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1 OBECNÉ ÚDAJE 

 

Název organizace: Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice 

Právní forma: příspěvková organizace 

Sídlo organizace: U Hvízdala  1327/6, 370 11 České Budějovice 

IČO organizace: 00666238 

Číslo účtu: 4229582/0800 

Zřizovatel: Statutární město České Budějovice 

 náměstí Přemysla Otakara II. 1, 2 

 370 00 České Budějovice 

Zástupce ředitele: Hana Čermáková 

Kontakt: Tel.: 388905123 

Internetové stránky: www.dpshvizdal.cz 

ID Datová schránka:  gmxkiqz 

 

 

2 ÚVODNÍ SLOVO 

 

Rok 2022 byl rokem, který přinesl řadu změn, ať už ve společnosti, tak v naší organizaci. 

Počátkem roku došlo k ukončení řady opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19, které 

nás provázely dva roky. Ale přišla řada věcí, které jsme museli v našich životech změnit 

a následně přijmout. Jednalo se zejména o souvislosti spojené s válkou na Ukrajině, ke kterým 

docházelo v průběhu celého roku. Došlo k postupnému zvyšování cen v oblasti pohonných 

hmot, energií, prudký růst cen potravin i ostatního materiálu potřebného pro bezproblémový 

chod našeho zařízení. I přes všechna úskalí, s kterými jsme se potýkali, jsme tento rok zvládli 

tak, že veškerá zdravotní i sociální péče o klienty byla poskytována bez jakýchkoliv omezení. 

Od měsíce dubna jsme poskytli 1 lůžko klientce z Ukrajiny, která u nás zůstala doposud. 

Velké poděkování patří všem zaměstnancům za jejich profesionální práci, kterou odvádějí 

v DpS Hvízdal a přispívají tím k poskytování kvalitních a odborných sociálních služeb.  

Provoz zařízení fungoval i v roce 2022 zajištěním vícezdrojového financování, které je tvořené 

příspěvkem zřizovatele, dotací z MPSV – přerozdělenou prostřednictvím Jihočeského kraje, 

platbami od klientů, tržbami od zdravotních pojišťoven, příspěvky od dárců i dalšími 

mimořádnými dotačními tituly, jako byl Krajský dotační program na dofinancování sociálních 

http://www.dpshvizdal.cz/
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služeb a dotace na pomoc občanům Ukrajiny v souvislosti s válkou na jejich území, které nám 

zajistily dofinancování chybějících finančních prostředků. 

S výhledem na rok 2023 a aktuální nejen politickou, ale i společenskou situací nebude další rok 

vůbec jednoduchý. Budeme se vyrovnávat s nárůstem cen energií, služeb, potravin, míra inflace 

bude poměrně vysoká a růst platů a mezd či dalších příjmů a dávek není pro většinu lidí vůbec 

úměrný současným nákladům. Sociální služby jako takové jsou dlouhodobě limitovány 

úhradovou vyhláškou, kvůli které jsme schopni navýšit příjem finančních prostředků do 

provozu pouze v omezené míře. Zároveň jsme závislí na dotacích Jihočeského kraje 

a příspěvcích od zřizovatele. Co se týká rovněž ohodnocení zaměstnanců, myslím, že tento 

způsob není nikterak spravedlivým a stále se ve společnosti zapomíná na řadu profesí, bez 

kterých bychom nemohli zajistit provoz nejen v sociálních službách, ale i v celé řadě dalších 

služeb. Jsou tu zkrátka profese, ať už ve státním či soukromém sektoru, které jsou dlouhodobě 

finančně podhodnoceny. Z tohoto důvodu může být velký problém nacházet na tato pracovní 

místa kvalitní zaměstnance.  

Přesto budeme věřit, že i nadále budeme procházet profesním i soukromým životem tak, aby 

byl smysluplný, dělal nás šťastnými, byli jsme zdraví a  měli jsme  kolem sebe lidi, na které se 

můžeme spolehnout. 

 

Hana Čermáková, zástupce ředitele 

 

 

3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE A SPECIFIKA 

 

Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice, p. o. (dále jen DpS Hvízdal) poskytuje pobytové 

služby sociální péče v zařízení v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, 

v platném znění. 

Našim posláním je zajistit důstojný a spokojený život v našem zařízení osobám, které z důvodu 

věku či zdravotního stavu již nemohou pobývat ve svém domácím prostředí. 

 

3.1 REGISTROVANÉ SLUŽBY 

Na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích ze dne  

27. 7. 2007 o registraci sociálních služeb a v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, v platném znění a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění, poskytuje 
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DpS Hvízdal od 1. 1. 2022 registrované služby – Odlehčovací služby, Domov pro seniory 

a Domov se zvláštním režimem. 

3.1.1 Odlehčovací služby – (§ 44 zákona) 

Odlehčovací služby jsou určeny osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 

chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich 

přirozeném prostředí. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. 

Cílovou skupinou jsou osoby ve věku od 40 let výše. Pro tyto služby jsou k dispozici 4 lůžka 

v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. 

3.1.2 Domov pro seniory – (§ 49 zákona) 

V domově pro seniory poskytujeme pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost 

zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

Cílovou skupinou jsou senioři ve věku od 65 let výše. Pro tyto služby máme vyčleněno 242 

míst v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. 

3.1.3 Domov se zvláštním režimem – (§ 50 zákona) 

V domově se zvláštním režimem poskytujeme pobytové služby osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, a osobám se stařeckou, 

Alzheimerovou demencí a ostatními typy demence, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 

těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim 

v tomto zařízení při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto 

osob. 

Cílovou skupinou jsou osoby ve věku od 50 let výše. Pro tyto služby máme vyčleněno 34 míst 

ve dvoulůžkových pokojích. 

Klientům v našem zařízení je poskytován celoroční pobyt, zdravotní péče, ošetřovatelská péče, 

psychosociální péče, včetně celodenního stravování. 

 

3.2 STRAVOVÁNÍ 

Strava je poskytovaná podle doporučení ošetřujícího lékaře – poskytujeme 6 druhů diet. Každý 

den vaříme 560 hlavních jídel pro klienty. Pro zaměstnance a cizí strávníky cca 80 jídel denně. 

 

3.3 KAPACITA DPS HVÍZDAL 

 Celková kapacita je 280 lůžek 

 Odlehčovací služby § 44 – 4 lůžka 
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 Domov pro seniory § 49 – 242 lůžek 

 Domov se zvláštním režimem § 50 – 34 lůžek 

 

 Jednolůžkové pokoje – 118 

 Dvoulůžkové pokoje – 81 

3.3.1 Počet a skladba klientů k 31. 12. 2022 – tabulka 

 

 

3.3.2 Věková skladba klientů k 31. 12. 2022 – tabulka 

 

 

3.3.3 Příspěvek na péči k 31. 12. 2022 – tabulka 

 

 

 

 

 

 

Paragraf § 44 § 49 § 50 

Kapacita zařízení 4 242 34 

Přijato 24 133 16 

Odešlí 22 69 14 

Zemřelo 1 60 5 

Trvale upoutaní na lůžko 1 95 2 

Mobilní za pomoci druhé osoby 

nebo technické pomůcky 
1 77 11 

Zvýšené nároky na dietní 

stravování 
2 122 15 

Věková pásma § 49 § 50 

Klienti ve věku 27 - 65 let 9 3 

Klienti ve věku 66 - 75 let 37 8 

Klienti ve věku 76 - 85 let 77 15 

Klienti ve věku 86 - 95 let 99 8 

Klienti ve věku nad 96 let 13 0 

Průměrný věk klientů 84,1 79,2 

Stupně příspěvku § 49 § 50 

I. stupeň 26 1 

II. stupeň 46 6 

III. stupeň 76 16 

IV. stupeň 79 11 



7 
 

Příspěvek na péči k 31. 12. 2022 – graf 

 

 

 

4 PŘEHLED ÚHRAD ZA STRAVU, UBYTOVÁNÍ A PÉČI 

PRO KLIENTY SLUŽEB V ROCE 2022 

 

4.1 TABULKA – CENÍK SLUŽEB DO 31. 3. 2022 

Jednolůžkový pokoj Dvoulůžkový pokoj 

Ubytování 210,- Kč Ubytování 205,- Kč 

Strava 170,- Kč Strava 170,- Kč 

1 den 380,- Kč 1 den 375,- Kč 

1 měsíc 11.400,- Kč 1 měsíc 11.250,- Kč 

 

4.2 TABULKA – CENÍK SLUŽEB OD 1. 4. 2022 

Jednolůžkový a dvoulůžkový pokoj 

Ubytování 250,- Kč 

Strava 205,- Kč 

1 den 455,- Kč 

1 měsíc 13.832,- Kč 
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Pro výpočet průměrné měsíční úhrady se počítá koeficient 30,4 dne každý kalendářní 

měsíc v roce. 

 

4.3 TABULKA – PNP 

Příspěvek 

na péči 

I. stupeň  

880,- Kč 

II. stupeň 

4.400,- Kč 

III. stupeň 

12.800,- Kč 

IV. stupeň 

19.200,- Kč 

1 den 28,94 Kč 144,73 Kč 421,00 Kč 631,57 Kč 

 

4.4 TABULKA – ODLEHČOVACÍ POBYT – CENÍK DO 31. 3. 2022 

Odlehčovací služby 

Úhrada za 1 kalendářní den 

(pobyt + strava) – jednolůžkový pokoj 
380,- Kč + úhrada za péči – 1 hod. 130,- Kč 

Úhrada za 1 kalendářní den 

(pobyt + strava) – dvoulůžkový pokoj 
375,- Kč + úhrada za péči – 1 hod. 130,- Kč 

 

4.5 TABULKA – ODLEHČOVACÍ POBYT – CENÍK OD 1. 4. 2022 

Odlehčovací služby 

Úhrada za 1 kalendářní den 

(pobyt + strava) – jednolůžkový 

a dvoulůžkový pokoj 

455,- Kč + úhrada za péči – 1 hod. 135,- Kč 

 

 

5 SOCIÁLNÍ PÉČE 

 

5.1 ČINNOST SOCIÁLNÍHO ÚSEKU – SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK 

V roce 2022 zajišťovalo sociální péči 7 sociálních pracovníků. Jedná se především o jednání se 

zájemcem o službu, příjem žádostí o poskytování sociální služby, provádění sociálního šetření, 

přijetí již samotných klientů do zařízení a sepisování veškerých dokumentů týkajících se 

příchodu do zařízení. Sociální pracovník dále spolupracuje jak s rodinou, tak s osobami 

blízkými v průběhu pobytu klienta v zařízení. Mezi jejich každodenní činnosti také patří 
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zajištění sociální agendy, jednání s dalšími institucemi, základní sociální poradenství, sociální 

rehabilitace a zajištění metodické a koncepční činnosti. 

Cílem této péče je zajistit potřebné informace pro zájemce, klienta a osoby blízké. Poskytnout 

pomoc a podporu při řešení nepříznivé sociální situace právě prostřednictvím sociálních služeb. 

 

5.2 VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 

DpS Hvízdal poskytuje svým klientům širokou nabídku volnočasových aktivit, které zajišťují 

pracovníci v sociálních službách vykonávající základní výchovnou nepedagogickou činnost 

podle par. 116 b) zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. 

Tyto činnosti vedou především k rozvíjení kognitivních funkcí a podpoře duševního 

a fyzického zdraví klientů. Pomáhají jim se lépe adaptovat v novém prostředí a přináší kontakt 

se společností. 

 Hudební skupinka 

 Trénink paměti 

 Muzikoterapie 

 Tvořivá dílna 

 Sportovní odpoledne 

 Kroužek vaření a pečení 

 Reminiscenční terapie 

 

Klienti mají také možnost využít aktivizačních činností v dílně, která je zaměřená hlavně na 

ruční práce a keramiku. Dílna je otevřena každý pracovní den v týdnu. 

Do našeho zařízení pravidelně dochází psychoterapeut, pod jehož odborným vedením se 

uskutečňuje individuální a skupinová psychoterapie. 

Při práci s klienty je uplatňován osobní přístup, snaha o motivaci a aktivizaci, jež vede k co 

největší soběstačnosti. 

 

5.3 SEN TABLE 

Interaktivní dotykový stůl je určený zejména na podporu volnočasových a vzdělávacích aktivit, 

poskytování relevantních informací a zajištění reminiscenční a kognitivní terapie pro klienty 

v zařízení sociální péče. Pro lepší dostupnost byly dva Sen Tably umístěny do vstupní haly, kde 

je mohou klienti kdykoli využívat. 
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5.4 VIRTUÁLNÍ BRÝLE 

Našim klientům nadále nabízíme možnost rozvíjet další formu aktivizace prostřednictvím 

virtuálních brýlí. Jedná se o zcela novou technologii, která umožní klientům podívat se do míst, 

které nikdy neviděli. Cestovat po světě, potápět se v moři, plavat se zvířaty apod. Je zde vždy 

potřeba vhodný výběr klienta a zároveň pomoc pracovníka s obsluhou. 

 

5.5 KULTURNÍ AKCE A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY 

5.5.1 Uskutečněné společenské aktivity a kulturní akce 

Celoročně se snažíme zapojit do různých projektů a aktivit, pořádaných různými organizacemi, 

které se uskutečňují v zařízení i mimo něj. V průběhu roku jsme zajistili našim klientům, kteří 

se rádi baví a setkávají, celou řadu kulturních akcí: 

 Dobrovolníci děkují zaměstnancům 

 Velikonoční přání z DC ADRA 

 Mezinárodní den žen 

 Den matek 

 Vystoupení divadla Slunečnice 

 Výlety do ZOO Hluboká nad Vltavou 

 Posezení s hudbou 

 Týden sociálních služeb – Den otevřených dveří v DpS Hvízdal 

 Den seniorů 

 Přání od dětí z MŠ Kališnická 

 Mikulášská veselice 

 Ekonomická fakulta opět dělá radost našim klientům 

 Ježíškova vnoučata 

 

MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN 

Dne 8. března 2022 jsme společně s klientkami našeho zařízení oslavili 

Mezinárodní den žen. Každé ženě byla předána jarní kytička, která jí 

udělala velikou radost a vyzkouzlila úsměv na tváři. 
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HUDEBNÍ KROUŽEK 

Dne 14. března 2022 se společně setkali klienti našeho zařízení na 

hudebním kroužku. Tato aktivita je velmi oblíbená. Jsme rádi, že po 

zvolnění některých opatření se mohou opět naplno zúčastnit i ostatních 

společenských aktivit bez omezení. 

 

 

ENERGIE LÉKAŘŮM 

Náš domov se zapojil do akce energie lékařům, kterou zprostředkovala 

APSS. Již druhý týden jsme obdrželi balíček se svačinkou plné energie 

pro naše zaměstnance. Složení balíčku bylo rozmanité, nutričně 

hodnotné a splňuje přísná hygienická kritéria. Tato pozornost udělala 

velkou radost. 

 

 

HARMONIKA – ING. ZACH 

Dne 24. března 2022 přijel zpříjemnit odpoledne našim klientům 

Ing. Zach. Svým hudebním vystoupením potěšil všechny přítomné. 

 

 

SMYČCOVÉ TRIO WHITE STRINGS 

Dne 11. dubna 2022 proběhlo v našem zařízení vystoupení smyčcového tria 

White Strings v klasickém složení housle, viola, cello. Krásné kulturní 

vystoupení přineslo klientům domova zklidnění v předvelikonočním čase 

a zaposlouchání se do líbivých tónů klasické hudby. 

 

 

KURZ VAŘENÍ KÁVY 

Dne 21. dubna 2022 proběhlo v našem zařízení příjemné setkání našich 

klientů s panem Filipem Vaňkem na téma vaření kávy. Přítomní byli 

seznámeni s pěstováním, pražením a samotnou výrobou kávy. Součástí 

byla též příprava i ochutnávka kávy (latte, cappuccino, presso). 
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DEN MATEK 

Dne 5. května 2022 proběhla v našem zařízení kulturní akce ke dni matek. 

Všem ženám, nejen  maminkám, jsme předali kytičku, která vykouzlila 

úsměv a radost ve tváři nejedné z nich. 

 

 

HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ PĚVECKÉHO SBORU ZÁVIŠ 

Dne 26. května 2022 proběhlo v našem zařízení v odpoledních hodinách 

vystoupení ženského pěveckého sboru Záviš. Všichni přítomní klienti byli 

moc spokojeni a společně si prozpěvovali známé písně. Součástí 

vystoupení byl i recitál, který měl hluboký podtext a přiměl k zamyšlení 

nejednoho z nás. 

 

 

HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ STANISLAVA HLOŽKA A SKUPINY MAXABAND 

Dne 2. června 2022 proběhlo v našem zařízení již každoroční opékání 

buřtů. Tentokrát jsme zajistili pro naše klienty i krásné hudební 

vystoupení. Hlavním hostem byl pan Stanislav Hložek, který zazpíval 

několik písní včetně známých hitů, jako jsou Holky z naší školky a Můj 

čas. Dalšími účinkujícími byla hudební skupina Maxaband, která také 

doplňovala svými písněmi krásné čtvrteční hudební vystoupení. Klienti 

dostali opékané buřty a pivo. 

 

 

VYSTOUPENÍ DIVADLA SLUNEČNICE 

Dne 17. června 2022 proběhlo v našem domově již tradiční vystoupení 

Divadla Slunečnice, které se díky příjemnému počasí uskutečnilo ve 

venkovní pergole. Klienti měli možnost se zaposlouchat do písní 

známých interpretů, při kterých si zavzpomínali na svá mladá léta. 
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DC ADRA ČESKÉ BUDĚJOVICE OPĚT DĚLÁ RADOST 

Dne 25. srpna 2022 se díky Dobrovolnickému centru ADRA České 

Budějovice uskutečnilo setkání našich klientů a dobrovolníků 

s pejsky. Ve venkovní pergole nás potěšili dva pejsci Hugo a Brix 

z výcvikového canisterapeutického sdružení Hafík. Za asistence 

dobrovolníků nám pejsci ukázali, jak jsou chytří, jak dokážou 

akrobatické kousky a rádi dostanou i různé pamlsky. Klientům se 

setkání moc líbilo, a tak jsme pro velký zájem oslovili sdružení 

a zamluvili několik dalších setkání. Rádi bychom je poskytli i těm, 

kteří se díky špatné mobilitě těžko dostávají na tyto venkovní akce. 

 

 

VÝLETY DO ZOO HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 

V době letních měsíců, kdy nám počasí přálo, jsme zajistili pro 

naše klienty v doprovodu  zaměstnanců výlety do ZOO Hluboká 

nad Vltavou. Návštěva klientům udělala radost, zajistila změnu 

prostředí a v neposlední řadě pomohla na chvíli zapomenout na 

různé zdravotní handicapy. 

 

 

NÁVŠTĚVA FOTBALOVÉHO UTKÁNÍ DYNAMA ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Vedení společnosti Dynamo České Budějovice zajistilo bezplatně pro 

naše klienty lístky na utkání. Díky tomu dne 17. září 2022 navštívili 

naši klienti zápas mezi Dynamem České Budějovice a Sigmou 

Olomouc. Utkání sice nedopadlo pro domácí dobře, ale naši klienti 

byli s možností návštěvy utkání spokojeni. 

 

 

DEN SENIORŮ 

V rámci týdne sociálních služeb jsme pro naše klienty připravili 

příjemné posezení s doprovodem hudební skupiny Kameňáci. 

Zároveň jsme také oslavili den seniorů, který si v našem zařízení 

tradičně připomínáme. 
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ADRABĚH 2022 VE STROMOVCE 

Dne 4. října 2022 jsme se zúčastnili celorepublikového ADRAběhu, 

který se v Českých Budějovicích uskutečnil ve Stromovce. Tato 

akce byla pořádána v rámci běhu proti samotě. Naši klienti strávili 

hezké odpoledne procházkou po parku a společným posezením 

u kávy a donutu, které dostali jako odměnu za svou účast. Společně 

jsme přispěli k tomu, aby naši klienti nezůstávali osamoceni. 

 

 

NÁVŠTĚVA UTKÁNÍ HC MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Naši klienti mají možnost v omezeném množství zdarma navštívit hokejová 

utkání HC Motor České Budějovice. Řadu utkání jsme již společně s našimi 

klienty absolvovali a jsme moc rádi, za toto zprostředkování. 

 

 

ROZMARÝN A SLUNEČNICE 

Již poněkolikáté proběhlo v našem zařízení hudební a taneční 

vystoupení souboru Rozmarýn a Slunečnice. Seniorky, jako členky 

souboru se pyšní svým vysokým věkem i aktivitou, s nimiž stále 

mohou našim klientům předvést velmi kvalitní vystoupení. Žánr byl 

různorodý – lidové písně, vánoční koledy, country i lidové tance za 

doprovodu akordeonu a reprodukované hudby. 

 

 

BÁROVÁČEK 

Dětský folklórní soubor Bárováček, který pracuje při ZŠ a MŠ J. Š. 

Baara, přišel vánočně naladit naše klienty. Vystupujícími byli mladší 

i starší děti, které během svého vystoupení tančily i recitovaly. 

Doprovázel je pan učitel na klávesy i další žák, který hrál na klarinet. Náš 

obdiv měly tradiční kroje, ve kterých děti vystupovaly. V závěru rozdaly 

děti našim klientům pozornost ve formě ručně vyrobeného andílka, 

fotografie Bárováčka a leporela. Úsměvy našich klientů značily 

upřímnou radost z krásného vystoupení. 
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 

Dne 6. prosince 2022 se uskutečnila Mikulášská nadílka v našem 

zařízení. Studenti ze SZŠ a VOŠ České Budějovice, dobrovolníci 

a pracovníci zařízení předali našim klientům na pokojích 

mikulášské balíčky a popřáli všem klientům krásné Vánoce. Osobní 

setkání v převlecích  Mikuláše, anděla a čerta s hudebním 

doprovodem bylo velmi dojemné a vykouzlilo nejen mnoho 

úsměvů, ale i slz dojetí ve tvářích našich klientů. Moc všem 

zúčastněným děkujeme za pomoc při této akci. 

 

6 ZDRAVOTNĚ – OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE 

 

6.1 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE 

Ošetřovatelská péče je zabezpečena v nepřetržitém provozu středně zdravotnickými pracovníky 

(zdravotními sestrami v soc. službách odbornost 913 na základě indikace ošetřujícího lékaře, 

která je hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění) a pracovníky v sociálních 

službách – přímá obslužná péče. 

 

6.2 REHABILITAČNÍ PÉČE 

Rehabilitační péče je poskytována na základě indikace ošetřujícího lékaře prostřednictvím 

rehabilitačních pracovníků – fyzioterapeutů. Pro udržení a zlepšení fyzické kondice mají klienti 

k dispozici masážní křeslo, magnetoterapii včetně přenosných přístrojů, DD proudy, ultrazvuk 

a biolampu. 

 

6.3 LÉKAŘSKÁ PÉČE 

Lékařskou péči poskytuje klientům DpS Hvízdal praktický lékař pro dospělé. 

 MUDr. Mirko Jakovljevič – Út a Pá 

 MUDr. Tomáš Dierzé – Po, St a Čt 

Při příchodu do zařízení je možné se rozhodnout, zda chce klient zůstat u svého praktického 

lékaře či být zaregistrován u lékaře v zařízení. 

Akutní případy jsou řešeny ihned rychlou záchrannou službou. 

Psychiatrickou péči zajišťuje MUDr. Michal Prokeš – 1x za 14 dní v pátek. 
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Ke specialistům jsou klienti dováženi sanitní službou. Pokud to vyžaduje jejich zdravotní 

stav, je zajišťován doprovod rodinou, případně zaměstnanci zařízení. 

Ústavní péče je pro naše klienty zajišťována v Nemocnici České Budějovice, a. s. 

Pracovně lékařské služby pro zaměstnance poskytuje MUDr. Tomáš Dierzé. 

 

 

7 ZAJIŠTĚNÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 

 

V zařízení je také prováděna doplňková činnost v rozsahu: 

 hostinská činnost – poskytování stravy cizím strávníkům na základě uzavřených smluv, 

 ubytovací činnost – poskytování ubytování blízkým našich klientů ze vzdálenějších 

míst. 

 

 

8 PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR 

 

 pronájem nebytových prostor – kadeřnice, kantýna 

Pronájem nebytových prostor není určen ke komerčním účelům. Služby poskytované 

v nebytovém prostoru jsou určeny výhradně klientům našeho domova. 

 

 

9 DOBROVOLNICKÁ ČINNOST 

 

Klienti našeho zařízení mají možnost využívat spolupráce s DC ADRA České Budějovice 

prostřednictvím proškolených dobrovolníků. Na základě rozhovorů s klienty je zjištěn zájem 

o službu dobrovolníka, který poté dochází v pravidelných intervalech na návštěvu. Při setkání 

si mohou společně povídat, číst, zpívat, hrát společenské hry či chodit na procházky. 

Častokrát tato setkání vytvoří velmi silné vztahy. Společné prožitky mají vliv na psychický stav 

klientů, pomáhají lépe se adaptovat v novém prostředí a zlepšují sociální kontakt i minimalizují 

sociální izolaci. 

Dobrovolníci nám také pomáhají při jednorázových kulturních akcích – např. Mikuláš či 

Masopust. 
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Slova díků patří také vedoucí DC ADRA České Budějovice Ing. Ivě Kyselové, která zajišťovala 

spolupráci a koordinaci všech dobrovolníků v našem zařízení. 

Také bychom rádi poděkovali za velmi dobrou spolupráci Střední zdravotnické škole 

v Českých Budějovicích zejména Mgr. Ivaně Kadlecové, která nám rovněž pomáhá 

prostřednictvím svých studentů při různých kulturních akcích. Studenti jsou vždy velmi vstřícní 

a ochotní pomoci. 

 

 

10 PRAXE STUDENTŮ 

 

V prostorách našeho zařízení zajišťujeme odbornou praxi studentům Jihočeské univerzity 

v Českých Budějovicích. Jsme klinickým pracovištěm Zdravotně sociální fakulty a Teologické 

fakulty. Děkujeme za úžasnou spolupráci výše uvedeným pracovištím, která umožňují svým 

studentům vykonávat praxi právě v našem zařízení, a věříme, že získané zkušenosti 

a dovednosti pomohou studentům lépe se orientovat v dané oblasti jak po stránce teoretické, 

tak při následném uplatnění v praxi. 

Od září 2012 k nám dochází studenti ze Středního odborného učiliště Lišov na souvislou praxi 

3x v týdnu, kterým, stejně jako jejich odbornému vedení, patří poděkování. 

Praxi zde mají také studenti Vyšší odborné školy zdravotnické v Českých Budějovicích a Vyšší 

odborné školy Prachatice. 

 

 

11 PROFESNÍ STRUKTURA A POČTY ZAMĚSTNANCŮ V ROCE 

2022 

 

ÚSEK/ NÁZEV FUNKCE POČET ZAMĚSTNANCŮ 

ÚSEK THP 

Ředitel 1 

Technik 1 

Personalistka, mzdová účetní 2 

Ekonom + zástupce ředitele 1 
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Finanční účetní 1 

Správce majetku a zásobovač 1 

Pokladní, asistentka 1 

Vrátný, telefonista 6 

Pracovník prádelny 9 

Řidič – údržba – elektrikář 2 

Celkem 25 

SOCIÁLNÍ ÚSEK 

Sociální pracovník 8 

Pracovník v sociálních službách § 116 b 14 

Psychoterapeut 0,3 

Celkem 22,3 

ZDRAVOTNICKÝ ÚSEK 

Vrchní sestra 1 

Fyzioterapeut 6 

Lékař 0,3 

Staniční sestry 6 

Sestry s registrací 23 

Praktická sestra 2 

Pracovník v sociálních službách § 116 a  98 

Uklízeč 15 

Celkem 151,3 

STRAVOVACÍ ÚSEK 

Zásobování a sklad potraviny 1 

Nutriční terapeut + 1x vedoucí stravování 2 

Kuchař 4 

Pomocný kuchař – dělník 10 

Celkem 17 

Ú H R N E M 215,6 
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11.1 ČLENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ PODLE VĚKU A POHLAVÍ – STAV K 31. 12. 2022 

VĚK MUŽI ŽENY CELKEM 

do 20 let 0 6 6 

21 – 30 let 1 21 22 

31 – 40 let 3 31 34 

41 – 50 let 3 61 64 

51 – 60 let 4 70 74 

61 let a více 1 14 15 

Celkem 12 203 215 

Celkem v % 5,58 94,41 100,0 

 

11.2 ČLENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ PODLE VZDĚLÁNÍ A POHLAVÍ STAV K 31. 12. 2022 

DOSAŽENÉ 

VZDĚLÁNÍ MUŽI ŽENY 

CELKEM 

základní 1 23 24 

střední – výuční list 6 72 78 

střední – maturita 3 85 88 

vyšší odborné 0 3 3 

vysokoškolské 3 19 22 

Celkem 13 202 215 

 

11.3 CELKOVÝ ÚDAJ O PRŮMĚRNÝCH PLATECH K 31. 12. 2022 

Průměrný hrubý měsíční plat 38 446,97 Kč 

 

11.4 CELKOVÝ ÚDAJ O VZNIKU A SKONČENÍ PRACOVNÍCH POMĚRŮ 

ZAMĚSTNANCŮ V ROCE 2022 

PRACOVNÍ POMĚRY 

ZAMĚSTNANCŮ POČET 

Nástupy HPP 46 

Skončení HPP 40 
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12 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 

REKAPITULACE NÁKLADŮ ZA ROK 2022 (V KČ) 

Číslo účtu 

 

Název účtu 

 

Skutečnost r. 2022 % z celk. nákladů 

501 Spotřební materiál 4 664 642,99 2,8 

501 Potraviny 12 965 874,26 7,7 

502 Spotřeba energií 6 985 883,96 4,2 

511 Opravy a udržování 4 301 571,79 2,6 

512 Cestovné 61 293,00 0 

513 Náklady na reprezentaci 16 074,00 0 

518 Ostatní služby 4 019 863,04 2,4 

521 Mzdové náklady vč. OON 94 842 482,00 56,7 

524 Zákonné sociální pojištění 31 238 521,00 18,7 

525 Úrazové pojištění zaměstnanců 385 989,00 0,2 

527 Zákonné sociální náklady, FKSP 2 333 233,68 1,4 

531 Silniční daň 0 0 

547 Manka a škody 241 981,38 0,1 

549 Jiné ostatní náklady 171 905,00 0,1 

551 Odpisy 1 827 747,30 1,1 

558 Drobný nehmot. a hmot. majetek 3 263 084,91 2,0 

591 Daně 0 0 

 Náklady celkem 167 320 147,31 100,0 

12.1 REKAPITULACE VÝNOSŮ ZA ROK 2022 (V KČ) 

 

Číslo účtu 

 

Název účtu 

 

Skutečnost r. 2022 

 

%  z  celk. výnosů 

602 Úhrada za pobyt a stravu od klientů 41 596 934,00 24,5 

602 Příspěvek na péči 36 266 353,00 21,4 
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602 Úhrady od zdravotních pojišťoven 10 974 191,00 6,5 

602 Doplňková činnost 322 689,20 0,2 

602 Stravné zaměstnanci + studenti 922 051,60 0,5 

603 Nájemné 40 092,00 0 

648 Zúčtování fondů 1 659 528,75 1,0 

649 Jiné ostatní výnosy 250 986,64 0,1 

672 Dotace z MPSV od Jih. kraje 53 351 000,00 31,4 

672 Mimořádná dotace Jih. kraj, MPSV 1 503 100,00 0,9 

672 Provozní dotace od zřizovatele MM 22 774 000,00 13,2 

672 Proúčtování odpisů 139 125,16 0,1 

 Výnosy celkem 169 800 051,35 100,0 

 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ K 31. 12. 2022                          2 479 904,04 Kč 

 

12.2 TRŽBY OD ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN 

Tržby za zdravotnické výkony jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami měsíčně na základě 

měsíčního vyúčtování zdravotnických výkonů, včetně fakturace. Se všemi zdravotními 

pojišťovnami byly uzavřeny smlouvy. 

Všeobecná zdravotní pojišťovna 6 469 989,04 Kč 

Vojenská zdravotní pojišťovna 2 686 901,66 Kč 

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra 1 817 300,30 Kč 

Celkem 10 974 191,00 Kč 

 

12.3 REALIZOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE V ROCE 2022 

Kráječ chleba 112 409,00 Kč 

Vážící přenosná podložka pro klienty 99 000,00 Kč 

Podlahový mycí stroj 2 ks 189 580,00 Kč 

Sprchový vozík Basic 3 ks 338 362,00 Kč 

Lůžko Sedita s příslušenstvím 4 ks 182 489,00 Kč 

Interaktivní stůl Sen Table 48 279,00 Kč 

Investice celkem 970 119,00 Kč 
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12.4 ÚDAJE Z ROZVAHY R. 2022 (V TIS. KČ) 

Aktiva celkem 86 241 

z toho: stálá aktiva 60 122 

 zásoby 1 050 

 pohledávky 1 510 

finanční majetek 23 559 

Pasiva celkem 86 241 

z toho: vlastní kapitál 65 937 

 jmění účetní jednotky 60 851 

 finanční a peněžní fondy 2 606 

 výsledek hospodaření  2 480 

 cizí zdroje 20 304 

 

 

13 SPONZOŘI, DÁRCI, DONÁTOŘI 

 

Anonymní dárci (3) 45 000,00 Kč 

Viscofan, České Budějovice – virtuální realita 39 947,50 Kč 

JM Bau s.r.o. Trhové Sviny 10 000,00 Kč 

Celkem hotovost a věcné dary 94 947,50 Kč 

 

Sponzorské dary byly přijaty na základě sepsané darovací smlouvy a byly použity pro potřebu 

klientů sociálních služeb v našem zařízení. 

 

DONÁTOŘI 

 Zřizovatel Statutární město České Budějovice 

 Jihočeský kraj 

 MPSV 

 

 

Naše činnost je finančně podporována z rozpočtu Jihočeského kraje, Statutárního města České 

Budějovice a MPSV. 
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14 VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA ZAMĚSTNANCŮ 

 

Pravidelné vzdělávání probíhalo v zařízení DpS Hvízdal i mimo něj podle vzdělávacího plánu 

na rok 2022 v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. 

 

14.1 TÉMATA VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ – PROBĚHLÁ 

 Supervize (2x měsíčně/rok) 

 Etika v obrazech ve službách sociální péče 

 Konference pro ředitele a ekonomy 

 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

 Vykazování odbornosti 913 

 Doprovázení umírajících v sociálních službách 

 Stáří a jeho hendikepy – gerontooblek  

 Účetnictví 2022 

 Konference Sekce nutričních terapeutů 

 Nové trendy v moderním vaření 

 Inkontinence – DEPENT 

 Zdravotní péče v sociálních službách v roce 2022 

 K16 – Průběh a úspěšné zvládnutí adaptace seniora při nástupu do instituce 

 Křehký senior a zhoršování jeho stavu 

 Daňová exekuce pro mzdové účetní 

 Komunikace manažera 

 První pomoc 

 Pracovní úrazy a nemoci z povolání v roce 2022 

 XVII. Den hospicové péče 

 NH DAY 2022 Kvalitní a efektivní nutriční péče o seniory v domovech sociálních 

služeb 

 Dvoudenní seminář pro zdravotnický management 

 Paliativní přístup a péče u osob s demencí 

 Úvod do problematiky inkontinence 

 Praktické příklady vyplnění ELDP a vybrané informace z důchodového pojištění 

 Hospodaření příspěvkových organizací 

 Psychosomatika a vyrovnání se s náročnou prací v sociálních službách 
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 Konference pro vedoucí pracovníky v sociálních službách 

 Jak lépe komunikovat v pomáhajících profesích 

 Psychohygiena 

 Komunikace manažera 

 Tvorba jídelních lístků a práce s výdejkou v CYGNUS 2 

 Virtuální realita – demence 

 Praktické postupy při aplikaci inkontinenčních pomůcek 

 Setkání ambasadorek 2022 

 Sociální práce v roce 2022 

 Indikátory kvality v sociálních službách 

 Problematika práce v sociálních službách 

 Sebemotivace, motivace, prokrastinace – jak překonat brzdy a umět posunout sebe 

i druhé 

 Psychopatologie 

 Vedení a řízení pracovníků 

 Lidská práva v sociálních službách 

 XIII. Celostátní konference paliativní medicíny 

 Jak se domluvit při práci v týmu 

 Pastorační a duchovní péče 

 XIII. Výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb 

 Úvod do problematiky zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů 

 Povinnosti poskytovatelů sociálních služeb a standardy kvality 

 Efektivní vykazování odbornosti 913 

 Psychohygiena jako prevence syndromu vyhoření 

 

Zaměstnanci se vzdělávají v odborných seminářích i mimo zařízení. Jako každý rok se 

uskutečnilo školení řidičů, školení BOZP, požární ochrany, HACCP. Vzdělávání ostatních 

zaměstnanců – technickohospodářského provozu, stravovacího provozu, ekonomického úseku, 

PaM a ředitele probíhá průběžně. 
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14.2 SUPERVIZE 

Rovněž i v tomto roce jsme uskutečnili supervizní setkání pod odborným vedením PhDr. 

Miroslava Frnocha. Jeho četnost jsme navýšili na 2x měsíčně a jsme velmi ráda, že to 

zaměstnanci již berou ne jakou povinnost či „výmysl“ zaměstnavatele, nýbrž jako běžnou 

součást pracovního roku. V rámci společných individuálních setkání s jednotlivci všech 

pracovních pozic probíhají rozhovory mezi supervizorem a supervidovaným. Průběžně se 

předávají výstupy vedení za dodržení důvěry a diskrétnosti, anonymity zaměstnanců, které 

pomáhají řešit případné provozní problémy, ale též předávají i ty dobré zkušenosti z praxe. Na 

závěr roku je vždy sepsána zpráva supervizorem, kde jsou uvedeny veškeré důležité záznamy 

ze setkání, s kterými je dále pracováno s cílem zajistit kvalitu poskytovaných služeb nejen pro 

zaměstnance, ale i pro klienty. 

 

 

15 NOVINKY, PLÁNY A ZÁMĚRY 

 

15.1.1 Novinky v roce 2022 

 § 48 – Domov pro osoby se zdravotním postižením - zrušení 

§ 50 – Domov se zvláštním režimem – úprava počtu lůžek na 34 

§ 49 – Domov pro seniory – navýšení počtu lůžek na 242 – platnost od 01. 01. 2022 

 Příprava projektu EPC – úspory energie (MM Č. B.) 

 Rozšíření venkovní pergoly pro klienty a plánovaná realizace technického zabezpečení 

(hospodaření s dešťovou vodou, dodávka elektrické energie) 

 Pokračování v úpravách okolní zeleně a realizace označení jednotlivých rostlin 

 Nákup nových aktivizačních prvků do venkovních prostorů (multifunkční tabule) 

 Rozšíření stávajícího kamerového systému, včetně upgradu softwaru 

 Renovace zabezpečovacího zařízení v budově 

 Úprava podlahy v 6. patře (polyuretanová stěrka) 

 Rozšíření vybavení IT (PC, tiskárny) 

 Navýšení prostorů šaten pro zaměstnance 

 Rozšíření a sjednocení skladových prostorů 

 Zajištění nákupu nových sprchovacích lehátek pro bezpečnější manipulaci při práci 

s klienty, nová polohovací lůžka 

 Rekonstrukce příjezdové rampy stravovacího provozu 
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 Zavedení nového systému pro úklid včetně pořízení nových úklidových strojů 

 Zajištění bezbariérovosti – odstranění prahů na pokojích 

 Vzdělávání zaměstnanců nad rámec zákonné povinnosti 

 

15.1.2 Plány a záměry na rok 2023 

 § 49 – Domov pro seniory – úprava počtu lůžek na 240 – platnost od 01. 01. 2023 

§ 44 – Odlehčovací služba – navýšení počtu lůžek na 6 – platnost od 01. 01. 2023 

 Projekt EPC – úspory energie (MM Č. B.) postupná realizace 

 Modernizace strojového vybavení prádelny 

 Výstavba kapličky (Boží muka) na pozemku u pergoly 

 Zastřešení zadního vchodu do budovy 

 Strojní vybavení do stravovacího provozu – víceúčelový robot 

 Pořízení investic pro zdravotní úsek – sprchovací hydraulická lůžka 

 Nový server, včetně softwaru 

 

 

V Českých Budějovicích dne 17. 2. 2023 

 

 

Hana Čermáková, zástupce ředitele DpS Hvízdal 

 


