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ZÁKLADNÍ INFORMACE  
 

Název organizace:  Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace 

 

Sídlo:    tř. Bří Čapků 1, 695 01 Hodonín 

IČ:   46937081 

Zřizovatel:  Jihomoravský kraj 

Adresa zřizovatele:  Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno 

 

 

VEDENÍ ORGANIZACE 
 

Statutární zástupce: 

Vladimíra Křížková 

Tel.: 531 010 260, 518 321 834, kl. 104 

E-mail: reditelka@ds-hodonin.cz 

 

Zástupce ředitele: 

 Jaroslava Nováková, mzdová účetní 

 Tel.: 518 321 834, kl. 101 

 e-mail: ucetni@ds-hodonin.cz 

 

Vrchní sestra: 

 Irena Blahová 

 Tel.: 518 321 834, kl. 102 

 Email: vrchnisestra@ds-hodonin.cz 

 

Vedoucí stravovacího provozu   Nutriční terapeut 

 Ludmila Chromá    Iveta Ingrová, DiS. 

 Tel.: 518 321 834, kl. 105   tel. 518 321 834, kl. 105 

Email: stravovani@ds-hodonin.cz  email: nutricni@ds-hodonin.cz 

 

Sociální pracovnice: 

 Mgr. Hana Maňáková  

Vedoucí úseku sociální péče   Mgr. Kateřina Hubalíková 
 Tel.: 518 321 834, kl. 106   Tel. 518 321 834, kl. 112 

 e-mail: ved.socialni@ds-hodonin.cz  email: socialni@ds-hodonin.cz 
  

Účetní   

 Hana Bujáková 

 Tel. 518 321 834, kl. 101 

 e-mail: ucetni.m@ds-hodonin.cz  
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ZHODNOCENÍ ROKU 2020 

Rok 2020 byl tím rokem, na který se nikdy nezapomene – byl to mezník, od něhož se  

bude odvíjet rozpomínání na další události, které nás kdy potkaly, něco jako byl přelom 

letopočtu. Byl to mimořádný rok, který obrátil vzhůru nohama naše konání, myšlení a 

snažení. I v mimořádných podmínkách jsme ale vykonávali svou činnost tak, abychom dostáli 

svému veřejnému závazku a splnili úkoly, které jsme si stanovili. Do konce roku 2020 díky 

společnému úsilí všech zaměstnanců a klientů se do našeho domova nákaza nedostala, a to 

považujeme za svůj největší úspěch. To ostatní je už jen doplnění toho nejdůležitějšího – 

ochrany zdraví a životů. 

Ekonomická stránka služby  se vyvíjela velmi příznivě díky obdržení dotací jak ze 

strany krajského rozpočtu, tak z rozpočtu MPSV. V průběhu roku jsme, díky úspoře nákladů 

zejména za teplo a dobrému vývoji příjmů, mohli po přehodnocení rozpočtu u říjnu 2020 

vrátit zřizovateli částku 1 500 tis. Kč.  

Organizace se podílela na optimalizaci rozpočtu dále těmito způsoby: 

- zvýšením úhrad od klientů od 1. 2. 2020 o 750,- Kč měsíčně, vzhledem k výši 

valorizace důchodů.  Úhrada za ubytování byla stanovena jako maximální podle 

vyhl. 505/2006 Sb., v platném znění 

- průběžnými žádostmi o navýšení příspěvku na péči: během roku 2020 bylo podáno 

18 žádostí o navýšení příspěvku na péči. Z tohoto počtu bylo vyhověno 15 

žádostem, 3 byly ukončeny 

- Získáním darů v celkové výši 260.863,- Kč na pokrytí zdravotnického materiálu a 

potřeb v souvislosti s protiepidemickými opatřeními, na terapeutické pomůcky, 

společenské vyžití klientů 

- Uzavřeli jsme novou smlouvu z Oborovou zdravotní pojišťovnou k úhradě výkonů 

za péči o klienta 

- instalace termoventilů k podpoře úspory nákladů za topení 

 

Další oblastí optimalizace ekonomiky služby bylo především hospodárné vynakládání 

nákladů v oblasti spotřeby materiálu a drobného dlouhodobého majetku, výběrová řízení na 

pořízení majetku a služeb, kterých bylo uskutečněno celkem devět, předchozí schvalování 

nákupů zboží a služeb na poradách vedení, a jejich realizace v míře nezbytně nutné k provozu 

služby. 

Kvalitu personálu jsme posilovali vzděláváním, zejména přímé péče, které se 

uskutečnilo převážně v zařízení formou seminářů na klíč, webinářů, stáží a školicích akcí. 

Předepsaný rozsah vzdělávání pracovníků v přímé péči byl naplněn. Zaměstnanci plnili 

během roku celou řadu nových úkolů v souvislosti s realizací protiepidemických opatření, za 

které byly oceněny mimořádnou dotací MPSV na jejich odměny. Dále bylo 14 vybraných 

pracovníků odměněno dárkovými vouchery z daru zřizovatele. 

 

 Ke zlepšení materiálního standardu služby jsme pořídili: 

- 3 ks polohovacích lůžek a matrací 

- 10 ks seniorských křesel 

- 11 nábytkových sestav do pokojů klientů 
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- 3 ks oxygenerátorů (ze sponzorského daru)  

- zvedák pro imobilní klienty (ze sponzorského daru) 

- výmalbu společenských prostor  

- dorozumívací zařízení sestra-klient na 2.podlaží 

- 15 ks evakuačních podložek 

- pořízení pomůcek ke zvládání opatření v souvislosti s pandemií Covid-19 : tablety 

k zajištění komunikace s příbuznými, jednorázové nádobí, pračka a sušička, 

ochranné pomůcky – ze sponzorských darů. 

 

Poskytování služeb bylo ovlivněno mimořádnými opatřeními v souvislosti s epidemií Covid 

19, kdy byly omezeny společné aktivity klientů, pobyty mimo domov, omezeny aktivizační 

činnosti. Naše snaha se ubírala směrem k zamezení vzniku nákazy v domově, což se nám 

podařilo a do konce r. 2020 jsme neměli mezi klienty žádný případ onemocnění.   

Posláním Domova pro seniory Bažantnice je : 

poskytnout seniorům, kteří pro svou sníženou soběstačnost nemohou vést samostatný život ve 

svém domově, bezpečné a důstojné prostředí k jejich dalšímu životu prostřednictvím 

komplexu sociálních služeb. Poskytujeme radu a pomoc k zachování dosavadního stupně 

soběstačnosti a aktivity a k jejich dalšímu rozvoji. Při úplné ztrátě soběstačnosti poskytujeme 

celodenní pomoc. 

Usilujeme o vytváření podmínek a příležitostí pro běžný způsob života, podobný životu mimo 

ústav. 

Usilujeme o zajištění maximální míry osobní svobody klienta a rozhodování o svém životě. 

Podporujeme zachování kontaktů s rodinou a přirozeným prostředím klienta, využívání 

místních služeb, na které byl klient dosud zvyklý. 

Služby poskytujeme celoročně dle individuálních potřeb na základě smlouvy o poskytování 

služeb. 

Poskytování komplexu sociálních služeb spočívá v zajištění ubytování, stravování, úklidu, 

praní, žehlení a oprav prádla, ošetřovatelské a hygienické péče, kulturní a společenské 

činnosti, sociálního poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a 

rodinou, zprostředkování dalších služeb (např. praktický lékař, odborní lékaři, kadeřnictví, 

pedikúra, duchovní péče). 

Cílová skupina 

Cílovou skupinou poskytování služby jsou senioři, kteří pro svůj věk a zdravotní stav mají 

omezené schopnosti  vést samostatný život ve svém domově, potřebují pravidelnou pomoc a 

zároveň péči o ně nelze zajistit dostupnými terénními službami nebo za pomoci rodiny či 

blízkých osob. 

Služba je určena pro seniory nad 65 let věku. 
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Komu není naše služba určena 

 Osobám, které se nenacházejí v nepříznivé sociální situaci. Nepříznivou sociální 

situací se rozumí situace, kdy věk a dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav omezuje 

duševní, smyslové a fyzické schopnosti žadatele natolik, že není schopen se sám o 

sebe postarat a je nutná pravidelná pomoc jiné fyzické osoby. Dále byly vyčerpány 

možnosti zajistit potřebnou pomoc a péči rodinou, blízkými osobami a dostupnými 

terénními službami (např. pečovatelská služba apod). V důsledku této nepříznivé 

sociální situace žadateli hrozí sociální vyloučení z běžného života společnosti v jeho 

přirozeném prostředí (např. běžný kontakt s vrstevníky, využívání běžně dostupných 

služeb, účast na kulturních a společenských akcích apod).Osobám, které nepotřebují 

zajištění celodenní péče 

 Osobám trpících různými typy demence  

 Osobám, které potřebují osobní asistenci 

 Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a ošetřování v lůžkovém 

zdravotnickém zařízení. 

 Osobám s duševní poruchou, jejíž projevy by byly příčinou závažného narušení 

klidného soužití s ostatními klienty. 

 Osobám závislým na alkoholu nebo jiných nealkoholových drogách, které by v 

důsledku závislosti narušovaly klidné soužití s ostatními klienty. 

 Osobám s vrozenou úplnou hluchotou či slepotou, kteří vyžadují specifickou 

komunikaci, kterou nejsme schopni zajistit 

 Osobám s vrozenou mentální retardací a autismem 

Zásady poskytování služby 

-  respektování práv klienta– to znamená, že personál práva klientů zná a hájí je. 

- respektování svobodné volby klienta– to znamená, že uznáváme jakékoliv rozhodnutí 

klienta o jeho dalším životě, byť by se nám jevilo jako nevýhodné a znevýhodňující. 

- pružnost v poskytování služeb– to znamená, že službu přizpůsobujeme změně 

dosavadního stupně soběstačnosti klienta. 

- respektování individuálních potřeb– to znamená, že bereme klienta jako jedinečnou 

osobnost s originálním životním příběhem, který se snažíme spoluvytvářet podle jeho 

představ a cílů. 
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VÝSLEDKY ORGANIZACE V HLAVNÍCH OBLASTECH ČINNOSTI 

I. OBLAST SOCIÁLNÍ PÉČE 

 

 celkem  

za PO  

Kapacita k 31.12.2020 105 

Počet uživatelů k 31.12.2020 89 

z toho:  věkové rozpětí 3 - 26 let 0 

               věkové rozpětí  27-65 let 0 

               věkové rozpětí  66-75 let 8 

               věkové rozpětí  76-84 let 18 

               věkové rozpětí  nad 85  let 59 

               věkové rozpětí 95+ 34 

Průměrný věk klientů 87,37 

Obložnost v roce 2019 v % 95,59 

Počet nových klientů v roce 2020 18 

Počet ukončení pobytu – úmrtí klienta 29 

Počet ukončení pobytu – odchod do domácí péče 2 

Aktuální stav žádostí o přijetí k 31.12.2020 59 

Evidence odmítnutých žádostí z důvodu 35 

- mimo cílovou skupinu    

 

13 

- žadatel není v nepříznivé situaci 15 

- nereagování na výzvu, nespolupráce  3 

 

Počet provedených sociálních šetření 

V roce 2020 bylo provedeno 126 sociálních šetření, z toho 34 osobně a 92 písemně nebo telefonicky. 

 

Domov pro seniory Bažantnice poskytuje tyto služby: 

1. ubytování:  

2. stravování:  

3. úkony péče 

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
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- sociálně terapeutické činnosti, 

- aktivizační činnosti, 

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

osobních záležitostí 

- dále zajištění ošetřovatelské a rehabilitační péče 

 

Domov pracoval na zlepšování úrovně poskytovaných služeb po stránce materiální i 

procesní.  

1. Ubytování: poskytovali jsme ubytování v  79 jednolůžkových pokojích a 13 

dvoulůžkových. Úroveň ubytování jsme se snažili zvýšit obnovou zastaralého zařízení 

pokojů, pořídili jsme 11 ks nových nábytkových sestav, 10 ks seniorských křesel a 3 ks 

polohovacích postelí. Před nástupem nového klienta je pokoj vymalován, případně položena 

nová podlahová krytina, vyměněna kuchyňská deska, vodovodní baterie, pokud jsou 

opotřebované, a jsou instalována nová světla v pokojích s úspornými zářivkami. Průběžně se 

prováděly opravy poruch na pokojích. 

Úhrada za bydlení se zvyšovala od 1.2.2020 o 20 Kč/den na částku 210,- Kč u 

jednolůžkového pokoje, což je v současné době maximální možná úhrada za bydlení podle 

vyhlášky 505/2006 Sb., v platném znění a na částku 196,-Kč u dvoulůžkového pokoje.. 

ÚHRADA ZA UBYTOVÁNÍ   

Typ pokoje počet 

pokojů 

úhrada za bydlení k 31. 12. 

v roce 

2018 2019 2020 

pokoje jednolůžkové  79  180,00 190,00 210,00 

pokoje dvoulůžkové  13  166,00 176,00 196,00 

pokoje třílůžkové  0  0 0 0 

pokoje vícelůžkové  0  0 0 0 

  

2. Stravování:  jsme zajišťovali ve vlastní kuchyni v objemu 96 porcí celodenní stravy denně 

+ 127 porcí obědů, nabízeli jsme výběr ze dvou druhů jídel na oběd. Po proběhnutém 

dotazníkovém šetření, které prováděla nutriční terapeutka, bylo zjištěno, že klienti nepožadují 

výběr ze dvou jídel každý pracovní den, pro zpestření jídelníčku stačí výběr dvakrát týdně, 

což jsme zrealizovali. Jídelníček sestavuje nutriční terapeutka, která provádí nutriční 

screeningy, vypracovává nutriční plány u klientů s poruchami příjmu stravy a sleduje 

pravidelně hmotnost klientů. 

 Podle doporučení lékaře jsme připravovali diety: šetřící, diabetickou, diabetickou šetřící, 

warfarinovou a bezmléčnou v různých kombinacích a úpravách (mixovaná, mletá). Klientům 

v průměrném počtu deseti, kteří měli problémy s příjmem stravy, jsme podávali mixovanou 

stravu v individuálních termoboxech, které umožňují servírovat takto upravenou stravu 

v požadované teplotě a vkusně. 

Denně byla pro klienty připravovány 4 jídla (snídaně, oběd, svačina, večeře), případně 

i II. večeře. Servírování stravy se dělo ve dvou jídelnách s kapacitou 30 míst, imobilním 

klientům je strava servírována na pokoji. K zabezpečené pitného režimu je klientům 
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k dispozici čaj, v letních měsících šťáva, který je umístěn v jídelnách a imobilním klientům je 

donášen na pokoj. Společné stravování v jídelnách bylo preventivně zrušeno v době 

mimořádných opatření k zamezení vzniku nákazy Covid-19 a strava byla vydávána na pokoje. 

ÚHRADA ZA STRAVOVÁNÍ  

Druh stravy úhrada za stravu k 31. 12. 

v roce 

2018 2019 2020 

šetřící  133,00 151,00 156,00 

racionální  133,00 151,00 156,00 

diabetická  144,00 151,00 156,00 

diabetická s 2. večeří  133,00 162,00 167,00 

 

3.  Struktura klientů podle příspěvku na péči: 

Stupeň závislosti Počet 

I.  9 

II.  12 

III.  36 

IV.  23 

bez příspěvku  25 

 

Sociálně terapeutické, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti    

 

Sociálně terapeutické, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zajišťují 3 pracovnice, 

z nichž každá poskytuje určité činnosti, jak ve formě skupinové tak individuální.  

Cílem veškerých aktivizačních činností je ovlivnění zdravotního stavu klientů, zvýšení kvality 

jejich života, zlepšení adaptace, zvýšení sebevědomí, zmírnění stresu, zlepšení nebo udržení 

dovedností, schopností v oblasti fyzické, psychické i sociální. 

Aktivity se snažíme přizpůsobit aktuálnímu fyzickému a duševnímu zdraví klientů. 

Aktivizační činnosti máme rozdělené na pravidelné denní aktivizační činnosti, pravidelné 

měsíční aktivizační činnosti a jednorázové společenské aktivity.  

V roce 2020 se neuskutečnili všechny plánované akce. Z důvodu proticovidových opatření 

jsme museli v některých měsících změnit formu poskytování aktivizačních činností.  

Pracovnice měli rozdělené patra a zajišťovali aktivity pouze na těchto patrech a pouze pro 

klienty daného patra, abychom předešli šíření nákazy.  Jednalo se o aktivity, na které jsou 

klienti zvyklí, jen byli uzpůsobené dané situaci a daným pravidlům. Společenské akce, kde by 

se měla sejít větší část klientů, jsme s ohledem na danou situaci nepřipravovali.  
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Leden: 

9. 1. Římskokatolická mše 

10. 1. Zábavné odpoledne - Videostop 

15. 1. Beseda: Horoskop a zvěrokruh 

23. 1. Římskokatolická mše 

28. 1. Ohlédnutí za rokem 2019 

31. 1. Putování po poutních místech 

Únor: 

6. 2. Římskokatolická mše 

7. 2. Zábavné odpoledne - Odpoledne se zpěvákem: Olympic 

14. 2. Literární odpoledne – Božena Němcová  

18. 2. Římskokatolická mše 

19. 2. Beseda (Reminiscence) – Zima  

20. 2. Společenská akce - Fašaňkové posezení (Taneční vystoupení) 

28. 2. Putování po poutních místech – Neratov 

 

Březen: 

5. 3. Římskokatolická mše 

11. 3. Beseda: Alzheimerova choroba 

Duben: 

ZMĚNA V POSKYTOVÁNÍ AKTIVIT 

1. 4. – 31. 4. – Kvízy na všech patrech DS  

Témata kvízů: Retro kvíz, Znáte první jarní květiny?, Pomíchané jarní pranostiky, Znáte 

české večerníčky?, Jak dobře znáš nás domov?, Psí kvíz. 

 

Květen:  

5. 5. Římskokatolická mše – Venkovní.           

13. 5. Tvoření květinové zahrádky ke dni matek. 

22. 5. Literární odpoledne: Karel Poláček 

29. 5. Putování po poutních místech Bílá hora 
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Červen: 

2. 6. Římskokatolická mše 

10. 6. Beseda: Nejkrásnější místa ČR. 

18. 6. Římskokatolická mše 

19. 6. Putování po poutních místech: Malé Svatoňovice 

25. 6. Zmrzlinové posezení 

26. 6. Zábavné odpoledne: Riskuj 

Červenec: 

1. 7. – 31. 7. Letní kino 

1. 7. – 31. 7. Retro výstava v hale 

1. 7. Letní kino: Ženy v běhu 

8. 7. Letní kino: Poslední aristokratka 

10. 7. Beseda (Reminiscence): Vynálezy všedního dne 

15. 7. Letní kino: Svatební cesta do Jiljí. 

17. 7. Zábavné odpoledne - Odpoledne se zpěvákem: Eva Pilarová 

22. 7. Letní kino: Něžné vlny 

24. 7. Putování po poutních místech: Homole u Potštejna. 

29. 7. Letní kino: Po čem muži touží. 

31. 7. Literární odpoledne: Ondřej Sekora. 

Srpen: 

5. 8. Beseda: Doba Plastová 

6. 8. – 30. 8. Výstava: Třídění Odpadu 

6. 8. – 30. 8. Kvíz Na Téma: Třídění Odpadu 

14. 8. Zábavné Odpoledne: Videostop 

21. 8. Putování Po Poutních Místech: Domažlice Kostel Sv. Vavřince 

25. 8. Výlet na Lužák 

27. 8. Předání daru od společnosti Fosfa. 
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Září: 

3. 9. Mše římskokatolické církve 

4. 9. Zábavné odpoledne - odpoledne se 

zpěvačkou: Věra Špinarová 

15. 9. Mše římskokatolické církve 

18. 9. Putování po poutních místech: Žarošice. 

24. 9. Sportovní den. 

25. 9. Literární odpoledne: Jan Neruda 

 

Říjen: 

 

ZMĚNA V POSKYTOVÁNÍ AKTIVIT – provádění individuálních aktivit v pokojích klinetů 

 

Listopad: 
 

1. 11. – Kvízy na všech patrech DS – Houbový kvíz, Filmový kvíz. 

Od 18. 11. – klientům se každý den od 10:00 pouštěly písničky pro zlepšení nálady. 

Prosinec: 

1. 12. Kvíz: Doba adventní. 

Od 7. 12. – s klienty se postupně zdobila okna na všech patrech u velkého výtahu. 

Od 7. 12. – klientům se začali pouštět písně s vánoční tématikou každé pondělí. 

14. 12. – 15. 12. - Zdobení vánočních stromečků s klienty. 

21. 12. – 23. 12. – Beseda (Reminiscence) – Vánoce. S klienty jsme se v průběhu těchto tří 

dnů setkávali po malých skupinkách a vzpomínali na vánoce, při této příležitosti se také 

rozdávali pohlednice od dětí a pouštěla se i videa, která nám děti pro seniory poslaly.  
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II.    PROVOZNÍ A EKONOMICKÁ ČÁST  
 

 

1. Organizační členění      
                                           

Organizace se vnitřně člení na úseky, které mají své vedoucí zaměstnance:  

 provozně- ekonomický  – mzdová  účetní 

 zdravotní péče – vrchní sestra 

 stravovací  - vedoucí stravovacího úseku 

 sociální péče – sociální pracovnice 

 přímo řízená ředitelem je ekonomka, sociální pracovnice a nutriční terapeutka 

Nadřízený těchto zaměstnanců je ředitel organizace. 

 

 

EPIDEMIE COVID-19 A JEJÍ DOPAD NA CHOD PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 

V průběhu roku 2020 nedošlo u nás k vypuknutí nákazy Covid-19, až 21.12.2020 byl 

zaznamenán první výskyt nákazy u pracovnice. Činnost organizace se od začátku března 

soustřeďovala k zabezpečení chodu v mimořádných podmínkách. Vedení organizace 

vypracovalo krizový plán, který byl průběžně upravován, byla operativně zaváděna všechna 

mimořádná opatření ústředních orgánů, která se dotýkala chodu poskytované služby. 

Probíhaly pravidelně schůzky krizového štábu. Tato opatření zasáhla chod organizace ve 

všech oblastech, a to jak v jarní, tak i podzimní vlně nákazy. 

- personální oblast: až do 21.12.2020 jsme řešili jen dvě absence pracovníků 

z důvodu karantény  po pozitivním kontaktu. Od 21.12.2020 do konce roku 2020 

onemocněly tři pracovnice. 

Změny v personální oblasti se týkaly především změny v pracovních povinnostech 

a postupech práce, jako např. oddělení provozů, omezení kontaktů mezi 

jednotlivými úseky, předávání informací bezkontaktní formou (písemná hlášení, 

telefonní kontakty apod.), OČR po dobu zavření škol. 

 

- ekonomika služby: nedošlo k negativnímu ovlivnění hospodaření organizace. 

Veškeré potřeby nad běžný rámec provozu (ochranné pomůcky, dezinfekce, 

jednorázové nádobí, odkládací vozíky do infekční zóny apod). byly pokryty 

distribucí ze strany zřizovatele, z darů, a dále finančně pokryty z mimořádných 

dotací MPSV.  

 

- investice: naplánované investiční akce financované z rozpočtu JmK byly posunuty 

na druhé pololetí 2020 po schválení výdajů na tyto akce Zastupitelstvem JmK, 

akce financované z vlastních zdrojů byly pořízeny v průběhu roku, jak situace 

dovolovala přítomnost cizích osob v domově. Ve druhém pololetí se uskutečnily 

další akce provozního charakteru, které byly plánovány na rok 2020 s výjimkou 

zednických prací, na které se nepodařilo v 2.pololetí už najít dodavatele.  

 

- péče o klienty: do této oblasti zasáhla epidemie nejcitelněji, neboť se dotkla 

nejzákladnějších potřeb lidí, jako je svobodný pohyb, možnost kontaktu 

s rodinami, s ostatními klienty. To vše dělalo souběžně s realizací mimořádných 

opatření péči velmi psychicky náročnou, včetně prožívání nejistoty, obav a napětí 

ze strany personálu. Došlo k omezení společných aktivit jako prevenci možného 
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přenosu nákazy, ke zrušení společného stravování v jídelnách, strava byla 

roznášena do pokojů, bylo prováděno pravidelné sledování zdravotního stavu, 

měření teplot, pohyb klientů po domově byl omezen. Po rozvolnění v letních 

měsících jsme péči a aktivity prováděli jako za normálních podmínek, včetně 

pobytů mimo domov. Podzimní vlna přinesla opětovné zpřísnění režimu, navíc 

pravidelné testování zaměstnanců a klientů. Zabezpečovali jsme všechny základní 

úkony péče, omezeny byly aktivizační činnosti – byly poskytovány individuálně 

nebo v rámci jednotlivých oddělení. Klientům jsme zabezpečovali nákupy, 

obstarávání důležitých osobních záležitostí, kontakt s rodinou prostřednictvím 

služebního telefonu nebo nabídky tabletů s aplikací WhatsApp. Pracovnice 

v sociálních službách – vyučená kadeřnice – prováděla alespoň základní úpravy 

vlasů. Zabezpečili jsme bezpečný režim návštěv pro klienty od prosince 2020. 

Snažili jsme se všemožným způsobem udržet dobrou náladu mezi klienty, 

jednomu klientu jsme vzhledem k jeho psychickému stavu v podzimní vlně 

umožnili vycházky.  
 

Provoz služby v podmínkách mimořádných opatření a nouzového stavu jsme v roce 2020 

zvládli díky souhře všech zaměstnanců a respektu k nemoci samé i k nařízení ústředních 

orgánů. 

 

2. Personální vybavení organizace a jeho změny v r. 2020: 

 

 
 

kategorie platov

á 

třída 

k 

1.1. 

2020 zm
ěn

a 
tř

íd
y
 

v
 p

rů
b
ěh

u
 r

o
k
u

 

P
lá

n
 p

o
če

t 

za
m

ěs
tn

an
ců

 

změna počtu 

zaměstnanců 

evidenční 

počet 

zaměstnanc

ů 

 

k 

31.12.2020 

přírůstk

y 

úbytky 

ředitel  12   1 0 0 1 

účetní 10   1 0 0 1 

mzdový účetní, personalista 9   1 0 0 1 

pokladní 5   0,5 0 0 1 

THP celkem     3,5 0 0 4 

všeobecná sestra  10   6 1 0 5,997 

Nutriční terapeut 9  1 0 0 1 

zdravotničtí pracovníci 

celkem 
    7 1                  

0 

6,997 

pracovník v soc. službách – 

nepedagogická, aktivizační 

činnost 

5   3 0 0 3 

pracovník v soc. službách  - 

přímá obslužná péče 

5   28 10 5 29,645 
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sociální pracovník 10   2 1 1 2,210 

pracovníci v sociálních 

službách  celkem 
    33 11 6 34,855 

kuchař 5   5 1 2 5,835 

pomocný kuchař  3    1    2    2  2,105 

provozář 7   1  0  0 1 

pradlena 2   3 1 1 3,017 

uklizečka 2   6 5 3 8,634 

údržbář ( řidič, elektrikář, 

…) 

5   2  1  1 2,500 

provozní zaměstnanci celkem     22 10 9 22,580 

CELKEM zaměstnanci     61,5 22 15 67,932 

 

 

druh služby počet 

úvazků 

v přímé 

péči 

( PP ) 

počet 

úvazků v 

nepřímé 

péči 

( NP ) 

počet 

uživatel

ů 

poměr 

PP/NP 

počet 

zdravot. 

pracovník

ů 

celkový 

počet 

úvazků ve 

službě 

domov pro 

seniory 

33 21,5 106 60/40 7 61,5 

Příspěv. org. 

celkem 
33 21,5 106 60/40 7 61,5 

Nemocnost v roce 2020   17,01 % 

Pracovní úrazy v 2020   1 

 

Dodržování bezpečnosti práce: jsou prováděny pravidelné kontroly a proškolování nových i 

stávajících zaměstnanců externím bezpečnostním technikem. O provedených kontrolách jsou 

vedeny zápisy v knize BOZP. Nebylo shledáno žádné závažné porušení bezpečnosti práce.  

V srpnu 2020 proběhlo v naší organizaci odborné hodnocení fyzické zátěže a pracovní polohy 

pracovníků v sociálních službách ze strany autorizované laboratoře Zdravotního ústavu 

v Ostravě, dle požadavku kontroly KHS z prosince 2019. Na základě tohoto posouzení došlo 

k zařazení hodnocené profese do kategorie práce III.  

 

Prohlubování kvalifikace pracovníků bylo zajišťováno především vzděláváním pracovníků 

v přímé péči jak formou seminářů v zařízení, tak otevřených kurzů, školicích akcí a stáží v S-

centru Hodonín – byl uskutečněny 2 semináře v zařízení pro PSS (Komunikace v obrazech). 

Zákonný požadavek na vzdělávání pracovníků v přímé péči (se zkrácením v době nouzového 

stavu) byl k 31.12. 2020  naplněn. 

 Odborní pracovníci v nepřímé péči se účastnili on-line seminářů podle svého oboru 

činnosti.  Zákonný požadavek na vzdělávání pracovníků byl naplněn k 31.12.2019 u PSS 

na 111,15%, u sociálních pracovníků na 100%.  
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3. Úhrady za pobyt v r. 2020 
 

Typ úhrady (pokoj+strava)  Bydlení Strava Celkem 

Jednolůžkový  6300,00 0 6300,00 

Jednolůžkový + oběd 6300,00 2190,00 8490,00 

Jednolůžkový + celodenní strava 6300,00 4680,00 10980,00 

Jednolůžkový+dia celodenní 

strava 

6300,00 5010,00 11310,00 

Dvoulůžkový + celodenní strava 5880,00 4680,00  10560,00 

Dvoulůžkový+dia celodenní 

strava 

5880,00 5010,00 10890,00 

 

4. výsledek hospodaření Domova pro seniory Bažantnice, p.o. 

Celkový objem nákladů na provoz domova pro seniory v r. 2020 činil celkem 

47 441 657,12 Kč, ve srovnání s r.2019 jde o nárůst o 11,57% , zapříčiněný zejména růstem 

mzdových nákladů, do nichž je nutné započítat i mimořádné odměny za zvládnutí ztížených 

podmínek při pandemii Covid-19, dále byly zvýšeny materiálové náklady z důvodu nákupu 

ochranných pomůcek a vybavení pro zřízení infekční zóny, nákupu nábytku do pokojů klientů 

a seniorských křesel. Mzdové náklady se podílely na celkovém objemu nákladů 52,58 %, 

k nim přidružené jsou odvody na sociální a zdravotní pojištění v podílu 17,52% na celkových 

nákladech. Je to mírný pokles oproti roku 2019.  Další významnou nákladovou položkou byla 

spotřeba materiálu, podíl na celkových nákladech tvoří 11,19%, kam spadají náklady na 

potraviny, čistící a dezinfekční potřeby, kancelářské potřeby, materiál na opravy, aktivizaci, 

prádlo, dále spotřeba energií a vody, které tvoří 5,25%, což představuje také mírný pokles 

oproti r. 2019. 

Celkové výnosy domova pro seniory byly 47 441 903,12  tis. Kč, hospodaření 

organizace skončilo s přebytkem 246,- Kč. Dotace na provoz se podílely na výnosech 42,47% 

a klienti se na financování provozu podíleli 47,05%, tržby od zdravotních pojišťoven se  na 

celkových výnosech podílely 3,17%.  

Průměrný počet klientů se sníženou úhradou za sledované období je 11,33, Průměrná měsíční 

výše rozdílu mezi plnými a sníženými úhradami za pobyt od klientů za sledované období je 

10.450,58 Kč 

 

Nákladovost na lůžko r. 2020 

Náklady na 1 lůžko za rok 451.825,00 Kč 

Náklady na 1 lůžko za měsíc

  

   37.652,00 Kč 

Náklady na lůžko za den 1.255,00 Kč 
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5. Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů 

Peněžní dary-účelové 

Poskytovatel Výše daru Určený účel 

p.Jarmila Hybšová 10.000,00 terap.pom.pro klienty 

a společ.vyžití 

Ing.Alexandr 

Procházka 

10.000,00 zdrav.pom.pro 

klienty a společ.vyžití 

Skládka Hraničky, 

Mutěnice 

4.000,00 nákup pomůcek 

COVID_19 

p.Juraj Bujalka 25.000,00 nákup zvedáku pro 

klienty 

ČEZ Teplárenská a.s. 35.000,00 nákup pomůcek 

COVID_19 

Essity Czech Republic 44.488,00 nákup pomůcek pro 

klienty 

Celkem        128.488,00  

Nepeněžní dary 

Poskytovatel Výše daru   

Česká lékárna a.s. 14.805,00 zdravotnický materiál 

Alimpex, s.r.o. 5.002,14 nádobí 

HP TRONIC Zlín 30.980,00 pračka, sušička. 

Nadace Charty 77 11.772,38 tablety 2ks 

Fosfa a.s. 54.558,30 

15.257,29 

kyslíkové koncent.3ks 

čisticí prostředky 

JMK Brno 200.813,79 Ochr.pomůcky, desinfekce 

Celkem 333.188,90  

 

Náklady  2020 

Náklady ( tis. Kč) % 

Náklady celkem 47 441 657 100 

Mzdové náklady 24 943 246 52,58 

Odvody soc. a zdravotní 8 309 298 17,52 

Spotřeba materiálu 5 303 918 11,19 

Spotřeba energie 1 101 227 2,31 

Spotřeba vody a tepla 1 394 122 2,94 

Opravy a údržba 1 327 320  2,79 

DDHM do 40.000,- 914 996 1,94 

Ostatní služby 1 798 301 3,79 

Odpisy 699 391 1,47 

Zák.soc.náklady 1 326 944 2,79 

Ostatní náklady 322 894 0,68 
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Výnosy 2020 

Výnosy ( tis. Kč) % 

Celkové výnosy 47 441 903 100 

Tržby z úhrad za bydlení 7 343 265 15,48 

Tržba za stravu 5 576 563 11,75 

Tržby  příspěvek na péči 9 404 082 19,82 

Tržby –zdravotní pojišť. 1 499 400 3,17 

Tržby z pronájmu 117 740 0,24 

Dotace 101a 14 437 000 30,43 

Dotace 105 3 270 576 6,90 

Příspěvek - zřizovatel 2 437 000 5,14 

Jiné výnosy 3 356 277 7,07  

 

III. INVESTICE 

Investiční plán pro rok 2020 byl v celkové částce                      1.127.000,00 Kč 

 

1. PD na opravu rozvodů vody a úpravu koupelen                  170.000,00 Kč 

2. Montáž přídržných magnetů dveří                                                 100.000,00 Kč 

3. Dorozumívací zařízení sestra-klient                                               670.000,00 Kč 

4. Pračka průmyslová                                                                         187.000,00 Kč   

 

Skutečně vynaložené náklady na investice v celkové částce      1.082.071,69 Kč 

 

1. PD na opravu rozvodů vody a úpravu koupelen                          190.486,00 Kč 

2. Montáž přídržných magnetů dveří                                                 155.767,62 Kč 

3. Dorozumívací zařízení sestra-klient                                               574.864,07 Kč 

4. Pračka průmyslová                                                                         160.954,00 Kč 

 

Na pořízení dorozumívacího zařízení nám byl poskytnut investiční příspěvek z rozpočtu JMK 

ve výši 670.000,--Kč. Ostatní akce byly realizovány z vlastních investičních prostředků. 

 

Investiční akce probíhaly bez problémů, dle schválených investičních záměrů, jejichž 

ukazatele byly dodrženy.   
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Rozvaha 2020  

Výkaz zisku a ztráty 2020 

Příloha účetní závěrky 2020 

Viz příloha  

 

 

 

V Hodoníně dne 30.. 3. 2020 

Zpracovala : Vladimíra Křížková 
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