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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 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 

nablízku.

Předkládaná výroční zpráva uzavírá rok 2021 a otevírá rok 2022, pro který 

vám každému přeji jen vše dobré.

Ing. Mgr. 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. Mgr. Hana Vojtová, ředitelka

E- mail:   domov@domovseniorupt.cz

ZŘIZOVATEL ORGANIZACE
Organizace Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice je příspěvkovou 

organizací s právní subjektivitou, která byla 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 

vztahové sítě, respektuje práva a lidskou důstojnost každého uživatele so-

ciálních 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.

2. 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 kte-

ré již potřebují určitou pomoc, podporu, případně plné obstarání svých 

základních potřeb, jež nemohou být zajištěny jejich rodinou či terénními 

nebo ambulantními sociálními službami. 

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

ho zákona pokud je potřebná.

4. Organizace také poskytuje na základě písemné smlouvy s  uživatelem 

a za úhradu fakultativní služby, které souvisejí s předmětem hlavní čin-

nosti. Poskytované fakultativní služby stanoví organizace vnitřním před-

pisem včetně stanovení výše úhrady za jejich poskytování.

5. Poskytuje stravování uživatelům a zaměstnancům organizace.
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POSLÁNÍ
Pečovat o člověka s úctou, respektem a láskou. Dále zachovat fyzickou 

a psychickou soběstačnost uživatele s cílem umožnit mu v nejvyšší možné 

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

stav a jeho osobní možnosti. Současně je služba poskytována tak, aby zacho-

vala 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 

hygienu;

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;

 sociálně terapeutické činnosti;

 aktivizační činnosti;

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osob-

ních záležitostí.

Dále zajišťujeme praní, drobné opravy prádla, úklid a zprostředkování dalších 

služeb dle individuálních potřeb uživatelů.

CÍLOVÁ SKUPINA
Cílovou skupinou jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost zejmé-

na z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 

osoby. Služba je zaměřena zejména na osoby po úrazech centrálního nervo-

vého systému, po mozkových příhodách, osoby s diabetem, s metabolickými 

poruchami a na kardiaky.

Služba není určena mobilním osobám trpícím Alzheimerovou chorobou, 

dále osobám s vážnou psychiatrickou diagnózou vyžadující specializova-

nou lékařskou péči, osobám, které ohrožují samy sebe nebo okolí, a osobám, 

jejichž specifické potřeby nedokáže služba podpořit.

Služba je zajišťována ve dvoulůžkových a jednolůžkových pokojích s vlast-

ním sociálním zařízením s celkovou kapacitou 95 lůžek. Pokoje jsou vybaveny 

nábytkem domova seniorů a uživatel si může doplnit vybavení pokoje vlast-

ními předměty a elektronikou. Každý pokoj je vybaven elektrickou požární 

signalizací, dorozumívacím zařízením, telefonní přípojkou pro kabelovou 

televizi a wifi sítí.
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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, jim 

zajistit 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 osobních cílů, jichž chce uživatel 

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

skytování 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 ak-

tivizace, 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.

Další aktivity: 

 Zahradní terapie je plánovaný a na cíl orientovaný proces, při němž 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 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.
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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,- 5 168,-

Cena dvoulůžkového pokoje 205,- 6 232,-

Cena jednolůžkového 
pokoje

210,- 6 384,-

Domov seniorů se může dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů 

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

dě s jinou fyzickou nebo právnickou osobou, pokud uživatel, jemuž je soci-

ální 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 

sjednaném ve smlouvě o poskytování sociální služby.

UŽIVATELÉ SLUŽEB
Věkové složení uživatelů k 31. 12. 2021

Celkový počet uživatelů je 88, z toho 68 žen a 20 mužů.

Průměrný věk uživatele je 85 let, nejstarší uživatel ve věku 99 let.  

Věková kategorie Počet uživatelů
Méně než 55 let 0

56 – 65 let 3
66 – 75 let 7
76 – 85 let 33
86 – 95 let 39

   96 let a více 6
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5. ZDRAVOTNÍ PÉČE

Lékařská péče je uživateli poskytována formou ambulantní nebo 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 24 hodin denně od-

borně způsobilým personálem. V rámci péče je uživatelům zajišťována podpo-

ra a pomoc v rozsahu jejich omezení při zvládání běžných úkonů péče o vlast-

ní osobu. Schopnost zvládat úkony péče je stanovena stupněm závislosti. 

Uživatelé podle příspěvku na péči (PnP) k 31. 12. 2021:

Stupeň PnP Bez 
PnP

I. II. III. IV.

Počet uživatelů 4 1 6 29 48

Ošetřovatelskou péči zajišťovalo k 31. 12. 2021 celkem 36 pracovnic přímé 

obslužné péče.

V domově seniorů pracujeme s Konceptem Smyslové aktivizace jako stěžej-

ním konceptem péče a podpory.

SPECIALIZOVANÁ OŠETŘOVATELSKÁ - ZDRAVOTNÍ PÉČE
Specializovanou ošetřovatelskou - zdravotní péči zajišťovalo celkem osm 

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 

nejsou příjemci příspěvku, je péče zpoplatněna v rámci fakultativních služeb 

v rozsahu sjednaném ve smlouvě.

Základní a specializovaná ošetřovatelská-zdravotní péče je hrazena 

z veřejného zdravotního pojištění.

Specifikace ročních plateb za vykázané výkony od zdravotních pojišťoven: 

Zdravotní pojišťovna
Přijaté platby
v Kč

VZP
Všeobecná zdravotní pojišťovna 1 833 629,54

ZPMV
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 171 308,56

VOZP 
Vojenská zdravotní pojišťovna 748 696,41

OZP
Oborová zdravotní pojišťovna 10 432,02

ČPZP
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 134 681,33

CELKEM 2 898 747,86

Podíl jednotlivých příjmů za vykázané výkony přímo souvisí s registrací 

uživatelů u jednotlivých zdravotních pojišťoven. Nejvíce uživatelů je registro-

váno u Všeobecné zdravotní pojišťovny.
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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 5 194

Spotřeba energie 1 840

Prodané zboží 0

Opravy a udržování 1 232

Cestovné 4

Náklady na reprezentaci 3

Ostatní služby 4 407

Mzdové náklady 29 398

Zákonné sociální pojištění 9 585 

Jiné sociální pojištění a zákonné sociál-
ní náklady

1 756

Daň silniční 6

Jiné daně a poplatky 1

Odpisy dlouhodobého majetku 2 166

Náklady z vyřazených pohledávek 0

Náklady z drobného dlouhodobého 
majetku

 593

Ostatní náklady z činnosti 89

Daň z příjmu 0

CELKEM 56 275

Náklady (včetně odpisů) na lůžko a den činily 1 622,93 Kč.

Náklady (bez zahrnutí odpisů majetku) na lůžko a den činily 1 560,46 Kč.

VÝNOSY HLAVNÍ I DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI
VÝNOSY

položka v tis. Kč

Výnosy z prodeje služeb 27 005

Výnosy z prodaného zboží 0

Jiné pokuty a penále 0

Čerpání fondů 394

Ostatní výnosy z činnosti 30

Finanční výnosy 88

Výnosy vybraných místních vládních 
institucí z transferů

29 182

CELKEM 56 700 

Doplňková činnost nebyla v roce 2021 provozována.
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Významný podíl na celkových výnosech tvoří úhrady od uživatelů za po-

skytovanou službu. 

Další významnou položkou je poskytnutá dotace v souvislosti s plněním 

závazku veřejné služby ze státního rozpočtu – Ministerstva práce a sociál-

ních věcí prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje, který poskytl na 

sociální službu celkovou částku 19 633 000,- Kč. 

Z rozpočtu Jihočeského kraje byl poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 

4 200 000,- Kč. 

Ze státního rozpočtu byly dále poskytnuty mimořádné neinvestiční do-

tace v souvislosti s epidemií Covid-19 v celkové výši 5 253 462,40 Kč. Město 

Prachatice poskytlo individuální dotaci ve výši 70 000,- Kč.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA JEDNOTLIVÉ ČINNOSTI 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ v Kč 

položka Hlavní činnost Doplňková činnost

Před zdaněním 425 230,08 0,00

Daň z příjmu 0,00 0,00

Výsledek hospodaření po zdanění 425 230,08 0,00

Celkový výsledek hospodaření za rok 2021 byl tvořen ziskem  425 230,08 Kč.

INVESTICE
V roce 2021 byly realizovány zejména tyto investice: 

Investice Částka v Kč

Správní poplatek ke stavebnímu povo-
lení na výměnu osobního výtahu

5 000,00

Venkovní cesty, úprava povrchu 322 769,50

Projektová dokumentace k výměně 
osobního výtahu

15 000,00

Osobní automobil 549 980,00

Plynový ohřívač vody 243 180,00

Žehlič prádla do prádelny 253 000,00

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

leným zřizovatelem a se Zásadami pro zadávání veřejných zakázek Jiho-

českým krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými 

obchodními společnostmi. 

Investice byly financovány z vlastních zdrojů organizace.
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DARY
V roce 2021 byly přijaty tyto dary:

účelové dary v peněžní formě v celkové výši 76 997,- Kč

účelový dar nepeněžní v celkové výši 24 673,26 Kč

FONDY
FONDY k 31. 12. 2021

Název fondu Stav k 1.1.2021 
(v Kč)

Změna stavu 
(v Kč)

Stav k 31.12.2021 
(v Kč)

Fond odměn 67 526,00 0,00 67 526,00

Fond kulturních a sociálních 
potřeb

1 221 253,30 402 774,32 1 624 027,62

Fond rezervní 1 602 974,79 -134 353,71 1 468 621,08

Fond investic 12 927 142,16 751 563,72 13 678 705,88

Fond kulturních a sociálních potřeb byl tvořen zejména základním přídě-

lem a čerpán na stravování, kulturní činnost, rekreace.

Fond rezervní byl tvořen z finančních darů a použit na neinvestiční potře-

by pro uživatele služeb domova v souladu s darovací smlouvou. Z rezervního 

fondu byla kryta ztráta z celkového výsledku hospodaření roku 2020.

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. 2021 zajistil nezávislý 

auditor – společnost Organizační kancelář Cz, s.r.o. se sídlem v Praze.

ZHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ
V roce 2021 byly na pokrytí nákladových položek v maximální míře vyu-

žity 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 ŘÍDICÍ 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. 

VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA
V roce 2021 byla v organizaci provedena kontrola ze strany Krajské hygie-

nické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích. Uskutečnila 

se kontrola proočkovanosti klientů proti pneumokokovým nákazám. Nebyly 

shledány žádné závady. 



15

8. OSTATNÍ

AKCE POŘÁDANÉ DOMOVEM SENIORŮ PRO UŽIVATELE 
A RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY

Dubnové hudební vystoupení 

6. dubna – Student Marek Pluhař si pro naše obyvatele připravil hudební pro-

gram. S ohledem na koronavirovou situaci probíhalo vystoupení neobvyklým 

způsobem – za sklem.

Výlet pořádaný 

domovem

seniorů 

11. května – Vý-

let do Lázní sv. 

Markéty v Areálu 

lesních her v Pra-

chaticích.

Grilování 7. května a 17. června – Tradiční opékání 

špekáčků za doprovodu prachatického harmonikáře 

Jana Tischlera.

22. července – Letní posezení spojené s českou 

dechovkou a grilováním v zahradě za doprovodu 

Malé Vlachovky. 

17. srpna – Při letním posezení nás lidovými písnič-

kami potěšila dechová hudba Ševětínka. Uživatelé si 

s kapelou zazpívali a u pěkné muziky si pochutnali 

na grilovaném špekáčku a vychlazeném pivu. 

9. září – Rozloučení s létem při grilování a poslechu českých písniček v podá-

ní Jana Tischlera.
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Canisterapie 

25. června – Do domova seniorů zavítal pes Fanny se 

svou trenérkou Kateřinou.

17. srpna – Návštěvu zvířecích přátel zorganizovala 

společnost s názvem Tam, kde zvířata pomáhají. 

Zahradní slavnost 

29. června – Slavnostní řečí 

zahájily náměstkyně hejt-

mana Jihočeského kraje Lucie Kozlová a ředitelka do-

mova seniorů Hana Vojtová zahradní slavnost. Akcí 

nás provázela táborská kapela Big Papa. Výborné 

občerstvení zajistila organizace STROOM DUB o.p.s. 

Pozdrav lásky a požehnání 

s  Lenkou Krištofovou 

a P. Tomasem van Zavrelem

19. srpna – Letní program 

s pásmem známých a méně zná-

mých českých písniček a krátkých 

příběhů k povzbuzení. Na zá-

věr svého hudebního programu 

požehnal otec Tomas domovu, 

samotným uživatelům i zaměstnancům.

Návštěva hejtmana Jihočeského 

kraje 

8. září – Domov seniorů na-

vštívil hejtman Jihočeského kraje 

Martin Kuba. Setkal se s obyvateli 

domova, jejich rodinami i zaměst-

nanci.

Posvícení 

19. října – Posvícení s harmonikou.
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Výlet a cvičení v Centru zdravotně postižených jižních Čech

12. října a 25. října – Rehabilitaci v bezbariérové hale s řadou strojů a ná-

činí mohli uživatelé domova seniorů zažít v 1. centru zdravotně postižených 

jižních Čech v Českých Budějovicích.

Zádušní mše svatá 

3. listopadu – Zádušní mše sva-

tá v  kapli domova za všechny ze-

mřelé uživatele v roce 2021. Mši 

svatou vedl P. Vavřinec Skýpala. 

Svatomartinské posvícení 

11. listopadu – Příjemná 

atmosféra a libá vůně svatomar-

tinských rohlíčků se linula do-

movem. České písničky v podání 

našeho oblíbeného harmonikáře 

Jana Tischlera potěšily na duši.

Zpívaná pohádka STROOMu Dub o.p.s.

– 2. prosince 
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Mikuláš s nadílkou

– 3. prosince 

Vánoční čas 

• 30. listopadu – První adventní posezení 

s Josefem Kalbáčem. 

• 7. prosince – Druhé adventní posezení 

s náměstkyní Jihočeského kraje Lucií Koz-

lovou.

• 10. prosince – Vánoční koncert s P. Vavřin-

cem Skýpalou.

• 18. prosince – Vánoční koncert v zahradě 

domova se žesťovým souborem, který si 

připravil krásný repertoár plný českých 

vánočních koled.

• 23. prosince – Předvánoční návštěva sta-

rosty Města Prachatice Martina Malého.

• 24. prosince – Štědrý den – nošení Jezulátka, vánoční koleda, zpívání 

a obdarování. Štědrovečerní večeře. 

• 31. prosince – silvestr – Rozloučení s rokem 2021 a přivítání nového roku 

2022. O dobrou náladu se postarali harmonikáři Pavel Vokurka a Miroslav 

Pour.

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

rárny s knihou“ s úspěchem pokračuje již jedenáctým rokem. Domov seniorů 

organizačně připravuje a poskytuje bezbariérové prostory a vybavení cuk-

rárny. Obecně prospěšná společnost STROOM DUB poskytuje služby sociální 

rehabilitace a sociální terapeutické dílny pro osoby v nepříznivé sociální 

a zdravotní situaci. Společnost do projektu aktivně a smysluplně zapojila 

zdravotně znevýhodněné osoby, které zajišťují provoz cukrárny – připravují 

kávu, čaj, nabízejí a prodávají vlastnoručně vyrobené cukrářské výroby, obslu-

hují návštěvníky cukrárny. 
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Městská knihovna Prachatice do projektu vložila knihovní fond, knihovnic-

ké a na kulturu zaměřené služby. Je hlavním tvůrcem a organizátorem vzdělá-

vacího a kulturního programu v rámci projektu.  

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

29. 7. 2010. Z důvodu koronavirové nákazy byla Literární kavárna od ledna 

roku 2021 pozastavena a znovu obnovena v červenci 2021. 

8. července – S Martinem Slabou, kastelánem zámku Hluboká nad Vltavou, 

jsme se vydali po stopách života evropského aristokrata Adolfa Schwarzen-

berga. 

5. srpna – Beseda s jihočeskou spisovatelkou Jaroslavou Pixovou, autorkou 

knihy Zpívající řeka: Od Smetiprachu po Zvíkov.

6. září – Koruna tvá ve tmě katedrály dál čeká! s Kristinou Kubovou a Dani-

elem Dobiášem. Emotivní hudební pořad k 1100. výročí zavraždění sv. Ludmi-

ly, babičky sv. Václava.

14. října – Toulání Šumavou i Pošumavím s Marií Korousovou. 

4. listopadu – Beseda se spisovatelkou Helenou Vrábkovou na téma „Co věděly 

naše babičky a na co my jsme zapomněli“. Helena Vrábková vyprávěla o tom, 

jak se žilo v dobách minulých na venkově v Pošumaví. Nezapomněla zmínit 

také recepty s vůní vzpomínek.

PRÁZDNINOVÁ KAVÁRNA
O zajištění bohatého a chutného

občerstvení se postarali uživatelé STROOM 

DUBu, o veselou atmosféru oblíbený harmo-

nikář Jan Tischler. 
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DOBROVOLNICTVÍ

Hanka Rabenhauptová při-

pravila seniorům páteční 

aktivity Cvičení šité na míru. 

Zájemci rozdělení do tří cvi-

čících skupin si zkusili jógu, 

cvičení se vzduchem, cvičení 

se srdcem a láskou, cvičení 

s míči či s kamínky pro štěstí. 

Děkujeme Hance Rabenhauptové za spolupráci a tyto mimořádné akce:

5. června – Hudební kapela 

Báry Hrzánové v doprovo-

du Mária Biháry (harmoni-

ka), Nicholase Roy Arthofera 

(trumpeta) a Matyáše Mejzra 

(bicí).

19. července – Hudební vy-

stoupení francouzské kape-

ly Dizzy Gilagio.
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KŘIŠTANOVINY
Občasník Křištanoviny vydává domov seniorů od roku 2008. Informuje 

širokou veřejnost o dění a životě v domově. 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 

stránkách organizace www.domovseniorupt.cz a facebooku, kde můžete také 

aktuálně sledovat jeho další dění a aktivity.
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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 2021 dle § 18 citovaného zákona byla podána jedna žádost o infor-

mace.

V uvedeném nejsou zahrnuty informace, které svým charakterem nenapl-

ňují definici citovaného zákona. 

Informace, jež z převážné části poskytujeme, jsou na dotazy novinářů, 

které jsou řešeny v návaznosti na aktuální tématiku, a informace telefonicky 

vyřizované pracovníky domova seniorů. 

Dále sdělujeme informace o poskytované sociální službě. Podávání těchto 

informací je upraveno samostatným vnitřním předpisem 3A.1. Vnitřní pravi-

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

FINANČNÍ PLÁN A JEHO ČERPÁNÍ
                                                                                                                                                      

                                    v tis. Kč

Ukazatel Schválený
plán na rok 2021

Skutečnost roku 
2021

Index 
skutečnost/plán

 

1 N Á K L A D Y 59 653 56 275 94

2 Spotřeba materiálu 5 713 5 194 91

3 Spotřeba energie 2 710 1 840 68

4 Prodané zboží 0 0 0

5 Opravy a udržování 720 1 232 171

6 Cestovné 30 4 13

7 Náklady na reprezentaci 3 3 95

8 Ostatní služby 4 625 4 407 95

9 Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou 
pracovní neschopnost – v tom:

30 936 29 398 95

10 Platy zaměstnanců 29 596 27 706 94

11            OON 870 1 206 139

12 Zákonné sociální pojištění 10 084 9 585 95

13 Jiné sociální pojištění 124 118 95

14 Zákonné sociální náklady 1 465 1 638 112

15 Jiné sociální náklady 0 0 0

16 Daně a poplatky 14 7 55

17 Odpisy dlouhodobého majetku 2209 2 166 98

18 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 814 593 73

19 Daň z příjmů 60 16 26

20 Ostatní náklady jinde neuvedené 146 73 50

21 V Ý N O S Y 59 653 56 700 95

22 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 0 0 0

23 Výnosy z prodeje služeb 24 160 27 005 112

24 Výnosy z pronájmu 0 0 0

25 Výnosy z prodeje zboží 0 0 0

26 Čerpání fondů 50 394 788

27 Ostatní výnosy z činnosti 1 30 3000

28 Výnosy vybraných místních vládních institucí 
z transferů – v tom:

35 381 29 182 82

29 Příspěvek na provoz od zřizovatele 4 200 4 200 100

30 Dotace ze státního rozpočtu a státních fondů 31 155 19 703 63

31 Mimořádné dotace ze státního rozpočtu 
a státních fondů

0 5 253 0

32 Výnosy odpovídající výši odpisů dl. majetku
pořízeného zcela nebo zčásti z inv. transferu

26 25 99

33 Ostatní výnosy jinde neuvedené 61 88 144

34 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 0 425 0

Doplňkové údaje:

35 Výsledek hospodaření doplňkové činnosti 50 0 0

36 Investiční příspěvek od zřizovatele 0 0 0

37 Použití fondu investic 7 260 1 389 19

38 Použití rezervního fondu 50 211 422

39 Použití fondu odměn 0 0 0
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VYBRANÉ PERSONÁLNÍ ÚDAJE
Zaměstnanci v roce 2021

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k 31. 12. 2021

Věk v letech Muži Ženy Celkem

Do 20  

21 - 30 1 19 20

31 - 40 19 19

41 - 50 1 19 20

51 - 60 13 13

61 a více 2 1 3

Celkem 4 71 75

 

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví k 31. 12. 2021

Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem

Základní 7 7

Střední odborné 
(s výučním listem)

1 32 33

Vyučen (s maturitou) 1 1 2

Úplné střední odborné 20 20

Vyšší odborné 1 2 3

Vysokoškolské 1 9 10

Celkem 4 71 75
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Trvání pracovního poměru zaměstnanců k 31. 12. 2021

Doba trvání Počet osob

Do 5 let 45

Do 10 let 12

Do 15 let 10

Do 20 let 3

Nad 20 let 5

Celkem 75

Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený za rok 2021 – 66,5 

zaměstnanců. 

Průměrný hrubý měsíční plat v roce 2021 činil 31 445,- Kč. V porovnání 

s rokem 2020, kdy hrubý měsíční plat dosáhl 30 340,- Kč, jde o meziroční 

nárůst 3,6 %. 
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EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI
V rámci specifických činností byly některé z nich zajišťovány odbornými 

specialisty.

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

2. Poradenskou činnost v rámci požární ochrany zajistila firma R-SERVIS

LOŠEK s.r.o.

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

Bc. Miroslav Leffler.

4. Supervize pro pracovníky v sociálních službách zajišťoval PhDr. Miroslav 

Frnoch.
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Příprava a podklady

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

  Drahomíra Stauberová DiS.

Schválila:  Ing. Mgr. Hana Vojtová, ředitelka

Foto:  archiv organizace

Korektura: Jana Zuziaková

© Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice 2022
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