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1 Základní údaje o organizaci
Identifikační údaje:
Domov sv. Anežky
Velký Újezd 7, Kojatice
675 32 Třebelovice
IČ: 7363512
Tel.: 568 443 017
E-mail.: domov@dsvanezky.cz
Datová schránka: wnb8tmr
Bankovní spojení: 43-7639930227/0100

Statutární zástupce:
Jednatel společnosti: Bc. Jana Dobešová
Jednatel společnosti: Mgr. Jana Šrámková

Poskytovatel sociálních služeb:
Registrace Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 32796/2021
Domov pro seniory – identifikátor 4263854
Domov se zvláštním režimem – identifikátor 5033324

Identifikační údaje zřizovatele:
Kongregace Milosrdných sester III. Řádu sv. Františka pod ochranou sv. Rodiny v Brně
Grohova 18, 602 00 Brno
IČ: 00406473

Lůžková kapacita:
102 lůžek
Domov pro seniory: 86
Domov se zvláštním režimem: 16
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1.1 Představení
Domov sv. Anežky byl zřízen podle zákona o církvích a je neziskovou právnickou
osobou. Zřizovatelem je od 1. 1. 2011 Kongregace Milosrdných sester III. Řádu sv. Františka
pod ochranou Svaté rodiny v Brně, přičemž zařízení je k dispozici seniorům již od roku 1937.
Předmětem hlavní činnosti Domova sv. Anežky je naplnění poslání kongregace
Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Sv. Rodiny v milosrdné a obětavé lásce
ve službě nemocným, starým či jinak potřebným lidem v poskytování sociální, zdravotní a
ošetřovatelské péče. Činnost Domova sv. Anežky se řídí obecně závaznými právními předpisy
České republiky, Statutem a dalšími předpisy a nařízeními vydanými osobami pověřenými
vedením.
Změny v zakládací listině může provádět pouze zakladatel, a to písemným dodatkem, který
se stává nedílnou součástí zakládací listiny.
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2 Přehled a plnění úkolů v oblasti sociální péče
2. 1 Poskytované služby sociální péče
Domov sv. Anežky poskytuje dvě pobytové sociální služby – domov pro seniory a domov se
zvláštním režimem.
Služba domov pro seniory je poskytována osobám starším 65-ti let, kteří mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, jsou v nepříznivé sociální situaci, potřebují pravidelnou
individuální podporu a pomoc a péči jiné osoby při svých základních potřebách v rozsahu
nabízených služeb v oblasti mobility, orientace, komunikace, stravování, oblékání, výkonu
fyziologických potřeb, tělesné hygieny, také v oblasti osobních záležitostí a aktivit. Tyto služby
jsou poskytovány osobám, jimž tuto péči nelze zajistit v jejich přirozeném prostředí za pomoci
rodiny nebo jiných sociálních služeb. Ve službě domov se zvláštním režimem je služba
poskytována osobám starším 50-ti let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
onemocnění demencí Alzheimerova typu nebo jiných typů demencí, jejichž situace vyžaduje
bezpečné prostředí.
Posláním Domova sv. Anežky je poskytnout služby sociální a ošetřovatelské péče klientům,
kteří jsou v nepříznivé životní situaci z důvodu snížené soběstačnosti, z důvodu věku a
zhoršeného zdravotního stavu, potřebují pomoc nebo podporu jiné fyzické osoby při zvládání
svých základních potřeb, s využitím tradičních křesťanských hodnot. Přístupem, vycházejícím
z individuálně určených potřeb klienta, v bezpečném a klidném prostředí.
Cílem poskytovaných služeb je podporovat a udržovat u klientů co nejvyšší míru soběstačnosti,
poskytnout přiměřenou podporu a pomoc podle jejich potřeb s využitím jeho vlastních
možností, podporovat kontakt s rodinou, přáteli a okolním světem, respektovat důstojnost,
vlastní vůli a práva klientů, motivovat a zapojovat klienty do různých aktivizačních činností
podle jejich zájmu, schopností a možností, vytvářet podmínky pro pocit jistoty a bezpečí,
navazovat na dosavadní vědomosti a zkušenosti klientů. Být na blízku lidem, kteří trpí, mírnit
jejich bolest a pečovat o duchovní potřeby klientů.
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2. 2 Klientela
K 31.12.2021 eviduje Domov sv. Anežky u služby domov pro seniory 103 žádostí, u služby
domov se zvláštním režimem 17 žádostí o poskytnutí služby.

Službu domov pro seniory k 31.12.2021 využívalo 84 klientů (z toho 62 žen a 22 mužů).
Průměrný věk klientů byl 81,8 let (26 klientů ve věkovém rozmezí 86-95 let, ve věku nad 96 let
3 klienti). 96 % klientů domova pro seniory pochází z Kraje Vysočina.
Službu domov se zvláštním režimem k 31.12.2021 využívalo 15 klientů (z toho 14 žen a 1 muž),
průměrný věk klientů byl 79,2 let (4 klienti ve věkovém rozmezí 86-95 let). 100 % klientů
domova se zvláštním režimem pochází z Kraje Vysočina.

2. 3 Ubytování
Služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem jsou poskytovány v jedné budově
s celkovou kapacitou 102 lůžek (domov pro seniory – 86 lůžek, domov se zvláštním režimem –
16 lůžek) formou celoročního pobytu se zajištěním úklidu a péče o osobní a ložní prádlo.
Domov sv. Anežky je umístěn v klidném venkovském prostředí, obklopen rozlehlou zahradou.

V Domově sv. Anežky je ubytování klientům poskytováno v jednolůžkových pokojích,
dvoulůžkových pokojích a vícelůžkových pokojích.

počet jednolůžkových pokojů

DOMOV PRO
SENIORY
12

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM
REŽIMEM
1

počet dvoulůžkových pokojů

24

6

počet vícelůžkových pokojů

6

1
Tabulka: Ubytování, přehled pokojů

Pokoje v Domově sv. Anežky jsou bezbariérové s širokými dveřními zárubněmi pro invalidní
vozíky a postele, vybaveny jsou signalizačním zařízením pro přivolání ošetřujícího personálu.
Standardní vybavení nábytkem sestává z polohovacího lůžka, nočního stolku (uzamykatelný),
7
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stolu, židle, skříně (uzamykatelné). Klienti mají možnost zařídit si svůj soukromý prostor
drobnými předměty vlastní potřeby dle svého uvážení tak, aby se v něm cítili dobře.

POKOJ

DENNÍ SAZBA v Kč

jednolůžkový

210,--

dvojlůžkový

210,-

třílůžkový

200,--

pětilůžkový

190,--

Tabulka: Cena ubytování v roce 2021

2. 4 Stravování
Domov sv. Anežky poskytuje celodenní stravování 365 dní v roce. Stravu připravují kuchařky
v kuchyni Domova sv. Anežky v souladu se zásadami zdravé výživy a na základě předem
zveřejněného jídelního lístku (ten je navrhován kuchařkou, vrchní sestrou, vedoucí stravování,
schvalován je smluvním lékařem). Strava je přizpůsobena věku a zdravotnímu stavu klientů,
připravují se různé druhy jídel a diet.
Klientům je strava podávána na společné jídelně, dále dle individuálních potřeb a přání na
menších jídelnách na jednotlivých odděleních nebo na pokojích.
Strava je podávána 4xdenně, u diabetické diety 5 denně. Zdravotní sestry a nutriční lékař
sledují zdravotní stav a váhu klientů. Dle zjištění lékař ordinuje nutriční stravu.

snídaně a přesnídávka

25,-- Kč/den

oběd

37,-- Kč/den

svačina

5,-- Kč/den

večeře

23,-- Kč/den
Tabulka: Dílčí stravovací jednotka
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2.5 Základní činnosti v péči o klienta
Základní činnosti v péči o klienta jsou v Domově sv. Anežky poskytovány v rozsahu
stanoveném zákonem č. 108/2006, Sb., o sociálních službách:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
b) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
d) sociálně terapeutické činnosti,
e) aktivizační činnosti,
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Klientům jsou jednotlivé úkony poskytovány dle jejich individuálních aktuálních potřeb a
zdravotního stavu. Sociální služby jsou poskytovány odborným a kvalifikovaným personálem.
Klienti mají v Domově sv. Anežky k dispozici kantýnu (prodej převážně potravinářského a
drogistického zboží). Do Domova sv. Anežky v pravidelných intervalech dojíždějí také prodejci
jiného zboží (oděvy, obuv, apod.). S ostatními nákupy dopomáhají dle individuálních potřeb
klienta sociální pracovnice.
Klienti mají možnost každý den účastnit se mše svaté v kapli Domova sv. Anežky, dále také
využít poslech mše ve svém pokoji zprostředkovaně z domovního rozhlasu.
K dispozici je klientům Domova sv. Anežky knihovna.
Do Domova sv. Anežky také v pravidelných intervalech, či po domluvě, dochází kadeřnice a
pedikérka.

2.6 Aktivizace a volnočasové aktivity
V Domově sv. Anežky mohou klienti využívat individuálních i skupinových aktivizací dle svého
zájmu a volby. Hlavním cílem je snaha zachovat co nejdéle maximální míru soběstačnosti
klientů.
Z individuálních aktivizací se nejčastěji jedná o procvičování jemné motoriky, nácvik stoje,
chůze, dále paměťová cvičení, smyslová aktivizace, aromaterapie, reminiscence.
Skupinová aktivizace je realizována formou pohybového cvičení, společenských her,
společného vaření a pečení, zpívání, čtení, rukodělných činností, vytváření tematických
dekorací. Klienty nejvíce oblíbené jsou procházky po rozlehlé zahradě Domova sv. Anežky.
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2. 6. 1

Kulturní a společenské akce /výběr/

Tříkrálová sbírka proběhla pod záštitou Oblastní charity Třebíč 6. ledna. Domovem prošli tři
králové za hudebního doprovodu. Rozdávali dobrou náladu i kasička se jim naplnila.
Desátý ročník turnaje ve stolní hře ,,Člověče, nezlob se!“ proběhl 27. ledna na velké jídelně.
Někteří nezapomněli s sebou vzít i sportovního ducha. Našli se i tací, kteří vyhodit spoluhráče
za každou cenu brali jako nutnost. Vítězové byli odměněni, ale ani poražení nepřišli zkrátka.
Veselí masek se uskutečnilo 16. února. Do převleků se dali jak zaměstnanci, tak i někteří klienti
tuto akci vzali za svou. Připravené občerstvení přišlo vhod a nálada byla veselá.
Vědomostní kvíz připadl na 10. března. Otázky byly pečlivě připravené, účast z řad klientů
hojná. Pro nejlepší byly připraveny zajímavé ceny. Na závěr jsme si jako vždy společně
odpověděli na všechny kvízové otázky.
30. dubna jsme se vydali s klienty obstarat májku (břízku ve stráni). Její pokácení a dopravení
na zahradu Domova nebyl až tak snadný úkol, ale zadařilo se. Následovalo opentlení fáborky
a poslední kosmetické úpravy naší čarodějnice, která každý rok dohlíží na tuto
nezapomenutelnou akci.
7. května k nám zavítali kantoři ze ZUŠ Moravské Budějovice a předvedli nám něco málo
z hudební tvorby. Zazněla klasická hudba, moderní a především lidové písně. Účinkující byli
odměněni dlouhým potleskem a žádostí o přídavek.
Dopoledne 11. května se rozprostřely tiché kuželky a mohlo začít soutěžní klání – ženy versus
muži. Výsledek byl napínavý až do samého konce. Nakonec vyhráli muži, ale ženy za nimi byly
pouze se ztrátou jednoho bodu.
Čtvrtý den v červnu se odehrály sportovní hry. Spousta disciplín, které bylo potřeba splnit, co
nejlépe to šlo. Nejzajímavější částí byla střelba z luku. Nebylo to až tak jednoduché, jak si
mnozí mysleli. Diplomy a samozřejmě ceny pro vítěze nesměly chybět.
Pouť sv. Petra a Pavla ve Velkém Újezdě se slavnostní mší svatou a tradičními stánky na návsi
připadla tento rok na 27. června. Po slavnostní mši svaté následoval slavnostní oběd.
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Zástupci záchranné stanice pro zvířata Ikaros k nám přijeli 9. července. Sebou měli několik
svých zvířecích svěřenců. Celá návštěva byla doplněna bohatým výkladem, tentokrát o sovách.
Pan Hořák a jeho žena Ivanka pro nás mají vždy svoje vystoupení pečlivě připravené.

11. července jsme vyrazili na Malou pouť do Kostelního Vydří. Mše svatá, nákup
v karmelitánském knihkupectví a zastávka na točenou zmrzlinu v Dačicích jsou již tradicí.
Příjemně strávené nedělní dopoledne.
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Sklizeň rybízu v zahradě Domova připadla na 28. července. Rukou se sešlo opravdu hodně.
Kbelíky jsme plnili vrchovatě. Následovalo otrhání a omytí kuliček na odděleních, ty pak
putovaly ke zpracování do kuchyně. Odměnou nám byla kynutá bublanina s rybízem a
drobenkou.
9. srpna za námi přišly děti z letního tábora se svým vystoupením, složeném z divadelní i
hudební produkce.
Následující den, 10. srpna, se na jídelně rozvoněla belgická čokoláda. Přednáška na toto téma
i ochutnávka byla příjemná a chuť výborné čokolády nás pohladila po duši.
Odpoledne 14. srpna jsme jeli fandit do Třebelovic místnímu fotbalovému týmu, který hrál
proti týmu z Valče. Sice nevyhráli, ale nálada byla úžasná, počasí přálo. Domů jsme odjížděli
s příjemným pocitem.

Naplánovaný výlet do Pavlic, Lesné a Vranovskou pláž připadl na 25. srpna. Vyrazili jsme hned
po snídani, abychom stihli vše, co si klienti naplánovali. Návrat byl až po páté hodině
odpoledne. Všichni byli unaveni a nikdo si druhý den nestěžoval na nespavost. Počasí bylo
opravdu letní, nálada veselá. Někteří využili počasí ke koupeli v přehradě. Chutný oběd sice
nesplňoval dietní opatření, ale všichni uvítali příjemnou změnu.
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24. září jsme navštívili cukrárnu s příjemným posezením, dobrou kávou a výborným zákuskem.
Tomuto nelze odolat a vždy se těšíme na další termín.
16. října jsme vyrazili na posvícenskou zábavu do Kojatic. Tuto akci pořádali hasiči SDH Kojatice
a vstup jsme měli zdarma. Taneční parket byl z počátku jen pro nás, výborné pivo z pivovaru
Bítov a malá „štamprdlička“ pro každého. Kapela hrála moc hezky jak k poslechu tak i tanci.

Zpívání s harmonikou proběhlo 18. října a 27. prosince na velké jídelně a poté i na jednotlivých
pokojích. Známé písničky si každý rád s paní Bastlovou zazpívá, zanotuje nebo jen tak
pobrukuje.
Prosinec byl zahájen průvodem sv. Mikuláše a jeho družiny naším Domovem (3. prosince).
Vlídné slovo z úst Mikuláše, podání ruky a balíček ovoce s perníkem udělá radost každému.
V neděli odpoledne, 5. prosince, pod okny Domova zazněly tóny adventního koncertu.
Oslava štědrého dne proběhla v Domově 22. prosince. Zdobení vánočního stromu, stavění
betlému, popíjení vánočního punče, vánoční melodie vykouzlili krásnou předvánoční
atmosféru – s dokreslením pomocí plovoucích svíček ve skleněných mísách, rozkrájení jablíček
s krásnou hvězdičkou uvnitř.
Závěr roku jsme oslavili ve čtvrtek 30. prosince. Silvestr za hudebního doprovodu pana Doláka,
s obloženými chlebíčky, dobrým vínem, pivem a dalšími pochutinami, byl veselým rozloučením
roku. I když tento rok přinesl díky protiepidemickým opatřením nemoci COVID-19 jistá
omezení a komplikace, těšíme se na rok nový. Doufáme, že bude klidnější, plný dalších
společně strávených kulturních zážitků.
Vypracovala: Šafratová Jana, aktivizační pracovnice
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3 Přehled a plnění úkolů v oblasti zdravotní péče
V Domově sv. Anežky dvakrát týdně ordinuje praktický lékař. Dvakrát do měsíce naše zařízení
navštěvuje specialista z oboru psychiatrie, čtvrtletně specialista z oboru diabetologie, dvakrát
do roka zubní lékař.
Ostatní specialisté jsou zajišťováni klientům dle indikace praktického lékaře v jejich
ambulancích, doprava zajišťována sanitními vozy (dle potřeb klienta v doprovodu personálu).
Klientům Domova sv. Anežky je poskytována komplexní ošetřovatelská péče prostřednictvím
všeobecných sester 24 hodin denně.
Domov vykazuje ošetřovatelskou péči k úhradě zdravotním pojišťovnám.

4 Přehled a plnění úkolů v personální oblasti
4. 1 Organizační struktura
Celkový počet pracovních míst k 31. 12. 2021 činil 72.
DOMOV PRO SENIORY
PRACOVNÍ POZICE

vrchní sestra
sociální pracovník
všeobecná sestra
pracovník v sociálních
službách
ekonom
vedoucí stravování
kuchařka
pradlena
údržbář
uklízečka
ředitel

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM
REŽIMEM

počet
zaměstnanců

úvazky

počet
zaměstnanců

úvazky

1
2
9

0,8
1,6
8,675

1
2
1

0,2
0,4
1

28

27,2

10

9,6

1
1
6
2
2
4
1

0,8
1
0,2
0,8
1
0,2
5,9375
1
1
1,9375
1
1
1,6
2
0,4
4
1
1
0,8
1
0,2
Tabulka: počet zaměstnanců, úvazky k 31. 12. 2021

V rámci veřejně prospěšných prací - 1 pracovní místo (Ostatní uklízeči a pomocníci).

14

Výroční zpráva Domov sv. Anežky za rok 2021

4. 2 Zvyšování odborných znalostí
Personál zvyšuje své odborné znalosti účastí na odborných školeních.
V sociální péči a ošetřovatelství to byla v roce 2021 tato témata:
•

Základní kurz ELNEC (hospicové péče),

•

Úvod do problematiky poskytování zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních
služeb (se zaměřením na ošetřovatelskou dokumentaci a vykazování na zdravotní
pojišťovny),

•

Přestaňte na mě křičet…! aneb Laskavý a pozitivní přístup ke klientovi,

•

Diabetes a prediabetes v seniorském věku. Kritické body a komplikace péče, specifické
potřeby diabetika,

•

Úvod do problematiky aktivizace uživatelů sociálních služeb,

•

Opatrovnictví a svéprávnost v sociálních službách,

•

Komunikace nepříjemné zprávy,

•

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

•

Standardy kvality sociálních služeb,

•

Individuální plánování poskytování sociální služby,

•

GDPR-ochrana osobních údajů,

•

znovuproškolení v počítačovém programu péče.

5 Opravy, udržování, obnova
Mimo běžnou údržbu budovy a zahrady a pravidelné kontrolní činnosti došlo k realizaci
několika akcí a větších oprav.
V průběhu roku byly realizovány po celé budově postupné opravy splachovacích mechanismů
WC. Dlouhodobě se nedařilo na trhu sehnat potřebný náhradní díl ke stávajícím splachovacím
mechanismům. Domov sv. Anežky tedy využil možnosti nechat potřebný díl vytisknout 3D
tiskem, díky němuž mohly být opravy realizovány.
V letních měsících byly realizovány opravy opěrných kamenných zdí v odpočinkové zóně
v zahradě Domova sv. Anežky.
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Proběhla oprava a opětovně do provozu byl uveden solární systém pro ohřev teplé vody
umístěný na střeše budovy.
Během podzimních měsíců proběhla výmalba větší části domu.
Také byla realizována oprava osvětlení v suterénu budovy. Stávající dosluhující problematické
osvětlení bylo nahrazeno světly LED.
Na základě stále častějších požadavků ze strany klientů na připojení k internetu došlo v roce
2021 k rozšíření sítě internet na všechny pokoje klientů.
Průběžně dochází také k revitalizaci stávající IT sítě. Byl vyměněn páteřní switch potřebný pro
správnou funkci vnitřní sítě (komunikační systém sestra-pacient, počítačové programy,
telefonní spojení).
V průběhu roku 2021 došlo také k dovybavení budovy (konkrétně společenské místnosti
klientů, pokoje klientů, ambulance, kancelář ekonoma) novým nábytkem vyrobeným na míru
(knihovny, komody, skříně, stoly, kuchyňská linka).
Domov sv. Anežky pořídil nové kompenzační pomůcky /výběr/: výškově nastavitelná
hygienická židle, elektrický zvedák, elektronická závěsná váha, vozík mechanický osobní
polohovací (částečně hrazeno z dotace Města Jaroměřice nad Rokytnou – částkou 8 000,--Kč),
manipulační vaky s oporou hlavy, sedačky do sprchy, čtyřkolové chodítko s brzdami.
Do kuchyně byla pořízena nová chladící skříň a profesionální tyčový mixer. Stávající kuchyňský
robot byl doplněn o nové nástavce na krájení a strouhání. K rozvozu stravy byl pořízen nový
nerezový jídelní vozík.
Pořízeno bylo také nové IT vybavení - PC sestava s monitorem (ekonom), záložní zdroj a externí
disk (ředitel), čtečky čárových kódů (sesterny) (částečně hrazeno z dotace Města Telč –
částkou 5 000 Kč), notebook 2x (volnočasové aktivity).
Pro oblast volnočasových aktivit klientů byly také nově pořízeny RDMG+MP3 přehrávače 2x,
karaoke set, rohož-perličková koupel, smyslové hry, dřevěné venkovní hry.
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6 Finanční zpráva
6.1

Zhodnocení základních údajů

Účetní jednotka vznikla od 2. 2. 2010 na dobu neurčitou na základě Zřizovací listiny vydané
Kongregací milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou sv. Rodiny v Brně, Grohova
18, 602 00 Brno (dále jen zřizovatel). Svou činnost zahájila 1. 1. 2011.
Účetní jednotka byla založena dle zákona č. 3/2002 o církvích a náboženských společnostech,
dále podle kánonu 114-117, v souladu s kánonem 609 a 610 Kodexu kanonického práva a
v souladu s čl. 85 Životních pravidel a účelem Kongregace Milosrdných sester III. Řádu sv.
Františka uvedeným v kapitole I. Životních pravidel schválených Kongregací pro řeholníky a
světské instituty.
Účetní jednotka hospodaří dle samostatného rozpočtu, jako právnická osoba má přidělené IČ
a otevřený vlastní účet u pobočky Komerční banky Moravské Budějovice.
V právních vztazích vystupuje svým jménem v rozsahu upraveném Zřizovací listinou a
Statutem.
Domov svou činnost provozuje v budově zakladatele. Domov je oprávněn nabývat a spravovat
movitý majetek v rámci vlastního hospodaření.
Účetním obdobím je kalendářní rok. Byly použity účetní metody pro nevýdělečné organizace.
Účetnictví je vedeno podvojným způsobem, je zpracováváno pomocí účetního programu
Mark, firmy Valet s.r.o., Havířov.
Účtování pořízení a úbytku zásob je vedeno v programu od společnosti Preus a je provedeno
podle způsobu B.
Veškeré prvotní doklady jsou ukládány přímo v objektu Domova v souladu se zákonem o
archivnictví. Za uplynulé období jsme neobchodovali s cennými papíry.
V r. 2021 jsme obdrželi finanční zdroje z Kraje Vysočina a z Ministerstva práce a sociálních věcí,
o kterých bylo účtováno v souladu s rozpočtovými pravidly pod názvem projekty. Členění
projektů odpovídají i veškeré nákladové položky na tyto projekty.
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6.2

Přehled zdrojů financování

1 159 000,00 Kč
15 631 000,00 Kč

podíl zdroje na
financování projektu
(v %)
2,30%
31,04%

3 549 980,00 Kč

7,05%

550 890,00 Kč
162 999,90 Kč
135 000,00 Kč
6 403 716,69 Kč
348 816,90 Kč

1,09%
0,32%
0,27%
12,72%
0,69%

skutečně přidělené
prostředky (v Kč)

ROK 2021
Kraj Vysočina
MPSV prostřednictvím Kraje Vysočina
MPSV-přímý tok ze státního rozpočtu
(COVID_19)
program podpory C (mimoř.odměny pracovníků
v soc.službách)
MPSV-přímý tok ze státního rozpočtu
(COVID_19)
program podpory E-na
financ.zvýš.provoz.výdajů a sanaci výpadků
příjmů
dotace ostatní (obce, ÚSC)
Úřady práce
Fondy zdrav.pojišťoven
Sponzorské dary
dary od podnik.subjektů
dary od fyz.osob nepodnikajících, nadací, fondů, charity
čerpání z fondu účelových darů (virtuální brýle)
dary obcí (ÚSC)

Příjmy od klientů

60 100,00 Kč
174 131,00 Kč
4 585,90 Kč
110 000,00 Kč

21 805 230,00 Kč
stravování klienti
ubytování klienti
přísp.na péči klientů
náhr.el.proud-klienti

Ostatní (stravování zaměstnanci,hosté;

5 633 020,11 Kč
6 937 070,89 Kč
9 226 309,00 Kč
8 830,00 Kč

613 041,52 Kč

PRIFILOM; refundace; náhrady škod; invest.dotace-čerpání aj.)

stravování zaměstnanci, hosté, firmy, ostatní

510 615,00 Kč

0,12%
0,35%
0,01%
0,22%

43,30%
11,19%
13,78%
18,32%
0,02%

1,22%
1,01%
0,00%

pronájem fi PRIFILOM-vitrína

2 100,00 Kč

0,00%

refundace nákladů (pojištění,přefakturace atd.)

41 684,16 Kč

0,08%

Invest.dotace Kraj Vysočina-čerpání

58 641,96 Kč

0,12%

rozdíly-haléř.vyr.

0,40 Kč

0,00%

Celkem příjmy

50 359 675,01 Kč

Vyhotovila: Veverová Lenka, ekonom
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6.3

Přehled nákladů

Rok 2021

náklady v Kč

SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY
CELKEM
spotřeba materiálu
spotřeba energie
spotřeba ostatních neskladovatelných
dodávek

SLUŽBY CELKEM

7 657 624,03 Kč

11,51%
4,22%

9 069,00 Kč

0,02%

619 298,68 Kč
- Kč
469,57 Kč
2 550 215,78 Kč

OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění

OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM

36 951 675,44 Kč

76,02%

313 720,70 Kč

0,65%

4 350,00 Kč
540,00 Kč

0,01%
0,00%

147 963,00 Kč

0,30%

115 223,00 Kč
32 049,00 Kč
400,00 Kč
100,70 Kč
- Kč
11 595,00 Kč
1 500,00 Kč

0,24%
0,07%
0,00%
0,00%
0,00%
0,02%
0,00%

271 643,00 Kč

0,56%

271 643,00 Kč

0,56%

3 900,00 Kč

0,01%

241 180,00 Kč

0,50%

54 390,00 Kč

0,11%

186 790,00 Kč

0,38%

48 609 727,20 Kč

100,00%

Dodateč.odvod daně z příjmů práv.osob
za rok 2020
daň z příjmů práv. osob
za r. 2021

CELKEM

1,27%
0,00%
0,00%
5,25%
57,07%
18,95%

odpisy

POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY
CELKEM (APSS ČR)
DAŇ Z PŘÍJMŮ

6,52%

27 740 761,00 Kč
9 210 914,44 Kč

daň silniční
poplatky (rozhlasový, správní)
Povinný podíl OZP-odvod do
stát.rozpočtu
zákonné poj. odpovědnosti - úraz zam.
pojištění (zák.odpov.auta,podnik.rizik)
dary-odchod, výročí zaměstnanců
kursová ztráta-EUR
rozdíly-haléř.vyr.
bankovní poplatky
změna stavu OVCÍ

ODPISY, PRODANÝ
MAJETEK, TVORBA REZERV
A OPRAVNÝCH POLOŽEK
CELKEM

15,75%

5 595 915,03 Kč
2 052 640,00 Kč

3 169 984,03 Kč

opravy a udržování
cestovné
náklady na reprezentaci
ostatní služby

podíl na celkových
nákladech
(v %)

Vyhotovila: Veverová Lenka, ekonom
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Hospodářský výsledek roku 2021

1 749 947,81 Kč

Vyhotovila: Veverová Lenka, ekonom

Organizace nemá uzavřeny smlouvy na fixované ceny energií. Do konce roku 2021 nebyly
organizaci známy konkrétní výše záloh na rok 2022. Avizován však byl mnohem vyšší
procentuální nárůst cen oproti roku 2021, než zněly původní informace poskytnuté dodavateli
v září 2021, kdy se stanovoval rozpočet pro následující rok. Proto byla organizací vytvořena
rezerva na avizovaný růst energií.

6.4 Stav a pohyb majetku
Rok 2021
Samostatné movité věci (-022-)
Drobný dlouh.hmotný maj.

počáteční
stav v tis.
Kč

přírustek v
tis.Kč

Konečný
stav
v tis.Kč

úbytek
v tis.Kč

4 266

284

0

4 550

381

0

0

381

0

0

0

0

6 300

478

63

6 715

z toho pořízený darem

1 508

8

10

1 506

z toho pořízený nákupem

4 792

470

53

5 209

10 947

762

63

11 646

(-028-)

Pozemky
Majetek v operativní evidenci

Celkem
Vyhotovila: Veverová Lenka, ekonom

Po rozvahovém dni tj. po 31. 12. 2021 nenastaly žádné skutečnosti, které by zásadním
způsobem mohly ovlivnit posouzení hospodářské situace v roce 2021.
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7 Kontrolní činnost
Krajský úřad Kraje Vysočina provedl dne 27. 08. 2021 v místě poskytovatele sociálních služeb
Domov sv. Anežky, Velký Újezd 7, Kojatice na základě § 9 odst. 2 a § 11 odst. 3 zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změněn některých zákonů (zákon o
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů veřejnosprávní kontrolu za období 01. 01.
2021 - 27. 08. 2021.
Předmětem kontroly bylo plnění smluvního vztahu s příjemcem veřejné finanční podpory
poskytované z rozpočtu Kraje Vysočina na financování provozních nákladů sociální služby dle
Smlouvy o poskytnutí dotace, kontrola plnění podmínek vyplývajících z Pověření Kraje
Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně
podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina pro služby domova pro seniory a domovy se
zvláštním režimem.
Kontrolní skupině byly předloženy účetní záznamy za kontrolované období, které se vztahují
k poskytnuté dotaci, dále podklady k rozsahu služby (počet lůžek, obložnost).
Při kontrole nebyly shledány žádné nedostatky.

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina provedla dne 19. 10. 2021 kontrolu plnění
povinností stanovených v nařízení EP a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin, ve znění
pozdějších dodatků, zákoně č. 258/2000 Sb., zákoně č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před
škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, ve vyhlášce č. 137/2004 Sb.,
o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při
činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů, dále plnění povinností
uložených mimořádnými opatřeními MZ ČR k ochraně obyvatelstva při epidemii a dalším
rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2:
a) Mimořádné opatření ze dne 30. 07. 2021, č.j. MZDR 15757/2020-56/MIN/KAN (zákaz
pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest – vybavení zaměstnanců
ochrannými prostředky dýchacích cest od zaměstnavatele),
b) Mimořádné opatření ze dne 10. 09. 2021, č.j. MZDR 14601/2021-24/MIN/KAN (plnění
podmínek provozu provozoven stravovacích služeb),
c) Mimořádné opatření ze dne 10. 09. 2021, č.j. MZDR 32802/2021-3/MIN/KAN
(testování zaměstnanců).
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Kontrolou bylo zjištěno, že nedochází k porušení Mimořádných opatření. Provozovna je
dostatečným způsobem vybavena a rozčleněna tak, aby požadavky stanovené v dokumentaci
HACCP byly naplňovány.

7 Poděkování
Děkujeme všem zaměstnancům za osobní nasazení, obětavou práci ve prospěch klientů
Domova sv. Anežky a loajalitu k zaměstnavateli.
Děkujeme Kraji Vysočina a MPSV za finanční podporu.
Děkujeme dárcům, zřizovateli, rodinám a veřejnosti za spolupráci a podporu.
Děkujeme všem dodavatelům za kvalitní služby a produkty.
Děkujeme panu Ing. Františku Čajkovi, dlouholetému řediteli Domova sv. Anežky, za obětavou
práci pro domov.

Mgr. Jana Šrámková
ředitelka domova

8 Přílohy
Rozvaha k 31. 12. 2021
Výsledovka za rok 2021
Auditorská zpráva
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