudební vystoupení

28. listopadu – Zpěvem a hrou na kytaru nás všechny ohromil Marek Ham-

berger, který zazpíval známé lidové písničky, neopomněl ale ani ty, které upa-

dají v zapomnění.

Mikuláš s nadílkou

5. prosince – Veselí a mikulášská nadílka.

Pěvecké vystoupení dětí

13. prosince – Žáci ze ZŠ Národní si připravili pásmo vánočních písní 

a ukázky hry na flétnu.

Vánoční čas

25. listopadu – První adventní posezení - O tradicích vánočního času s Jo-

sefem Kalbáčem.

3. prosince – Druhé adventní posezení – O vánočních zvycích s Františkem 

Novotným.
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10. prosince – Zdobení vánočního stromečku ve společných prostorách do-

mova seniorů.

10. prosince – Třetí adventní posezení – Duchovní rozprava o svátečním 

čase s P. Tomasem van Zavrelem.

17. prosince – Čtvrté adventní posezení – Staročeské Vánoce s Krojovanou 

družinou z Jarošova nad Nežárkou.

24. prosince – Štědrý den – nošení Jezulátka, vánoční koleda, zpívání a ob-

darování. Štědrovečerní večeře.

31. prosince – Oslava Silvestra s Malou Vlachovkou.

Oslavy narozenin

V roce 2019 jsme uspořádali celkem šest narozeninových oslav. Oslava na-

rozenin byla věnována vždy oslavencům narozených ve dvou daných měsí-

cích. Narozeniny se svými blízkými přišli oslavit i jejich rodinní příslušníci.

PROJEKT MEZI NÁMI – MEZIGENERAČNÍ SETKÁNÍ
Domov seniorů se zapojil do projektu s názvem Mezigenerační setkání, 

které je realizované společností Mezi námi. Každou středu se v domově senio-

ři setkávají s dětmi z MŠ Česká nebo z MŠ Skalka.

27. září – Oslava projektu „Mezi námi 

mezigeneračně“ a výstava fotografií 

Karla Rabenhaupta, který všechna setká-

ní dětí a seniorů dokumentoval.

VÝLETY POŘÁDANÉ DOMOVEM SENIORŮ
3. dubna – Výlet na velikonoční výstavu prací seniorů do Muzea českých 

loutek a cirkusu v Prachaticích.

27. května – Výlet na Jelení Vrchy a cesta přívozem po Lipně do Horní Plané.

13. června – Výlet do Frymburku.

20. června – Výlet na Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě.

17. července – Výlet do Netolic – Návštěva Muzea JUDr. Otakara Kudrny, kde 
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si naši uživatelé prohlédli výstavu pod názvem „Nahlédnutí do minulosti Ne-

tolic“.

19. července – Výlet do Jindřichova Hradce spojený s návštěvou Muzea 

Jindřichohradecka a prohlídkou expozice Krýzovy jesličky, Emma Destinová 

a další. V paměti zůstane i shlédnutí unikátní Aqua show sv. Floriána.

23. července – Přátelská návštěva v Domově seniorů Kůsov.

30. července – Výlet na zámek Červená Lhota.

1. srpna – Výlet na poutní kostel Panny Marie Lomecké, návštěva poutního 

místa Lomec, duchovní beseda s řádovou sestrou Benediktou a následný pik-

nik v přírodě u kostela.

7. srpna – Výlet na zámek Mitrowicz a okružní jízda okolo Temelína.

9. srpna – Výlet do vimperské Cukrárny Pod zámkem.

14. srpna – Výlet na hrad Nové Hrady.

16. srpna – Výlet do Kašperských Hor a návštěva Muzea historických moto-

cyklů, jízdních kol a sbírky českých hraček.

20. srpna – Výlet do Planetária v Českých Budějovicích, pozorování noční 

hvězdné oblohy.

27. srpna – Výlet do netradiční farmy a rodinné tkalcovny „Na vlně“.

18. září – Výlet do Bechyně, prohlídka františkánského kláštera a kostela Na-

nebevzetí Panny Marie. Nahlédnutí do tradičních obchůdků s keramikou.

10. října – Výlet do Blatné. Cílem výletu byl vodní zámek Blatná.

17. prosince – Adventní výlet do Českých Budějovic. 

Každý z jmenovaných výletů byl zakončen sladkou tečkou v místních cuk-

rárnách.

DO CUKRÁRNY S KNIHOU 
Na vzdělávání a aktivizaci zaměřený projekt „Literární kavárna, do cukrár-

ny s knihou“ s úspěchem pokračuje již devátým rokem. Domov seniorů or-

ganizačně připravuje a poskytuje bezbariérové prostory a vybavení cukrárny. 

Obecně prospěšná společnost Stroom Dub poskytuje služby sociální rehabili-

tace a sociální terapeutické dílny pro osoby v nepříznivé sociální a zdravot-

ní situaci. Společnost do projektu zapojila aktivně a smysluplně zdravotně 

znevýhodněné osoby, které zajišťují provoz cukrárny – připravují kávu, čaj, 

nabízejí a prodávají vlastnoručně vyrobené cukrářské výroby, obsluhují ná-

vštěvníky cukrárny.

Městská knihovna Prachatice do projektu vložila knihovní fond, knihovnické 

a na kulturu zaměřené služby. Je hlavním tvůrcem a organizátorem vzděláva-

cího a kulturního programu v rámci projektu.

Projekt je realizován pravidelně každý první čtvrtek v měsíci, a to od 29. 7. 

2010. V roce 2019 navštívilo Literární kavárnu 456 návštěvníků a bylo vypůj-

čeno 756 knih.
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3. ledna – Zámečky a tvrze Jižních Čech. Jaroslava Pixová vyprávěla o zám-

cích a tvrzích, které se nachází v Jižních Čechách. Nechybělo ani promítání 

fotografií z různých časových období.

7. února – Procházka Afrikou, filmová beseda s cestovatelem Petrem Hejnou.

7. března – Malířské poutě Šumavou. S panem Karlem Skalickým, ředitelem 

muzea ve Volyni, jsme se vydali za krásami Šumavy po stopách malířů.

4. dubna – Život s vášní a čokoládou, beseda a ochutnávka čokolády s Mar-

celou Krčálovou.

2. května – 120 let železniční tratě Prachatice – Volary – Lenora. Ladislav 

Šlégr, místopředseda Stifterova pošumavského železničního spolku Vimperk, 

vyprávěl o založení železniční tratě.

6. června – Šumavská příroda a památky. Josef Pecka svým posluchačům nabídl 

toulání po přírodních útvarech a drobných kamenných památkách na Šumavě.

4. července – Zvyky, mýty a báje Šumavy s Růženou Váchovou a Václavem 

Váchou ze šumavského spolku Vimperk.

1. srpna – Tajemná Toulava s regionálním spisovatelem Hynkem Klimkem, 

který své vyprávění zaměřil na pověsti.

5. září – Kamarádky Agatha Christie a Olga Simonová. Vzpomínková beseda 

se spisovatelem Janem Vaněčkem a dcerou Olgy Simonové Evou Malou.

3. října – Místa zrychleného tepu, beseda se spisovatelem Josefem Pepsonem 

Snětivým.

7. listopadu – Šalom – židovští básníci, učenci a proroci, jak jsem je poznal, 

přednáška Ondřeje Fibicha.

5. prosince – Historie zámku Vimperk s kastelánem zámku Vojtěchem Brožem.

12. prosince – Vánoční vystoupení sólistů Jihočeského divadla.

PRÁZDNINOVÁ KAVÁRNA
Každý červencový a srpnový čtvrtek mohli naši uživatelé společně s rodin-

nými příslušníky trávit odpoledne v naší cukrárně. Ta se stala místem setká-

vání, ale i dějištěm, kde zněla veselá muzika. O zajištění bohatého a chutné-

ho občerstvení se postarali uživatelé STROOMu Dub, o veselou atmosféru se 

postaral oblíbený harmonikář Jan Tischler.

Děkujeme za zajištění a spolupráci organizaci STROOMu Dub, jejich zákus-

ky a káva vždy chutnaly. Děkujeme Janu Tischlerovi za hudební doprovod.

HUDEBNÍ PODZIM S KNIHOVNOU
Hudební podzim v domově seniorů pod taktovkou Městské knihovny Prachatice.

1.října – Seniorské hudební odpoledne s Jiřím Štědroněm a Marií Formáč-

kovou.

8. října – Seniorské hudební odpoledne s kapelou Malá muzika Nauše Pepíka.

15. října – Seniorské hudební odpoledne se sólisty Jihočeského divadla 

v Českých Budějovicích, Prodaná nevěsta.



22

22. října – Hudební odpoledne se Střední pedagogickou školou Prachatice 

pod vedením Petry Sovové.

Za organizaci děkujeme ředitelce Městské knihovny Prachatice Haně Mrázové.

SPOLUPRÁCE S MĚSTSKOU ORGANIZACÍ SVAZU DŮCHODCŮ
Městská organizace Svazu důchodců připravila pro naše uživatele např. tyto 

kulturní akce:

• Vesele do nového roku s Janem Tischlerem a jeho harmonikou,

• Vystoupení Senior Country Clubu,

• Harmonikářské duo Jana Tischlera a Miloslava Pence,

• Vystoupení Radostného přátelství,

• Ruský kuželník.

Za organizaci děkujeme předsedkyni spolku Zdeňce Hrůzové.

SPOLUPRÁCE S MĚSTEM PRACHATICE
21. června – Účast na soutěži „Jak jsem trávil čas s babičkou a dědou, aneb 

Šťastné stáří očima dětí 2019. Soutěž vyhlášená Asociací poskytovatelů 

sociálních služeb v České republice.

28. června – Slavnosti solné Zlaté stezky s bubeníky a praporečníky z part-

nerského města Terra del Sole z Itálie.

19. prosince – Účast na soutěži „Nejlepší vánoční cukroví roku 2019 – nej 

VÁNOČKA“. Soutěž připravila společnost KreBul s Prachatickým deníkem. 

Domov seniorů se umístil na krásném druhém a třetím místě.

23. prosince – Návštěva prachatického starosty Martina Malého. V rámci ná-

vštěvy přítomným osobně popřál k nadcházejícím vánočním svátkům a pře-

dal koš plný ovoce.

DOBROVOLNICTVÍ V DOMOVĚ SENIORŮ
Manželé Andrea a Martin Schönbauerovi zpříjemňují seniorům každé sobot-

ní dopoledne, a to čtením, zpěvem a hrou na hudební nástroj.

Paní Hanka Rabenhauptová připravuje seniorům pravidelné páteční cvičení 

pod názvem „Cvičení šité na míru“, které je z důvodu velkého počtu zájemců 

rozděleno na dvě cvičící skupiny. Paní Rabenhauptová byla oceněna „Cenou Ď 

2019“ v kategorii dobrovolníků v domovech pro seniory a v sociálních ústavech.
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Připravila seniorům tyto mimořádné akce:

11. dubna – Sférické kino. V domově seniorů byl postaven stan, ve kterém se 

promítal poetický film o dějinách letectví Dream to fly. 

20. května – Výlet na zámek Kratochvíle.

21. srpna – Zápis na „Cvičení šité na míru“ za poslechu francouzské hudby 

v doprovodu laskavé hudby s francouzskou kapelou DIZZY GILAGIO.

20. září – Netradiční „Cvičení šité na míru“ s názvem „Kafe s babi a pivo s dě-

dou“.

Velice našim dobrovolníkům děkujeme.

KŘIŠŤANOVINY
Občasník Křišťanoviny vydává domov seniorů od roku 2008. Informuje 

širokou veřejnost o dění a životě v domově a je distribuován do všech pra-

chatických domácností. Všechna vydání občasníku jsou veřejně přístupná 

na internetových stránkách organizace.
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9. ZÁVĚR

Mnoho dalších informací o domově seniorů získáte na internetových strán-

kách organizace www.domovseniorupt.cz , kde můžete také aktuálně sledo-

vat jeho další dění a aktivity.

Za domov seniorů 

Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka



25

10. VÝROČNÍ ZPRÁVA DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., 
O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

Při podávání informací se řídíme zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím.

Za rok 2018 dle § 18 citovaného zákona nebyly podány žádné žádosti o in-

formace.

V uvedeném nejsou zahrnuty informace, které svým charakterem nenapl-

ňují definici citovaného zákona. 

Informace, které z převážné části poskytujeme, jsou dotazy novinářů, kte-

ré jsou řešeny v návaznosti na aktuální tématiku, a informace telefonicky vy-

řizované pracovníky domova seniorů. 

 Dále poskytujeme informace o poskytované sociální službě. Podávání 

těchto informací je upraveno samostatným vnitřním předpisem 3A.1. Vnitřní 

pravidla pro jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby.
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11. PŘÍLOHY

FINANČNÍ PLÁN A JEHO ČERPÁNÍ
                                        tis. Kč

Ukazatel
Schválený

plán na rok 
2019

Skutečnost 
roku 2019

Index 
skutečnost/

plán

  1 N Á K L A D Y 49 727 48 990 99

  2 Spotřeba materiálu 5 003 5 266 132

  3 Spotřeba energie 2 440 2 317 105

  4 Prodané zboží 0 0 0

  5 Opravy a udržování 570 1 219 214

  6 Cestovné 19 35 184

  7 Náklady na reprezentaci 1 3 300

  8 Ostatní služby 2 842 2 290 81

  9 Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní 
neschopnost

26 472 24 627 93

10 v tom: platy zaměstnanců  25 445 23 732 93

11            OON 857 599 70

12 Zákonné sociální pojištění 8 699 8 081 93

13 Jiné sociální pojištění 107 96 90

14 Zákonné sociální náklady 1 108 1 194 108

15 Jiné sociální náklady 0 0 0

16 Daně a poplatky 14 8 57

17 Ostatní náklady z činnosti 0 174 0

18 Odpisy dlouhodobého majetku 1 979 1 982 100

19 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 310 1 698 548

20 Daň z příjmů 45 0 0

21 Ostatní náklady jinde neuvedené 118 0 0

22 V Ý N O S Y 49 727 49 324 99

23 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 0 0 0

24 Výnosy z prodeje služeb 25 364 28 918 114

25 Výnosy z pronájmu 0 0 0

26 Výnosy z prodeje zboží 0 0 0

27 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku 
kromě pozemků

0 22 0

28 Čerpání fondů 10 8 80

29 Ostatní výnosy z činnosti 1 15 150

30 Finanční výnosy 57 63 110

31 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transfe-
rů: pouze MPSV

 20 210 14 917 74

32 příspěvek na provoz od zřizovatele 4 000 5 210 130

32a granty a dotace KÚ 0 0 0

33 Dotace – vyrovnávací platba za plnění závazku veřejné 
služby

0 0 0

33a dotace ze státního rozpočtu – Úřad práce 0 0 0

33b Granty, dotace a příspěvky od obcí a měst 60 60 100

34 výnosy odpovídající výši odpisů dl. majetku pořízeného 
zcela nebo zčásti z inv.  transferu

25 26 104

35 Ostatní výnosy jinde neuvedené 0 85 0

36 VÝSLEDEK  HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 0 335 0

Doplňkové údaje:

37 Investiční dotace od zřizovatele 0 0 0

38 Použití investičního fondu 4 220 995 236

39 Použití rezervního fondu 10 66 66

40 Použití fondu odměn 0 0 0
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VYBRANÉ PERSONÁLNÍ ÚDAJE

Zaměstnanci v roce 2019

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k 31. 12. 2019

věk v letech muži ženy celkem

do 20  6 6

21 - 30 19 19

31 - 40 1 21 22

41 - 50 1 16 17

51 - 60 13 13

61 a více 1 1 2

celkem 3 76 79

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví k 31. 12. 2019

dosažené vzdělání muži ženy celkem

základní 10 10

Střední odborné 
(s výučním listem) 2 33 35

Vyučen (s maturitou) 1 1

úplné střední odborné 22 22

vyšší odborné 3 3

vysokoškolské 8 8

celkem 3 76 79

Trvání pracovního poměru zaměstnanců k 31. 12. 2019

doba trvání počet osob

do 5 let 59

do 10 let 7

do 15 let 6

do 20 let 5

nad 20 let 2

celkem 79

Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený za rok 2019

71,07 zaměstnanců. 

Průměrný hrubý měsíční plat v roce 2019 činil 27 827,- Kč. V porovnání s ro-

kem 2018, kdy činil hrubý měsíční plat 24 557,- Kč, jde o meziroční nárůst 

o 13,3 %. 
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 EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI

V rámci specifických činností byly některé činnosti zajišťovány odbornými 

specialisty.

1. Závodní lékařskou péči zaměstnancům zajišťoval MUDr. Petr Koptík.

2. Poradenskou činnost v rámci požární ochrany zajistil pan Bedřich 

Leffler.

3. Poradenskou činnost bezpečnosti, ochrany a zdraví při práci zajistil 

Bc. Miroslav Leffler.

4. Supervize pro pracovníky v sociálních službách zajišťoval PhDr. Miro-

slav Frnoch.

Příprava a podklady 

Zpracovaly: Mgr. Ivana Bílková, Mgr. Anna Rapčanová BBus,

  Drahomíra Stauberová DiS.

Schválila:  Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka

Foto:  Karel Rabenhaupt

Korektura: Mgr. Hana Tesařová

© Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice 2020
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