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I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 

I.1. Management 

 

Údaje o organizaci: 

Srdce v domě, příspěvková organizace 
Klentnice 81, 692 01 Mikulov 
 
IČ: 48452751 
Telefon: 519 515 187 
Fax:  519 515 056 
Web: www.srdcevdome.cz 

 

Vedoucí pracovníci: 

 
Mgr. Zbyněk Tureček  ředitel, statutární zástupce organizace 
 
Miroslava Prchalová  vedoucí ekonomického úseku 

 
Martina Vlašicová  vedoucí zdravotnického úseku 

 
Bc. Milena Pastirčíková vedoucí úseku sociální péče 
                                                      
Miroslav Křižák  vedoucí provozního úseku 
 
Vilém Machara  vedoucí stravovacího úseku 
 
Mgr. Dagmar Chválová vedoucí chráněného bydlení Mikulov 
 
Bc. Josef Osička  vedoucí chráněného bydlení Lednice 
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Organizační struktura Srdce v domě, p.o. od 1.8.2020 
 
Celkem 86 zaměstnanců – 56 pracovníků v přímé péči, 6 zdravotnických pracovníků, 24 
pracovníků nepřímé péče. 
 

 
 

 
 
Konkrétní realizované kroky k optimalizaci sociálních služeb po stránce ekonomické, 

kvality a rozsahu poskytované péče 

V rámci optimalizace sociálních služeb pokračovala organizace v deinstitucionalizaci.  Je 

kladen zvýšený nárok na zaměstnance organizace po stránce kvality sociální služby a 

vzdělávání v oboru. Organizace pokračuje v humanizaci klientského prostředí.  

 

 

 

Informace o průběhu transformace 

 

V rámci deinstitucionalizace organizace Srdce v domě, byla v druhé polovině roku 2020 

dokončena výstavba dvou rodinných domů v Lednici a nastěhovaní uživatelů do nové sociální 

služby - chráněné bydlení. S uživateli, kteří tuto službu využívají, pokračuje nácvik sociálních 
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činností a dovedností, začleňování uživatelů do společnosti. Uživatelé jsou zapojováni do 

běžného trhu práce (např. Sansimon – Charita, OÚ Lednice, Masokombinát Hlohovec) kde 

klienti pracují pod svou smlouvou. V chráněném bydlení v Mikulově jsou uživatelé sociální 

služby již součástí mikulovské komunity, chodí do zaměstnání ( TEDOS, pekárna Maja, MÚ 

Mikulov – roznos Zpravodaje), orientují se ve městě (návštěva lékaře, nákupy, kostel, kino…). 

Optimalizace sociálních služeb pokračovala také v CHB v Mikulově, kde jsme snížili personální 

stav o dva zaměstnance – bez noční služby (22,00 – 06,00 hod). Pokud bude zdravotní stav 

klientů dobrý, nebudeme prozatím personální stav PSS měnit.   

 

 

 
Významná pozitivní reprezentace DOZP Klentnice  
 
I přesto, že r. 2020 byl ovlivněn situací v souvislosti s nemocí Covid19, prezentace i propagace 

Srdce v domě směrem k veřejnosti byla funkční. Již v březnu proběhla tradiční podpora 

Gymnázia, SOŠ a SOU v Mikulově výrobky z aktivizačních dílen na školním plese. V průběhu 

roku fungovala spolupráce se supermarketem Tesco Mikulov, která vyvrcholila předáním 

vánočních dárků uživatelům prostřednictvím Stromu splněných přání. V září se organizace 

prezentovala na veletrhu sociálních služeb v Břeclavi. V průběhu listopadu se uskutečnila 

podpora stacionáře Biliculum Mikulov poskytnutím výrobků z dílen na tradiční aukci. 

V průběhu celého roku probíhala spolupráce se sponzory i propagace zařízení prostřednictvím 

novinových článků, televize i na facebooku.  

 
 
 
Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů (sponzorské dary, apod.) 

- zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů – p.o. získala ze sponzorských darů finanční 

prostředky     neúčelově určené ve výši 139.000,- Kč  

 

 

Řešení mimořádných událostí, při nichž byl ohrožen majetek, zdraví nebo život 

- p.o. neřešila žádnou mimořádnou událost, při nichž by byl ohrožen majetek, zdraví nebo 

život. 

 
 

I.2 Sociální oblast DOZP Klentnice 
 

- kapacita zařízení sociálních služeb Srdce v domě p. o. je 87 uživatelů 

- počet uživatelů ke konci sledovaného období 87 

- obložnost ke konci sledovaného období: 100 % 
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Počet příjmů a ukončení pobytu za rok 2020: 

- příjem  – 3 osob 

- ukončení  – 3 osob (1 úmrtí, 1 odchod do jiné služby, 1 odchod do domácí péče) 

 

Aktuální stav žádostí o umístění žadatelů o sociální službu k 31. 12. 2020 

- 3 žadatelé 

Aktualizace seznamu žádostí je prováděna 1x ročně, v případě volného místa jsou 

přednostně informování žadatelé ze seznamu. Poslední aktualizace seznamu byla provedena 

v prosinci 2020 

Zařízení vede evidenci odmítnutých žadatelů dle zákona 108/2006 Sb. § 88 – v roce 2020 

bylo odmítnuto 16 žadatelů (13 žadatelů nespadalo do naší cílové skupiny, 2 žadatelé byli 

odmítnuti z důvodu zdravotního stavu a 1 žadatel sám odmítl smlouvu o poskytování sociální 

služby. 

Věková struktura, průměrný věk uživatelů ve sledovaném období 

 

Průměrný věk uživatelů je 63,2let 

ve věku do 6 let 0 

 ve věku 7 - 12 let 0 

 ve věku 13 - 18 let 0 

 ve věku 19 - 26 let 3 

 ve věku 27 - 65 let 39 

 ve věku 66 - 75 let 33 

 ve věku 76 - 85 let         11 

 ve věku 86 - 95 let 1 

 ve věku nad 95 let 0 

Úroveň poskytovaných služeb 

 

Ubytování 

Počet pokojů a lůžek na pokojích: 

 

Pokoj Počet pokojů Lůžek na pokojích 

jednolůžkový pokoj 15 15 

dvoulůžkový pokoj 11 22 

třílůžkový pokoj 14 42 

čtyřlůžkový pokoj 2 8 

   

Celkem 42 87 

Vybavenost pokojů: postel, skříň, noční stolek, polička, stůl, židle   

Úklid, praní a žehlení je zahrnuto do úhrady za pobyt. 
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Úhrada za bydlení: 

 

Úhrada za 

ubytování 

jednolůžkový 

pokoj s WC a 

sprchou 

Jednolůžkový 

bez WC a 

sprchy  

dvoulůžkový 

pokoj 

tří a více 

lůžkový pokoj 

denní 210,- Kč 205,- Kč 205,- Kč 185,- Kč 

měsíční 6 300,- Kč 6 150,- Kč 6 150,-Kč 5 550,- Kč 

 

Změna úhrady za ubytování: naposledy se zvyšovala úhrada za ubytování 1. 2. 2019.  

 

 

 

Stravování  

 

Kapacita kuchyně je 200 porcí denně, strava je zajištěna celodenně – 4 jídla, u diabetiků 5 jídel. 

Strava se podává v hlavní jídelně a v jídelničkách na jednotlivých domácnostech. 

 

Náklady na stravování  

stravovací jednotka za stravu normální  

    81,- Kč + režijní náklady 73,- Kč = 154,- Kč, měsíční náklady – 4.620,- Kč  

 

stravovací jednotka za stravu diabetickou  

92,- Kč + režijní náklady 78,- Kč = 170,- Kč, měsíční náklady – 5.100,- Kč 

 

Konzultace stravy probíhá na stravovací komisi. Jídelníček sestavuje kolektiv kuchařek  

a schvaluje jej praktický lékař uživatelů. 

 

Změna úhrady za stravování: naposledy provedena v roce 2018. V roce 2020 ke změně úhrady 

stravování nedošlo. 

 
 
Změny v organizaci, které byly zavedeny na základě implementace Regionálních karet JMK 

 

V souvislosti se zavedením regionálních karet JMK probíhala v roce 2020 v zařízení Srdce 

v domě, p. o., Klentnice změna pracovních postupů patřících do Standardů kvality, došlo 

k úpravě podkladů pro sociální šetření dle požadavků JMK. Zvýšil se počet zamítnutých 

žádostí o sociální službu  z důvodu toho, že žadatelé nespadali do cílové skupiny DOZP. 
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Sociálně terapeutické, výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti DOZP 

 

Většina aktivit, které byly pro uživatele domova naplánované se uskutečnila, avšak v jiné 

podobě než v uplynulých letech. Z důvodu nezbytných karanténních opatření probíhaly ve 

skupinách, bez návštěv kamarádů z ostatních domovů, podporovatelů a rodinných příslušníků. 

Velmi vyhledávané se staly videohovory s rodinami prostřednictvím aplikace SKYPE. 

Povzbuzujícím momentem bylo interaktivní setkávání s otcem Pavlem, jenž poskytoval 

obyvatelům domova nejen duchovní, ale především psychickou podporu. Aktivizační činnosti 

probíhaly v aktivizačních dílnách i kroužcích nebo individuálně na jednotlivých domácnostech, 

v případě potřeby u lůžka uživatele. Pohybové aktivity uživatelů podpořilo vytvoření nového 

prostoru na cvičení i relaxaci, pro kterou se využívala i stávající relaxační místnost. Větší 

skupina uživatelů měla možnost prožít týdenní dovolenou na Bítově.  

 

Uskutečněné kulturní akce a výlety: 

 

Leden 

Výstava betlémů. 

Únor  

Posezení s harmonikou. 

Duben  

Jarní dílničky s velikonoční tematikou a pečením. 

Velikonoční pomlázka 

Květen  

Dílničky - výroba dekorativních putovních kamínků. 

Pálení čarodějnic – domov Klentnice. 

Červen  

Procházka k Sirotčímu hrádku. 

Chatování, vaření guláše. 

Červenec  

Rozlučkové odpoledne s klienty CHB Lednice. 

Návštěva cukrárny Milovice. 

Prázdninové dny na chatě s grilováním. 

Sběr jahod, zavařování. 

Srpen 

Procházka okolím přehrady. 

Sportovní den v parku. 

Září 

Dovolená na Bítově. 

Návštěva přátel v CHB Lednice. 
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Říjen  

Podzimní výzdoba, výroba dýní. 

Prosinec  

Mikulášská nadílka. 

Vánoční dílnička – příprava vánoční výzdoby. 

Vánoční pečení.  

 
 
 
Kvalita a lidská práva 
 
Počty stížností, obsah stížností, způsoby řešení stížností 
V roce 2020 byly řešeny 2 stížnosti. Jedna stížnost se týkala nevhodného chování klientky 
vůči jiné klientce, tato byla vyhodnocena jako odůvodněná. Ve druhé si klientka stěžovala na 
nevhodné chování zaměstnance vůči její osobě, tato byla vyhodnocena jako neodůvodněná. 
Obě stížnosti byly řádně uzavřeny podle platného postupu uvedeného ve Standardu kvality a  
výsledky předány dotčeným stranám.  
 
Inspekce poskytování sociálních služeb:  
Ve sledovaném roce 2020 proběhla v zařízení Srdce v domě, p. o., Klentnice metodická 
kontrola JMK v souvislosti s implementací regionálních karet JMK, zaměřená na způsob 
provádění sociálního šetření dle Standardu kvality č. 3.  
 
Návaznost na další služby: 
Dle možností a schopností byly v roce 2020 uživateli využívány  kadeřnické, pedikérské služby 
a nákupy v obchodech. V souvislosti s epidemiologickou situací došlo ke zvýšení spolupráce 
s opatrovníky uživatel v oblasti zajišťování jejich potřeb.  
V rámci transformace stávajícího zařízení je nově k 1. 8. 2020 poskytována pobytová sociální 
služba  CHB Lednice pro 12 uživatelů. V problematických situacích s uživateli v oblasti jejich 
psychického a zdravotního stavu byly využívány služby zdravotnických zařízení: LDN – Valtice, 
PL – Černovice a Kroměříž 
 
Zvyšování kvality sociální služby: 
V průběhu roku 2020 v DOZP došlo po přestěhování 12 uživatelů do chráněného bydlení 
Lednice ke snížení počtu lůžek na některých pokojích. Vybudovala se nově kancelář pro 
sociální pracovníky v hlavní budově tak, aby měli možnost kontaktu se sociálními pracovníky 
jak všichni uživatelé, tak zaměstnanci.  
Hodnocení, kontrola kvality sociální služby a cílů organizace  byla prováděna průběžně po 
celý rok 2020 a to formou předávání informací při každodenním předání služby, na poradách 
vedení, na  schůzkách s opatrovníky a na pravidelných schůzkách multidisciplinárního týmu 
pracovníků. Průběžně nebo maximálně po půl roce byly vyhodnocovány a aktualizovány 
plány péče  a individuální plány uživatelů. Jedenkrát v roce vždy na začátku roku 
následujícího dále probíhá hodnocení kvality sociální služby formou vyhodnocení dotazníků 
od samotných uživatelů a také opatrovníků. 
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I.2 Sociální část CHB Mikulov 
 
Kapacita zařízení:    12 
Počet sociálních šetření   0 
Počet nových uživatelů:   0  
Ukončení pobytu:    0 
Evidence odmítnutých žadatelů:  0 
Aktuální stav žádosti:    0 
Změny v organizaci:    snížení stavu aktivizačních pracovníků 
      ze 7 na 5 pracovníků 
 
 
Sociálně terapeutické a vzdělávací činnosti: 
      11 uživatelů je zaměstnáno na dohody o   
                                pracovní činnosti,  

sami uklízí, perou, vaří, nakupují,  
starají se o exteriéry i interiéry zařízení,   
pěstují zeleninu - zavařují 

 
 
Kvalita a lidská práva: 
  Stížnosti:  0 
  Inspekce: 0 
 
Návaznost na další služby:    
  
Přechod uživatelů do jiného typu služeb:  0 
Kontakt uživatelů na další  služby:      uživateli jsou využívány všechny        
                    dostupné služby ve městě Mikulov  
      Uživatelé dokupují svůj vlastní nábytek 
      
Úpravy mater. a tech. vybavení: Na svých jednolůžkových pokojích si klienti 

dokupují do osobního vlastnictví    svůj vlastní 
nábytek, TV………..    
  

Způsob hodnocení a kontroly:  
Kontroly jsou prováděny v oblasti : kontrola pracovní doby, kontrola dodržování BOZP, a PO, 
kontrola individuálního plánování, kontrola dodržování metodických postupů a standardů 
kvality, kontrola týdenní a denní realizace činností, dodržování odpovědného plnění 
pracovních povinností. 
Zvyšování kvality sociálních služeb ( standard č.15 ): 
 
Pravidelné supervize ( 4x /rok ) 
Pravidelné porady vedení organizace ( 1x/týden ) 
Pravidelné porady zaměstnanců ( 1x/měsíc ) 
Pravidelné ranní schůzky zaměstnanců ( každý den ) 
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Pravidelné schůzky s uživateli ( 1x/týden ) 
Hodnocení zaměstnanců ( 1x/rok ) 
Individuální plánování služby s uživatelem (průběžně dle potřeb klienta) 
Pohovory s uživateli při řešení problematických situací a pomoc při jejich řešení  
   
 
 

 
I.2. Sociální část CHB Lednice 
 
Kapacita zařízení:    12 
Počet sociálních šetření   0 
Počet nových uživatelů:   0  
Ukončení pobytu:    0 
Evidence odmítnutých žadatelů:  0 
Aktuální stav žádosti:    0 
  
 
 
Změny v organizaci:    Zahájení služby od 1.8.2020 
 
Sociálně terapeutické a vzdělávací činnosti: 
      10 uživatelů chodí do zaměstnání, kdy 
                                                          jeden klient je zaměstnán na základě   
                                                       pracovní smlouvy a devět uživatelů na  
                                                          dohodu o pracovní činnosti.    
                                                          Sami uklízí, perou, vaří, nakupují,  

starají se o exteriéry i interiéry zařízení,    
pracují na zahradě   

Kvalita a lidská práva: 
  Stížnosti:  0 
  Inspekce: 0 
 
Návaznost na další služby:    
  
Přechod uživatelů do jiného typu služeb:   12 uživatelů přestoupilo v rámci  
                                                                   transformace z DOZP Klentnice do  
                                                                  Chráněného bydlení Lednice. 
 
Kontakt uživatelů na další  služby:      Uživateli jsou využívány všechny            
                 dostupné služby ve městě Lednice  
       Klienti dokupují svůj vlastní nábytek 
      
Úpravy mater. a tech. vybavení: Na svých jednolůžkových pokojích si uživatelé 

dokupují do osobního vlastnictví    svůj vlastní 
nábytek, TV………..    
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Způsob hodnocení a kontroly:  

Kontroly jsou prováděny v oblasti : kontrola pracovní doby, kontrola dodržování BOZP, a PO, 

kontrola individuálního plánování, kontrola dodržování metodických postupů a standardů 

kvality, kontrola týdenní a denní realizace činností, dodržování odpovědného plnění 

pracovních povinností. 

Zvyšování kvality sociálních služeb ( standard č.15 ): 

 

 

Pravidelné supervize 

Pravidelné porady vedení organizace ( 1x/týden ) 

Pravidelné porady zaměstnanců ( 1x/měsíc ) 

Pravidelné ranní schůzky zaměstnanců ( každý den ) 

Pravidelné schůzky s uživateli ( 1x/týden ) 

Hodnocení zaměstnanců ( 1x/rok ) 

Individuální plánování služby s uživatelem ( průběžně dle potřeb klienta 

Pohovory s uživateli při řešení problematických situací a pomoc při jejich řešení  

   

 

I.3 Zdravotní péče a rehabilitace 
 
Zdravotní péče uživatelů je zajišťována společností Všeobecný lékař s hlavním sídlem 

v Benešově. Společnost Všeobecný lékař je sdružení praktických lékařů a působí prakticky po 

celé České republice. Naše zařízení navštěvuje MUDr. Papaj Ondřej, vždy ve čtvrtek od 13.00 

hodin. Dle aktuálního stavu uživatelů je možná návštěva po domluvě kdykoliv. 

Psychiatr MUDr. Havlíková Pavla ordinuje v našem zařízení 1 x za měsíc.  Při zhoršení 

psychického  stavu nebo psych. ataky u uživatelů je možná telefonická konzultace s PA 

Hustopeče, kde má MUDr. Havlíková ordinaci. V akutních případech je možná návštěva 

s uživateli  přímo v  ordinaci lékařky na poliklinice v Hustopečích. 

Neurolog MUDr. Běhůnková Hana ordinuje v ambulanci v Mikulově, kam naši uživatelé jezdí 

na vyšetření dle  aktuálního stavu a na kontrolní vyšetření dle potřeby. Při akutních stavech 

je možná návštěva ordinace po domluvě kdykoliv během ordinačních hodin. 

Gynekolog MUDr. Novotná Lenka ordinuje v ambulanci v Mikulově, kam naše uživatelky 

dojíždí na vyšetření a pravidelné kontroly, u ležících a imobilních uživatelek se provádí 

vyšetření na lůžku přímo v našem zařízení, vždy po dohodě s lékařkou. Toto vyšetření 

provádí MUDr. Hortvíková Eva. 

Naši uživatelé navštěvují stomatologickou ambulanci - MUDr. Masalitina Natalia, ambulance 

se nachází  na poliklinice v Břeclavi a MUDr. Hálka Lubomír, ambulance se nachází v  zařízení 

MAXIDENTAL Břeclav. Do obou ordinací jezdí uživatelé na pravidelné prohlídky i na vyšetření 

a ošetření dle aktuálního stavu. 
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Pokud uživatelé potřebují odborné vyšetření na základě doporučení lékařů, navštěvují 

odborné nebo specializované ambulance lékařů mimo zařízení. 

Předepisování léků /elektronickými recepty/ je zajištěno cestou praktického lékaře a 

odborných lékařů – psychiatra, neurologa, gynekologa, popřípadě jinými odbornými lékaři. 

Předepisování zdravotních pomůcek dle potřeby uživatelů na poukazy je zajišťováno cestou 

praktického lékaře, neurologa, ortopeda. 

Ve zdravotnických zařízeních bylo hospitalizováno  celkem 14 uživatelů, s následnou 

rehabilitační péčí na ošetřovatelských lůžkách u některých uživatelů. Délka hospitalizace 

činila celkem 309 dnů. Naši uživatelé byli ošetřováni v nemocnici Břeclav na odděleních 

chirurgie, ortopedie, neurologie , urologie, interním , infekčním a plicním, v  nemocnici 

v Brně – Bohunicích, v nemocnici Valtice, v PN Kroměříž a v PN Černovice. 

V roce 2020 zemřela jedna uživatelka, do zařízení byli přijati 2 uživatelé, zařízení trvale 

opustili 2 uživatelé. 

Dekubity se u našich uživatelů vyskytly pouze v jednom případě, a to po hospitalizaci  

v nemocnici. U uživatelů, se zvýšenou potřebou pobytu na lůžku, používáme antidekubitní 

matrace. 

Rehabilitační oddělení ani rehabilitačního pracovníka nemáme, s uživateli provádíme 

kondiční cvičení v rámci možností, chodí na vycházky, výlety a podobně. 

Pro imobilní uživatele jsou vytvořeny bezbariérové nájezdy k jednotlivým budovám a uvnitř 

budovy je zřízen výtah. K dispozici máme také bezbariérovou schodišťovou plošinu. 

Koupelny jsou vybaveny zvedacími vanami a pojízdným zvedákem. Na domácnostech jsou 

sprchovací kouty i toalety s možností bezbariérového přístupu s invalidním vozíkem. 

V našem zařízení používáme zábrany k lůžku pro vybrané uživatele k zajištění bezpečnosti 

proti pádu, po dohodě s praktickým lékařem a to ve dne i v noci. O této skutečnosti je veden 

záznam. 

 
 

II. Plnění úkolů v personální oblasti 

 

Struktura a počty zaměstnanců 

 

Dne 1.8.2020 byla zahájena činnost nové služby, Chráněného bydlení Lednice, od tohoto data 

sem byly přesunuty čtyři úvazky pracovníků v sociálních službách a jeden úvazek PSS, 

vedoucího služby, kteří byli přijati od 1.1.2020 a dosud zařazeni v DOZP Klentnice. Zároveň se 

přesunuly do nové služby dva úvazky z Chráněného bydlení Mikulov, kde skončil k 31.7.2020 

nepřetržitý provoz. 

K 31.12.2020 bylo v organizaci zaměstnáno celkem 86 zaměstnanců ve stejném počtu úvazků. 

Z celkového počtu úvazků náleží 72 DOZP v Klentnici, 6 úvazků Chráněnému bydlení Mikulov 

a 8 úvazků Chráněnému bydlení Lednice. Nákladově je rozpočítávána poměrná část nákladů 

na platy čtyř pracovníků THP, jednoho pracovníka údržby a jednoho sociálního pracovníka 
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(celkem 0,5 úvazku nepřímé péče a 0,1 úvazku přímé péče) DOZP k nákladům CHB Mikulov a 

stejný podíl k nákladům CHB Lednice 

V průběhu roku 2020 se neměnil počet zaměstnanců, popř. pracovních úvazků na žádném 

úseku organizace.  

 

Struktura organizace měla následné členění: úsek zdravotní péče, úsek sociální práce, úsek 

sociální péče, ekonomický úsek, provozní úsek a stravovací úsek. 

 

Struktura a počty zaměstnanců podle jednotlivých kategoriích a pohyb zaměstnanců v roce 

2020 jsou uvedeny v příloze. 

 

Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období 

(viz příloha OSV) 

 

Průměrné platové třídy, průměrné platy za sledované období 

 

Členění zaměstnanců podle jednotlivých kategorií, průměrné platové třídy, platy zaměstnanců 

za sledované období a rozbor čerpání mzdových prostředků podle jednotlivých složek platu 

jsou uvedeny v příloze „Personalistika“. 

 

Počet úvazků v jednotlivých typech služeb, poměr PP/NP 

(viz. příloha „Personalistika“) 
 

Příplatky za vedení 

 

Zvláštní příplatky dle skupin a funkcí 

 

Zvláštní příplatky jsou poskytovány v souladu s NV č. 341/2017 Sb., ve znění pozd. změn a 
doplňků, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a Směrnicí 
organizace č. 1/2019.  
 
Rozbor příplatků za vedení dle pracovních funkcí a počtu podřízených zaměstnanců je 
vypracován v příloze „Příplatky za vedení“. 
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Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy 
 
Bylo provedeno pravidelné školení všech zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce, ochrany 

zdraví při práci a požární ochrany externím bezpečnostním technikem. 

Bezpečnostní technik provádí pravidelné kontroly bezpečnosti práce. 

Dle daných zákonů jsou prováděny ve stanovených lhůtách revizní zprávy zařízení, strojů a 

nářadí.  

Je zpracována kategorizace prací v zařízení. V důsledku epidemiologické situace v roce 2020 

byla v organizaci aplikována a důsledně dodržována proticovidová opatření a zajištěno 

dostatečné množství ochranných pomůcek pro zaměstnance. 

 

Zaměstnavatel vede evidenci záznamů o úrazu v listinné formě dle NV č. 201/2010 Sb., 

v platném znění.  

Ve sledovaném období roku 2020 jsou evidovány dva pracovní úrazy s pracovní neschopností, 

bylo evidováno jedenáct pracovních úrazů bez pracovní neschopnosti.  

V průběhu roku byly zaznamenány také tři nepracovní úrazy. 

 

 

 

 

III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření 
 

III. 1. Výnosy  ( příloha Zásad č.15) 

Tržby z prodeje služeb  

 - úhrady od uživatelů za ubytování                                          7.554.071,00 Kč 

   z toho:        DOZP        6.246.191,00 Kč                 

                        CHBM          922.320,00 Kč 

                        CHBL            385.560,00 Kč 

 - úhrady od uživatelů za stravu (pouze klienti DOZP)                5.145.413,00 Kč 

 - příspěvky na péči                                                     11.256.468,00 Kč   

   z toho:       DOZP      10.562.393,00 Kč 

                      CHBM           436.791,00 Kč 

                      CHBL             257.284,00 Kč 

Celkem tržby z prodeje služeb od úhrad uživatelů činí          23.955.952,00 Kč 

Podíl tržeb za úhrady od uživatelů na celkových příjmech činí 36,11 % 

Úhrady od uživatelů, tj. úhrady nákladů na stravu a ubytování :   12.699.484,00 Kč / rok 
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Příspěvek na péči –  
Domov pro osoby se zdravotním postižením: 
stupeň závislosti          částka/měsíc      průměrný počet uživatelů za rok 2020     počet 
klientů 

I.                          880,-                            3,4                                                           3 
II.                       4.400,-                          17,3                                                         15 
III.                       8.000,-                          27,6                                                         24 
IV.                     13.200,-                          51,7                                                         45        

  
Chráněné bydlení Mikulov: 
stupeň závislosti        částka/měsíc        průměrný počet uživatelů za rok 2020      počet 
klientů 

I.                           880,-                           50,0                                                        6 
II.                        4.400,-                           41,6                                                        5 
III.                        8.800,-                            8,4                                                         1 
IV.                       13.200,-                           0,0                                                         0 

 
 
 
 
 
Chráněné bydlení Lednice ( od 1.8.2020) 

I.                           880,-                            50,0                                                         6 
II.                        4.400,-                            16,7                                                         2 
III.                        8.000,-                            25,0                                                         3 
IV.                      13.200,-                              8,3                                                         1 
 
- průměrný počet uživatelů se sníženou úhradou za pobyt za sledované období 19 
- průměrná měsíční výše rozdílu mezi plnými a sníženými úhradami za pobyt od 

uživtelů za sledované období: 17 169 Kč/měsíc na 19 uživatelů. 
 
 
Příspěvková organizace poskytuje fakultativní služby. 

- Příjem z fakultativní služby                                                 60 tis. Kč 

(z důvodu epidemie koronaviru COVID-19 nebyly poskytovány některé fakultativní 

služby) 

- Tržby od zdravotních  pojišťoven                                    1.306 tis. Kč 

pojišťovna VZP, Vojenská ZP, Česká průmyslová ZP a ZPMV - vykázáno více úkonů 

hrazených ZP, včetně vykazování testů na COVID-19 

- Tržby za stravné zaměstnanců                                           329 tis. Kč 

              (vlastní důchodci a zaměstnanci)   

-  Příspěvek na stravné pro zaměstnance z FKSP              150 tis. Kč 

- Tržby za prodej vlastních výrobků                                       18 tis. Kč 

(vzhledem k epidemii koronaviru COVID-19 nebyl prodej výrobků z pracovních terapií  

 na velikonočních a vánočních jarmarcích v Klentnici a Mikulově.) 
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- Výnosy z pronájmu                                                                29 tis. Kč 

(pachtovné za pronájem pozemků a nájemné za pronájem 

 nebytových prostor-sklepy) 

- Ostatní výnosy z činnosti                                                     465 tis. Kč 

( z toho: likvidace přepáleného oleje 1 tis. Kč, přijaté věcné dary v celkové částce 464 

tis. Kč)  

- Příspěvek na provoz z JMK neúčel.určený                                        6.164 tis. Kč 

- Příspěvek z JMK účelově určený                                                            108 tis. Kč 

(na havarijní opravu vzduchotechniky v kuchyni a havarijní oprava čerpadla a ventilu 

na ČOV) 

- Příspěvek na provoz účelově určený z JMK §101a                        22.951 tis. Kč 

- Příspěvek na provoz účelové určený z JMK §105                             5.805 tis. Kč 

- Příspěvek účel.určený z JMK -dovybavení CHBL                                  480 tis. Kč 

- Program podpory C+D+ odměny SZP ze SR                                       2.580 tis. Kč     

- Program podpory E ze SR                                                                      1.445 tis. Kč 

-              

- Rozpuštěný transfer (CHBM + CHBL)                                                     498 tis. Kč 

 

- Použití rezervního fondu na další rozvoj své činnosti                           4 tis. Kč 

 

 
Celkové výnosy za rok 2020                                                                66.348 tis. Kč 
Celkové plnění rozpočtu v oblasti výnosů za rok 2020                        100 % 
 
Z celkových výnosů :  výnosy DOZP                                          57.474.927,37 Kč 
                                       výnosy chráněné bydlení Mikulov        5.785.686,17 Kč 
                                       výnosy chráněné bydlení Lednice         3.087.781,10 Kč 
 
 
 
 
 

III. 2. Náklady   (příloha č. 16) 
 
Spotřeba energií celkem                                                                       2.043 tis. Kč 
z toho : 
elektrická energie                                                                                   1.065 tis. Kč 
zemní plyn                                                                                                    978 tis. Kč  
vzhledem k příznivému zimnímu období nižší spotřeba zemního plynu  
a předpokladu větší spotřeby na nové službě  CHB Lednice  
 
spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek – vody                        338 tis. Kč 
  
spotřeba materiálu-čistící, prací, desinfekční a úklidové prostředky     519 tis. Kč 
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zvýšená spotřeba v důsledku pandemie COVID-19 
kancelářský materiál + tonery do tiskáren                                                  195 tis. Kč 
zdravotnický materiál                                                                                      142 tis. Kč 
nárůst spotřeby zdravotnického materiálu vzhledem v koronavirové 
epidemie Covid-19 (testy na covid-19, jehly, pipety) 
na pracovní terapie a na sportovní a kulturní akce uživatelů                       92 tis. Kč 
(menší spotřeba materiálu a surovin na zajištění kulturních akcí a sportovních  
akcí pro uživatelů domova v důsledku nouzového stavu koronavirové epidemie) 
materiál na běžnou údržbu                                                                            487 tis. Kč 
(vyčerpáno na spotřební materiál pro běžnou údržbu, prováděnou převážně našimi 
zaměstnanci)                                                                        
spotřeba PHM  (nafta, benzín, olej – menší spotřeba PHM)                     88 tis. Kč 
spotřeba noviny, časopisy, knihy, tisk                                                           22 tis. Kč 
spotřeba potraviny                                                                                      3.191 tis. Kč 
spotřeba nádobí, drobné kuchyňské potřeby, DDHM                              425 tis. Kč 
(dovybavení nové služby CHB Lednice) 
spotřeba prádla                                                                                                 112 tis. Kč 
(nákup prostěradel, povlaků na postele, peřiny a polštáře do covid zóny) 
 
celkem čerpání materiálu     5.273 tis. Kč  –  plnění rozpočtu u materiálu 107 %. 
 
Náklady z drobného dlouhodobého majetku                                             1.434 tis. Kč 

 
 
Informace o provedených opravách 
 
Opravy a údržba budov celkem  279 tis. Kč 
Z toho:  

- Výměna oken na 2.domácnosti (12 ks oken)                     166 tis. Kč 
- Výměna oken dílny údržbářů                                                  41 tis. Kč 
- Oprava sprchového koutu                                                       32 tis. Kč 
- Oprava zdiva v interiéru prádelny                                          30 tis. Kč 
- Oprava šindele na střeše hlavní budovy                                10 tis. Kč 
 

                          
malířské práce celkem  398 tis. Kč  
provedeno malování pokojů, chodeb, pracoven a sociálních zařízení, 
malování kuchyně , včetně přípraven potravin a výdeje jídel,   
interiéru  a nátěr a oprava fasády na dvou hlavních budovách 
 
opravy a údržba dopravních prostředků celkem 78 tis. Kč           
pravidelný servis, údržba a opravy osobních vozidel, 
včetně výměny olejů, přezutí a výměny pneumatik na OA 
Renault, Fiat, Kia ceed, Š Fabia, Dacia Dokker , Š Octavia, čištění interiéru vozidel 
a servis traktoru,  
oprava elektroinstalace na OA Fiat, opravy ostřikovačů a krytky světla na OA Š Octavia 
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Údržba zahrady a parku celkem 40 tis. Kč 
arboristické práce v parku- ořez stromů  
 
Opravy elektrické instalace, včetně revizí   celkem  100 tis. Kč 
 z toho byla provedena oprava elektroinstalace v prádelně, na 2.domácnosti  
a správní budově, revize el. instalace,                                                          34.573,- Kč 
oprava osvětlení kancelář soc. pracovníci, jídelny a pracovny klientů   62.772,- Kč 
oprava osvětlení  na CHBM                                                                               2.423,- Kč 
  
opravy vodoinstalace                     6 tis. Kč 
výměna trojcestného ventilu a oprava odpad. potrubí WC na 1.domácnosti 
 
ostatní běžné opravy celkem    259 tis. Kč 
a to:  
oprava antén. systému na DVBT2 na DOZP, 
oprava posuvných brán, včetně dálkového ovládání a domovního zvonku u horní brány. 
Opravy a výměny podlahových krytin v kanceláři soc. pracovníků a ved. provozu, oprava 
stínící techniky-žaluzií, sítí do oken, oprava trafostanice-pojistky, oprava zídky u chaty,  
oprava čerpadla v kotelně, havarijní oprava odpadního potrubí, čištění kanalizace-kuchyň. 
Oprava STA-přechod na DVBT2 na CHBM. 
 
připojení distribuční sítě el. soustavy na CHBL                                                             20 tis. Kč 
havarijní oprava vzduchotechniky v kuchyni  (účel. příspěvek na provoz)               50 tis. Kč  
havarijní oprava čerpadla a ventilu na ČOV  (účel. příspěvek na provoz)                 58 tis. Kč 
 
   
Oprava strojů a zařízení včetně revizí  celkem  260 tis. Kč 
Z toho : 
Opravy kuchyňského zařízení: škrabky brambor, chladící zařízení – těsnění a chlazení, 
oprava kuchyň. kotle- regulátor a diagnostika, servis varného plyn.kotle, myčky nádobí,  
oprava elektrického sporáku, konvektomatu- trafo, servis vzduchotechniky 
celkem   44.443,- Kč 
 
Opravy  a údržba v prádelně:  průmyslové sušičky, údržba praček ,  
oprava pračky – výpustný ventil,             celkem  10.782,- Kč 
 
Opravy v kotelnách- revize spalinových cest, servis plynových kotlů a zařízení, 
revize plynových zařízení, oprava plyn.kotle - nastavení teplé vody,  
celkem  30.355,- Kč 
 
Údržba, servis, opravy výtahu+ odborná zkouška výtahu, oprava tlačítek a osvětlení  
v kabině výtahu a řídící desky, včetně naprogramování výtahu 
celkem 61.370,- Kč 
 
Servis a  revize náhradního zdroje – motorgenerátoru ( profylaktická kontrola MTG) 
a výměna chladící směsi                           celkem 26.857,- Kč 
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revize ARJO zařízení (myčky podlož. mís, sprch. panel) a el. postelí,       celkem 36.118,- Kč 
 
Ostatní opravy a údržba: seřízení motor. pily,  oprava robotu -cvičný byt,  
oprava tiskárny- startér, seřízení, podavač papíru, servis invalidní plošiny, 
oprava mobil.telefonu, revize signalizačního zařízení, revize hydrantů a HP, 
servis zahradní techniky, servis šicího stroje, 
Celkem      49.821,- Kč 
 
 
Celkem čerpání nákladů na opravy  1.548 tis. Kč  -  plnění  104 %. 
Byly prováděny havarijní a nutné opravy a údržba majetku, výměna oken, 
nátěr a oprava fasády na dvou hlavních budovách,  
včetně stanovených revizí. 
 
Cestovní náhrady                                                       19 tis. Kč 
(nižší čerpání na tuzemské cesty a neuskutečněná zahraniční cesta z důvodu  
koronavirové epidemie Covid-19) 
 
Náklady na reprezentaci                                            9 tis. Kč 
 
Ostatní služby celkem      1.682 tis. Kč 
z toho : 

- Telefonní hovory mobilní a pevná linka, internet                                                   79 tis. Kč 
- Poradenské a právní služby, ,služby všeobecného lékaře, účetní audit            369 tis. Kč                                          
- Údržba a servis software, Asseco, Iresoft – Cygnus  správa sítě CDC Data       379 tis. Kč 
- Servis a pravidelná údržba ČOV + rozbory vody                                                    188 tis. Kč 
- Ostatní poplatky rozhlas, televize, drobné poplatky za služby, skartace, deratizace, 

             dopravné klientů na rekreaci, poplatky Cejiza, doprovod při rekreaci klientů, 
              poštovní poplatky apod.                                             celkem                                 150 tis. Kč 

- bankovní poplatky                                                                                                        31 tis. Kč 
- revize BOZP a PO , měření emisí, STK                                                                       22 tis. Kč 
- stočné CHB Mikulov, CHB Lednice                                                                             61 tis. Kč 
- dodavatelské stravování –zaměstnanci CHB Mikulov, CHB Lednice                   92 tis. Kč 
- kulturní a sportovní akce pro klienty                                                                        20 tis. Kč  

                 (slavnostní otevření  CHB Lednice)       
- Likvidace komunálního a nebezpečného odpadu                                                181 tis. Kč 
- Ostatní drobný nehmotný majetek                                                                        110 tis. Kč 

( licence office, Win Pro 10 32- bit) 
 
Ostatní náklady z činnosti   celkem         16 tis. Kč 
Pojištění odpovědnosti vozidla: sociální auta Dacia Dokker + havarijní pojištění Š Fabia 
celkem  16.156,- Kč 
 
Osobní náklady celkem    52.437 tis. Kč 
 
Mzdové náklady – hrubé platy zaměstnanců                                       36.226 tis. Kč 
Náhrady platu za dočasnou pracovní neschopnost                                  684 tis. Kč 
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Mzdové náklady OON  (dohody o provedení práce)                                 150 tis. Kč 
Zákonné sociální pojištění (SP+ZP)                                                          12.263 tis. Kč     
Náklady na povinné úraz.pojištění zaměstnanců                                       152 tis. Kč 
 
Zákonné sociální náklady  celkem                                                              2.962 tis. Kč 
Z toho:  zákonné soc.náklady – FKSP                                                             738 tis. Kč 
Závodní preventivní péče                                                                                   33 tis. Kč 
Ochranné pracovní pomůcky                                                                       2.078 tis. Kč 
Vysoké náklady na OOPP z důvodu prokázaného výskytu 
koronavirové epidemie COVID-19 
Náklady na odborný rozvoj zaměstnanců                                                    112 tis. Kč   
            
Odpisy dlouhodobého majetku                                               celkem     1.548 tis. Kč           
 

Celkové náklady za rok 2020                         66 348 tis. Kč 
Celkové plnění v oblasti nákladů                          100 % 
 
Z celkových nákladů : 
 Náklady DOZP                                                57.474.927,81 Kč    
 náklady CHBM                                                  5.785.686,17 Kč 
 náklady CHBL                                                    3.087.780,66 Kč 
 
Příspěvková organizace měla za rok 2020 vyrovnaný výsledek hospodaření  
 
 
Nákladovost na lůžko za DOZP+CHBL          50.978,-Kč / měsíc  
nákladovost na lůžko v DOZP+CHBL je vypočtena na 99 uživatelů,  
od 1.8.2020 přechod 12 klientů do nové služby CHB Lednice 

Nákladovost na lůžko za CHBM           40.178,- Kč / měsíc 
Nákladovost na lůžko za DOZP, CHBL, CHBM         49.811,- Kč / měsíc 
 
 

 
III.3.  Finanční majetek 

 
Stavy na bankovních účtech: 
Provozní účet č. 5837651/0100                                          zůstatek              8.934.159,43 Kč 
Účet FKSP č. 107-5837651/0100                                         zůstatek                  707.100,07 Kč 
Osobní účet uživatelů č. 20001-5837651/0100                   zůstatek            1.151.510,99 Kč 
 
Účet FKSP 
Stav mezi bankovním a účetním stavem FKSP je rozdílný o zůstatek v pokladně FKSP, 
odvod z přídělu hrubých platů, příspěvek na stravné a poplatek KB,  
Účetní stav účtu 412 ….                                                           766.534,07 Kč 
Bankovní stav účtu 243….                                                       707.100,07 Kč 
Zůstatek v pokladně FKSP účet 261 0200                                 2.760,00 Kč 
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Předpis odvodu z hrubých platů                                              66.162,00 Kč 
Předpis příspěvku na stravné                                                      - 9.548,00 Kč 
Poplatek KB za 12/2020                                                                               60,00 Kč 
 
Ceniny celkem  1.805,00 Kč 
Stav cenin z toho: 

- poštovní známky                                                                   1.805,00 Kč 
 
 
 
 
 

III.4.  Pohledávky a závazky  (příloha č. 17) 
 
Pohledávky celkem                                                                     234.293,44 Kč 
Z toho: VZP, Vojenská ZP, ČPZP, ZPMV                                    192.145,41 Kč 
Zál.odběr břeclav.deník, verlag dashofer,                                 13.196,00 Kč 
Zál.okna Macek-výměna vrata a okna                                           23.440,00 Kč 
Pohledávky za zaměstnanci                                                               5.512,00 Kč 
 
 
 
Závazky celkem                                                                                                 6.819.769,00 Kč 
Z toho: dodavatelské faktury-plyn, elektřina, tf., ostatní materiál, 
služby, opravy a údržba                                                                                      903.0725,98 Kč 
dodavatelské faktury za potraviny                                                                    101.486,62 Kč 
závazky vůči instituci zdravotního pojištění – zaměstnanci                         143.855,00 Kč 
závazky vůči instituci zdravotního pojištění – organizace                            287.635,00 Kč 
závazky vůči instituci sociálního zabezpečení – zaměstnanci                      207.771,00 Kč 
závazky vůči instituci sociálního zabezpečení – organizace                         792.593,00 Kč 
daň z platů zaměstnanců                                                                                    435.695,00 Kč 
dobírka platů zaměstnanců                                                                            2.518.033,00 Kč 
krát. závazky-vratky uživatelům                                                                           49.806,00 Kč 
úraz. pojištění zaměstnanců- Kooperativa                                                        38.730,00 Kč 
přijaté antigenní testy od společnosti AVENIER (nespotřebované)                           209.714,40 Kč 
výnosy příštích období-úhrady ubyt. uživatelů                                                    1.155,00 Kč 
výnosy příštích období- nájemné, pacht za pozemky                                         5.918,00 Kč 
krátkodobé přijaté zálohy na transfery                                                          1.124.304,00 Kč 
 

III.5. Dotace a příspěvky 
 

      
poskytovatel 

dotace  
příspěvku 

účel dotace / příspěvku I / 
P 

Poskytnutá 
částka v Kč 

Vyčerpaná 
částka v Kč 

komentář*
) 
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JMK příspěvek na provoz §101a P 22 950 800,00 
Kč 

22 950 800,00 
Kč 

  

JMK příspěvek na provoz §105 P 5 804 700,00 
Kč 

5 804 700,00 
Kč 

  

JMK bezúčel.přísp.na provoz P 6 164 000,00 
Kč 

6 164 000,00 
Kč 

  

JMK Havarijní oprava 
vzduchotechniky v 
kuchyni 

P 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč  

JMK Havarijní oprava 
čerpadla a ventilu na 
ČOV  

P 65 000,00 Kč 57 696,00 Kč Nevyčerpaná 
částka k 
rozhodnutí 

MPSV  Dotace MPSV-
mimořádné odměny pro 
pracovníky v sociálních 
službách – program 
podpory „C“ 

P 2 262 634,00 
Kč 

2 262 634,00 
Kč 

 

MPSV Dotace MPSV- 
vícenáklady v souvislosti 
s epidemií COVID-19,  
program podpory „D“ 

P 140 565,00 Kč 140 565,00 Kč  

MPSV Dotace MPSV- 
vícenáklady v souvislosti 
s epidemií COVID-19,  
program podpory „E“ 

P 2 562 487,00 
Kč 

1 445 487,00 
Kč 

Nevyčerpána 
částka-vratka  
1 117 000,00 
Kč 

JMK Dotační program MZ -
odměny pro 
zdravotnické pracovníky 
v důsledku epidemie 
COVID-19 

P 176 514,31 Kč 176 514,31 Kč  

JMK  Vybavení komunitních 
služeb drobným 
majetkem 

P 480 000,00 Kč 480 000,00 Kč Z roku 2019 
schváleno 
použití 
v r.2020  

JMK Nákup osobního auta 
5místné 

I 450 000,00 Kč 450 000,00 Kč  

JMK Nákup  myčky 
podložních mís  

I 192 000,00 Kč 179 591,00 Kč Nevyčerpaná 
částka k 
rozhodnutí 

JMK Nákup mix-sprchový 
panel 

I 98 000,00 Kč 96 766,00 Kč Nevyčerpaná 
částka k 
rozhodnutí 

JMK Napojení  organizace  na 
obecní kanalizaci -
zprac.projektu 

I 300 000,00 Kč 66 501,60 Kč Schváleno 
použití 
v r.2021 

JMK  Nákup průmyslové 
pračky 

I 230 000,00 Kč 168 475,00 Kč Nevyčerpaná 
částka k 
rozhodnutí 

JMK Nákup varné plynové 
desky 

I 145 000,00 Kč 99 697,00 Kč Nevyčerpaná 
částka k 
rozhodnutí 
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JMK Nákup elektrického 
varného kotle 

I 125 000,00 Kč 92 589,00 Kč Nevyčerpaná 
částka k 
rozhodnutí 

JMK Nákup elektrického 
varného kotle 

I 125 000,00 Kč 92 589,20 Kč Nevyčerpaná 
částka k 
rozhodnutí 

JMK Výměna plynového kotle I 100 000,00 Kč 74 571,00 Kč Nevyčerpaná 
částka k 
rozhodnutí 

 
Příspěvek na provoz účelově určený  dle §101a na poskytování sociálních služeb  
(DOZP a CHBM) v rámci dotačního řízení pro JMK v oblasti podpory poskytování  
sociálních služeb pro rok 2020                                celkem        22.950.800,00 Kč  
Příspěvek byl čerpán na stanovený účel v žádosti tj. na osobní náklady  
související s poskytováním služeb  
 
Příspěvek na provoz účelově určený dle §105 na poskytování sociálních služeb  
(DOZP a CHBM) pro rok 2020                                       celkem       5.804.700,00 Kč 
tento příspěvek byl vyčerpán v plné výši na stanovený účel v žádosti. 
 
 
Příspěvek na provoz bez účelového určení                  ve výši     6.164.000,00 Kč 
Bezúčelový příspěvek byl vyčerpán. 
 
Příspěvek na provoz účelově určený na havarijní opravu čerpadla a ventilu na ČOV  
                                                                                                  ve výši   65.000,00 Kč   
                                                                                             vyčerpáno  57.696,00 Kč  
Příspěvek na provoz účelově určený na havarijní opravu vzduchotechniky v kuchyni                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                 ve výši   50.000,00 Kč 
                                                                                          vyčerpáno   50.000,00 Kč 
Poskytnuté příspěvky na provoz účelově určené ve výši 115.000,00 Kč  
Nebyly zcela vyčerpány – zůstatek 7.304,00 Kč  
 
Příspěvek na provoz účelově určený s dobou použitelnosti do 31.12.2020 
na vybavení komunitních  služeb drobným majetkem  ve výši  480.000,00 Kč.  
Tento příspěvek byl v roce 2020 vyčerpán. 
 
Dotace z MPSV ČR na úhradu mimořádných odměn na za práci v období aplikací  
opatření proti onemocnění COVID -19 nebo z důvodu vystavení riziku nákazy  
při kontaktu s jinými osobami 
Finanční podpora dotační program „C“ :   výše poskytnuté dotace    2.262.634,00 Kč 
Dotace byla vyčerpána  
  
Dotace z MPSV ČR na úhradu vícenákladů vzniklých v souvislosti s pandemií nemocí 
COVID-19 
Finanční podpora dotační program „D“ : výše poskytnuté dotace 140.565,00 Kč 
Dotace byla vyčerpána 
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Dotace z MPSV ČR na financování zvýšených provozních výdajů vzniklých v souvislosti 
s pandemií nemocí COVID-19 
Finanční podpora dotační program „E“ : výše poskytnuté dotace 2.562.487,00 Kč 
Z poskytnutého dotačního programu „E“ byla vyčerpána částka 1.445.487,00 Kč 
Vratka ve finančním vypořádání činí 1.117.000,00 Kč 
 
Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických 
pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 
Poskytnutá dotace ve výši 176.514,31 Kč  byla vyčerpána 
 
Investiční příspěvky celkem  1.765.000,- Kč z toho: 
 
Investiční příspěvek  -  nákup myčky podložních mís                              192.000,00 Kč                                   
Vyčerpáno 179 591,00 Kč 
Investiční příspěvek -  nákup mix sprchový panel                                     98.000,00 Kč 
Vyčerpáno 96 766,00 Kč  
Investiční příspěvek- nákup průmyslové pračky                                      230.000,00 Kč 
Vyčerpáno 168 475,00 Kč 
Investiční příspěvek – nákup varné plynové desky                                 145.000,00 Kč 
Vyčerpáno  99 697,00 Kč 
Investiční příspěvek – nákup elektrického varného kotle                     125.000,00 Kč 
Vyčerpáno  92 589,00 Kč 
Investiční příspěvek – nákup elektrického varného kotle                     125.000,00 Kč 
Vyčerpáno  92 589,20 Kč 
Investiční příspěvek – výměna plynového kotle v prádelně                 100.000,00 Kč 
Vyčerpáno  74 571,00 Kč 
Investiční příspěvek – napojení organizace na obecní kanalizaci        300.000,00 Kč 
Čerpáno 66 501,60 Kč (za zpracování projektu) 
 
Celkem skutečné čerpání investičního příspěvku z JMK  v částce 1.320.779,80 Kč 
 

III.6. Investice 
 
Pořízení investičního majetku: 
z investičních příspěvků a z investičního fondu p.o. bylo pořízeno: 
nákup osobního auta 5místného                                                             499.000,00 Kč     
nákup mix sprchový panel                                                                           96.766,00 Kč 
nákup průmyslové pračky                                                                          168.475,00 Kč 
nákup varné plynové desky                                                                         99.697,00 Kč 
nákup elektrického varného kotle                                                              92.589,00 Kč 
nákup elektrického varného kotle                                                              92.589,20 Kč 
nákup myčky podložních mís                                                                     179.591,00 Kč 
výměna plynového kotle v prádelně                                                          74.571,00 Kč 
 
celkem pořízení IM v celkové hodnotě                                             1.303.278,20 Kč                                               
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napojení organizace na obecní kanalizaci- zpracování pouze projektové dokumentace 
(nedokončená investiční akce)                                           čerpáno         66.501,60 Kč 
pokračující investiční akce do roku 2021 
 
celkem čerpání na investiční majetek                                                1.369.779,80 Kč                                               
 
 

IV. Autoprovoz 
Druh vozidla Osobní automobil OA-M1-KO Kombi 

Tovární značka: ŠKODA FABIA SEAT DXO 1 FM 5 

Rok výroby: 2001 

Rok pořízení: 2001 

Počet ujetých kilometrů za rok: 3022 km 

Spotřeba za rok: 213,41 litrů nafta 

Průměrná spotřeba: 7,06 l / 100km 

Využití vozidla: za rok 2020 celkem 147 výjezdů, odvoz 
klientů k lékaři, služební cesty, nákupy 
materiálu, lékárna  

Opravy a dovybavení Výměna oleje, filtrů, brzdových destiček a 
kotoučů 9.858,-Kč 

Druh vozidla: Osobní automobil 

Tovární značka: Fiat Ducato 2.3 JTD 15 Combinato 

Rok výroby: 2011 

Rok pořízení: 2011 

Využití vozidla: za rok 2020 celkem 58 výjezdů, odvoz klientů 
na kulturní akce, k lékaři, služební cesty a 
školení zaměstnanců, nákupy, fakultativní 
výlety a rekreace 

Počet ujetých kilometrů za rok: 2797 km 

Spotřeba za rok: 276,61 l nafta 

Průměrná spotřeba: 9,88  l/100km 

Opravy a dovybavení: Výměna oleje, filtrů, brzdových destiček 
8.827,-Kč  

Druh vozidla Osobní automobil 

Tovární značka: Renault Master 

Rok výroby: 2013 

Rok pořízení: 2013 

Využití vozidla: za rok 2020 celkem 66 výjezdů, odvoz klientů 
na kulturní akce, k lékaři, služební cesty a 
školení zaměstnanců, nákupy materiálu, 
fakultativní výlety a rekreace 

Počet ujetých kilometrů za rok: 3490 km 

Spotřeba za rok: 338,51 l nafta 

Průměrná spotřeba: 9,69 l / 100km 

Opravy a dovybavení: Výměna oleje a filtrů 4.628,-Kč 

Druh vozidla Zahradní technika 
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Tovární značka: zemědělský kolový traktor ZKL Zetor 5718 

Rok výroby: 1975 

Rok pořízení: 1975 

Provozní hodiny: 19 MTh  

Spotřeba rok: 133 l nafta  

Průměrná spotřeba: 7,0 l/MTh  

Využití vozidla: Zahrada a příprava pole, orba, diskování, 
úklid parku, zimní posyp komunikací 

Opravy a dovybavení: xxxxxxxxxxxxxx  

Druh vozidla Osobní automobil 

Tovární značka: KIA Sportage 

Rok výroby: 2019 

Rok pořízení: 2020 

Počet ujetých km: 5803 

Spotřeba rok: 525,01 l benzín 

Průměrná spotřeba: 9,04 l/100km 

Využití vozidla: za rok 2020 celkem 65 výjezdů, doprava 
zaměstnanců na školení, porady, jednání  

Opravy a dovybavení: Nové vozidlo bylo zakoupeno za 499.000,-Kč, 
nákup disků se snímači tlaku vzduchu v pneu 
13.000,-Kč 

Druh vozidla Osobní automobil 

Tovární značka KIA Ceed combi 

Rok výroby 2015 

Rok pořízení 2015 

Využití vozidla za rok 2020 celkem 82 výjezdů,  služební 
cesty, lékárna, školení zaměstnanců 

Počet ujetých km za rok 4428 km 

Spotřeba za rok 277 l nafta 

Průměrná spotřeba 6,25 l/100 km 

Opravy a dovybavení Výměna oleje, filtrů, brzdové kapaliny 
5.110,-Kč  

Druh vozidla Osobní automobil 

Tovární značka Dacia Dokker 

Rok výroby 2017 

Rok pořízení 2017 

Využití vozidla Za rok 2020 celkem 143 výjezdů, služební 
cesty, doprava klientů na nákupy a k lékaři  

Počet ujetých km za rok 2035 km 

Spotřeba za rok 169,99 l benzín 

Průměrná spotřeba 8,35 l/100 km 

Opravy a dovybavení xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Druh vozidla Osobní automobil 

Tovární značka Š Octavia 

Rok výroby 2005 

Rok pořízení 2018 
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Využití vozidla celkem 116 výjezdů, služební cesty a školení, 
nákup materiálu, odvoz klientů k lékaři 

Počet ujetých km za rok 6732 km 

Spotřeba za rok 583,01 l benzín 

Průměrná spotřeba 8,66 l/100 km 

Opravy a dovybavení servis s výměnou svíček, olejů a filtrů 6.390,-
Kč 

 

Druh vozidla Zahradní technika 

Tovární značka: Malotraktor Solis 

Rok výroby: 2019 výr. číslo 2197 

Rok pořízení: 2019 

Provozní hodiny: 197 MTh 

Spotřeba rok:  235 l nafta 

Průměrná spotřeba: 1,19 l/MTh 

Využití vozidla: svoz odpadu a prádla, práce v zahradě-
mulčování, plečkování, úklid sněhu 

Opravy a dovybavení: servis s výměnou oleje a filtrů 7.743,-Kč 

 
 
 

 
 

V. Plnění úkolů v oblasti  nakládání s majetkem 
 
Účet 018 0001      stav na počátku sled. Období    141.745,30 Kč 
                                stav na konci sled. Období    208.227,74 Kč 
celkem přírůstek                84.062,44 Kč ( licence -office, Win Pro) 
celkem úbytek - vyřazení  17.580,00 Kč (zastaralé software windows  XP) 
 
účet 021 ….          stav na počátku sled. Období           52.965.867,87 Kč 
                               stav na konci sled. Období            88.445.724,55 Kč 
celkem přírůstek – zařazení bytové domy, komunikace, inženýrské sítě  
a oplocení budov - nová služba CHB Lednice v celkové hodnotě             35.479.856,68 Kč 
 
účet 022 ….        stav na počátku sled. období                                                8.005.740,58 Kč 
                             stav na konci sled. období                                                     9.183.624,53 Kč 
celkem přírůstek  1.514.269,85 Kč 
celkem úbytek          336.385,90 Kč 
 
pořízení IM: 
nákup osobního auta 5místného       499.000,00 Kč     
nákup mix sprchový panel          96.766,00 Kč 
nákup průmyslové pračky        168.475,00 Kč 
nákup varné plynové desky          99.697,00 Kč 
nákup elektrického varného kotle         92.589,00 Kč 
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nákup elektrického varného kotle                                                            92.589,20 Kč 
nákup myčky podložních mís                                                                            179.591,00 Kč 
výměna plynového kotle v prádelně                                                                   74.571,00 Kč 
 
Celková hodnota pořízeného majetku je v částce                                       1.303.278,20 Kč 
 
vyřazení  IM: 
pračka FS Primus                                                      128.625,00 Kč 
sporák plynový                                                    99.529,50 Kč 
varný kotel                                                                 108.231,40 Kč 
Celková hodnota vyřazeného majetku je v částce                                          336.385,90 Kč 
Majetek byl vyřazen z důvodu nerentabilní opravy a značného opotřebení na základě 
rozhodnutí vyřazovací komise a odborných posouzení o stavu majetku. 
Vyřazený majetek byl ekologicky zlikvidován odbornou firmou. 
Vyřazený majetek byl zcela odepsán. 
 
 
Účet 031 ….    stav na počátku sled. období                                                  5.203.118,53 Kč 
                          stav na konci sled. období                                                      5.203.118,53 Kč 
 
 
účet 028 ….     stav na počátku sled. období                                                   9.559.280,34 Kč 
                          stav na konci sled. období                                                     12.251.210,15 Kč 
celkový přírůstek za rok 2020                                                                            2.916.776,18 Kč 
celkový úbytek za rok 2020                                                                                   224.846,37 Kč 
 
 
Celkem vyřazený majetek  v hodnotě     224.846,37 Kč 
DDHM vyřazení:  
Masivní postele + rošty + zábrany, skříně, noční stolky, televize, hydraulický zvedák, 
rotoped, mobilní telefony, tiskárna, židle, skříňky, el. otvírač konzerv, el. ruční šlehač. 
Drobný majetek byl vyřazen rozhodnutím vyřazovací komise a likvidační komise  
na základě vyřazovacích protokolů, odborných a znaleckých posudků a fyzicky nebo 
ekologicky zlikvidován odbornými firmami. 
 
 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek pořízený v roce 2020: 
 
Celkem pořízený majetek v hodnotě                                        2.916.776,18 Kč 
Z toho: 
převod  DDHM z JMK na CHB Lednice                1.440.351,15 Kč 
převod z jiné p.o. (Domovu u lesa Tavíkovice)                     42.236,40 Kč 
přijaté věcné dary                                                                     68.296,00 Kč 
nákup DDHM                                                                             1.365.892,63 Kč 
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DDHM pořízeno:  
Převod DDHM z JMK na CHBL Lednice. 
Dále pořízeno sekačka, vertikutátor, skartovačka, zahradní domek, mobilní telefony, 
chladnička, šicí stroj, zesilovač, mrazničky, sprchová židle, kávovar, TV, slunečníky, úklidové 
vozíky, markýza, stavěcí zvedáky, klimatizace, termosy, toaletní a sprchové křeslo, el. 
polohovací lůžka, lešení, termodisplej, internet. rádio, servírovací vozík, 
regály, mechanický vozík, el. sporák, pojízdné vážící křeslo, trojdílné zástěny,  odsavač pilin, 
kancelářské židle, nerezové police, transportní břišní pásy, zvedák pro imobilní klienty, 
nerezové plato, notebook, rotoped, lůžko Sinclair, tonometr digitální, škrabka brambor, 
čistička vzduchu, vysavač tyčový, tiskárna,  zastřihovač, brašna na notebook, monitor. 
 
Nájemní smlouvy nemovitého majetku: 
p.o. pronajímá nebytový prostor na par.č. 389, firmě Delikomat s.r.o. IČ: 63475260  
se sídlem v Modřících, zastoupena kontaktní osobou Petrou Pechovou, 
na umístění nápojového automatu. 
Dohodnutá částka za umístění automatu činí 2.000,- ročně (100,- nájem+1.900,-provoz.nákl.) 
Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou od 1.1.2015 usnesením Rady JMK č.5625/14/R 83 
ze dne 11.12.2014  
 
Smlouva o zemědělském pachtu par.č.2587/1 orná půda firmě AGRO Měřín, a.s. 
IČ: 49434179 se sídlem Zarybník 516, Měřín, zastoupena ing. Gabrielem Večeřou,  
předsedou představenstva. 
Dohodnuté pachtovné činí 3.000,-  Kč za 1 ha a rok. 
Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou od 1.1.2018  
se souhlasem Rady JMK č.3014/17/R41 ze  dne 23.11.2017 
 
Pronájem sklepu na par.č. 370 - firma Vinařství pod hradem s.r.o.,  
Klentnice 188, IČ:25643223 
Zastoupena Radimem Sokolářem  
Na dobu neurčitou  od 1.1.2018 souhlas usnesením Rady JMK č.3281/17/R46 
ze dne 19.12.2017 
Dohodnutá částka za pronájem činí 12.000,- Kč ročně + cena energie, dle skutečné spotřeby. 
Pronajímatel a nájemce se dohodli, že nájemce v r.2018-2022 investuje do oprav předmětu 
nájmu částku  60.000,- Kč, dle schváleného položkového rozpočtu oprav. 
Částka vynaložená nájemcem na opravy předmětu nájmu se započítá na nájemné  
na období 5ti let. 
 
Pronájem sklepu na par.č. 390  - firma Vinařství pod hradem s.r.o.,  
Klentnice 188, IČ:25643223 
Zastoupena Radimem Sokolářem a Romanou Fetting 
Na dobu neurčitou od 1.8.2017 souhlas usnesením Rady JMK č.1850/17/R24  
ze dne 29.6.2017 
Dohodnutá částka za pronájem činí 25.000,- Kč ročně + cena energie, dle skutečné spotřeby. 
Pronajímatel a nájemce se dohodli, že nájemce v r.2017-2018 investuje do oprav předmětu 
nájmu částku  125.000,- Kč dle položkového rozpočtu. Částka vynaložená nájemcem na 
opravy předmětu nájmu se započítá na nájemné na období 5ti let. 
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Pronájem sklepu na parcela č.389 – Markéta Gelnarová, Luční 171, Hradčany 
Na dobu určitou od 2.1.2020 do 31.12.2020 
Dohodnutá částka za pronájem činí 10.000,- Kč + cena energie, dle skutečné spotřeby 
 
Smlouva o zemědělském pachtu parcela č. 508/2 sad /orná půda o výměře 5136 m2 a 
parc.č.508/6 sad/orná půda o výměře 4923 m2   je uzavřena s firmou Krásná Pálava s.r.o., 
Brno, Cacovická 1595/66a, IČ: 28285069 
Dohodnuté pachtovné činí  3.000,- Kč za 1 ha a rok. 
Smlouva je uzavřena na dobu určitou od 1.11.2019 do 31.10.2020 
 
Smlouva o zemědělském pachtu č.1/2020  parc.č. 508/3 orná půda o výměře 3257 m2 , 
parc.č. 508/4 orná půda o výměře 11081m2 a parc.č. 508/5  orná půda o výměře 4532m2   
je uzavřena s firmou Lilacosta s.r.o., Nádražní 8, Miroslav, IČ: 07225229 
Dohodnuté pachtovné činí  3.000,- Kč za 1 ha a rok. 
Smlouva je uzavřena na dobu určitou od 1.11.2020 do 31.10.2021 
 
Smlouva o výpůjčce: 
Poskytovatel – Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Znojmo, příspěvková 
organizace, IČ:67011748 zastoupena ředitelkou Mgr. Ludmilou Falcovou 
Bezúplatné užívání movitých věcí v celkové hodnotě 102.692,00 Kč 
(pila, soustruh, vrtačka, regály, tkalcovské stavy, židle, lavička, keramická pec,) 
 
 
Pojistné události: negativní 
 

VI.  Peněžní fondy 
 
Fond investiční: skutečná tvorba je tvořena pravidelně měsíčně z odpisů majetku. 
Byla poskytnuta dotace od zřizovatele JMK celkem 1.765.000,00 Kč  
nákup mix sprchový panel                                                   98.000,00 Kč 
nákup průmyslové pračky                                                  230.000,00 Kč 
nákup osobní auto 5místné                                               450.000,00 Kč 
nákup varné plynové desky                                               145.000,00 Kč 
nákup myčky podložních mís                                             192.000,00 Kč 
nákup elektrického varného kotle                                    125.000,00 Kč 
nákup elektrického varného kotle                                    125.000,00 Kč 
výměna plynového kotle v prádelně                                100.000,00 Kč 
napojení organizace na obecní kanalizaci                        300.000,00 Kč 
 
Čerpání IF bylo použito na pořízení dlouhodobého majetku. 
 
Tvorba IF celkem                                                                                    2.814.890,80 Kč 
z toho: 

- Odpisy za rok 2020 činí  1.547.935,00 Kč sníženy o rozpuštěný transfer   
(Chráněné bydlení Mikulov a Chráněné bydlení Lednice)  částku 498.044,22Kč 
příděl do IF            1.049.890,78 Kč 
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- dotace na pořízení IM                                                                         1.765.000,00 Kč 
 

 
Čerpání IF celkem                                                                                              2.461.343,80 Kč 
z toho:  

- Odvod z odpisů do rozpočtu zřizovatele                                              710.000,00 Kč 
             V roce 2020 byl nařízen odvod z odpisů ve výši 710.000,00 Kč 

- nákup osobního auta 5místného                                                           499.000,00 Kč     
- nákup mix sprchový panel                                                                        96.766,00 Kč 
- nákup průmyslové pračky                                                                       168.475,00 Kč 
- nákup varné plynové desky                                                                      99.697,00 Kč 
- nákup elektrického varného kotle                                                           92.589,00 Kč 
- nákup elektrického varného kotle                                                           92.589,20 Kč 
- nákup myčky podložních mís                                                                  179.591,00 Kč 
- výměna plynového kotle v prádelně                                                       74.571,00 Kč 
- napojení organizace na obecní kanalizaci (zpracování projektu)        66.501,60 Kč 
- Vratka z finančního vypořádání z r.2019  do IF JMK                            381.564,00 Kč 

  
Konečný stav investičního fondu činí 958.036,79 Kč 
Investiční fond má finanční krytí 
Fond rezervní: je vytvořen z poskytnutých peněžních darů pro účely plynoucí 
z hlavní činnosti a z výsledku hospodaření. 
Přijaté neúčelově určené finanční dary byly poskytnuty za rok 2020 
v celkové výši    139.000,00 Kč. 
Rezervní fond byl v roce 2020 čerpán na další rozvoj své činnosti 
v částce 3.698,40 Kč  
celkem čerpání RF  3.698,40 Kč 
Konečný stav rezervního fondu činí 1.434.397,45 Kč 
Rezervní fond má finanční krytí. 
 
 
Fond odměn: -   nebyl čerpán  
Konečný stav fondu odměn činí 201.000,00 Kč     
Fond odměn má finanční krytí.           
 
Fond kulturní a sociálních potřeb:  
je tvořen měsíčním přídělem 2% z  čerpání hrubých platů ve výši            738.197,00 Kč 
čerpání celkem                                                                                                    720.922,14 Kč 
 
z toho čerpání na: 
příspěvky na stravné pro zaměstnance                                                         149.632,00 Kč 
životní a pracovní výročí                                                                                    57.000,00 Kč 
penzijní pojištění a přísp.na rekreace, dle směrnice o čerpání fondu      147.850,00 Kč 
kulturní akce                                                                                                         59.440,14 Kč 
vitamíny                                                                                                               307.000,00 Kč 
Zůstatek na fondu kulturních a sociálních potřeb činí 766.534,07 Kč 
Finanční prostředky FKSP jsou vedeny na samostatném účtu v KB a fond má finanční krytí. 
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VII. Inventarizace majetku a závazků 

 
Dne 29.9.2020 byl vydán ředitelem příspěvkové organizace 
 „Příkaz k provedení inventarizace“ 
V tomto příkazu byla stanovena ústřední inventarizační komise a jmenování členů dílčí 
inventarizační komise, dále škodní komise, vyřazovací a likvidační komise. 
Na základě fyzické a dokladové inventury veškerého majetku, ve smyslu zákona č.563/91 Sb.,  
o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a vyhl.č.270/2010Sb., o inventarizaci majetku a 
závazků, ve znění všech pozdějších předpisů a jeho porovnání s inventurní knihou byly 
doplněny zápisy v souladu s inventurními soupisy a uveden konečný stav majetku p.o. 
Členové inventarizační komise provedli řádnou inventarizaci veškerého majetku, závazků, 
pohledávek, pokladen a všech skladů materiálu, finančního majetku klientů a majetku ve 
výpůjčce. 
Fyzická a dokladová inventarizace byla provedena v době od 26.10.2020 do 15.1.2021 
na základě příkazu k provedení inventarizace. 
Na majetkové účty byl připsán pořízený majetek a majetek převedený z JMK (CHB Lednice)  
v celkové hodnotě 39.720.582,71 Kč ( z toho: IM 36.803.906,53Kč a DDHM 2.916.776,18) 
Vyřazení  majetku celkem 561.232,27 Kč   
(z toho: IM   336.385,90 Kč, DDHM  224.846,37 Kč ) 
 
Řádná inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2020 
Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. 
 

VIII. Kontrolní činnost 
  
Kontroly jsou prováděny podle směrnice „Vnitřní  finanční kontrolní systém“ 
Provedení finanční kontroly za rok 2020 
- pokladny provozní a pokladní hotovosti                                         2 x  za rok - bez závad 
- kontrola pokladny FKSP a pokladní hotovosti                                2 x za rok - bez závad 
- kontrola vedení pokladny uživatelů                                                  2 x za rok - bez závad 
- kontrola bezhotovostních prostředků uživatelů                             3x za rok – bez závad 
- kontrola skladu osobních ochranných pracovních prostředků           4 x za rok    
- kontrola skladu prádla                                                                               4 x za rok              
- kontrola skladu všeobecného materiálu                                                 4 x za rok 
- kontrola skladu nádobí a drobných kuchyň.potřeb -DHM                   4 x za rok 
- kontrola skladu potravin                                                                            5 x za rok 
  Při kontrole skladů nebyly zjištěny nedostatky, zůstatky ve skladové evidenci 
  souhlasí se skutečností v jednotlivých skladech 
- kontrola dodržování  BOZP a provozního řádu, používání OOPP 
  a hygien.prostředků                                                                                    1 x za rok 
  nebylo zjištěno porušení dodržování daných předpisů pouze upozornění 
  na správné používání OOPP 
- kontrola telefonních hovorů-pevné linky /evidence služebních i soukromých/      měsíčně 
  Upozornění na řádné zapisování telefonních hovorů - služební i soukromé,  
  včetně hovorů uživatelů 
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- kontrola autoprovozu                                                                              1 x za rok 
  Upozornění na návaznost ujetých km na stav tachometru, 
  řádné doplňování žádanek, včetně podpisů a rozepisování ujetých km po městě 
- kontrola dodržování pracovních povinností- hygiena v provozu    2 x za rok  
   Doporučeno pracovat v souladu se směrnicemi a mimořádnými opatřeními 
- kontrola dodržování hygienických předpisů ve stravování a pracovních činností 
                                                                                                                      10 x za rok  
   Drobné nedostatky byly ihned odstraněny. 
- kontrola evidence osobního majetku uživatelů                                     17 x za rok  
   Neoznačeny a nezapsány osobní věci a majetek uživatele 
  - kontrola dodržování a evidence pracovní doby zaměstnanců         měsíčně   
   Upozornění na řádné značení příchodů a odchodů 
- kontrola evidence ošetřovatelské dokumentace                                3 x za rok  
   Nápravná opatření na přesnost a pravidelnost vedení záznamů v dokumentaci uživatele 
- kontrola uložení léků+ expirační doby, inventura léků                        2 x za rok  
   Zjištěny přebytky léků, které vznikly změnou medikace lékaře a budou použity 
   na další období, léky s prošlou expirací byly vráceny do lékárny k likvidaci 
- kontrola individuálního plánování                                                          7 x za rok  
  Zjištěny nedostatky v provedených záznamech individuálního plánování          
  upozornění důslednou evidenci-  při následné kontrole odstraněno 
- kontrola pracovních povinností                                              11 x za rok   bez závad 
- kontrola pracovních činností a metodických postupů a standardů kvality     5 x  za rok   
upozornění na nedostatky, které byly následně odstraněny.  
- kontrola vedení písemností a týdenní a denní realizace činností     2 x   bez závad 
 
Kontrolní systém splňuje účinnost nastavených finančních kontrol. 
 
Vnější kontroly:       
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR - kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní 
pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného   -  bez závad 
 
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje Brno – hygienické požadavky  
na stravovací provoz   dodržování postupů  založených na principu HACCP   -   bez závad 
         
Audit Ing. František Doležal, Brno    -  ověření účetnictví p.o.                   - bez závad 
 

 

IX.  Epidemie COVID-19   a její dopad na chod příspěvkové 
organizace 

Příspěvková organizace, získala finanční prostředky z dotačních titulů MPSV  na ochranné 
prostředky- jednorázové rukavice, ochranné obleky, ústenky ochranné štíty, brýle návleky, 
dále na bezdotykové teploměry, termodisplej, dávkovače dezinfekce, polštáře,  peřiny, 
provedení plošné polymerové dezinfekce budov, dezinfekce na ruce i plochy  a na 
mimořádné ohodnocení pracovníků v sociálních službách. 
Při velké psychické zátěži zaměstnanců organizace, řešení vlastních zdravotních problémů 
s infekcí SARS – CoV -2, byl zachovaný vysoký standart sociální práce.  
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X. Doplňková činnost 

Organizace nemá žádnou doplňkovou činnost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy OSV 

Personalistika 
Příplatky 
Vlastní tržby 
- Přehled o plnění rozpočtu    (příloha č. 12) 
- Přehled o tvorbě a čerpání fondů               (příloha č. 14)        
- Výnosy      (příloha č. 15) 

   - Náklady      (příloha č. 16) 
- Přehled pohledávek a závazků   (příloha č. 17) 
Tržby zdravotních pojišťoven 
Sociální oblast 

 
  
  
 
V Klentnici dne 24.2.2021     Mgr. Zbyněk Tureček 
                     ředitel příspěvkové organizace 
 
 


