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1.

Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

Organizace byla zřízena 1. 1. 2004. S nabytím účinnosti zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních
službách prošla transformací z Penzionu pro důchodce na Domov pro seniory, příspěvkovou
organizaci a stala se součástí poskytovaných sociálních služeb města Brna, které je jejím
zřizovatelem. Na základě zřizovací listiny poskytuje registrovanou službu Domov pro seniory.
Posláním našeho domova je poskytovat podporu a pomoc lidem v seniorském věku při
překonávání obtíží, které tato životní etapa přináší. Snažíme se společně zdolávat jejich
případnou nepříznivou životní situaci, do níž se někteří mohou dostat. Podporujeme je
v maximální možné soběstačnosti a v udržení přirozených vazeb na okolí. Zajišťujeme
jejich individuální potřeby formou nepřetržitého provozu prostřednictvím vysoce
kvalifikovaného personálu, ale s tendencí zachovat co nejvíce domácí rodinnou atmosféru.
Řídíme se mottem „Domov s péčí – péče s láskou“.
CÍL SLUŽBY
• uživatelé žijí v rámci svých individuálních možností běžným způsobem života
• uživatel, který si za podpory poskytované sociální služby co nejdéle uchová svoje schopnosti
a dovednosti zejména ve vztahu ke své soběstačnosti
• uživatelé se v prostředí domova cítí bezpečně
• motivovat uživatele k aktivnímu životu
• uživatel, který prostřednictvím poskytované sociální služby udržuje přirozené sociální vztahy
s rodinou.
CÍLOVÁ SKUPINA
Senioři se sníženou soběstačností vzhledem k pokročilému věku a případnému chronickému
onemocnění, kde daná situace vyžaduje nezbytnou pravidelnou pomoc další osoby.
Věková struktura cílové skupiny - mladší senioři od 60-80 let
- starší senioři nad 80 let.
Službu nelze poskytovat žadatelům,
kteří svým chováním z důvodů duševní poruchy výrazně narušují klidné soužití s ostatními
uživateli,
kteří ze zdravotních důvodů vyžadují trvalou a intenzivní zdravotní péči,
kteří trpí akutní infekční chorobou,
kteří jsou závislí na alkoholu, návykových a omamných látkách,
kteří chtějí svým pobytem v zařízení řešit pouze bytovou situaci svou nebo svých blízkých,
přičemž se jinak nenachází v sociálně nepříznivé situaci,
kteří jsou prakticky nevidomí a neslyšící.
Příspěvková organizace v roce 2020 hospodařila v souladu s finančním plánem s vyrovnaným
rozpočtem.
Celkové výnosy dosáhly 42 189 tis. Kč, celkové náklady 42 021 tis. Kč.
Hospodářský výsledek je kladný a činí 168 066,50 Kč.
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1.1. Sociální péče a služby uživatelům
Uživatelům jsou poskytovány služby ubytovací, stravovací a sociálně ošetřovatelské
v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách.
V roce 2020 bylo přijato 86 nových žádostí o poskytování sociální služby v Domově pro seniory.
Pohyb uživatelů v roce 2020

mužů

žen

celkem

z domu

1

3

4

z LDN nebo z nemocnice
ze soukromého zařízení

1
0

7
0

8
0

z domu s pečovatelskou službou

1

1

2

z odlehčovacího pobytu

0

1

1

3

12

15

Ukončilo pobyt

8

9

17

z toho: zemřelo
odešlo do jiného zařízení
odešlo do soukromí
CELKEM UŽIVATELŮ k 31. 12. 2020

8
0
0

8
1
0

14

51

16
1
0
65

odkud
Přijato

celkem

Průměrný věk uživatelů je 86 let.

5

Domov pro seniory Okružní, p. o.

.
Struktura uživatelů domova podle příspěvku na péči:
• 6 uživatelů bez příspěvku,
• 2 uživatelé I. stupeň příspěvku,
• 19 uživatelů II. stupeň příspěvku,
• 30 uživatelů III. stupeň příspěvku,
• 8 uživatelů IV. stupeň příspěvku na péči.
Průměrná výše příspěvku na péči byla 7 156,- Kč.
Dobrovolnictví
Významnou součástí péče o naše uživatele, která se nám osvědčila, je spolupráce s dobrovolníky.
Dobrovolnictví je využíváno v našem zařízení jako nástroj sociální inkluze. V zařízení pracují
dobrovolníci pod vedením koordinátora v těchto aktivitách – jóga, muzikoterapie, osobní návštěvy
obyvatel, přednášky. V roce 2020 od prvního nouzového stavu vyhlášeného vládou od 13. 3. 2020
v souvislostí s pandemií Covid_19 jsme spolupracovali s Masarykovou univerzitou, internetovým
portálem Pomůžeme si, kdy dobrovolníci zastupovali chybějící zaměstnance jak v přímé péči nebo
úklidu a nakupovali pro obyvatele.
Studenti
V roce 2020 v souvislosti s opatřeními proti epidemii Covid-19 jsme praxe neumožňovali.
Pro duchovní potřeby jsou konány týdně bohoslužby a pobožnosti v místní kapli sv. Ludmily ve
spolupráci s Duchovním centrem Brno – Lesná. I tato aktivita byla v době karanténních opatření
omezena.

1.2. Kapacita DpS

69 uživatelů

Stav ke dni 31. 12. 2020:
Průměrná obložnost za rok

65 uživatelů
95 %
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1.3. Zdravotnická a ošetřovatelská péče
Zdravotnickou a ošetřovatelskou péči poskytuje tým všeobecných sester a fyzioterapeutek.
Běžnou lékařskou péči zajišťuje praktická lékařka, která pravidelně dochází do domova. Všichni
uživatelé domova mají svobodnou volbu svého ošetřujícího lékaře, kterou ctíme.
Fyzioterapie
Nedílnou součástí ošetřovatelské péče je fyzioterapie. V rámci rehabilitační péče je v DS
poskytována:
• fyzikální terapie
tj. magnetoterapie, elektroléčba – interdyn, VAS (interferenční proudy), laser, parafin, rašelinové
zábaly, vodoléčba (perličkové koupele), reflexní masáže, měkké techniky, klasická masáž, sujoku,
aromaterapie
• léčebná tělesná výchova
individuální nebo skupinová, pro zlepšení tělesné kondice seniorů využíváme motomed v kombinaci
se Spotee a hry jako šipky, pétanque a stolní kuželky.
Rehabilitace je poskytována kvalifikovanými fyzioterapeuty a uživatelé často využívají nejen
rehabilitaci jednotlivců, ale i skupinová cvičení. Kvalitní poskytování rehabilitace a odborně vedené
cvičení se projevuje na fyzické zdatnosti uživatelů a jejich duševní pohodě. V zařízení poskytujeme i
masáže prováděné fyzioterapeutem a pracovníkem v sociálních službách, který má masážní kurzy v
souladu s požadavky na vzdělání. Při masážích se využívají i orientální techniky, které mají dobrý vliv
na celkový stav uživatelů. Při všech zdravotnických činnostech je chráněno soukromí uživatelů a
ochrana osobních údajů je zajištěna v souladu se zákonem a vnitřním předpisem.
SPOTEE – jsou speciální doprovodná videa, při nichž klient cvičí na motomedu. Klient během
cvičení díky velkoplošné obrazovce pocitově „projíždí“ místa, která navštívil nebo se
prostřednictvím tohoto programu dostane do místa, která by jinak nemohl vidět. Cvičení se tímto
stává zábavnější, navozuje příjemnou atmosféru a pohodu.
Uživatelé využívají terapii lampou Seniorsol. Jedná se o tepelnou lampu, jejíž záření podporuje
stimulaci mozkových buněk. Jedná se o způsob prevence a léčby Alzheimerovy choroby. V zařízení
se používá od roku 2007 s velmi dobrými výsledky.
V domově je pravidelně využívána canisterapie s jezevčíkem Maxem a kříženkou typu bull Fifinkou
a německým ovčákem Kennym. Uživatelé si Maxe půjčují na procházky, popřípadě si jej berou
v průběhu dne do pokoje. Fifinka a Kenny navštěvují za přítomnosti canisterapeutky obyvatele na
pokojích. Kontakt se čtyřnohým přítelem je vždy zaručeným prostředkem k úsměvu, radosti a
pozvednutí dobré nálady.

1.4. Stravování
Domov má vlastní kuchyni. Kvalifikovaný personál připravuje celodenní stravu. Při přípravě
všech pokrmů postupujeme v souladu se systémem kritických bodů (HACCP). Strávníci mají
dostupné informace o alergenech u jednotlivých pokrmů. Připravujeme dietu racionální, šetřící a
diabetickou. Podle potřeb a zdravotního stavu uživatelů jsou poskytovány diety bez mléčná,
bezlepková. Pro uživatele, kteří mají potíže s přijímáním běžně upravených pokrmů, je připravovaná
speciálně mechanicky upravená strava pomocí přístroje blixer, který i po rozmělnění potravin
zachovává jídlu stále stejnou chuť. Klademe důraz na individuální potřeby strávníků. Jejich přání a
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potřeby zjišťujeme na stravovacích komisích, kterých se účastní strávníci, hlavní kuchař a všeobecná
sestra. Prostor pro vyjádření ke kvalitě stravy je dán knihou přání a stížností, která je umístěna na
viditelném místě v jídelně. Pestrost jídelníčku se snažíme naplňovat i na základě anketního šetření na
téma „Na co bych měl chuť“. Projekt „Skutečně zdravá jídelna“, ve kterém jsme získali bronzový
certifikát, pokračuje již třetím rokem. Naší snahou je v rámci možného rozpočtu postupně přecházet
na lehce stravitelné, pestré pokrmy, které se zhotovují v co nejvyšší možné míře z lokálních
produktů, při zachování maximálních výživových, ale i chuťových parametrů.

1.5. Vzdělávání zaměstnanců
Soustavnou pozornost věnujeme průběžnému vzdělávání zaměstnanců DS. Vyhlášením
nouzového stavu a nastavením protiepidemických opatření nebylo možné vzdělávací akce realizovat
v zákonném rozsahu u pracovníků v sociálních službách.
Proběhly dvě odborné vzdělávací akce zaměřené na kvalitu poskytované péče a rizika
spojená s poskytováním péče. Supervize proběhly podle plánu a školení BOZP pro všechny
zaměstnance. Všeobecné sestry absolvovaly semináře na téma vykazování ošetřovatelské péče
v sociálních službách.

1.6. Přehled kulturních a společenských akcí pro uživatele
Kulturní akce jsme začali v novém roce Povánočním koncertem vážné hudby vystoupení
pěveckého souboru Musica Nova za doprovodu hudebních nástrojů. Začátkem března jsme
uspořádali večeři při svíčkách, k poslechu hráli Mexičané. Tato akce měla velký úspěch, ale byla na
dlouhou dobu poslední. Od 13. března 2020 byl vyhlášen nouzový stav, zákaz návštěv a zákaz
vycházení z domovů pro seniory. Přesto v dubnu, pro radost obyvatelům proběhl koncert pod okny,
kdy na zahradě domova vystoupili brněnští umělci v rámci Festivalu hudební maraton Brno.
Přesto, že jsme zůstali zavřeni i vůči návštěvám, čekala na nás mnohá překvapení. Obyvatelé
Lesné nosili šité roušky s malými pozornostmi jako byl velký čokoládový zajíc, krabice s buchtami,
balík sladkostí. Bylo to velmi povzbuzující, jak pro personál, tak pro obyvatele.
Největším překvapení byl finanční dar od pana Jana Zdrubeckého, který vlastní fitcentrum,
které ale bylo vzhledem k pandemii zavřené a on se rozhodl pořádat video tréninky a částku, kterou
vydělal, daroval domovu. Předání částky 50 tis. se účastnila Česká televize i 1. náměstek primátorky
města Brna pan Mgr. Petr Hladík. Aby tento dar mohl posloužit všem, pořídili jsme za něj
defibrilátor.
Začátkem června do areálu vjely nablýskané motorky s jejich majiteli z Harley Davidson
clubu Brno a dovezli paní primátorku a dezinfekci. Kluci na svých mašinách svezli jak obyvatele, tak
i zaměstnance.
V červenci jsem stihli vyjet na výlet do Lednice a vystoupení zpěváka Ládi Kerndla.
Podzimní vyhlášení nouzového stavu opět uzavřelo brány všem návštěvám, přesto v sychravém
listopadovém odpoledni přijel Daniel Hůlka a zazpíval nám pro radost pod okny. Vánoční
atmosféru vykouzlil Koncert za dveřmi, studenti hráli za dveřmi koledy a vánoční písničky, které byl
přenášeny do budovy. Všem, kteří se snažili vykouzlit úsměvy na tváří seniorů v domovech v době
trvání zákazu návštěv, patří velký dík.
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1.7. Budova stav a údržba
Budova uvedená do provozu v roce 1994 je průběžně udržovaná. V roce 2020 jsme
především řešili havárie: opravy střechy, kde zatékalo, prasklé stupačky v bytech a především havárie
hlavního odpadního systému. Postupně s obměnou uživatelů jsou upravovány obytné jednotky pro
současných standardů. Pokládka PVC namísto koberců, bezbariérová úprava podlah, úpravy
koupelen, jsou opravovány vestavné skříně výměnou a nábytek.
Průběžně byla prováděna údržba zahrady – sečení trávy, hrabání listí a trávy, prořez keřů a stromů.
Pravidelně v souladu s příslušnými předpisy byly provedeny revize plynového zařízení,
výtahů, elektrospotřebičů klientů a elektrických rozvodů v budově a obytných jednotkách uživatelů
sociální služby, elektrických pečovatelských lůžek včetně revize požárních zařízení.

1.8. Prezentace a spolupráce s veřejností
Ke komunikaci s veřejností v době proti pandemických opatření využíváme především
sociální sítě Facebook a webové stránky domova. Kde jsou uveřejňovány aktuální informace
veřejnosti o dění v domově. Pro online setkávání s rodinami mohli obyvatelé domova využívat
Skype, Whereby, Messenger, WhatsApp na tabletu, který nám od sponzora dovezl zástupce firmy
Philip Morris. Rodinné příslušníky o změnách vždy informujeme emailem nebo telefonicky.

2. Plnění úkolů v personální oblasti
2.1. Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období

23

Průměrný
přepočtený
stav
21,8

2

2

2
6
2

1,9
6,2
1,8

5

5

8

8,3

48

46,8

Fyzický
stav k 31.12.

Kategorie
Pracovník v sociálních službách
Pracovníci v sociálních službách výchovná
nepedagogická činnost
Sociální pracovnice
Všeobecná sestra
Fyzioterapeut
Hospodářskosprávní (ředitel, ekonom,
účetní, technický pracovník)
Ostatní (uklízečky, dělník prádelny,
kuchař/ka)
CELKEM
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2.2. Přepočtené počty zaměstnanců a průměrná platová třída za rok 2020
Kategorie
Všeobecná sestra
Fyzioterapeuti
Pracovníci v sociálních službách
přímá péče
Pracovníci v sociálních službách
vých. neped. činnost
Sociální pracovnice
Manuálně pracující
THP
Celkem

Fyzický
stav k
31.12.
6
2

Průměrný Průměrná
Průměrná
přepočtený platová
mzda
stav
třída
6,2
10,2
34 634
1,8
10
45 410

23

21,8

5,2

36 500

2

2

7

33 024

2
8
5
48

1,9
8,3
5
46

10
4,1
9,4
6,5

44 311
29 496
50 357
36 522

Plánovaná průměrná mzda na rok 2020 byla 35 803,- Kč.
Skutečná průměrná mzda činila 36 591,- Kč.

2.3. Přírůstky a úbytky zaměstnanců za rok 2020
Kategorie
Zdravotničtí pracovníci
Pracovníci v soc. službách
Sociální pracovnice
Manuálně pracující
THP

ukončení

přijati

4

3
6
0
1
0
10

5
0
1
0
10

CELKEM

Pracovníkům byl pracovní poměr ukončen ve dvou případech v průběhu zkušební doby, která
dává možnost oběma stranám posoudit, zda nově uzavřený pracovní poměr bude splňovat
požadavky obou stran. Další dva pracovní poměry byly ukončeny uplynutím doby sjednané,
v ostatních případech došlo ke skončení pracovního poměru dohodou. Na neobsazená místa byli
zaměstnanci přijímání postupně.
Organizace má zákonnou povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním znevýhodněním (zákon
č. 435/2004 Sb., v aktuálním znění). Povinný procentuální podíl osob se zdravotním
znevýhodněním v roce 2020 činil pro naši organizaci 1,89. V daném roce jsme zaměstnávali 1,62
procent osob se zdravotním znevýhodněním. Zbývajících 0,27 procent jsme vykryli nákupem
výrobků (čisticích, úklidových prostředků kancelářských potřeb, ložního prádla a pracovních oděvů)
od firem, které splňují podmínky tzv. náhradního plnění v souladu se zákonem. Do státního
rozpočtu jsme tedy podle § 81 odst. 2 pís. c odvádět prostředky nemuseli.
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2.4. Dodržování BOZP, pracovní úrazy za sledované období
Bezpečnosti práce je věnována soustavná pozornost. Pravidelně jsou zajišťována vstupní i
každoročně opakovaná školení BOZP a PO pro každého zaměstnance. V rámci zákonem stanovené
preventivní zdravotní péče se zaměstnanci podrobují vstupním, mimořádným a periodickým
lékařským prohlídkám i preventivnímu očkování. Zaměstnancům jsou poskytovány OOPP podle
vnitřní směrnice. V roce 2020 nebyla porušena pravidla bezpečnosti práce.
Oblast bezpečnosti práce a ochrany zdraví je pro zaměstnavatele prioritní. Každoročně v dubnu ve
spolupráci s externím odborníkem na danou problematiku probíhají prověrky BOZP, závěry a
případné zjištěné nedostatky jsou ihned odstraňovány. Organizace má zpracováno vyhodnocení rizik
možného ohrožení zaměstnanců. V součinnosti s orgány hygienického dozoru je vypracovaná a
schválená kategorizace prací podle zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění. V tomto smyslu
posuzuje zdravotní způsobilost zaměstnanců i smluvní lékařka při provádění pracovnělékařských
prohlídek.

3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření
3.1. Výnosy
Rozpis všech výnosů s uvedením plánu na daný rok, skutečnosti ke konci sledovaného
období, skutečnosti za stejné období minulého roku, procentní plnění ročního plánu.
Účet
602 01
602 10
602 13
602 20
602 31
602 45
604
SÚ 60
648 10
649 11
662 10
672 10
672 11
672 12
672 14
672 60-3
Tř. 6

VÝNOSY
Ostatní výnosy
Výnosy z ubytování
Výnosy za fakult. služby
Výnosy z příspěvku na péči
Výnosy za obědy zaměstnanců
Výnosy za výkony ZP
Prodej uživatelům DS drobný
Výnosy z prodeje služeb
Čerpání fondů
Darovaný materiál
Úroky
Přijaté prostř. na provoz z ÚSC
Dotace z JMK § 101
Přijaté finanční dary - ostatní
Dotace z JMK § 105
Dotace Covid-19
Výnosy celkem

Rozpočet

Skutečnost

upravený
312 000
8 700 000
870
5 628 000
1 050
995 714
192 000
15 829 634
35 040
27 440
520
11 317 000
11 794 300
2 046
648 400
2 464 710
42 119 090

2020
312 879
8 719 663
876
5 663 027
1 050
1 009 503
192 739
15 899 737
35 070
27 461
523
11 317 000
11 794 300
2 206
648 400
2 464 711
42 189 408

Plnění
2020
v % (RU)
100,28
100,23
100,69
100,62
100,00
101,38
100,38
100,44
100,09
100,08
100,58
100,00
100,00
107,82
100,00
100,00
100,17

Skutečnost
2019
241 569
8 615 779
4 088
5 425 581
790
412 279
90 429
14 790 515
90 454
93 841
267
11 307 000
9 404 800
1 173
597 600
0
36 285 651

Srov. v
%
2020/19
129,52
101,21
21,43
104,38
132,91
244,86
213,14
107,50
38,77
29,26
195,69
100,09
125,41
188,06
108,50
116,27

Úhrada uživatele činí maximálních 370 Kč/den. Výnosy z příspěvku na péči vzrostly oproti
loňskému roku o 4 %. Zvýšení výnosů za zdravotní výkony o 145 % ovlivňuje uznání zdravotních
výkonů z roku 2019 od VZP ČR a zhoršení zdravotního stavu uživatelů.
Cenu jednoho oběda pro zaměstnance po započtení příspěvku z FKSP 10 Kč nabízíme jako jeden
z bonusů pro pracovníky.
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Vzhledem ke stále snižující se mobilitě našich uživatelů a pro zvýšení komfortu poskytovaných
služeb již třetím rokem běží prodej drobného zboží na recepci (nápoje, pochutiny, kosmetika).
I přes nepříznivou epidemiologickou situaci bylo v průběhu roku čerpáno z rezervního fondu na
kulturní akce, hudební produkce a občerstvení. Mnohé kulturní akce proběhly bez nároku na
honorář. Tímto bychom chtěli všem umělcům a zúčastněným poděkovat.
Darovaný materiál – obdrželi jsme respirátory, tablet – využíváme pro komunikaci uživatelů
s rodinami, UV lampu. Z darovaných finančních prostředků jsme zakoupili vitamíny pracovníkům
na dohody a drobné pochutiny na štědrý den pro uživatele. Hygienický materiál a pomůcky pro
klienty již tímto způsobem nečerpáme, proto dochází ke snížení o 70 % oproti loňskému roku.
Dotace Covid-19 jsou mimořádné dotační programy, které byly vyhlášeny v souvislostí s epidemií
COVID-19, jednak na pokrytí zvýšených nákladů a jednak na mimořádné odměny všech pracovníků
a sanace výpadků příjmů.

Hospodářský výsledek v tis. Kč
Náklady celkem
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek (+, - )

+

2020
42 021
42 189
168

+

2019
36 027
36 286
259

V roce 2020 byl dosažen kladný hospodářský výsledek ve výši 168 066,50 Kč.
V rámci závazného finančního vypořádání s rozpočtem města bylo navrženo rozdělení zlepšeného
hospodářského výsledku takto:
- vložení do rezervního fondu
134 453,50,- Kč
- vložení do fondu odměn
33 613,00,- Kč.

3.2. Náklady
Podrobný rozpis čerpání nákladů s uvedením plánu na daný rok, skutečnosti ke konci sledovaného
období, skutečnosti za stejné období minulého roku a procentního plnění ročního plánu:
Účet
501 01
501 03
501 04
501 05
501 06
501 07
501 08
501 10
501 11
501 12
501 13

NÁKLADY
Spotřeba všeobecného mater.
Spotřeba pracích prostředků
Darovaný materiál
Spotřeba čistících, úklid. prostř.
Spotřeba Phm
Spotřeba potravin
Kancelářský materiál
Materiál pro ergoterapii
Knihy, noviny, časopisy
Ložní prádlo
Zdravotnický materiál

Rozpočet
upravený
257 400
35 349
15 674
184 917
9 805
1 729 958
59 050
5 780
1 708
34 920
4 545
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Skutečnost
2020
257 400
35 349
15 675
184 917
9 805
1 729 959
59 052
5 781
1 708
34 922
4 545

Plnění
Srov. v
Skutečnost
2020
%
v % (RU)
2019
2020/19
100,00
275 961
93,27
100,00
32 069 110,23
100,01
134 429
11,66
100,00
227 578
81,25
100,00
13 471
72,79
100,00 1 664 908 103,91
100,00
54 789 107,78
100,02
8 891
65,02
100,00
4 778
35,75
100,01
82 413
42,37
100,00
14 618
31,09
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501 60-1
501
502 11
502 12
502 13
502 14
502 60
502
511
512
513
518 03
518 04
518 05
518 06
518 07
518 09
518 10
518 11
518 60-1
sk. 51
521 10-3
521 20
521 30
521 60-2
524 10-21
524 50-61
525
527
527 60-1
sk. 52
504
531
538
549
551
558
558 60-1
Tř. 5

Materiál na Covid-19
Spotřeba materiálu
Spotřeba el. energie
Spotřeba plynu
Spotřeba vody
Spotřeba tepla
Teplo Covid-19
Spotřeba energií
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Služby právní, konzult. a porad.
Školení, kurzovné
Internet, telefony, poštovné
Služba IT
Ostatní služby
Služby z darů
Bankovní poplatky
Prokázání daň úspory §20odst.7
Služby Covid-19
Ostatní služby
Mzdové náklady
Ostatní osobní náklady
Náhrada mzdy za dočas. PN
Mzdy Covid-19
Zákonné sociální pojištění
Zákonné soc. pojištění Covid-19
Ostatní sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ochranné pomůcky Covid-19
Náklady na platy
Nákup drobný pro uživatele DS
Ostatní daně a poplatky
Jiné daně a poplatky
Ostatní náklady z činnosti
Odpisy
Náklady z dr. dl. majetku
DDHM Covid-19
Náklady celkem

185 674
2 524 780
657 856
17 521
352 630
1 002 203
63 440
2 093 650
3 941 422
0
3 893
104 359
10 967
102 858
253 127
814 525
34 500
26 839
32 300
22 900
5 347 690
19 438 654
607 000
232 600
994 361
6 680 467
328 743
84 220
591 715
574 210
29 531 970
192 700
4 650
1 500
80 505
987 000
1 050 108
304 537
42 119 090

185 674
2 524 787
657 857
17 521
352 631
1 002 203
63 440
2 093 652
3 941 421
0
3 893
104 359
10 967
102 859
253 128
814 526
34 500
26 840
32 300
22 901
5 347 694
19 322 148
606 679
232 575
994 361
6 680 466
328 744
84 224
591 716
574 211
29 415 124
192 739
4 650
1 500
80 507
1 006 044
1 050 108
304 537
42 021 342

100,00
0
100,00 2 513 905
100,00
699 005
100,00
18 392
100,00
365 141
100,00 1 050 292
100,00
0
100,00 2 132 830
100,00 2 267 190
46 752
100,00
2 645
100,00
170 840
100,00
18 167
100,00
100 365
100,00
243 427
100,00
979 724
100,00
49 866
100,00
26 295
100,00
7 018
100,00
0
100,00 3 912 289
99,40 17 738 170
99,95
488 767
99,99
125 005
100,00
0
100,00 6 116 747
100,00
0
100,00
72 162
100,00
662 343
100,00
0
99,60 25 203 194
100,02
90 429
100,00
4 650
100,00
2 281
100,00
65 116
101,93
919 609
100,00 1 182 724
100,00
0
99,77 36 012 409

101,43
94,11
95,26
96,57
95,42
98,16
173,85
0,00
147,18
61,09
60,37
102,48
103,99
83,14
69,19
102,07
460,25
136,69
108,93
124,12
186,05
109,22
116,72
89,34
116,71
213,14
100,00
65,76
123,64
109,40
88,79
116,69

Zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých druhů nákladů:
Spotřeba materiálu – nárůst je způsoben vyšší spotřebou potravin, pracích prostředků. Spotřebu
kancelářského materiálu ovlivňuje nákup tonerů, který byl v minulých obdobích zahrnut ve
všeobecném materiálu. Darovaný materiál obsahuje např. respirátory, tablet pro komunikaci
s rodinami, lampu UV, nákup vitamínů pro pracovníky na dohody, apod. Materiál Covid-19
zahrnuje pořízení jednorázových dezinfekčních rohoží, sad testů Covid-19, dezinfekce, roušky...
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Opravy probíhaly v souladu s plánem oprav a plánem, revizí zařízení. Oprava izolace střechy,
zastřešení zadního vchodu do zahrady. V obytných jednotkách probíhá výměna vestavných skříní,
PVC, oprava koupelen. Dochází k haváriím stupaček v bytech, tyto postupně vyměňujeme. Nárůst o
36 % byl způsobem opravou havárie hlavního odpadu kanalizace.
Služby do položky ostatní služby se promítají jednak roční platby za autorská práva k užívaným
programům jako Cygnus, Ace účto, AVG, pravidelné platby např. za BOZP a PO, revizní činnosti,
náklady na odpadové hospodářství, vedení energetického hospodářství, praní prádla, poskytování
pracovně lékařských služeb, kopírovací služby, údržba areálu. Vlivem epidemické situace jsme
naprosto omezili cestovné, dále došlo k omezení možnosti školení a také např. mytí oken externí
firmou bylo provedeno ve vlastní režii. Služby Covid-19 spočívají především ve zřízení vzdáleného
přístupu pro sociální pracovnice, vedoucí úseku přímé péče a zdravotního úseku.
Náklad na platy zvýšeny z důvodu zákonného navýšení a mimořádných dotací Covid-19.
Nemocnost řešena navýšením pracovníků na dohodu. Náklady na platy celkem 29 415 tis. Kč.
Navýšení sociálního pojištění a nákladů z důvodu nákupu ochranných pracovních pomůcek z
důvodu potřeby zvládání epidemie.
Odpisy jsou oproti plánu navýšeny o 1,93 % z důvodu nákupu termokamery
Náklady z DDHM – nákup ozonové dezinfekce, analyzátor testů Ichroma, dezinfekční stojany,
koše na inf. odpad, pračka, čistička vzduchu, kopírovací stroj, antidekubitní aktivní matrace 6 ks,
televizory 3 ks, 30 ks tabletů s možností vyhřívání, 2 oxygenátory, pečovatelská lůžka 5 ks vč.
matrací a nezbytné vybavení OJ. Dále položka obsahuje pojištění majetku, odpovědnosti a vozidla.
Nárůst v souvislosti s potřebou nákupu nezbytného vybavení pro zvládání epidemie Covid-19 o
304,5 tis. Kč.

3.3. Finanční majetek
Stav krátkodobého finančního majetku
Účet č. Finanční majetek
241 10 Běžný účet
241 11 Krátkodobý úročený vklad
243
Běžný účet FKSP
245
Jiné běžné účty-depozitní účet
261
Pokladna
Celkem krátkodobý finanční majetek
Krytí fondů k
31.12.2020
Fond odměn 411
FKSP 412
Rezervní fond 413
Rezervní fond 414
Investiční fond 416
Výsledek hospodaření
Fondy celkem
Kryto, nekryto (A/N)

k 31.12.2020 Kč
4 648 613,34
1 120 760,72
324 728,69
833 671,00
123 400,00
7 051 173,75

Běžný účet 241

Jiné běžné
účty 245

800 000,00
351 205,55
544 312,83
674 977,91
752 727,04
168 066,50
3 291 289,83
A

k 31.12.2019 Kč
4 850 205,54
1 020 319,61
217 935,81
729 188,00
148 919,00
6 966 567,96

FKSP 243
324 728,69

833 671,00
833 671,00 324 728,69
A
A
14
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Fondy jsou kryty finančními prostředky na běžném účtu k 31.12.2020 částkou 5 769 374,06 Kč.
FKSP k 31.12.2020 částkou 324 728,69 Kč, viz následující:
Kontrolní okruh FKSP k 31. 12. 2020
KS účtu 243
nepřevedené platby za prosinec 2020
nepřevedený příděl do FKSP
neproúčtovaný příspěvek z FKSP na stravovaní zam.
KS účtu 243 po převodech
KS účtu 412

324 728,69
39 376,86
12 900,00
0,00
351 205,55
351 205,55

3.4. Pohledávky a závazky
Stav pohledávek DS Okružní, p. o.
Účet č. Název účtu – Pohledávky
311
Odběratelé
314
Krátkodobé zálohy
381
Náklady příštích období
388
Dohadné účty aktivní
Krátkodobé pohledávky celkem

31. 12. 2020 Kč
113 946,82
36 083,00
47 940,28
98 444,88
296 414,98

Minulé období
73 382,64
3 000,00
34 761,16
31 680,00
142 823,80

Položku odběratelé tvoří především pohledávky za zdravotními pojišťovnami. Krátkodobé zálohy
jsou zálohy na plyn. Náklady příštích období jsou součtem položek, pojištění a licencí a na rok 2021.
Položka dohadné účty aktivní obsahuje předpokládané výnosy z příspěvku na péči poskytnutou
v roce 2020 a dohad zdravotních výkonů vůči Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR za rok 2020.
Organizace nemá nedobytné pohledávky.
Stav závazků DS Okružní, p. o.
Účet č. Název účtu – Závazky
321
331
333
336
337
342
389
378 01
378 02
378 62
378 71

Dodavatelé
Zaměstnanci
Jiné závazky vůči zaměstnancům
Sociální zabezpečení
Zdravotní pojištění
Ostatní přímě daně – daň z mezd
Dohadné účty pasivní
Ostatní krátkodobé závazky
Závazky vůči uživat. DS-hotov. depozita
Závazky – pozůstalost
Výkony soudních rozhodnutí
Krátkodobé závazky celkem
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31. 12. 2020 Minulé období
Kč
k 31.12.2019
327 736,34
980 515,06
1 482 533,00
1 477 710,00
8 800,00
9 000,00
624 209,00
623 332,00
269 307,00
268 644,00
289 757,00
282 287,00
23 125,66
9 061,36
20 465,00
109 757,00
700 000,00
500 000,00
133 671,00
229 188,00
30 081,00
27 052,00
3 909 685,0
4 516 546,42
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Jedná se převážně o nevyplacené mzdy zaměstnancům a s nimi související odvody a závazky vůči
dodavatelům z přijatých faktur v termínu splatnosti. U jiných závazků vůči zaměstnancům se jedná o
předplacené stravné. Dohadná položka na energie (spotřeba plynu a vody) činí 23 125,66 Kč.
Ostatní krátkodobé závazky ve výši 20 465 Kč tvoří nevyplacený příspěvek na péči. Organizace své
závazky v termínu uhradila.

3.5. Dotace z jiných veřejných rozpočtů, podrobný rozpis přijatých dotací, informace o jejích
čerpání
Požadovaná dotace z JMK dle § 101
12 844 000
Požadovaná dotace z JMK dle § 105
694 400

Poskytnutá dotace
11 794 300

Skutečně čerpáno
11 794 300

648 400

648 400

Program podpory D - dotace na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadku
příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních opatření…

357 908

357 908

357 908

Program podpory C - dotace na mimořádného finančního hodnocení zaměstnanců v soc.
službách…

1 096 899

1 096 899

1 096 899

Dotace na program podpory mimořádného finančního hodnocení zdravotnických
pracovníků v soc. službách…

204 460

204 460

204 460

Program podpory E - dotace na financování trvání zvýšených provozních výdajů a sanaci
výpadku příjmů, v souvislosti s přijímáním karanténních opatření …

805 444

805 444

805 444

Dotace dle § 101 a 105 byly čerpány na platy a zákonné odvody zaměstnanců v přímé péči na službu
domov pro seniory. V důsledku Nařízení vlády o platech došlo během roku 2020 k navýšení platů,
proto byl uzavřen dodatek ke smlouvě o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních
služeb, který zvýšil podporu dle § 101 o 58,5 tis. Kč.
Na Programy podpory v souvislosti s epidemií Covid-19 bylo celkem čerpáno 2 464,7 tis. Kč:
* hrubé mzdy zaměstnanců včetně sociálního a zdravotního pojištění 1 301 358,78 Kč
* ostatní mzdové náklady 21 746 Kč.
* zvýšené provozní výdaje 294 468 Kč + 783 698, celkem 1 078 166 Kč.
* sanace výpadku příjmů 63 440 Kč.
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3.6. Investice
Z investičního fondu byly čerpány následující položky:
- 23. 6. 2020 nákup termokamery za 177 tis. Kč.
- 1. 9. 2020 zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu
„Zateplení objektu Okružní 832/29 Brno“ 36 tis. Kč.
- 2. 11. 2020 projekt okna zajištění vyjádření dotčených orgánů na projekt zateplení 4 tis. Kč.
- 21. 12. 2020 nákup vozíku vyhřívacího pro rozvoz stravy Thermoline 136 tis. Kč.
Čerpáno celkem 353 tis. Kč. Stav fondu investic k 31. 12. 2020 je celkem 1 087 tis. Kč.
Finanční dary od jiných subjektů:
- 12. 10. 2020 použity darované finanční prostředky na nákup defibrilátoru za 50 tis. Kč.
Původně plánovaná realizace požadavků HZS JMK byla z důvodu probíhajícího výběrového řízení
zatím přesunuta, realizace se předpokládá během roku 2021.

3.7. Plán tvorby a čerpání peněžních fondů k 31. 12. 2020
•

Z rezervního fondu z účelových darů byly hrazeny kulturní akce a občerstvení pro uživatele
služby.
• Z fondu odměn nebylo čerpáno.
• Z fondu FKSP byly hrazeny především příspěvky na obědy zaměstnanců a příspěvky na
penzijní připojištění pojištění zaměstnanců, příspěvky na rekreaci, kulturu, tělovýchovu a
vitamíny, viz následující tabulka.
Účetní stavy fondů jsou kryty výší zůstatků na bankovních účtech organizace.
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Plán tvorby a čerpání peněžních fondů k 31. 12. 2020
416 FOND INVESTIC
Stav k 1.1.

Tvorba

Čerpání
Plán

Příděl z odpisů z DHM a
DNM
Transfer na investice od
zřizovatele
Transfer na investice ze st.
fondů

437

Výnos z prodeje svěřeného
DHM
Dary a příspěvky od jiných
subj.
Výnosy z prodeje DHM ve
vlastnictví p. o.
Převod z rezervního fondu

Celkem tvorba

Stav k 1.1.

Skutečnost

987
0
0
0
0
0
0
987

Peněžní dary

50
0

246

655

353

0

0

0

0

0

0

0
0
655

0
0
353

Časové překlenutí
dočasného nesouladu
67 mezi výnosy a náklady
Úhrada případných
sankcí za porušení
0 rozpočtové kázně
Úhrada ztráty za
předchozí léta
Posílení fondu investic
Ostatní

263 Celkem čerpání
411 FOND ODMĚN

Skutečnost

0

0

0

0

0

0

0
0
50
50

0
0
50
50

Čerpání
Plán

Skutečnost
0

737
Celkem tvorba

0

Plán

63 Odměny zaměstnancům
Překročení prostředků
na platy

63 Celkem čerpání
412 FKSP

Tvorba

Skutečnost

0

0

0
0

0
0

Čerpání
Plán

Příděl do fondu na vrub
nákladů
Ostatní
Celkem tvorba

Skutečnost

Plán

196 Další rozvoj činnosti

Tvorba
Příděl ze zlepšeného výsl.
hosp.

246

0
0
1 004 Celkem čerpání
413, 413 REZERVNÍ FOND

Skutečnost

196

Ostatní

Celkem tvorba

Stav k 1.1.

0

Plán

Čerpání
Plán

Stav k 1.1.

Navýšení prostředků
0 určených na financování
údržby a oprav majetku

Tvorba
Příděl ze zlepšeného výsl.
hosp.

1007

Financování investičních
1004 výdajů
Úhrada investičních
0 úvěrů nebo půjček
Odvod do rozpočtu
0 zřizovatele

396
0
396

Skutečnost

Plán

Úhrada potřeb
411 zaměstnanců
0
411 Celkem čerpání
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Skutečnost

396

305

396

305

Plánovaný
stav k
31.12.2020

Stav k
31.12.

769

1088

Plánovaný
stav k
31.12.2020

Stav k
31.12.

1203

1 219

Plánovaný
stav k
31.12.2020

Stav k
31.12.

800

800

Plánovaný
stav k
31.12.2020

Stav k
31.12.

246

351
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Kontrolní činnost
PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI DS OKRUŽNÍ NA ROK 2020
Předmět kontroly

termín

Preventivní prohlídky požární ochrany

1x měsíčně

ředitel, technický pracovník

Dodržování předpisů BOZP

průběžně

vedoucí zaměstnanci

Čerpání rozpočtu DS

1x měsíčně

ředitel

Pokladna

min.1x ročně

ředitel

Hospodaření s čisticími prostředky

2x ročně

ekonom

Deník jízd, spotřeba pohonných hmot

1x měsíčně

ekonom

Kvalita činnosti úseku přímé péče a
zdravotního úseku

průběžně

vedoucí úseku přímé péče,
zdravotního úseku

Kvalita úklidu bytů a společných prostor

4x ročně

Kvalita činnosti stravovacího úseku

průběžně

Technický stav bytových jednotek

1x ročně

technický pracovník, vedoucí
úseku přímé péče, ředitel

Stav budovy, zahrady a přilehlých prostor

1x měsíčně

ředitel, technický pracovník

Dodržování pracovní doby

namátkově

vedoucí zaměstnanci

Dodržování plánu dovolených

4x ročně

vedoucí zaměstnanci

Termíny revizních činností

průběžně

technický pracovník

Sociální agenda

průběžně

ředitelka

vedoucí ekonomického úseku,
úseku přímé péče, zdravotního
úseku
vedoucí, zdravotního úseku, úseku
přímé péče

Zdravotní úsek a úsek přímé péče mají vypracován samostatný plán kontrolní činnosti.
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4.1

VYHODNOCENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI

Kontrolní činnost organizace probíhá jednak na úrovni vnitřního kontrolního systému a
interního auditu, jednak na úrovni kontrol veřejnosprávních, řídících a dalších orgánů státní správy.
Vnitřní kontrolní činnosti probíhaly podle plánu pro rok 2020. Nebyly zjištěny žádné závažné
skutečnosti, drobné nedostatky jsou odstraňovány ihned.

Zhodnocení výsledků řídících kontrol a interního auditu
Ze zprávy interního auditora vyplývá, že systém řídící kontroly zavedený v DpS je dostatečně
účinný, přiměřený a průkazný. Důraz je kladen na předběžnou kontrolu, jejímž důsledným
prováděním se minimalizují rizika spojená s plánovanými finančními operacemi.
Zařízení má na základě zákona o finanční kontrole zpracovanou analýzu rizik, katalog rizik a řazení
priorit rizik.
Při řídících kontrolách nebyla zjištěna manka, škody ani jiné závažné nedostatky.
Na základě prováděných auditů jsou zpracovány zprávy, které obsahují zjištění, doporučení a závěry
auditora. Ve sledovaném období nebyly zjištěny závažnější nedostatky. Případné dílčí korekce jsou
řešeny neprodleně v součinnosti s interním auditorem. Průběžně probíhala konzultační činnost
vedení s interním auditorem.
Interní audit byl zaměřen především na:
- finanční audit (správnost údajů v účetních a jiných výkazech)
- audit systému (např. úhrady od pojišťoven)
- účtování a čerpání dotace
- předběžnou a průběžnou finanční kontrolu.
Na základě auditních zjištění lze konstatovat, že zákon 320/2001 Sb. i prováděcí vyhlášky jsou v naší
organizaci uplatňovány a jsou přijímána opatření ke zvýšení účinnosti kontroly předcházení rizik
jejich objektivní analýzou a stanovením priorit.
Proběhl externí nezávislý audit na ověření a vyúčtování neinvestiční dotace z kapitoly MPSV.
Organizace splnila účel dotace v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace ze SR prostřednictvím
rozpočtu Jihomoravského kraje č. 063533/20/OSV a č. 063168/20/OSV.
Vnější kontroly provedené v organizaci:
-

Veřejnosprávní kontrola provedená OSP MMB
Prověrky BOZP dle § 108 ZP
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5. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků
5.1. Rekapitulace inventurních stavů majetkových účtů k 31. 12. 2020

Zjištěný
inventurní stav

SU

Název účtu

018

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

021

Stavby

022

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

028

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

031

Pozemky

032

Kulturní předměty

042

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Stálá aktiva celkem Kč

Účetní stav

61 216

61 216

60 967 086

60 967 086

7 304 614

7 304 614

15 184 887

15 184 887

1 366 855

1 366 855

12 000

12 000

1 223 518

1 223 518

86 120 176

86 120 176

Majetek je evidován ve Fondu krytí škod města Brna. Organizace má uzavřenou pojistnou
smlouvu u České pojišťovny a.s. pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování
sociální služby a dále uzavřenou pojistku pro případ ztráty hotovosti z trezoru organizace.
Nedokončený dl. hm majetek obsahuje projekty zateplení a úpravy dle požadavků HZS Jmk
vč. poplatku za stavební povolení a prováděcí dokumentace.
Inventarizace majetku a závazků probíhala v roce 2020 podle Vnitřního předpisu č. 17, ve kterém
byl stanoven způsob provádění inventarizací, časový harmonogram inventarizačních prací a
jmenováni členové inventarizačních komisí. Fyzická inventarizace dlouhodobého hmotného
majetku, drobného dlouhodobého hmotného, nehmotného majetku a majetku vedeného v
operativní evidenci byla provedena k 30. 11. 2020. Rozdíl mezi inventurním stavem k 30. 11. 2020 a
rozvahovým dnem byl doložen přehledem přírůstků a úbytků majetku za měsíc prosinec 2020.
Fyzická inventarizace zásob a pokladní hotovosti byla provedena k 31. 12. Ostatní majetek,
pohledávky a závazky byly dokladově inventarizovány k 31. 12. 2020.
Členové inventarizačních komisí byli před zahájením inventarizace majetku proškoleni. O
provedených inventurách vyhotovili Inventarizační zápisy, veškerý hmotný majetek organizace je
řádně označen inventárními čísly. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.
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6. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Domov pro seniory Okružní, příspěvková organizace, poskytuje informace právnickým a fyzickým
osobám podle zákona č.106/1999 Sb. o veřejném přístupu k informacím, v platném znění.
Výroční zpráva za rok 2020 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.
o veřejném přístupu k informacím:
Počet podaných žádostí o informaci: 0
Počet poskytnutých informací: 0
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
Počet podaných odvolání do rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
Soudní řízení zahájená z důvodů rozhodnutí zřizovatele o vyřízeném opravném prostředku podle
zákona č.106/1999 Sb. o veřejném přístupu k informacím: 0
Domov pro seniory Okružní, příspěvková organizace, neposkytla výhradní licenci ve smyslu § 14a
odst. 4 zákona č.106/1999 Sb. o veřejném přístupu k informacím žádnému žadateli o informace.
Počet stížností podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. o veřejném přístupu k informacím: 0
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