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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 

 

Název organizace: 
Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace 

 

 

 

Sídlo: 
Radětínská 2305, 393 01 Pelhřimov 

 

 

 

Právní forma: příspěvková organizace 

IČ: 751 36 295 

DIČ: CZ75136295 

 

 

 

Zřizovatel: 
Město Pelhřimov 

Masarykovo nám. 1 

393 01 Pelhřimov 

 

 

Statutární zástupce: 

Mgr. Bc. Petra Kratochvílová, DiS. - ředitelka 

 

 

 

 

Kontaktní údaje: 
tel. 565 301 258 

internet: www.dpsp.cz 

e-mail: info@dpsp.cz 

datová schránka: 88ukivs 

 
 

 

 



3 

 

 

Domov pro seniory Pelhřimov je příspěvkovou organizací města Pelhřimov. Své služby zaměřujeme 
především na seniory, osoby chronicky nemocné a osoby se zdravotním postižením. V roce 2020 jsme 

poskytovali celkem čtyři sociální služby – domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, denní 
stacionář a pečovatelskou službu.  

V roce 2020 jsme pracovali v počtu 96,5 zaměstnanců, denně jsme obsloužili přibližně 240 osob, naše 
pečovatelská služba pomáhala v době pandemie rodinám v karanténě nebo izolaci a nad rámec 
poskytování sociální služby zajistila dalších 28 klientů.   
 

 

 

2. SLUŽBY V ROCE 2020 
 

V roce 2020 byly poskytovány dvě pobytové služby – domov pro seniory a domov se zvláštním režimem, dvě 
ambulantní služby – pečovatelská služba a služba denní stacionář a jedna terénní služba – pečovatelská služba. 

Všechny naše služby plně využívaly své kapacity.  
 

2.1. Představení pobytových služeb 
2.1.1. Domov pro seniory 

 
POSLÁNÍM Domova pro seniory Pelhřimov, příspěvkové organizace, je 

poskytovat našim klientům – seniorům z Pelhřimova a okolí ubytování, 

stravování, podporu při péči o vlastní osobu a ošetřovatelskou péči s cílem 

zajistit jim důstojný život v příjemném prostředí. Snažíme se naše klienty 

podporovat v soběstačnosti, kontaktu s rodinou, přáteli i veřejností. 

V těžké životní chvíli pomáháme umírajícím i jejich blízkým.  

 

CÍLE SLUŽBY     

 Zajištění pomoci a podpory dle individuálních schopností a 
potřeb uživatelů 

 Zajištění pobytu v důstojném, klidném a bezpečném prostřední 
 Poskytování služby odborně vzdělaným personálem 

 Začleňování klientů i organizace do veřejného dění v Pelhřimově 
a okolí 

 

Kapacita služby: 67 osob  

Charakter služby: pobytová  

 

Službu poskytujeme:  
Lidem starším 60 let, trvale žijícím v Pelhřimově či blízkém okolí, kteří mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, nemoci či zdravotního postižení a 
jsou proto závislí na časté pomoci jiné fyzické osoby, kdy jim tato pomoc nemůže být zajištěna v jejich domácím prostředí 
za pomoci rodiny nebo jiné sociální služby. 
 

Služby neposkytujeme:  
 osobám s těžkou demencí, včetně Alzheimerovy choroby, jejichž stav vyžaduje pobyt v domově se zvláštním 

režimem 

 osobám závislým na alkoholu či jiných návykových látkách 

 agresivním osobám, ohrožujícím sebe i okolí 
 osobám s těžkým smyslovým postižením (nutný posudek specialisty) 
 osobám s infekčním onemocněním 

 osobám s psychiatrickým onemocněním (psychózy, atd.) – žádost se u těchto onemocnění posuzuje na základě 
psychiatrického vyšetření 
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 osobám, kterým domov pro seniory není schopen poskytnout péči s ohledem na personální, technické a věcné 
vybavení, které jejich zdravotní stav vyžaduje (24hod osobní asistence, rehabilitační péči atd.) 

 

V rámci základních služeb poskytujeme: 
 ubytování v bezbariérových jedno a dvoulůžkových bytech s předsíňkou a vlastním hygienickým zařízením (WC, 

umyvadlo, sprcha). Byty jsou vybaveny elektronickým polohovacím lůžkem, poličkou s osvětlením, výklopným 
nočním stolkem, uzamykatelnou šatní skříní s vestavěným trezorem, skříňkou s vestavěnou lednicí, televizním 
stolkem se skříňkou, stolem, seniorskou židlí, šatní stěnou s botníkem a zrcadlem, ložním prádlem.  

 úklid bytu  
 praní, žehlení a drobného opravy osobního a ložního prádla a ošacení  
 celodenní stravování – snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře, příp. 2. večeře. Stravování probíhá 

v jídelně v přízemí budovy, na kuchyňkách na patrech a v bytech v závislosti na přání uživatele a jeho 
zdravotním stavu. Strava odpovídá zásadám racionální výživy seniorů a potřebám dietního stravování, zároveň 
reagujeme na přání uživatelů. 

 podporu a pomoc při běžných denních aktivitách (oblékání, stravování, hybnost apod.). 
 pomoc a podporu při zajištění osobní hygieny 

 podporu v kontaktu se společenským prostředím, včetně kontaktu s duchovním 

 pomoc a podporu při jednání s úřady a se správou peněz,  
 aktivizační činnosti  
 ošetřovatelskou péči, která je zajištěna kvalifikovaným zdravotnickým personálem po dobu 24 hodin denně  
 možnost registrace u lékařky domova 

 

Za úhradu v rámci fakultativních služeb nabízíme: 
 doprava osobním vozem na určené místo – individuální doprava 

 kopírování a tisk dokumentů 

 

Dále domov pravidelně navštěvují  
 kadeřnice, pedikérka a masérka 

 pravidelně zde ordinuje praktická lékařka a psychiatr 

 ve vzdálenosti 300 m je Nemocnice Pelhřimov s odbornými ambulancemi 
 

Zásady poskytování služby: 
 respektování osobnosti a lidských práv, ochrana důstojnosti uživatelů  

 podpora aktivity a nezávislosti uživatelů 

 individuální přístup dle potřeb jednotlivých uživatelů 

 podpora v kontaktu s blízkými i veřejností 
 zajištění pocitu bezpečí 
 podpora rozvoje organizace vzděláváním pracovníků 

 

2.1.2. Domov se zvláštním režimem 

 
POSLÁNÍM domova se zvláštním režimem je poskytovat osobám, 

které trpí některou z forem demence a pochází z Pelhřimova či 

blízkého okolí, takovou pomoc, podporu a péči, aby byly uspokojeny 

jejich osobní potřeby. Nabízíme ubytování, stravování, pomoc 

s osobní hygienou i běžnou péčí o sebe. Pro klienty zajišťujeme 

ošetřovatelskou péči a aktivity pro různorodé trávení volného času. 

Službu poskytujeme v bezpečném prostředí, s ohledem na lidskou 

důstojnost a práva, klienty podporujeme v kontaktu s veřejností i 

rodinou. Umírajícím pomáháme prožít klidně, důstojně a bez bolestí 

poslední chvíle života. 
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CÍLE SLUŽBY: 

o Zajištění pomoci a podpory dle individuálních schopností a potřeb uživatelů  

o Zajištění pobytu v důstojném, klidném a bezpečném prostřední 
o Poskytování služby odborně vzdělaným personálem 

o Začleňování klientů i organizace do veřejného dění v Pelhřimově a okolí 
 

Kapacita služby: 42 osob 

Charakter služby: pobytová 

 

Službu poskytujeme:  
Službu poskytujeme lidem starším padesáti let, kteří trpí některou z forem demence, trvale bydlí v Pelhřimově či blízkém 
okolí, a jsou závislí na časté pomoci jiné fyzické osoby, kdy jim tuto pomoc již nelze zajistit v domácím prostředí rodinou 
či jinou sociální službou. 

 
Služby neposkytujeme:  

o osobám závislým na alkoholu či jiných návykových látkách 

o agresivním osobám, ohrožujícím sebe i okolí 
o osobám s těžkým smyslovým postižením (nutný posudek specialisty) 

o osobám s infekčním onemocněním 

o osobám s psychiatrickým onemocněním (psychózy, atd.) – žádost se u těchto onemocnění posuzuje na základě 
psychiatrického vyšetření 

o osobám, kterým domov pro seniory není schopen poskytnout péči s ohledem na personální, technické a věcné 
vybavení, které jejich zdravotní stav vyžaduje (24hod asistenční služba, náročnou rehabilitační péči, atd.) 

 

V rámci základních služeb poskytujeme: 
o ubytování v bezbariérových bytech s předsíňkou a vlastním hygienickým zařízením (WC, umyvadlo, sprcha). 

Byty jsou vybaveny elektronickým polohovacím lůžkem, poličkou s osvětlením, výklopným nočním stolkem, 
uzamykatelnou šatní skříní s vestavěným trezorem, skříňkou s vestavěnou lednicí, televizním stolkem se 
skříňkou, stolem, seniorskou židlí, šatní stěnou s botníkem a zrcadlem, ložním prádlem.  

o úklid bytu  
o praní, žehlení a drobného opravy osobního a ložního prádla a ošacení 
o celodenní stravování – snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře, příp. 2. večeře. Stravování probíhá 

v jídelně v přízemí budovy, na kuchyňkách na patrech a v bytech v závislosti na přání uživatele a jeho 
zdravotním stavu. Strava odpovídá zásadám racionální výživy seniorů a potřebám dietního stravování, zároveň 
reagujeme na přání uživatelů. 

o podporu a pomoc při běžných denních aktivitách (oblékání, stravování, hybnost apod.).  
o pomoc a podporu při zajištění osobní hygieny 

o podporu v kontaktu se společenských prostředím, včetně kontaktu s duchovním 

o pomoc a podporu při jednání s úřady a se správou peněz,  
o aktivizační činnosti formou bazální stimulace a smyslové aktivizace 

o ošetřovatelskou péči, která je zajištěna kvalifikovaným zdravotnickým personálem po dobu 24 hodin denně  
o možnost registrace u lékařky domova 

 

Za úhradu nabízíme: 
o doprava osobním vozem na určené místo – individuální doprava 

o kopírování a tisk dokumentů 

 

Dále domov pravidelně navštěvují  
o kadeřnice, pedikérka a masérka 

o pravidelně zde ordinuje praktická lékařka a psychiatr 

o ve vzdálenosti 300 m je Nemocnice Pelhřimov s odbornými ambulancemi 
 

Zásady poskytování služby: 
o respektování osobnosti a lidských práv, ochrana důstojnosti uživatelů 

o podpora aktivity a nezávislosti uživatelů 

o individuální přístup dle potřeb jednotlivých uživatelů 

o podpora v kontaktu s blízkými i veřejností 
o zajištění pocitu bezpečí 
o podpora rozvoje organizace vzděláváním pracovníků 
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2.1.3. Plnění v oblasti cílů pobytových služeb 

Koncem roku 2020 byly stanoveny rozvojové cíle pro jednotlivé služby. Kvůli probíhající pandemii Covid19 a s ní 

souvisejícími problémy se řadu úkolů nepodařilo splnit. Ty budou převedeny do roku 2021.  

 

1. zajištění pomoci a podpory dle individuálních schopností a potřeb našich uživatelů 

Certifikace bazální stimulace + zavedení modelu psycho 
biografického modelu péče 

Odloženo na příští rok z důvodu epidemie 
Covid19 

Rozvoj paliativní péče ve spolupráci s mobilním hospicem Iris 
(přechod na vykazování úkonu na ZP) 

Spolupráce probíhá dobře, dle pojišťoven 
vykazuje zdravotní úkony buď DPSP nebo Iris 

Koupání dle bazální stimulace  Nesplněno z důvodu epidemie Covid19 a 
častým výpadkům personálu 

Rozvoj individuálních aktivit pro klienty DPS Splněno, po celý rok 2020 jsme se i z důvodů 
vládních opatření museli víc soustředit právě 
na individuální aktivity 

Zkvalitnění práce sester na ošetřovatelském úseku (četnější 
kontroly, dohled nad dodržování povinností při rozdávání léků) 

Splněno, za úsek a pravidelné kontroly je 
odpovědná vedoucí zdrav.úseku, zvýšený tlak 
na kvalitu sesterské práce způsobil odchod 
dvou pracovnic, které ale byly nahrazeny 

Zdravá výživa seniorů – konzultace s nutričním terapeutem Konzultace probíhají 
 

2. zajištění pobytu v důstojném, klidném a bezpečném prostředí 
Zastřešení terasy na žlutém patře (převedeno z roku 2019) Vysoutěžen realizátor, stavba probíhá 

s problémy na straně firmy, dokončení 
předpokládáme do konce května 2021 

Oprava teras 3. a 5. patro Vysoutěžen realizátor, stavba probíhá 
s problémy na straně firmy, dokončení 
předpokládáme do konce května 2021 

Dokončení projektu zastřešení a zpevnění terasy 2.p. (převedeno 
z roku 2018) 

Probíhá příprava projektové dokumentace, 

předpokládáme dokončení v roce 2021, dále 
dle finančních prostředků 

Zabezpečení vstupních dveří na DZR + oprava dveří na 4.p.  Oprava dveří 4.p proběhla, na příští rok je 
naplánovaná výměna dveří DZR 

Zajistit opravu výtahu z kuchyně – příprava pro rok 2021 Proběhl odhad ceny a naplánování tohoto 
výdaje v rozpočtu hospodářského odboru 

Vymalovat chodby DPSP omyvatelným nátěrem + denní místnost 
kuchařů 

splněno 

 

3. Poskytování služby odborně vzdělaným personálem 

Vzdělávací potřeby organizace + péče o personál 
Zajištění spolupráce mezi zdravotním úsekem a pečovatelským 
úsekem 

Splněno 

Sledování atmosféry na pracovišti  - dotazníkové šetření Nesplněno z důvodu vytíženosti personálu  
 

4. Začleňování klientů i organizace do veřejného dění v Pelhřimově a okolí 
Výlety s využitím autobusu a vozu Transit V létě proběhla řada výletů 

Spolupráce se ZUŠ, Family Point a školami Spolupráce přerušena kvůli epidemii Covid19 

Využívání FB stránek k propagaci DPSP Stránky využívány, komunikace s veřejností 
touto formou byla po celý rok přijímána 
příznivě, a to hlavně kvůli omezeným 
návštěvám v budově domova 
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2.1.4. Uživatelé služby domov pro seniory 

Kapacita služby je 67 klientů, obložnost se po celý rok držela v míře 99 %, pouze v měsíci červenci klesla na 95 %. 
Nejvíce osob bylo po celý rok ve třetím stupni závislosti. Průměrný věk byl koncem roku 85,5 let. 

Službu poskytujeme obyvatelům z Pelhřimova a okolí, požádat si však mohou i lidé, jejichž blízký člověk má trvalé 
bydliště v naší spádové oblasti, například když děti žijí v Pelhřimově a žádají si o umístění svých rodičů žijící jinde. I 

tak v domově bydlí převážná většina osob z Pelhřimova. 

graf č. 1 

Do zařízení by měly být přednostně přijímány osoby ve třetím a čtvrtém stupni závislosti a to proto, že právě tyto osoby 

potřebují trvalou péči ze strany pečovatelek a sester. Přes 80% klientů má přiznaný příspěvek ve druhém a vyšším 
stupni, u ostatních přiznání vyššího příspěvku očekáváme.  

graf č. 2  

Žadatelé 

Oproti předchozím rokům jsme evidovali v našem domově nízký počet úmrtí, což vedlo k nemožnosti uzavírat smlouvy 
s novými žadateli. Epidemie Covid 19 ale velmi zasáhla skupinu seniorů. V jiných zřízeních došlo k řadě úmrtí a 
zemřela též řada osob žijících doma. Snížil se tedy tlak ze strany žadatelů, neboť jiné domovy jsou schopny přijímat 
větší množství osob. Počet žádostí během podzimu klesl na 324, schválených je 31 osob.  

V roce 2020 byla uzavřena smlouva se 17 čekateli, 5 žadatelů bylo odmítnuto, protože nespadali do naší cílové skupiny, 
39 žadatelů zemřelo před nástupem a 11 žadatelů již nechce nastoupit do našeho zařízení z důvodů umístění jinde, nebo 
řešení situace jiným způsobem.   

 

 

 

graf č. 3 
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2.1.5. Uživatelé služby domov se zvláštním režimem 

Kapacita domova je 42 klientů a obložnost se po celé druhé pololetí podařilo držet nad hranicí 95 %. Stejně jako ve 
službě domov pro seniory i zde žijí převážně lidé z Pelhřimova a blízkého okolí. Průměrný věk byl 85 let. 

graf č. 4  

Klienti ve II. a vyšším stupni závislosti zde tvořili po celý rok 98 % všech klientů.  Jak je patrné, pečovali jsme zde 

v průběhu roku o téměř 80% osob v hlubokém či těžkém stupni závislosti. Závislost je přitom nejčastěji způsobena 

poruchou v kognitivní oblasti, o to náročnější je tedy péče o tyto osoby. Přesto jim však dáváme lásku i důstojnost. 

 graf č. 5 

Žadatelé 

K 31.12.2020 bylo evidováno 49 podaných žádostí a z toho 24 schválených žádostí. Do 31.12.2020 jsme uzavřeli 
smlouvu s 19 žadateli, 22 žadatelů zemřelo ještě před nástupem, 3 byli vyřazeni na vlastní žádost, nebo z jiných důvodů.  

graf č. 6 

 

 

 

 

 

2.1.6. Činnost úseků pobytových služeb 

Úsek přímé péče 

Po celý rok 2020 byla práce na úseku přímé péče velmi náročná. Situaci komplikovalo množství pracovních 
neschopností, řada OČR, potřeba zaučovat brigádníky a nové zaměstnance. Situace byla velmi složitá hlavně pro 
vedoucí pracovníky, mnohdy se měnila ze dne na den a práci bylo třeba organizovat s ohledem na aktuální vývoj. Bylo 
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třeba zajistit ochranné pomůcky a dezinfekci, opakovaně zaškolovat pracovníky v jejich užívání, vytvářet 
smysluplná pravidla, která měla zajistit bezpečný chod organizace, o nich zaměstnance informovat a současně 
kontrolovat jejich dodržování. Mnohdy ze dne na den jsme se museli seznámit s užíváním nových pomůcek či testů, 
operativně reagovat na mimořádná opatření a usnesení vlády a vše smysluplně sdělovat pracovníkům, klientům i jejich 
rodinám. Situace přitom znesnadňoval zhoršený psychický stav jak zaměstnanců, tak klientů i jejich rodin. Na úseku 
tak přibylo velké množství práce a hlavně vedoucí pracovníci měli velké množství přesčasových hodin. Po celý rok 
jsme se také snažili podporovat pracující ženy, aby dokázaly skloubit péči o děti a domácnost s prací. Volili jsme 

cestu změn služeb, práci z domu, střídaní OČR s prací.  

Epidemie Covid19 

Organizace musela přijmout řadu opatření pro ochranu pracovníků a klientů. Mezi ně patřilo především: 

 zajištění ochranných pomůcek a dezinfekce 

 práce v malých skupinkách – změny ve službách, homeoffice u pracovníků THP, zřízení provizorních 
oddělených pracovišť 

 organizace stravování a přestávek zaměstnanců 

 poučení klientů a rodin + zákazy vycházek a zákazy návštěv 

 zajištění nových komunikačních kanálů mezi pracovníky v práci a těch na homeoffice 

 zajištění komunikačních kanálů mezi klienty a rodinami 
 intenzivní sledování zdravotního stavu pracovníků a klientů – měření TT, testování Rapid a antigenními 

testy, PCR testy 

 změny v organizaci práce v souvislosti s řadou mimořádných opatření vydaných v nouzovém stavu a 

následně MZČR, integrace nařízení do vnitřních pravidel organizace + poučení personálu, bylo vydáno 
17 příkazů ředitele, které byly aktualizovány dle vývoje situace, a 3 metodické pokyny 

 nábor nových pracovníků na brigády v důsledky výpadku zaměstnanců na PN a OČR 

 komunikace s dárci, veřejností, nadřízenými orgány 

 evidence přijatých opatření, evidence pozitivních klientů a zaměstnanců, evidence testování 
 zajišťováních finančních prostředků přes dotační programy, zdravotní pojišťovny, zřizovatele 

 zajišťovaní programu pro rezervaci návštěv 

Zdravotní úsek 

Obdobně jako na úseku přímé péče i zde byla situace složitá hlavně kvůli pandemii Covid19, situaci se sledováním 
zdravotního stavu klientů přitom ještě stěžovalo, že v důsledku zdravotního stavu rozvázala smlouvu lékařka domova a 
po celou dobu pandemie ordinovala v omezeném režimu a bylo nutné komunikovat se všemi praktickými lékaři, což 
bylo pro omezené ordinační hodiny velmi náročné. Obdobně bylo i složité zajistit patřičná odborná vyšetření a 
hospitalizace. Od října jsme zahájili spolupráci s organizací Všeobecný lékař. Přechod k této spolupráci byl 
náročný, změnu ale hodnotíme kladně a spolupráci jako velmi dobrou. Po celý rok se přitom dařilo dále prohlubovat 
spolupráci s OCHP v oblasti paliativní péče.  

Jarní vlna pandemie domov nijak nezasáhla, první nemocní se v domově začali objevovat od října, kdy postupně 
onemocnělo 5 klientů. Všichni se nakazili mimo domov, onemocnění bylo včas zachyceno a nedošlo ke 
komunitnímu šíření. Domovem přijatá pravidla jsme vnímali jako účinná a dál trvali na jejich dodržování. 
K nemocným pracovníci chodili v ochranných oblecích, pravidelně byla prováděna sesterská vizita, řadě klientů byl 
podáván kyslík a teprve při zhoršení stavu byli odváženi k hospitalizaci.  

Volnočasové aktivity 

V souvislosti s epidemií Covid19 jsme přijali opatření o neshromažďováním klientů. Zaměstnanci úseku se proto 
orientovali na individuální aktivity a podporu klientů při komunikaci s rodinami. V prvních dnech pandemie se 

zaměřili na šití roušek a spolupráci s Family Pointem, kdy docházelo bezkontaktně k předávání látek, roušek a gumiček.  
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Pro podporu klientů v komunikaci s rodinou se podařilo získat zdarma dva tablety s aplikací Whatsapp, klienty jsme 

též učili komunikovat pomocí Skype.  

V létě jsme se naopak snažili klienty podporovat v pobytu venku a jezdili jsme na výlety. Velmi oblíbené se staly 
výlety do rodiště.  

Stravování 

Na úsek stravování se vztahovala stejná pravidla jako na ostatní úseky – práce v malých skupinkách, používání 
ochranných pomůcek, dezinfekce. Obtížnost práce cítily převážně pracovnice, které musely namísto osmihodinové 
pracovní doby přejít na „dvanáctky“.  

Po celý rok se měnily možnosti pro cizí strávníky, vydávání obědů pro pečovatelskou službu i vydávání obědů pro 
klienty domova. Strava byla vydávána buď na byty, nebo v jídelně vždy dle aktuálních vládních opatření. Klientům 
v izolacích se vydávala strava v jednorázových krabičkách, pečovatelská služba po celý rok zajišťovala stravování 
pro osoby v karanténě, izolaci a v době nouzového stavu i těm, kteří si stravu nemohli zajistit jinak či jinde.  

Provozní úsek 

Úsek se v době nouzového stavu potýkal s problémy v personální oblasti, kdy v jednom týdnu byla situace natolik 
krizová, že na úseku pracovali pouze brigádníci a do úklidu se musela zapojit i vedoucí úseku. O součinnost jsme 
požádali školský odbor, který organizaci poskytl jednu pracovnici úklidu. Výpadek personálu byl způsoben zvýšenou 
nemocností na úseku. Současně byla na úseku přijata přísná protiepidemická nařízení – zvýšená dezinfekce prostor, 
práce v malých oddělených skupinách, práce v ochranných pomůckách.  
Zvýšená protiepidemická opatření se odrazila na vyšších nákladech za materiál i za odvoz infekčního odpadu. 

Vyšší náklady vznikají též z potřeby odděleného praní Covid pozitivních klientů.  
 

Údržba 

 Začátkem roku byla provedena výměna počítače potřebného k vizualizaci systému měření a regulace vody a 
tepla 

 Byl proveden servis a seřízení plynových kotlů Viessmann 

 Byla provedena revize a opravy nouzových svítidel 
 V květnu proběhla velká údržba a servis motogenerátoru (agregátu), při níž byly vyměněny všechny provozní 

kapaliny 

 Proběhla také revize a přeprogramování ústředny EPS 

 Revize dokupovaných postelí Taurus, plus oprava jedné z postelí 
 Zakoupena nová baterie do koupacího křesla Arjo  
 Během června došlo k závadě na zásobníku teplé vody (bojleru), havarijní stav zařízení bylo nutné řešit 

výměnou za nové. Z provozních i praktických důvodů byly místo 1000l ohřívače instalovány dva 500l ohřívače, 
které jsou zapojeny tak, že při výpadku jednoho z nich bude možné používat ten druhý samostatně. 

 Od léta probíhá oprava teras ve 3. a 5. patře 

 Na podzim proběhlo čištění omítky na zádní části budovy 

 

Ekonomický úsek 

Ekonomický úsek se také potýkal s omezenými personálními kapacitami, což komplikovalo práci zejména v období 
závěrek. V souvislosti s množstvím dotačních titulů, které byly vypsány s cílem zvládnutí pandemie Covid, velmi 
narostla administrativní práce. Byl zaznamenán nárůst počtu pohybů na bankovním účtu cca o 100 obratů měsíčně 
z důvodu převádění důchodů klientů samostatnými částkami (dříve byly důchody zasílány z ČSSZ jednou částkou 
měsíčně za všechny klienty dohromady). Zároveň se zvýšil počet klientů PS a DS, kteří úhrady neplatí hotově, ale 
prostřednictvím účtu. Úsek se v době výpadku pracovníků zapojil do řešení akutních objednávek OOPP, 
dezinfekcí a dalšího zboží souvisejícího se zabráněním šíření nákazy Covid-19. I přes oslabené personální obsazení 
z důvodu karantén a izolací a nárůst administrativních a účetních prací dodržel EÚ všechny stanovené termíny. 
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2.2. Pečovatelská služba 

POSLÁNÍM pečovatelské služby Pelhřimov je poskytovat seniorům, 

osobám se zdravotním postižením a rodinám s více dětmi takovou 

podporu, aby ve svém domácím prostředí dokázali oni i jejich blízcí 

zvládnout složitou životní situaci. Nabízíme každodenní podporu při péči 

o vlastní osobu, pomoc při péči o domácnost, zajištění stravy a běžných 

záležitostí při jednání s úřady či lékařem.  

Klienty podporujeme v soběstačnosti, kontaktu s rodinou i veřejností a 

snažíme se neprohlubovat jejich závislost na naší službě. 

 

CÍLE SLUŽBY:  
 Podporovat uživatele dle jejich zachovaných schopností tak, aby 

oni i jejich blízcí zvládli složitou životní situaci a naši uživatelé 
mohli co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí. 

 Upevňovat a rozvíjet vztahy mezi uživateli pečovatelské služby, 
denního stacionáře a domova pro seniory. 

 Poskytovat službu odborným personálem. 
 Spolupracovat s dalšími organizacemi v Pelhřimově, zvyšovat povědomí veřejnosti o místních poskytovatelích 

sociálních služeb a podporovat provázanost jednotlivých služeb.  
 

Forma služby: ambulantní a terénní 
 

Kapacita služby:  

terénní služba  - během dne zajištění 135 obědů a poskytnutí dalších služeb 15 klientům 

ambulantní služba – 10 osob /den 

 
Provozní doba: 

pondělí – pátek    7,00 – 19,00 hod  

sobota, neděle, svátky  8,00 – 12,00 hod   

 

Službu poskytujeme: 
Lidem starším osmnácti let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění, chronického duševního 
onemocnění, zdravotního postižení nebo věku a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, rodinám s více dětmi 
žijícím v Pelhřimově nebo místních částech, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

Služby poskytujeme na území Pelhřimova, v jeho místních částech a okolních obcích a ve městě Červená Řečice a jeho 
místních částech. 
Službu neposkytujeme: 

 osobám, jejichž stav vyžaduje nepřetržitou přítomnost pečovatelek 

 osobám, které potřebují nepřetržitou péči zdravotních sester 

 osobám trpícím halucinacemi, bludy, alkoholismem či závislostí na omamných látkách 

 osobám, u nichž během sociálního šetření vyšlo najevo, že nejsou nijak omezeni v soběstačnosti a naši službu 
nepotřebují 
 

V rámci základní služby poskytujeme: 

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

 pomoc při zajištění chodu domácnosti 
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 

Nad rámec základní služby zajistíme: 
 dopravu 

 dohled nad zajištěním léčebného režim 
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Zásady služby: 
 respektování osobnosti a lidských práv, ochrana důstojnosti uživatelů 

 podpora aktivity a nezávislosti uživatelů 

 individuální přístup dle potřeb jednotlivých uživatelů 

 podpora v kontaktu s blízkými i veřejností 
 zajištění pocitu bezpečí 
 podpora rozvoje organizace vzděláváním pracovníků 

 

2.2.1. Plnění nastavených cílů pečovatelské služby 

 

1. Podporovat uživatele dle jejich zachovaných schopností tak, aby zvládli svoji složitou životní situaci a 
mohli co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí. 

Připravit změnu v rozvozech obědů – převést na doplňkovou 
činnost, jednat s Městem Pelhřimov, KÚ, připravit projekt změny 
– REORGANIZACE  

Vzhledem k epidemii Covid19 došlo naopak 
k nárůstu počtu rozvážených obědů a 
vzhledem ke všem opatřením lze předjímat 
změnu náhledu na tuto oblast - zrušeno 

Poskytovat služby do 19 hodin včetně víkendů Vzhledem k aktuální vytíženosti pracovníků 
převedeno do roku 2021 

Účast na projektu „Žít doma“ Splněno 

Půjčovat tlačítka Helpík Splněno 

 

2. Upevňovat a rozvíjet vztahy mezi uživateli pečovatelské služby a jejich rodin 

Realizovat ve spolupráci s DS přednášky pro pečující osoby Převedeno do roku 2021 z důvodu omezení 
sociálních kontaktů 

Realizovat výstavu kompenzačních pomůcek na domě s PS 

Zámeček 

Převedeno do roku 2021 z důvodu omezení 
sociálních kontaktů 

 

3. Poskytovat službu odborným personálem + péče o personál 
Přestavba šaten na PS Zámeček Ukončeno v říjnu 2020 

Zajistit nákup myčky nádobí na PS Zámeček + myčky jídlonosičů Pořízení myčky nádobí převedeno do roku 
2021, myčka na jídlonosiče zajištěna 

Využívání IS pečovatelkami (práce na notebooku) Notebooky kvůli epidemii Covid19 využívány 
na homeoffice THP domova, koncem roku 

pořízeny nové notebooky a úkol převeden do 
roku 2021 

Proškolit personál v péči o více cílových skupin (umírající, osoby 
se smysl. postižením, duševně nemocní) 

Školení probíhala 

 

4. Spolupracovat s dalšími organizacemi v Pelhřimově, zvyšovat povědomí veřejnosti o místních 
poskytovatelích sociálních služeb a zajistit provázanost jednotlivých služeb. 

Komunikovat s veřejností o změnách v pečovatelské službě – 

dotazníky, setkání 
Neprobíhá kvůli vytíženosti pracovníků služby 

a omezení sociálních kontaktů 

Rozvíjet poskytování služeb více cílovým skupinám – příprava na 
deinstitucionalizaci psychiatrické péče (školení) 

Příprava probíhá, nicméně vše teď blokuje 
pandemie Covid 

 

2.2.2. Uživatelé pečovatelské služby 

 
Pečovatelská služba je poskytovaná formou ambulantní (ve středisku osobní hygieny v budově „Zámečku“) a formou 
terénní v domácnostech klientů, kdy spádovými oblastmi jsou město Pelhřimov a jeho místní části, dále obce Olešná, 
Vokov, Pavlov, Dobrá Voda, Zajíčkov, Rynárec a městys Červená Řečice.  

Průměrný věk klientů služby byl 80 let. Služba byla poskytnuta 225 osobám.  
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2.2.3. Činnost služby 
 

Na jaře byl vyhlášen nouzový stav z důvodu šíření virového onemocnění Covid 19. Byla přijata opatření související 
s poskytováním pečovatelské služby. Pracovníci z preventivních důvodů ochrany zdraví zaměstnanců a klientů 
pracovali ve třech samostatných pracovních týmech, tak aby se mezi sebou potkávali co nejméně. Každý tým 
používal svůj přidělený služební automobil, svou provozní místnost v rámci Domu s PS a zajišťoval služby určené 
skupině klientů. Během poskytování péče byly používány ochranné prostředky a dezinfekce, docházelo k průběžnému 
dezinfikování automobilů a pracovních prostor PS. Zaměstnanci přicházející do kontaktu s klienty byli pravidelně 
testováni.  
Při každé návštěvě klienta a vstupu do domácnosti používali OOP (ochranný plášť, štít, rukavice, návleky a pokrývku 
vlasů). Všem klientům, kteří onemocněli Covid-19 nebo se vyskytlo podezření na toto onemocnění, byla dovážka oběda 
zajišťována v jednorázových obalech, aby se tak předcházelo riziku šíření nemoci.  
Pečovatelská služba také pravidelně informovala klienty o platných vládních opatřeních formou letáčků a zpráv na 
nástěnkách v přízemí Domů s PS. 

 

 Počet klientů s nemocí Covid-19, kterým zajišťovala péči v době karantény    10 

peč. služba                   

 Počet nových smluv uzavřených PS s klienty po dobu trvání nouzového     28 

stavu mimo cílovou skupinu služby  (zajištění dovážky oběda, případně nákupů a pochůzek do lékárny)  

 Počet zaměstnanců PS, kteří v r. 2020 prodělali nemoc Covid-19                   3 

 

Na podzim proběhla rekonstrukce šaten pro zaměstnance v Domě s pečovatelskou službou, bylo zde vybudováno 
zázemí pro personál. Od Nadačního fondu rozvoje občanské společnosti se podařilo se získat vůz Škoda Octavia.  

V průběhu roku jsme zaznamenali pokles zájmu o naše služby, průměrné počty měsíčních úkonů klesly o téměř 250 

oproti roku 2019. Bylo vypozorováno, že klienti rušili plánované služby a mnohdy měli strach z nákazy a nechtěli si 

zvát službu domů, také rodinní příslušníci měli více času se o své blízké starat, o polovinu například kleslo množství 
vypraného prádla. Uvolněný čas byl využíván pro klienty, kteří akutně potřebovali naši pomoc a nespadali do 
cílové skupiny, např. osoby v karanténě. Pečovatelky také měly víc prostoru zdržet se u klientů a poskytovat jim 
psychickou oporu.  
 

Žadatelé 
Našim žadatelům je služba nabízena v čekací lhůtě několika dnů, v pořadníku žadatelů nebyl v roce 2019 evidován 
žádný žadatel, odmítáni jsou žadatelé o rozvoz obědů, je jim však doporučovaná komerční služba.  
 

2.3. Denní stacionář 

Posláním našeho denního stacionáře je poskytovat ambulantní pobyt osobám, které mají z důvodu věku, chronického 

onemocnění, nebo zdravotního postižení sníženou soběstačnost a nemohou zůstat delší dobu doma bez přítomnosti 

jiné osoby. Klientům nabízíme bezpečnou pomoc přizpůsobenou jejich individuálním potřebám v takovém rozsahu, 

aby pečující osoby získaly čas k vyřízení svých záležitostí, případně odpočinku.  

 

CÍLEM SLUŽBY je:  

 Zajištění pomoci a podpory dle individuálních schopností a potřeb uživatelů 

 Zajištění takové pomoci a podpory, aby pečující osoby měly čas k vyřízení svých záležitostí a na odpočinek 

 Zvyšovat povědomí veřejnosti o této sociální službě 

 Upevňovat a rozvíjet vztahy mezi uživateli denního stacionáře, pečovatelské služby a domova pro seniory. 

Forma služby: ambulantní 

Službu poskytujeme: 
Služba denní stacionáře je poskytována občanům města Pelhřimov a místních částí, kteří jsou starší osmnácti let a: 

 potřebují vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu pravidelnou podporu v péči o vlastní osobu 

 jsou ohroženi kvůli svému věku nebo zdravotnímu stavu sociální izolací a potřebují podporu k zajištění kontaktu 
se svými vrstevníky nebo lidmi s podobným postižením 
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 Službu neposkytujeme osobám, které: 
 potřebují péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení 
 jsou velmi omezeni v soběstačnosti   
 trpí infekčním onemocněním 

 svým chováním ohrožují sebe nebo své okolí 
 

V rámci základních služeb poskytujeme: 

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

 poskytnutí stravy 

 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 sociálně terapeutické činnosti 
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

 

 Nad rámec základní služby můžete využít: 
 dopravu do denního stacionáře 

 

Zásady služby: 

 respektování osobnosti a lidských práv, ochrana důstojnosti uživatelů 

 podpora aktivity a nezávislosti uživatelů 

 individuální přístup dle potřeb jednotlivých uživatelů 

 podpora v kontaktu s blízkými i veřejností 
 zajištění pocitu bezpečí 
 podpora rozvoje organizace vzděláváním pracovníků 

 

2.3.1. Plnění v oblasti cílů služby 

Denní stacionář byl nařízením vlády téměř 3 měsíce uzavřen, z tohoto důvodů se nedařilo většinu cílů plnit. Řada cílů 
také směřovala ke komunikaci s veřejností, což vzhledem k řadě mimořádných opatření také nebylo možné.  
 

1. Zajištění pomoci a podpory dle individuálních schopností a potřeb uživatelů 

Zkvalitnění individuálního plánování (převedeno z minulého roku) DS byl část roku uzavřen a poklesl i zájem o 
službu, koncem roku se počet klientů 
stabilizoval 

Navýšení počtu personálu + změna v organizaci práce (Krajská síť) Byl navýšen počet pracovníků, v Krajské síti 
znovu požádáno na rok 2021 

Příprava na změnu ve financování služby – přechod na platbu přes 
„úkony“ 

Vzhledem k vytíženosti vedoucích pracovníků, 
nebylo možné plánovat tuto změnu, převedeno 
do roku 2021 

Vytvoření kuchyňského koutku  Proběhl výběr dodavatele, dodání bude 
v březnu 2021 

Revize standardů kvality splněno 

 

2. Zajištění takové pomoci a podpory, aby pečující osoby měly čas k vyřízení svých záležitostí a na 
odpočinek 

Pokračování služby na Zámečku Vzhledem k pandemii neprobíhala služba na 
Zámečku, po odeznění pandemie je to ale v 
plánu 

Přednášky pro veřejnost ve spolupráci s Klubem důchodců Nebylo možné realizovat kvůli omezením 

Dotazníky pro veřejnost – co veřejnost od služby 
potřebuje/očekává ? 

Kvůli omezeným společenským kontaktům 
dotazování neprobíhalo 

 

3. Zvyšovat povědomí veřejnosti o této sociální službě 

Inzerovat nabídku aktivit pořádaných DS v místním tisku S veřejností komunikujeme pomocí tisku a FB 
stránek 

Prezentace DS na akcích pro veřejnost DS je prezentován na FB, v tisku 
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4. Upevňovat a rozvíjet vztahy mezi uživateli denního stacionáře a jejich rodinnými příslušníky 

Účast klientů DS na volnočasových aktivitách DpS Účast probíhá dle aktuální situace 

Realizovat setkání v prostorech DS s rodinami klientů Neprobíhalo kvůli omezeným sociálním 
kontaktům 

 

 

2.3.2. Uživatelé služby 

Průměrný věk klientů je 77 let. Služba byla poskytnuta 30 uživatelům.  
 

Žadatelé 

Žadatelé o službu jsou uspokojováni okamžitě, v pořadníku čekatelů tedy není ani jedna osoba.  

 

2.3.2. Činnost služby 

Činnost služby byla povinně ve dnech 16.3 – 21.6. přerušena.  

Z důvodů zvýšeného zájmu a větší náročnosti péče o klienty s demencí byl koncem roku 2019 navýšen počet 

pečovatelek na 1,75 úvazku + 0,5 vedoucí stacionáře. Jedna pečovatelka odešla na MD a byla od července nahrazena 

novou pracovnicí, která byla převedena na tuto práci z důvodu zdravotních potíží ze služby domov pro seniory. Denní 

stacionář byl po téměř po celý rok realizován pouze v prostorech domova a to proto, že jsme nechtěli, aby byly v případě 

nákazy kontaminovány dva objekty. V průběhu podzimu se zájem o stacionář snížil, senioři měli strach se 

shromažďovat, koncem roku se ale zájem začal zvyšovat.  

 

2.4. Poděkování sponzorům a příznivcům: 

Finanční dary  
 

V roce 2020 obdržel náš domov 5 finančních darů ve výši Kč 50.900 – 4 dary od soukromých dárců, 1 dar od 

pelhřimovské společnosti  CIME s.r.o. 

 

Čerpání finančních darů: 
 

 4 finanční dary od soukromých osob v celkové výši Kč 10.400 byly použity na nákup nástěnných map na 
tréninky paměti a náklady spojené se vzděláváním pracovnice pečovatelské služby a denního stacionáře 

 

 finanční dar od firmy CIME, s.r.o. ve výši Kč 30.000, z toho bylo 9.900 Kč použito na nákup ozonizéru a  20.100 

Kč na pořízení ochranných pomůcek (overaly, pláště, zástěry) 
 

 1 dar od soukromé osoby ve výši Kč 10.000 byl použit na nákup chodítek 

 

 1 dar od soukromé osoby ve výši Kč 3.000 byl použit na materiál pro volnočasové aktivity DS a sekáček do 
kuchyňky 

 

 zbývající částka neúčelového daru z roku 2019 od soukromé osoby ve výši Kč 1.500 byla použita na náklady 
související s kurzem vedoucí PS a DS 

 

 zbývající částka účelového finančního daru z roku 2019 od Nadačního fondu Josefa Nováka ve výši Kč 4.612 
byla použita na úhradu nákladů na paliatra 

 

 účelový finanční dar od Nadačního fondu pro Pelhřimovsko z roku 2019 ve výši Kč 18.150 byl použit na 
terapeutický výcvik sociální pracovnice PS a na náklady s ním spojené 
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Věcné dary  

Nadační fond rozvoje občanské společnosti poskytl pro potřeby pečovatelské služby vůz Škod Octavia Combi 
v hodnotě Kč 890.500. 

Zbývající dary byly podporou organizace v době koronavirové krize, jednalo se zejména o ochranné pomůcky, a to: 
 bavlněné ústenky 300 ks – LIWA CZ, s.r.o. 

 bavlněné ústenky 100 ks – RELAY-LL, s.r.o. 

 germicidní lampa – SORAL a HANZLÍK Medical s.r.o. 
 ochranné štíty 20 ks – RIMOWA CZ, spol. s.r.o. 

 respirátory – Valeo Compresor Europe, s.r.o. 

 2 ks tablet HUAWEI – Nadace Charty 77 

 látkové roušky 125 ks – Pro bezpečnou budoucnost z.s. 
 úklidový set – LEIFHEIT CZ a. s. 

 jednorázové roušky 700 ks – Štěrba s. r. o. 
 

Velmi si vážíme přízně firem, jež naši organizaci v roce 2020 podpořily. Děkujeme a věříme, že Vás kvalita a význam 
naší služby přesvědčí ke spolupráci i v dalších letech.  
 

3. HLAVNÍ ČINNOST ORGANIZACE 

3.1. Kontroly 

1.-10.7.2020 
Audit užití dotací za rok 2019 – bez výhrad 

 

29.7.2020  
Krajská hygienická stanice (kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) – bez výhrad 

 

 

3.2. Plnění v personální oblasti 

Počet zaměstnanců za rok 2020         

 úvazky k 1.1.2020 

přírůstky za 1 
- 12/2020 

úbytky za 1 - 
12/2020 

Úvazky k 
31.12.2020 

Domov pro seniory         

ZS 6,5 2,45 1,2 7,75 

POP 17,5 14,5 10,5 21,5 

AP 2 0 0 2 

SP 1,3 0 0 1,3 

THP 3,32 0 0 3,32 

provoz 12,1 4,75 3,75 13,1 

celkem za službu 42,72 21,7 15,45 48,97 

Domov se zvláštním režímem         

ZS 4,45 1,05 0,8 4,7 

POP 16 4,5 6,5 14 

AP 1 0 0 1 

SP 1 0 0 1 

THP 2,64 0 0 2,64 

provoz 9,9 0 1 8,9 
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celkem za službu 34,99 5,55 8,3 32,24 

Pečovatelská služba         

ZS 0,05 0 0 0,05 

POP 8,5 0 0 8,5 

SP 0,5 0 0 0,5 

THP 0,84 0 0 0,84 

provoz 2,5 0 0 2,5 

celkem za službu 12,39 0 0 12,39 

Denní stacionář         

POP 2 1,25 1 2,25 

SP 0,2 0 0 0,2 

THP 0,3 0 0 0,3 

celkem za službu 2,5 1,25 1 2,75 

Doplňková činnost         

THP 0,15 0 0 0,15 

celkem za doplňkovou činnost 0,15 0 0 0,15 

          

Celkem za organizaci 92,75     96,5 

ZS 11     12,5 

POP 44     46,25 

AP 3     3 

SP 3     3 

THP 7,25     7,25 

provoz 24,5     24,5 

 

Koncem roku 2019 jsme měli problémy s vysokou nemocností, které se přenesly i do začátku roku 2020. K této špatné 
personální situaci se v průběhu roku 2020 přidávaly výpadky způsobené OČR v souvislosti s uzavřenými školami a řada 
pracovních neschopností v souvislostí s karanténami a onemocněním Covid19. Proto byli průběžně přijímáni noví 
zaměstnanci a uzavírány smlouvy s brigádníky. Brigádníci odpracovali celkem 8 429,75 hod na DPP a 4 163,5 hod na 

DPČ. Po celý rok bylo náročné zajišťovat chod služeb, i přesto jsme se snažili, aby personál nebyl přetížen, kontrolovali 

jsme přesčasovou práci a za zaměstnance hledali náhrady.  
Co se týká vzdělání našich zaměstnanců, největší část tvoří osoby se středním odborným a středním odborným 
vzděláním s maturitou. Naše zaměstnance dlouhodobě podporujeme v osobním růstu i profesním vzdělávání. Služby 
uzpůsobujeme tak, aby zejména naší mladí zaměstnanci mohli studovat a hledáme též externí finanční zdroje pro jejich 
podporu.  

 

 graf č. 7  

  

40%

30%

16%

5% 4%

4%

1%

Střední odborné

Střední s maturitou

Základní

Magisterské

Bakalářské

Vyšší odborné

Nezadáno



18 

 

 

3.3. Oblast hospodaření 

a) Výnosy 

 
 

Z hlediska výnosů se celý rok 2020 odvíjel z potřeby dofinancování běžných provozních nákladů, a především 
získání peněžních prostředků na úhradu výdajů v souvislosti s koronavirovou epidemií. Nekrytá část rozpočtu 
z důvodu nižší dotace z prostředků MPSV a Kraje byla zafinancována zvýšeným příspěvkem zřizovatele. Na 

úhradu nákladů vyvolaných koronavirovou epidemií využila organizace většiny dotačních programů vyhlášených 
MPSV a MZČR, část nákladů byla hrazena z prostředků zřizovatele a velká pomoc byla organizaci poskytnuta ve 
formě darů. 

Podrobné informace o výši přiznaných dotací v roce 2020 jsou uvedeny níže. 

 

 Dotace Kraj z prostředků MPSV      

Schváleno 18 985 000,00 Kč      

Použito 18 985 000,00 Kč      

       

Dotace Kraj       

Schváleno 2 278 000,00 Kč      

Použito 2 278 000,00 Kč      

       

Dotace MPSV na odměny Covid-19 pro prac. v soc službách   

Schváleno 2 228 607,00 Kč      

Přijato 2 228 607,00 Kč      

Použito 2 214 921,00 Kč      

Vráceno 2020 13 686,00 Kč      

Tržby sociální a zdr. služby 31977115,39 16633099,04 12085029,35 3117639 141348 0

z toho tržby od zdrav. pojišť. 2760413,39 1439250,04 1321163,35 0 0 0

Stravování zaměstnanci 420621,76 168357,54 182187,44 62280,66 7796,12 0

Stravování cizí strávníci 0,00 0 0 0 0 56494,96

Akce 0,00 0 0 0 0 1652,89

Pronájem 0,00 0 0 0 0 19228,09

Prodej zboží 0,00 0 0 0 0 0

Změna stavu - zvířata 0,00 0 0 0 0 0

Ostatní výnosy 264173,49 132659,15 91380,34 33348,5 6785,5 785,12

Úroky 1943,11 1125,06 818,05 0 0 0

Čerpání fondů (fin.dary,…) 82233,00 31560,8 21951,2 21935,5 6785,5 0

Jiné výnosy,věcné dary 179997,38 99973,29 68611,09 11413 0 785,12

Příspěvky a dotace 35028747,01 15666268,33 11966339,52 5942083,16 1454056 45000

Dotace z MPSV a MZČR (Covid) 3839158,17 1848961,57 1362801,6 575339 52056 0

Příspěvek na pr. MěÚ 9737000,00 3301000 2944000 2751000 741000 45000

Dotace z Kraje 2278000,00 1160000 845000 200000 73000 0

Dotace z Kraje z prostř. MPSV 18985000,00 9309000 6783000 2305000 588000 0

Prostředky z ÚP 0,00 0 0 0 0 0

Příspěvek na pr. obce 79494,00 0 0 79494 0 0

Čas.rozliš.transferů na DHM 110094,84 47306,76 31537,92 31250,16 0 0

VÝNOSY CELKEM 67690657,65 32600384,06 24324936,65 9155351,32 1609985,62 123161,06

Hlavní 
činnost

Domov pro 

seniory

Pečovatel. 
služba

Denní 
stacionář

Dopl. 

činnostVÝNOSY
Domov se 

zvl. rež.
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Dotace MPSV na zvýšené prov. výdaje a dorovnání výpadku příjmů (Covid-19) 

Schváleno 1 153 213,00 Kč      

Použito 1 153 213,00 Kč      

       

Dotace MPSV na antigenní testování 2020 (Covid-19)   

Dohad 123 572,80 Kč      

       

Dotace MZČR na odměny zdravotnickým pracovníkům (Covid-19)  
Schváleno 347 451,37 Kč      

Použito 347 451,37 Kč      

       

Příspěvek na provoz od zřizovatele     

Celkem 9 782 000,00 Kč      

Hl. činnost 9 737 000,00 Kč      

Vedl. činnost 45 000,00 Kč      

       

Příspěvek na provoz obce      

Město Č. Řečice 79 494,00 Kč      
 

U pobytových služeb byly úhrady ve sledovaném období stabilní, kolísaly pouze úhrady za péči, což bylo dáno 
dlouhotrvajícím a nárazovým schvalováním příspěvků na péči. I přes problémy vyvolané koronavirovou epidemií 
organizace zaznamenala překročení rozpočtových příjmů (u DpS o 621 tis., u DZR 170 tis. Kč). Z důvodu 
neustálého nárůstu nákladů na poskytování pobytových služeb (zejména mzdových nákladů) organizace přistoupila od 
počátku roku 2020 ke změně ceny za stravování na Kč 170,- za den, tzn. na maximální výši úhrady stanovené vyhláškou 
k zákonu o sociálním službám. 

Díky zavádění preventivních opatření se dařilo během celého roku zamezit šíření nákazy Covid-19 v DpS i 

DZR, organizace nezaznamenala zvýšený počet úmrtí klientů a nedošlo tak následně k výpadku příjmů od 
klientů a zdravotních pojišťoven. Zároveň se podařilo během sledovaného období navýšit celkový objem 

vykazovaných ošetřovatelských úkonů na pobytových službách. Zvýšené náklady ve zdravotní oblasti v souvislosti 

s epidemií budou organizaci částečně kryty prostřednictvím kompenzační vyhlášky týkající se změny úhrad od 
zdravotních pojišťoven. Do výnosů od ZP se též promítly úhrady za antigenní testování. 

Určitý propad ve vlastních příjmech byl zaznamenán u denního stacionáře a pečovatelské služby. Nařízením vlády 
byla činnost denního stacionáře v době od 16. března do 21. června 2020 pozastavena. Na pokrytí výpadku úhrad za 
základní služby organizace obdržela dotaci od MPSV v programu E. I v průběhu 2. pololetí bylo v některých měsících 
zaznamenán pokles úhrad, a to v závislosti na míře síření koronavirové nákazy v okrese a následném snížení zájmu o 
služby DS z důvodu snahy omezení kontaktů. Organizace počítala v 2. pololetí 2020 s dofinancováním DS z důvodu 
navýšení úvazků v krajské síti. Schválení této změny však bylo odloženo na rok 2021 a peněžní prostředky 
organizace touto cestou nezískala. Finanční zabezpečení této služby bylo tedy zajištěno přesunem příspěvku na provoz 
z DpS, kde organizace evidovala zvýšené vlastní příjmy.  

U pečovatelské služby byly zaznamenány též nižší úhrady. Propad souvisel s úmrtím některých stávajících 
klientů a zároveň s nižší mírou využívání služeb PS z důvodu strachu klientů z nákazy a omezení kontaktů.  

Doplňková činnost byla v důsledku vládních nařízení výrazně omezena. Nepronajímala se tělocvična ani jiné 
prostory, poskytování obědů cizím strávníkům bylo výrazně omezeno. Vlastní příjmy činily 26 % původně 
plánovaných příjmů.  

 

.
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 Výše uvedená tabulka zobrazuje vývoj vybraných příjmů v letech 2016-2020.  Je z ní patrný meziroční pokles 
smluvních úhrad, způsobený zvyšováním důchodů a schopností uživatelů platit úhradu. Každoroční nárůst provozních 
nákladů (zejména osobních, v důsledku zákonného zvyšování platových tarifů) nemá bohužel legislativní odezvu 
ve zvýšení maximální výše úhrad za bydlení, stravu a péči stanovené vyhláškou (tyto zůstávají již několik let na 
stejné úrovni). Z tohoto důvodu se neustále zvyšuje potřeba dofinancování sociálních služeb z dotací a příspěvku na 
provoz a nutnosti hledání dalších zdrojů financování.   Nárůst úhrad za péči u pobytových služeb je způsoben změnou 
struktury uživatelů těchto služeb, jež jsou v převážné většině příjemci příspěvku na péči 3. a 4. stupně.   Toto se projevilo 

i v nárůstu úhrad od zdravotních pojišťoven.

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Dotace Kraj Vysočina 876000 1253000 1609000 2435000 2005000 80000 135000 155000 155000 200000

Dotace MPSV 6279000 8429000 13697000 13844000 16092000 577000 979000 1711000 2005000 2305000

Dotace MPSV - Covid-19 0 0 0 0 2864313 0 0 0 0 575339

Dotace MZČR - Covid-19 0 0 0 0 347451 0 0 0 0 0

Provozní příspěvek -  zřiz. 3889000 6551000 4495000 4805000 6245000 1666000 1871000 2179000 2396000 2751000

Příspěvek obec 0 0 0 0 0 32641 31463 53422 70613 79494

Úřad práce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Úhrady od zdr. pojišť. 1153527 1467704 1803300 2353356 2760413 0 0 0 0 0

Sponzorské dary 3800 1700 69459 77688 222096 0 30503 11987 17215 33349

Příjmy od klientů 19219663 19844550 23151130 24709645 25775859 2797544 2845614 3040583 3261927 3117639

z toho úhrady za bydl. a str. 11088148 11469819 12436790 13758224 14155928 1750040 1698008 1727050 1650005 1663928

z toho úhrady za péči 8130658 8373525 10712412 10950975 11619931 996542 1123223 1277827 1540157 1389850

z toho fakult. služby 857 1206 1928 446 0 50962 24383 35706 71765 63561

Smluvní úhrady 802211 585894 527138 288888 181856 0 0 0 0 0

2016 2017 2018 2019 2020

Dotace Kraj Vysočina 25000 38000 44000 44000 73000

Dotace MPSV 186000 183000 414000 524000 588000

Dotace MPSV - Covid-19 0 0 0 0 52056

Dotace MZČR - Covid-19 0 0 0 0 0

Provozní příspěvek -  zřiz. 308000 370000 470000 432000 741000

Příspěvek obec 0 0 0 0 0

Úřad práce 0 0 0 0 0

Úhrady od zdr. pojišť. 0 0 0 0 0

Sponzorské dary 0 3000 796 4883 6786

Příjmy od klientů 122400 101308 141991 187547 141348

z toho úhrady za bydl. a str. 30525 29882 45506 53891 43593

z toho úhrady za péči 91635 67210 86748 114462 81900

z toho fakult. služby 240 4216 9737 19194 15855

Smluvní úhrady 0 0 0 0 0

DS

Objem vybraných zdrojů v Kč

PŘEHLED VYBRANÝCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ DPSP V LETECH 2016 AŽ 2020

Objem vybraných zdrojů v Kč
DpS (v roce 2018 až 2020 vč. DZR)

Objem vybraných zdrojů v Kč
PS
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b) Náklady 

 

Hospodaření organizace ovlivnila především koronavirová epidemie. Skutečné čerpání nákladů za celou 
organizaci bylo o 3,6 miliónů Kč vyšší, než byl schválený rozpočet. Toto navýšení bylo vesměs kryto dotacemi 

z MPSV a MZČR. Výrazně se změnilo čerpání nákladů ve prospěch materiálu potřebného k prevenci před nákazou, tj. 
zejména dezinfekce, OOPP. Pro představu níže uvádíme srovnání těchto nákladů s rokem 2019. 

       2020    2019 

dezinfekce  Kč    284.832    Kč 84.290 

OOPP   Kč 1.583.875  Kč 228.540 

Zvýšené čerpání nákladů se projevilo i u zdravotního materiálu a materiálu na péči. Naopak nízké bylo 
čerpání nákladů na supervizi a vzdělávání – většina plánovaných školení byla zrušena, a to jak v jarních, tak 
podzimních měsících. S tím souvisí i nízké náklady na cestovné a PHM.  

 I pořízení většiny DDHM souviselo s opatřeními proti šíření koronaviru. Byly pořízeny bezkontaktní 
teploměry, vozíky na koše na infekční odpad, žehličky na zažehlování při šití bavlněných roušek, germicidní lampa, 
tablety Huawei, generátory ozonu, notebooky pro home-office, oxygenátory. V závěru roku přistoupila organizace 
k obměně opotřebovaného vybavení (aktivní a pasívní matrace, výpočetní technika, změkčovač vody, signalizační 
tlačítka) a nákupu dalšího potřebného majetku (termotablety). Šatna a místnost pečovatelek PS byla dovybavena 

potřebným nábytkem, výpočetní technikou a dalším zařízením potřebným k výkonu práce.   

 I přes zvýšenou spotřebu elektrické energie a plynu dosáhl DpSP v porovnání s plánovaným rozpočtem velké 
úspory nákladů na energie, a to v důsledku nižších cen oproti roku 2019 (především cen za dodávku). 

Na základě nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě došlo 
od 1. ledna 2020 k nárůstu platových tarifů všech pracovníků o Kč 1500, u pracovníků nepracujících v přímé péči došlo 
k dalšímu navýšení v důsledku zrušení nejnižší platové tabulky a přechodu do vyšší platové tabulky. Např.  
pracovníkům úklidu se tak zvýšil platový tarif oproti roku 2019 o 13,6 %, pomocným silám v kuchyni o 12,1 %, THP 

pracovníkům o cca 10 %. 

Spotřeba materiálu 7972519,45 3945172,43 2549869,47 1418014,98 59462,57 35150,05

Potraviny 5510098,95 2713922,28 1700570,36 1058730,19 36876,12 32756,04

Spotřeba energie 2851403,96 1447978,07 960129,24 408537,16 34759,49 495,89

Opravy a udržování, revize 1091611,00 636645,07 380478,51 74487,42 0,00 0,00

Cestovné 20476,00 1214,44 6848,83 9863,73 2549,00 0,00

Náklady na reprezentaci 14815,00 6815,00 6000,00 1000,00 1000,00 0,00

Ostatní služby 1687072,43 811206,26 621745,31 224217,65 29903,21 1358,50

Mzdové náklady 36993002,00 17693209 13704236 4556388 1039169 59079

Zákonné soc. poj. 12099738,00 5755365 4481520 1516331 346522 20052

Ostatní soc. poj.-úraz 144124,00 68092 53958 18529 3545 479

Zákonné soc. N 2654406,56 1258303,74 1002481,19 348010,91 45610,72 1182

Ostatní daně a popl. 30211,00 11370 6735 9946 2160 0

Jiné ostatní N 121332,88 36386,9 25265,46 58632,27 1048,25 279,19

Odpisy 865119,00 301558,8 204807,2 358753 0 0

Náklady z DDM 855943,17 516946,07 251576,91 85375,69 2044,5 0

Daň z příjmů 360,53 208,75 151,78 0 0 0

NÁKLADY CELKEM 67402134,98 32490471,53 24255802,9 9088086,81 1567773,74 118075,63

NÁKLADY
Domov se 

zvl. rež.
Hlavní 

činnost
Domov pro 

seniory

Denní 
stacionář

Dopl. 

činnost
Pečovatel. 

služba
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Čerpání osobních nákladů dále ovlivnil velký počet dlouhodobých i krátkodobých pracovních neschopností, 
karantén a čerpání ošetřovného v době zavření základních a mateřských škol. Tyto chybějící pozice nahradili zejména 
pracovníci pracující na základě DOPP a DOPČ. 

 V červnu byly všem zaměstnancům vyplaceny odměny za práci vykonávanou v době koronavirové 
epidemie jarních měsících. Tyto odměny obdrželi i zaměstnanci pracující na DOPP a DOPČ. Odměny byly kryty 
mimořádnou dotací MPSV. Peněžní prostředky na výplatu odměn zdravotním sestrám obdržela organizace na účet 
v měsíci říjnu, odměny byly zdravotnickým pracovníkům vyplaceny společně se mzdou za měsíc říjen.  

Ve sledovaném období byly čerpány náklady na opravy a údržbu v celkové výši 1092 tis. Kč, z toho mimořádné 
opravy činily 608 tis. Kč. Byly provedeny opravy nezbytné pro chod budovy v Radětínské ulici - výměna bojleru, 
oprava hardwaru pro vizualizaci MaR, oprava EPS, kotle, oprava havarijního stavu spojovacích lávek na severní straně 
budovy. Časté byly opravy automobilů PS především starších vozů VW (celkem za 70 tis.), zařízení kuchyně (opravy 
chladícího a mrazícího boxu, myčky, lednic, multifunkční pánve, konvektomatu, regálu a vozíků, objednávkového 
boxu, …). V 2. polovině roku byl též opraven interaktivní stolek a proběhla výměna balkonových dveří ve 
3 místnostech.    

 PS čerpala méně nákladů na PHM v důsledku nižších cen PHM a nižšího počtu ujetých km. Svůj podíl na 
úspoře nákladů na PHM má i používání elektromobilu. Ve sledovaném období byla po započítání nákladů na el. 
energii zaznamenána úspora ve výši 29 tis. Kč. Za sledované období roku 2020 vychází náklady na dobíjení 
elektromobilu Kč 1,51/km (letní období Kč 1,22/km, zimní období Kč 1,75/km). S elektromobilem bylo v r. 2020 

ujeto 16579 km.  

 Omezení kontaktu klientů PS z důvodu strachu před nákazou koronavirem se projevil i ve snížení objemu 
nakupovaných služeb pro klienty PS (obědy bývalým zaměstnancům Nemocnice Pelhřimov), spotřebě potravin a PHM. 

 Doplňková činnost byla v důsledku vládních nařízení výrazně omezena, skutečné náklady dosáhly 39 % 
původně plánované výše.  
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c) Investice 

 Ve sledovaném období organizace pořídila: 

 z investičního fondu 

 myčka na mytí jídlonosičů   Kč 108.900,00 

 kuchyňská linka - sesterna 4. patro  Kč   55.810,00 

Většina plánovaných investic se neuskutečnila z důvodu probíhající koronavirové epidemie a změny 
aktuálních provozních potřeb. S ohledem na průběh dodavatelských prací nebyla dokončena akce „Úprava 
zastřešení teras“.  Většina neuskutečněných investic bude realizována v roce 2021.  

 

4. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ 
 

Hospodaření DpSP v roce 2020 

 

    Hlavní činnost   Dopl. činnost  Celkem 

Náklady celkem: Kč 67.402.134,98  Kč 118.075,63 Kč 67.520.210,61 

Výnosy celkem: Kč 67.690.657,65  Kč 123.161,06 Kč 67.813.818,71 

 

Výsledek hospodaření po zdanění:      Kč      293.608,10 

 

Návrh na vypořádání výsledku hospodaření 
Tvorba rezervního fondu       Kč        59.608,10 

Tvorba fondu odměn        Kč      234.000,00 

 

 

 

5. ZÁVĚREČNÉ SLOVO  
 

Rok 2020 byl jedním z nejnáročnějších, jaký jsme zde v domově 

zažili. Přinesl nám řadu obav, zvratů, množství příkazů, zákazů a 

omezení…. Někdy jsme nerozuměli, někdy jsme pokyny považovali 

za hloupé, někdy jsme prostě jen věřili. Myslím, že orientaci ve složité 

životní situaci pomáhá, když má člověk jasně stanovený cíl, nebo se 

může opřít o hodnoty, kterým věří.  

Tehdy na začátku jsme si jako nejvyšší hodnotu postavili, že budeme 

chránit život a zdraví všech v domově. Zaměstnanců i klientů. A že 

se budeme snažit pečovat nejen o stránku fyzickou, ale i o duši a 

vztahy. Doufám, že není brzy hodnotit. S úctou a respektem vůči 

všem zde v domově bych chtěla ukončit tento náročný rok slovy 

„povedlo se“. Covid se zde masivně nerozšířil, péče probíhala 

v nejlepší možné míře a zaměstnanci drželi pospolu. Díky všem, kteří 

jste s námi na této lodi minulý rok bouřlivými vodami pluli, díky 

všem za trpělivost a pevné nervy a díky, že jste loď neopustili.  

Petra Kratochvílová, ředitelka DPSP 


