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Úvodní slovo ředitele 
 
Vážení, do rukou se Vám dostává výroční zpráva o činnosti a hospodaření Centra 

sociálních služeb města Letovice za rok 2021. 

Předkládáme zde informace shrnující poskytování našich dvou sociálních služeb – 

domova pro seniory a pečovatelské služby. Dále předkládáme přehled činností na 

úseku stravování, údržby, personální a ekonomické údaje. 

 

V roce 2021 jsme i nadále zápolili s Covidem a také s dalšími provozními záležitostmi. 

Služba domova pro seniory i pečovatelská služba naplňovaly svá poslání a plnily cíle, 

které jsme si ve vztahu k uživatelům služby stanovili. 

Oproti roku 2020 jsme již byli zkušenější a průběh roku 2021 se s ohledem na 

probíhající vlny epidemie také lišil. Po nadějném jaru, vcelku optimistickém létu přišel 

další epidemií ochromený podzim a zima.  

Průběh celého druhého roku s pandemií Covid-19 se nám jistě podařilo lépe zvládnout i 

díky možnosti nechat se naočkovat. Této možnosti využila většina uživatelů domova i 

pečovatelské služby (uživatelé žijící v Domě s pečovatelskou službou) a také převážná 

většina zaměstnanců. Při očkování jsme spolupracovali s očkovacím týmem Fakultní 

nemocnice u svaté Anny v Brně a za tuto spolupráci jsme moc rádi. 

V průběhu roku 2021 jsme nebyli nuceni zakazovat návštěvy v domově pro seniory ani 

nijak výrazně omezovat provoz pečovatelské služby – pomoc u občanů Letovic a 

místních částí v jejich vlastních domácnostech. 

Vládní nařízení a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví se několikrát v průběhu 

roku měnila, ale lze říci, že i přes dále probíhající epidemii Covidu jsme nějak začali žít 

dál. S omezeními a v respirátorech, ale přece jen již uvolněněji. 

Potvrdilo se tak to, co jsem předpokládal již v minulém roce. Péči o naše uživatele 

dokážeme zvládnout, i když nám okolnosti nejsou vždy nakloněny. Je to díky podpoře 

zřizovatele, díky každému jednotlivému zaměstnanci, dobrovolníkům a dalším osobám, 

které nás podporují v naší činnosti. 

 

Díky všem i za rok 2021 

 

 

 

Ing. Ivo Kubín, ředitel CSSML 
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Identifikační údaje 
 
Název organizace:  Centrum sociálních služeb města Letovice,  
                                příspěvková organizace 
Sídlo organizace:  Letovice, J. Haška 1082/12, PSČ 679 61 
IČ:    71232745 
Č. ú.:    35–4327880247/0100 
Zřizovatel:   Město Letovice 
IČ zřizovatele:  00280518 
 
Statutární zástupce – ředitel 
Ing. Ivo Kubín, tel.: 516 481 256, 602 188 182 
Internetové stránky: www.cssletovice.cz, e-mail: info@cssletovice.cz 
 
Úseky organizace: 
Úsek správy 
Účetní – Pavla Bartáková, tel.: 516 481 255, 602 188 135 
Personalista, mzdová účetní – Michaela Šustrová, tel.: 516 481 255, 608 985 802 
 
Domov pro seniory  
vedoucí, zástupce ředitele - Bc. Věroslav Kyjovský, tel.: 516 481 290, 602 188 103 
sociální pracovník Domov pro seniory  - Bc. Petra Ječná, DiS., tel.: 516 481 254 

- Mgr. Ivana Voříšková, tel.: 602 419 039 
Pečovatelská služba  
vedoucí – Ivana Randulová, tel.: 516 481 251,606 789 328 
sociální pracovník Pečovatelská služba – Andrea Doskočilová, DiS., tel.: 608 989 635 
 
Stravovací úsek  
vedoucí – Jana Hrdličková, tel.: 516 481 258 
 
Technický úsek (údržba, úklid, prádelna)  
vedoucí – Jana Trčková, tel.: 516 481 261,725 786 738 
 
Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace (dále jen 
CSSML) má právní subjektivitu a vystupuje v právních vztazích v rozsahu daném 
zřizovací listinou. Svými souhrnnými finančními vztahy je napojena na státní rozpočet, 
rozpočet Jihomoravského kraje a rozpočet města Letovice.  
Zařízení poskytuje sociální služby v objektu, který je rozčleněn na dvě části (dům 
s pečovatelskou službou a domov pro seniory), komunikačně spojené centrálním 
vstupním vchodem s recepcí. 
K 20. 7. 2007 organizace získala registraci jakožto poskytovatel sociálních služeb a 
v současné době poskytuje dva druhy sociálních služeb, a to: 
 
Domov pro seniory identifikátor registrované služby 2382579 
  pobytová sociální služba 
 
Pečovatelská služba identifikátor registrované služby 7992285 
  terénní sociální služba 
 
Organizace je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a členem České 
asociace poskytovatelů pečovatelské služby. 
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Domov pro seniory (dále DpS) 

je pobytová sociální služba poskytovaná dle ustanovení § 49 zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, nepřetržitě na adrese 
Letovice, J. Haška 1082/12. 
 
Posláním DpS je poskytování pomoci a podpory seniorům, kteří z důvodu 
nepříznivé sociální situace nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. 
 
Nepříznivá sociální situace definovaná pro přijetí osoby do domova pro seniory 
představuje stav, kdy pomoc a podporu nelze zajistit prostřednictvím rodiny, blízkých 
osob ani terénních či ambulantních služeb. Stav seniora vyžaduje nepřetržitou pomoc 
druhé osoby zejména z důvodu oslabení či ztráty schopností způsobených vysokým 
věkem či zdravotním stavem. 
 
Naším cílem je zajistit naplnění potřeb uživatelů kvalifikovaným personálem. 
Pomoc a podpora je každému uživateli individuálně nastavena tak, aby mohl žít 
spokojeně, důstojně a bezpečně. 
 
Cílovou skupinu DpS tvoří: senioři od 65 roků, kteří potřebují pomoc a podporu 
jiné osoby v běžných denních dovednostech. Dále osoby pobírající invalidní 
důchod pro invaliditu III. stupně, které vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby 
v běžných denních dovednostech a dosáhly věku alespoň 60 roků.    
 
Kapacita DpS je 72 uživatelů, kteří jsou ubytováni v jednolůžkových (6), 
dvoulůžkových (24) a třílůžkových (6) pokojích.  
 
Data k obložnosti za rok 2021 
 
K 31. 12. 2021 byla sociální služba poskytována celkem 71 uživatelům. Z toho bylo 53 
žen a 18 mužů.  
 
Průměrná obložnost za rok 2021 činila 98,4 %. Průměrný počet uživatelů sociální 
služby ve vztahu k obložnosti tak v roce 2020 činil 70,8 klienta. 
 
Obložnost se oproti roku 2020 opět zvýšila. Na počátku roku 2021 jsme přijali nové 
uživatele a doplnili tak kapacitu domova.  
 
V průběhu roku 2021 zemřelo v DpS celkem 25 uživatelů (pro porovnání v r. 2020 to 
bylo 28 uživatelů). S jednou uživatelkou byla ukončena sociální služba dohodou 
(uživatelka byla přemístěna do jiného zařízení sociálních služeb na přání rodiny 
z důvodu bližší dostupnosti).  
 
V průběhu roku 2021 bylo do DpS přijato 33 nových uživatelů. 
Noví uživatelé byli do domova pro seniory přijímáni zejména ze zdravotnických zařízení. 
Celkem 14 uživatelů bylo přijato do DpS z Nemocnice Letovice, 6 uživatelů z dalších 
zdravotnických zařízení (Vividus Dvůr Králové nad Labem, Nemocnice Brno, 
Nemocnice Následné péče Moravská Třebová, Nemocnice Nové Město na Moravě). 
Celkem 10 uživatelů přišlo z vlastní domácnosti (z toho 3 z bytů v Domě 
s pečovatelskou službou), další tři uživatelé přišli z jiné pobytové sociální služby. 
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Průměrný věk a věková struktura uživatelů: 
k 31. 12. 2021 bylo našemu nejstaršímu uživateli 100 let, nejmladšímu 60 let. Průměrný 
věk uživatelů služby byl k tomuto datu 85 let.  
 
 
Pobyty uživatelů mimo domov pro seniory v roce 2021  

 hospitalizace 
V průběhu roku 2021 bylo hospitalizováno 48 uživatelů. Celkově strávili tito uživatelé 
z důvodu nezbytné zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních celkem 816 dní. 
Nejčastěji byli naši uživatelé hospitalizováni v Nemocnici Letovice, Nemocnici 
Boskovice, případně dalších zdravotnických zařízeních (zejm. Nemocnice Blansko a 
Brno). 

 pobyty doma 
V průběhu roku 2021 využilo oproti roku 2020 více uživatelů možnost pobytu u rodiny, 
respektive mimo naše zařízení. Bylo to také dáno tím, že pravidla pro izolace a 
karantény z důvodu onemocnění Covid-19 již umožňovala návštěvy a odjezdy uživatelů 
ze zařízení bez výraznějších omezení. Celkem bylo mimo zařízení v průběhu roku 6 
uživatelů, kteří mimo zařízení strávili celkem 57 dnů. Dalších 8 uživatelů využilo 
možnosti vycházky či výletu po část dne několikrát do roka.  
 
 
Příspěvek na péči (PnP) 
Příspěvek na péči je určen na úhradu péče pro osoby, které jsou závislé na pomoci 
jiných fyzických osob. Uživatelé v domově pro seniory dle zákona za péči hradí částku 
ve výši přiznaného příspěvku na péči.  
 
Naší snahou je, aby do domova pro seniory nastupovali uživatelé, kteří jsou opravdu 
závislí na pomoci druhé osoby a kterým již rodina či terénní programy nejsou schopny 
zajistit odpovídající péči. Smlouvu o poskytování sociální služby je možno uzavřít i s 
žadateli, kteří nemají dosud přiznaný příspěvek na péči, nebo dosud řízení o příspěvku 
nebylo ukončeno, ale je zřejmé, že nárok na příspěvek vznikne. 
 
V průběhu roku 2021 došlo k obměně našich uživatelů, i nadále ovšem platí, že služba 
je poskytována zejména osobám, kterým byl příspěvek na péči přiznán ve III. a IV. 
stupni. 
 
Složení uživatelů s ohledem na přiznaný stupeň příspěvku na péči k 31. 12. 2021 
zobrazuje následující tabulka. Z tabulky je zřejmé, že uživatelé, kterým byl přiznán 
příspěvek na péči ve III. a IV. stupni, tvořili 79 % všech uživatelů. U uživatele bez 
přiznaného příspěvku na péči dosud probíhalo řízení o dávce. 
 
 

Stupeň 
příspěvku 

na péči 
bez PnP I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň 

Počet 
uživatelů 

1 4 10 28 28 
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Žadatelé  
K 31. 12. 2021 jsme evidovali celkem 42 žádostí o poskytování pobytové sociální 
služby. Jedná se o žadatele, kteří mají zájem o nástup do domova pro seniory a 
nacházejí se v nepříznivé sociální situaci. Z důvodu naplněné kapacity s nimi nemohla 
být dosud uzavřena smlouva o poskytování sociální služby. 
 
V roce 2021 jsme zaevidovali celkem 74 nových žádostí o poskytování sociální služby. 
Z těchto žádostí bylo celkem 38 zrušeno ještě před sociálním šetřením (jednalo se o 
žadatele, kteří buď zemřeli, nebo žádost zrušili z důvodu nástupu do jiného zařízení). 
Jedna žádost byla odmítnuta, protože žadatel nesplňoval požadavky pro cílovou 
skupinu domova pro seniory. 
V průběhu roku 2021 provedli sociální pracovníci 56 sociálních šetření. Při těchto 
sociálních šetřeních jsou zjišťovány bližší informace o žadatelích, jaké jsou jejich 
individuální potřeby, jak velkou míru pomoci a podpory potřebují zajistit a zda se 
nachází v nepříznivé sociální situaci a je možné sociální službu v domově pro seniory 
poskytovat.  
 
Způsob práce v DpS 
 
Také rok 2021 byl do značné míry poznamenán pandemií Covid – 19, což se odrazilo, 
stejně jako rok předešlý, na pořádání aktivit v Domově pro seniory. V první polovině 
roku došlo k omezení hromadných akcí, ve druhé polovině roku jsme akce sice 
pořádali, ovšem s ohledem na aktuální protiepidemická opatření, tedy s velkým 
rozmyslem.  
 
Níže přibližujeme nejzajímavější akce, které jsme v roce 2021 uspořádali: 
 
Lamo a canisterapie 
Tato akce se v našem letním programu stává stálicí. Jedná se o zážitkové dopoledne 
pod vedením paní Okáčové. Cílem bývá získat povědomí o životě lam, ale také rozptýlit 
naše uživatele od každodenních neduhů prostřednictvím lamí terapie (hlazení lam, 
jejich krmení, procházka s lamou po zahradě, atp.). Nepřijely pouze lamy, navštívili nás 
také všichni tři canisterapeutičtí psi, kteří za našimi seniory během roku pravidelně 
docházejí.  
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Přátelský turnaj v pétanque s Diakonií 
V srpnu proběhl již čtvrtý ročník turnaje mezi Domovem pro seniory a Diakonií Letovice.  
Naší snahou je prohloubit spolupráci s neziskovým sektorem působícím v Letovicích. 
Vytvořili jsme dvě družstva z uživatelů domova a dvě družstva z klientů Diakonie. Turnaj 
byl rozdělen na dvě kola, vždy hrál každý tým s každým. Bylo vidět, že se všichni dobře 
baví, protože celou akci doprovázela pohodová atmosféra i nálada. Hra byla napjatá a o 
první a druhé místo se hráči rvali do poslední chvíle. První místo nakonec obsadili 
klienti z Diakonie, jejichž druhé družstvo se umístilo také na třetím místě, druhé a čtvrté 
místo patřilo našim uživatelům. Pro nás však samozřejmě nebylo důležité vyhrát, ale 
zúčastnit se. 
 
Rozloučení s létem 
Rozloučení s létem patří také k našim tradičním akcím, bez kterých si již nedokážeme 
představit dění v našem Domově. Těšili jsme se, že akce proběhne v zahradě, jednalo 
se totiž o první větší akci, která se měla po roce uskutečnit, a kde jinde si ji naplno užít 
než pod širým nebem. Počasí ovšem bylo nemilosrdné, celý den pršelo a teploty se 
pohybovaly okolo 16 stupňů, proto jsme společný čas nakonec strávili v jídelně. Celá 
akce začala úvodním slovem vedoucího úseku sociální péče, pana Kyjovského, který 
poděkoval všem zaměstnancům a uživatelům za trpělivost v dodržování všech opatření. 
Dále jsme vzpomněli na všechny zesnulé, kteří tu s námi už bohužel nemohli být. Pak 
už se chopil kláves pan Drábek a zábava se mohla rozběhnout. K občerstvení se 
podávalo pivo, víno, limo a káva. Bohužel z hygienických důvodů nebylo možné v 
jídelně konzumovat párky, akce proto skončila před večeří, která pak proběhla na 
pokojích.  
 
Malý turnaj v kuželkách  
Vždy na začátku září pořádáme náš tradiční Turnaj v kuželkách. Letos jsme zvažovali 
docela dlouho, zda navážeme na tradici a turnaj, ve kterém měří síly uživatelé různých 
Domovů pro seniory, uspořádáme. Nakonec jsme se rozhodli, že ještě rok počkáme, 
než se zcela uklidní situace spojená s onemocněním Covid-19. Již druhým rokem proto 
pořádáme komornější podobu velkého turnaje, do kterého se zapojují naši uživatelé. 
Turnaj byl zahájen v jídelně, kde se nám podařilo vytvořit tři družstva po čtyřech 
hráčích. Všechna družstva absolvovala různá stanoviště s kuželkami. Ruské kuželky a 
möllky se hrály venku na zahradě. Stolní a dřevěné kuželky v jídelně. Na začátku 
proběhla pro všechny účastníky turnaje krátká rozcvička. Poté následovalo samotné 
soutěžení. Po absolvování všech stanovišť jsme se sešli všichni opět v jídelně, kde 
došlo k sečtení bodů a vyhlášení vítězů.  
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Heligonkáři ze Svitav 
Našimi pravidelnými hosty jsou také heligonkáři ze Svitav. Páni v letech, které baví 
hudba a jsou vždy velmi ochotni přijet a potěšit naše seniory.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Divadlo bez pravidel – Ta naše další písnička česká 
Již po čtvrté k nám zavítali herci z divadla Bez pravidel z Brna. Přivezli s sebou jako 
vždy loutky babičku Růženku a dědečka Josefa. Téma bylo „Ta naše další písnička 
česká“. Babička s dědečkem se se všemi osobně na klíně seznámili. Dovezli s sebou 
velký kufr a v něm obrázky zpěváků, zpěvaček a hudební ukázky. Každý přítomný 
dostal jednu nebo i více fotografií známých zpěváků. Úkol zněl jasně, uhodnout, kdo 
danou písničku zpívá. Vždy po hudební ukázce se hádalo, kdo to zpívá a pak se ještě o 
daném zpěvákovi povídalo. Zazněly písně od J. Zímy, M. Kubišové, H. Vondráčkové, V. 
Neckáře, K. Kryla, E. Pilarové a jiné. Nakonec se zase dědeček s babičkou osobně s 
každým rozloučili. Toto vystoupení má vždy úspěch a vykouzlí všem úsměv na tvářích. 
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Každoročně se také zapojujeme do projektu Českého rozhlasu – „Ježíškova vnoučata“.  
Letos poprvé jsme se zapojili do akce „Hvězda splněných přání aneb Vánoce pro 
všechny“, kterou pořádalo MC Veselý Paleček Letovice. Za tuto spolupráci jsme velmi 
vděční. 
 
I nadále jsme pokračovali ve vydávání vlastního časopisu „Náš domov“. Uživatelé měli 
možnost připomenout si události minulé a seznámit se s tím, co nová období přinesou. 
Časopis vycházel každé 3 měsíce a mohli si jej prohlédnout i zájemci z široké 
veřejnosti, kterým je k dispozici na našich webových stránkách, případně volně 
k přečtení v prostorách domova. 
 
V průběhu roku 2021 jsme se vrátili k dřívějšímu režimu při zprostředkování 
duchovních služeb. Velmi si vážíme spolupráce s panem farářem Jiřím Brtníkem, a 
také s paní farářkou Annou Peltanovou z Vanovic. Díky nim mohly probíhat pravidelně 
katolické a evangelické bohoslužby, uživatelé také měli daleko větší možnost využívat 
individuální pastorační péči. 
 
I nadále pokračujeme v tradici obdarovávání našich uživatelů v den jejich narozenin. 
Drobný dárek z rukou ředitele či vedoucího služby každého vždy potěší a uživatelé mají 
také možnost dát si svůj vybraný narozeninový oběd.  
 
Externích služeb kadeřnice i pedikérky jsme s ohledem na aktuální platná 
protiepidemická pravidla využívali i v roce 2021, jejich návštěvy se staly opět 
pravidelnějšími.  
 
 
 
Zdravotní, ošetřovatelská péče a rehabilitace 
 
O uživatele v nepřetržitém provozu pečuje tým zaměstnanců sestávající ze 
všeobecných sester, pracovníků v sociálních službách a fyzioterapeut s rehabilitační 
sestrou. Celý tým spolupracuje s ošetřujícími lékaři a zdravotnickými zařízeními. Také 
využíváme spolupráce s nutriční terapeutkou, která nám pomáhá u seniorů udržovat 
správnou vyváženou stravu s ohledem na jejich věk a zdravotní stav.  
 
Onemocnění Covid-19 a jeho celospolečenské následky ovlivnily i práci našeho týmu 
zaměstnanců. Téměř po celý rok 2021 musely být pracovní týmy oddělené na 
jednotlivých podlažích, zaměstnanci se méně potkávali mezi sebou, péče i komunikace 
byly zavedenými preventivními opatřeními velmi ovlivněny. 
 
Rok 2021 představoval pro úsek sociální péče další náročné období v péči o seniory. 
V rámci péče jsme museli i nadále dodržovat spoustu omezení a preventivních 
protiepidemických opatření. Mnohdy byla vydaná opatření opožděna, nebo nebyly 
vytvořeny adekvátní podmínky pro jejich uplatňování. Obecně lze ovšem říci, že díky 
striktnímu dodržování všech nastavených opatření i vlastním nastaveným preventivním 
opatřením se nám v průběhu celého roku dařilo fungovat bez nákazy Covid-19. 
 
V průběhu roku 2021 jsme zaznamenali nákazu Covid-19 pouze u jedné uživatelky 
služby. Nákaza se u ní projevila po návratu ze zdravotnického zařízení. Naštěstí jsme 
měli jako jedno z mála zařízení zavedeno preventivní opatření, kdy po každém návratu 
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z hospitalizace byl uživatel umístěn do pětidenní karantény zakončené antigenním 
testem. Takto se nám dařilo se nákaze vyhnout. 
 
V rámci povinného testování uživatelů a zaměstnanců na přítomnost onemocnění 
Covid-19 jsme provedli v roce 2021 celkem 1 274 rychlých antigenních testů (dále jen 
RAT), které byly vykázány na zdravotní pojišťovny. Dále bylo provedeno dalších 1 374 
RAT, a to z preventivních důvodů u těch osob (uživatelé i zaměstnanci), kde jsme 
vnímali jakékoli riziko zavlečení nákazy do našeho zařízení. 
Po celý rok jsme dodržovali následující opatření – pravidelné měření teploty při vstupu 
do budovy, nošení respirátorů (i v letním období, kdy jiná zařízení toto opatření 
opustila), pravidelná desinfekce, kontrola zdravotního stavu uživatelů, preventivní 
testování a karantény po návratu z hospitalizací. 
 
Významným milníkem při poskytování sociální služby v době epidemie bylo schválení 
očkování proti onemocnění Covid-19. Naše zařízení při zajišťování očkování pro 
uživatele služby i zaměstnance spolupracovalo s očkovacím týmem Fakultní nemocnice 
u svaté Anny v Brně vedeným MUDr. Liborem Urbánkem, Ph.D. Díky skvělé spolupráci 
se nám podařilo očkovat první uživatele i zaměstnance 21. 1. 2021. V tomto termínu 
bylo očkováno 52 uživatelů a 32 zaměstnanců. Ti, kteří nemohli být v tomto termínu 
očkováni (zejména zaměstnanci), mohli využít možnosti nechat se naočkovat přímo 
v Nemocnici u svaté Anny v Brně. Druhá dávka očkování byla v našem zařízení podána 
dne 11. 2. 2021, taktéž v počtu 84. Třetí posilující dávku jsme obdrželi 14. 10. 2021, 
možnosti naočkovat se posilovací dávkou využilo celkem 92 osob. Ke konci roku 2021 
bylo proočkováno celkem 87,5 % uživatelů služby domov pro seniory. Tato skutečnost 
také jistě výraznou měrou přispěla k tomu, že se nákaza v našem zařízení v průběhu 
roku nerozšířila. 
 
Díky zvládnuté epidemiologické situaci s ohledem na Covid-19 nemusely být zrušeny 
návštěvy uživatelů, probíhaly pouze s určitými omezeními. Návštěvníci také museli 
dodržovat platná opatření stanovená Ministerstvem zdravotnictví. 
 
Uživatelé i zaměstnanci se setkávali v omezených počtech. Zaměstnanci se zúčastnili 
vzdělávání, rozšiřovali své znalosti a dovednosti. Také zajišťovali doprovod do 
zdravotnických zařízení v případech, že se nemohla zapojit rodina či blízké osoby. I 
v průběhu roku 2021 jsme se zaměřili na paliativní přístup při práci s uživateli. 
 
V roce 2021 jsme měli uzavřenou smlouvu s 5 zdravotními pojišťovnami. 
Ošetřovatelská péče zajištěná všeobecnými sestrami byla vykazována ke dvěma 
zdravotním pojišťovnám, se kterými máme uzavřenou Zvláštní smlouvu. Vykazování 
probíhalo pravidelně každý měsíc. Nejvíce uživatelů bylo registrováno u Všeobecné 
zdravotní pojišťovny České republiky. 
 
Ke zkvalitnění péče jsme v průběhu roku 2021 zakoupili: vysoce kvalitní aktivní 
antidekubitní matrace pro nejvyšší stupeň prevence proleženin. K plošné desinfekci 
prostor domova pro seniory jsme zakoupili další germicidní lampy. 
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Pečovatelská služba (dále jen PS) 

Je terénní sociální službou zajišťovanou v domácnostech uživatelů a domácnostech 
domu s pečovatelskou službou (DPS), kde má své zázemí i pečovatelská služba. 
V Letovicích je tato služba využívána již od osmdesátých let a je určena pro občany, 
kteří se nacházejí v tíživé sociální situaci. Velkým bonusem pro uživatele bydlící 
v bytech DPS je i přítomnost dalších služeb přímo v prostorách CSSML. Jedná se o 
recepci, obchůdek, ordinace praktického lékaře, kadeřnictví a ekumenická místnost, 
která je volně přístupná. 
 
Během roku 2021 byla pečovatelská služba poskytována 95 uživatelům. To v praxi 
znamená, že této služby využívá v průměru 34 uživatelů denně, včetně víkendů a 
svátků. V průběhu roku jsme uzavřeli smlouvu s 26 novými uživateli a s 25 uživateli byla 
tato služba ukončena. Důvodem ukončení služby bylo ve většině případu úmrtí 
uživatele. Všichni žadatelé o poskytování pečovatelské služby, kteří si v roce 2021 
podali písemnou žádost, byli uspokojeni. 
 
 
Počet uživatelů a průměrný věk k datu 31. 12. 2021 
 

 Počet mužů Počet žen Celkem 
Průměrný 

věk 

CELKEM 28 67 95 82 

 
 
Poslání pečovatelské služby  
je zajistit pomoc seniorům, osobám se sníženou soběstačností, z důvodu věku, 
chronického onemocnění (včetně psychického onemocnění), zdravotního postižení 
(fyzického, mentálního i smyslového), a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje 
pomoc jiné fyzické osoby. 
Pomáháme uživatelům žít plnohodnotný život s komplexní formou dopomoci a podpory 
v soběstačnosti, při zvládání každodenních úkonů péče o vlastní osobu a domácnost.  
 
Cílovou skupinu pečovatelské služby tvoří  
 

- osoby se zdravotním postižením 
- osoby s chronickým onemocněním 
- senioři 
- rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby 

 
Služba je poskytována osobám bez omezení věku 0–100 +. 
 
Poskytování pečovatelské služby lze kombinovat s péčí rodiny nebo jiného 
poskytovatele. 
 
Pečovatelskou službu lze poskytovat i osobám: 
 
- trvale upoutaným na lůžko, které potřebují celodenní péči, a to za předpokladu 
vzájemné spolupráce s rodinnými příslušníky, dalšími osobami na základě individuálně 
dohodnutých pravidel, 
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- osobám, které vyžadují při poskytování služby specifické podmínky (např. duševní 
onemocnění, závislosti na návykových látkách apod.), a to za předpokladu dodržení 
individuálně dohodnutých pravidel. 
 
Důvody pro neposkytnutí pečovatelské služby 
 

- neposkytujeme takovou sociální službu, o kterou osoba žádá, 
- nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá, 
- neposkytujeme osobám, které nechtějí přistoupit na podmínky smlouvy o               

poskytování pečovatelské služby.  
 
Cílem pečovatelské služby, je uživatel, který: 

- zůstává co nejdéle ve svém domácím prostředí, 
- má možnost zachovávat v maximální možné míře svoje schopnosti, dovednosti a 

zvyklosti, 
- udržuje a uplatňuje sociální vztahy a kontakty se společenským prostředím a má 

vytvořeny podmínky pro seberealizaci, 
- s ohledem na svůj zdravotní stav a soběstačnost uplatňuje vlastní vůli 

(rozhodování, aktivní spoluúčast při přijímání jednotlivých úkonů pečovatelské 
služby, využívá svých zachovaných tělesných a duševních schopností).   

Našim cílem je poskytovat pečovatelskou službu tak, aby se stala nenarušující a 
přirozenou součástí života výše uvedených osob s podporou rodiny, případně 
dalších návazných služeb v souladu s lidskými právy, zachováním lidské důstojnosti, 
kde je uživatel rovnocenným partnerem poskytovatele služby. 

Způsob práce pečovatelské služby 

Pečovatelská služba je poskytována terénní formou v domácnostech občanů města 
Letovice, včetně jejich místních částí. Může být poskytována i jen jako služba 
ambulantní, kdy uživatel využívá pouze úkonu celkové koupele s vlastní dopravou ve 
středisku pro poskytování osobní hygieny (SOH), které se nachází v suterénu budovy 
poskytovatele CSSML.  
Pečovatelská služba je poskytována na základě písemné smlouvy v souladu se 
zákonem č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Je zařazena v základní síti 
sociálních služeb Jihomoravského kraje. Její služby mohou uživatelé využívat 
v provozní době od 7:00-20:00 hodin. Uzavření smlouvy předchází jednání se 
zájemcem o službu, ve kterém se zjišťuje, zda se zájemce o sociální službu nachází 
v nepříznivé sociální situaci. Z něj vyplyne, jakou míru dopomoci a podpory je třeba 
poskytnout, kdo by ji mohl zájemci zajistit, zda je schopen si své potřeby uspokojovat 
vlastními silami, nebo možnosti využití komerčních zdrojů. 
 
Pečovatelská služba by neměla nahrazovat komerčně dostupné služby – jako 
poskytnutí stravy s rozvážkou, úklidové služby nebo zajištění dopravy po 
regionu.  
 
Poskytování pečovatelské služby lze také kombinovat s péčí rodiny, tzv. neformálního 
pečovatele nebo společně se službou jiného poskytovatele.  
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Pečovatelská služba je poskytována odborným proškoleným personálem – pracovníky 
v sociálních službách (pečovatelkami). V průběhu roku 2021 podstoupili všichni 
zaměstnanci pečovatelské služby očkování proti onemocnění Covid-19, a to ve třech 
dávkách. Všichni pracovníci se aktivně podílí na udržování a zvyšování kvality 
poskytované péče celoživotním vzděláváním. Zpětnou vazbu o naplňování potřeb, 
spokojenosti či nespokojenosti našich uživatelů zjišťujeme běžnými rozhovory, při 
vyhodnocování Individuálních plánů a také prováděnou kontrolní činností.  
 

Naší prioritou je zajištění stejné míry dostupnosti služby pro všechny uživatele z Letovic 
i jejich místních částí, protože každý člověk touží žít a dožít doma, ve svém domácím 
prostředí, s možností zajištěné dopomoci. Ve většině případů se u zájemců o službu 
setkáváme s nutností zajištění úkonů péče o vlastní osobu či domácnost, ale také s 
často opomíjenou sociální izolací. V některých z místních částí Letovic chybí obchod, je 
zde zhoršená dopravní obslužnost i zastoupení komerčních služeb. Pečovatelská 
služba tak často slouží jako jediný možný zdroj dostupné dopomoci k zajištění 
základních životních potřeb nabídkou úkonů:  

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
- pomoc při zajištění chodu a údržby domácnosti, 
- pomoc při zajištění stravy, 
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
- sociální poradenství 

 

Náplní každého pracovníka pečovatelské služby je poskytování základních činností dle 
vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Sazba základních úkonů pro 
uživatele pečovatelské služby byla 130,- Kč za hodinu, praní a žehlení prádla 70,- 
Kč/kg, nabízené fakultativní úkony dle platné kalkulace.  

I přes všechny překážky nedošlo z důvodu pandemie k omezení rozsahu 
poskytovaných pečovatelských služeb. Pečovatelská služba poskytla 11 265 úkonů ze 
základních činností. Na cestě k zajištění sociální služby, mezi jednotlivými uživateli, 
strávily pečovatelky 2 951 hodin. Naši uživatelé využívají i úkony z nabídky 
fakultativních činností, jako je doprava osobním automobilem a drobné údržbářské 
práce v domácnosti (v domácnostech DPS). 

Pečovatelská služba je službou úkonovou, a ta by měla být úměrná schopnostem 
sebeobsluhy, potřebám zajištění dopomoci a zdravotnímu stavu uživatele. Nemusí a 
není tedy poskytována všem uživatelům ve stejném rozsahu či denně. S uživatelem je 
služba předem plánována formou Individuálních plánů, kdy četnost poskytovaných 
úkonů odpovídá aktuálním potřebám jednotlivých uživatelů, x denně, x týdně, x 
měsíčně. Povinností uživatele, jeho zástupce, je společné plánování, domluva na 
provedení jednotlivých úkonů tak, aby nedocházelo k narušení běžného provozu již 
naplánované služby. Samozřejmě zde platí pravidlo, že základní činnosti musí být 
zajištěny přednostně oproti fakultativním a také, že je poskytována pouze taková míra 
podpory, kterou uživatel nezbytně potřebuje. Pečovatelská služba může být poskytnuta 
i na dobu určitou v rozmezí týdnů, měsíců, jako dopomoc při úrazu, v průběhu léčby 
nebo při rekonvalescenci.  
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Každý úkon nebo čas strávený provedením jednotlivých úkonů je elektronicky i písemně 
zapsaný do výkazu uživatele za konkrétní měsíc. Ten pak slouží jako podklad 
k pozdějšímu vyúčtování za poskytnuté pečovatelské služby. 

Úhrady za poskytnuté služby se vybírají vždy na základě provedeného vyúčtování dle 
skutečného množství odebraných úkonů za uplynulý měsíc. Vyúčtování musí být 
uživateli vystaveno do 15. dne v příslušném měsíci. Platby za poskytnuté úkony musí 
být uhrazeny na základě předloženého vyúčtování nejpozději do konce kalendářního 
měsíce. Platby vybírají pracovníci pečovatelské služby hotově, oproti dokladu, který je 
opatřen razítkem s podpisem, nebo je možné úhrady za odebrané služby zasílat na 
účet CSSML.  

O aktuálním dění a všech pořádaných akcích jsou uživatelé bydlící v bytech DPS 
Letovice pravidelně informováni prostřednictvím nástěnek, hlášením v místním 
rozhlase, na webových stránkách a prostřednictvím našich pracovníků.  

Půjčovna kompenzačních pomůcek 
Pečovatelská služba (mimo domácnosti DPS) nemůže ovlivnit prostředí, ve kterém naši 
uživatelé žijí, ale může pomoci doporučit, zajistit pomůcky, které napomáhají 
k usnadnění a zkvalitnění jejich každodenního života. Jsme rádi, že se do povědomí 
našich uživatelů zařadila i „Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek“.  

V současné době půjčovna vlastní: 
15 ks elektrických polohovacích lůžek s hrazdou a hrazdičkou,  
15 ks pasivních antidekubitních matrací,  
4 ks aktivních matrací s kompresorem,  
11 ks invalidních vozíků,  
7 ks toaletních křesel,  
2 ks pojízdných toaletních křesel,  
3 ks vysokých podpažních chodítek a  
8 ks opěrných chodítek.  
Veškeré pomůcky z půjčovny byly téměř celý rok 2021 rozpůjčovány. Některé výpůjčky 
jsou i dlouhodobého charakteru. Vzhledem k velkému zájmu uživatelů o poskytnutí této 
služby je naším cílem půjčovnu i nadále postupně rozšiřovat, a to s ohledem na finanční 
prostředky organizace. 

 
Úsek stravování 
 
Stravovací úsek CSSML pracuje v plně vybavené kuchyni odpovídající všem 
hygienickým a provozním požadavkům na stravovací zařízení. Vzhledem ke stáří a míře 
opotřebení technického zařízení kuchyně dochází k postupné výměně a investici do 
kuchyňského zařízení, v roce 2021 se jednalo o průmyslovou myčku na nádobí a 
průmyslový mrazicí box.  
 
Stravovací úsek zajišťuje celodenní stravu pro uživatele DpS, oběd pro zaměstnance 
v rámci závodního stravování a v omezené míře oběd pro ostatní kategorie strávníků, 
samozřejmostí je spolupráce úseku stravování se všemi ostatními úseky CSSML při 
naplňování cílů služby. Stravovací provoz se také celoročně podílí  na organizaci 
kulturních a společenských akcí  pro uživatele DpS. 
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Uživatelům DpS se poskytuje celodenní strava, což jsou tři hlavní jídla a jedno jídlo 
vedlejší (odpolední svačina), a celodenní pitný režim. 
 
Stravování v CSSML je prováděno v souladu se zásadami správné výživy, s ohledem 
na věk a zdravotní stav uživatelů služby, podle stanovených stravovacích jednotek. 
 
Strava se připravuje podle předem schválených a zveřejněných jídelních lístků, 
uživatelé mají možnost výběru večeří. Jídelní lístek se i nadále snažíme obohacovat o 
nové pokrmy, moderní úpravu stravy, ale zachováváme pokrmy, stravovací zvyklosti a  
tradiční postní  pokrmy typické pro kategorii seniorů, kteří jsou v našem zařízení. 
 
Stravovací provoz připravuje racionální stravu, nutriční stravu (diabetická, dietní) a jejich 
vzájemné kombinace, diety se individuálně přizpůsobují aktuálnímu zdravotnímu stavu 
uživatelů, dieta je indikovaná na základě doporučení ošetřujícího lékaře, uživatel může 
ale na vlastní žádost dietu odmítnout a sám si určit ten druh stravy, který mu vyhovuje. 
 
Veškerá strava se také  dle potřeby strávníků mechanicky upravuje krájením, mletím 
nebo mixováním. Mechanicky upravenou stravu (MUS) obohacujeme nutričními 
doplňky, v roce 2021 byl výrazný nárůst uživatelů vyžadujících tento typ stravy, a to 
zejména s ohledem na zhoršení zdravotního stavu po onemocnění Covid-19, jídelníček 
MUS je více individuální. 
 
 
V roce 2021 bylo připraveno a vydáno toto množství stravy: 
      

  snídaně oběd svačina  večeře 2. večeře 

racionální strava 7 828 7 836 7 807 7 832  

dietní strava 3 366 3 365 3 357 3 367  

diabetická strava 9 496 9 483 9 097 9 483       1 460 

MUS 4 158 4 151 4 143 4 153  

      

celkem 24 848 24 835 24 404 24 835        1 460 

 
 
Pro ostatní kategorie strávníků se vaří pouze oběd, zaměstnanci kuchyně a přímé 
obslužné péče mají stravovací povinnost, organizace poskytuje zaměstnancům na 
stravu příspěvek z FKSP.  
 

kategorie počet porcí 

zaměstnanci  11 479 

cizí strávníci 605 

celkem 12 084 
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Technický úsek 
 
Technický úsek zajišťuje činnost na úseku údržby, prádelny, úklidu a odpadového 
hospodářství. 
 
Práce všech zaměstnanců technického úseku byla výrazně ovlivněna dopadem 
pandemie Covid-19. Práce při dodržování všech hygienických opatření byla pro 
všechny nesmírně náročná, ale prováděná důkladně a zodpovědně. Na žádném úseku 
nedošlo kvůli ztíženým podmínkám k nedostatkům a všechny úkoly byly řádně splněny. 
 
V rámci přijatých opatření zabezpečoval technický úsek vydávání veškerých 
ochranných pomůcek, kontroloval a doplňoval desinfekční prostředky v dávkovačích po 
celé budově a zabezpečoval odvoz infekčních odpadů. Provedena byla řádná údržba 
čističek vzduchu včetně výměny filtrů.  
 
Zajištěny byly potřebné revize a kontroly, při kterých nebylo vysoké riziko rozšíření 
nákazy v důsledku pohybu revizního technika po budově, nebo nezbytné v rámci 
požární ochrany.  
Dále byla provedena pravidelná opatření: 
2 x deratizace 
3 x vyvezení tukového lapolu 
2 x byly odebrány vzorky TUV pro zjištění výskytu bakterie Legionella. 
 
Do prádelny bylo předáno k vyprání 39 362 kg znečištěného prádla z domova pro 
seniory a 953 kg z DPS.  
                                     
 
Produkce a nakládání s odpady za r. 2021 
 

ODPAD MNOŽSTVÍ (v tunách) PŘEDÁNO 

Papír a lepenka 1,23 Remat 
Ostré předměty 0,084 SUEZ 
Hygienické pomůcky 23,339 SUEZ 
Odpad z lapolu tuků 3 firma Nešetřil 
Jedlý olej a tuk 0,085 Trafin oil 
Komunální odpad 4,534 TS Malá Haná 
Biologický odpad 0,74 TS Malá Haná 

 

 
Autoprovoz     
 
V průběhu roku 2021 byly využívány pro potřeby CSSML celkem 4 osobní vozy: 
- osobní služební automobil Škoda Fabia poznávací značky 2B7 2297, rok výroby 2004, 
stav tachometru ke konci sledovaného období činil 132 506 km. V hodnoceném období 
najelo vozidlo 7 886 km. Vůz je využíván pouze pro potřebu pečovatelské služby.  
 
- osobní služební automobil pick-up Opel Combo, poznávací značky 4B5 8199, rok 
výroby 2007, stav tachometru ke konci sledovaného období činil 331 745 km. V 
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hodnoceném období najelo vozidlo 16 728 km. Vůz je využíván pouze pro potřebu 
pečovatelské služby.  
 
- osobní služební automobil Škoda Octavia, poznávací značky 6B4 2528, rok výroby 
2009, stav tachometru ke konci sledovaného období činil 197 315 km. V hodnoceném 
období najelo vozidlo 2 327 km. Vůz je využíván pro potřebu obou služeb. 
 
- osobní služební automobil Škoda Octavia combi, poznávací značky 2BJ 7908, rok 
výroby 2020, stav tachometru ke konci sledovaného období činil 3 770 km. 
V hodnoceném období najelo vozidlo 2 408 km. Vůz je využíván pro potřebu obou 
služeb. 
 

Plnění úkolů v personální oblasti 
           

pracovní pozice 

průměrná  
počet 

úvazků změna  
počet 

úvazků 

platová      

třída  k 1. 1. 2021 přírůstky úbytky k 31. 12. 2021 

ředitel  12 1 0 0 1 

účetní 10 1 0 0 1 

mzdová účetní, personalistka 10 1 0 0 1 

vedoucí úseku sociální péče 11 1 0 0 1 

vedoucí zdravotní péče 11 1 0 0 1 

vedoucí úseku stravování 8 1 0 0 1 

technický pracovník 8 1 0 0 1 

vedoucí úseku pečovatelské služby 10 1 0 0 1 

THP celkem   8 0 0 8 

všeobecná sestra  10 4 0 0 4 

fyzioterapeut 11 0,6 0 0 0,6 

zdravotníci celkem   4,6 0 0 4,6 

sociální pracovník 10 3 0 0 3 

pracovník v sociálních službách –  5 23,75 1,05 0 24,8 

přímá obslužná péče          

pracovník v sociálních službách –  7 
2 0 0 2 

základní výchovná nepedagogická činnost  

pracovník v sociálních službách –  
pečovatelka 

5 7,25 1 0 8,25 

pracovníci v sociálních službách celkem   36,00 2,05 0 38,05 

kuchař 7 5 0 0 5 

dělník prádelen a čistíren 3 2 0 0 2 

uklízečka 2 4 0 0 4 

domovník 4 1 0 0 1 
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skladnice 5 1 0 0 1 

provozní zaměstnanci celkem   13        0 0 13 

CELKEM úvazky   61,6      2,05 0 63,65 

 
 
Organizační schéma – příloha č. 1 
 
S účinností Nařízení vlády č. 603/2020 Sb. od 1. 1. 2021 vzrostly platové tarify 
sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a zdravotnického personálu o 
10%.  
Provoz recepce o víkendu, svátcích, za zástup za pracovní neschopnost je zajištěn 
Dohodami o provedení práce (po vyčerpání zákoníkem práce určené hodiny Dohody o 
pracovní činnosti). 
Dohody o provedení práce uzavíráme v průběhu roku na: 

- zástupy za pracovní neschopnost  
- kulturní akce pro uživatele Domova pro seniory. 

 
Celoživotní vzdělávání zaměstnanců zabezpečujeme v souladu se zákonem o 
sociálních službách v platném znění a personálním standardem č. 10 Profesní rozvoj 
zaměstnanců.  
 
Pro naše zaměstnance odebíráme i nadále odbornou literaturu ve formě časopisů: 

- Mzdová účetní 
- Rezidenční péče 
- Sociální služby 

 
Při nakládání s OÚ postupujeme v souladu s požadavky a ustanoveními zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, případně s právním předpisem tento zákon nahrazujícím, a v 
souladu s Nařízením evropského parlamentu a rady EU 2016/679 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. 
 
V roce 2021 jsme průběžně spolupracovali v průměru se třemi dobrovolníky.   
 
Pracovní neschopnost  
V roce 2021 bylo v pracovní neschopnosti 31 zaměstnanců po dobu 1 619 kalendářních 
dnů, 5 zaměstnankyň zažádalo o OČR v délce 40 kalendářních dní, v karanténě/izolaci 
bylo 8 zaměstnanců v délce 111 kalendářních dnů. 
V náhradách za prvních 14 dnů PN organizace vyplatila 187 679,- Kč. Izolačkou bylo 
zaměstnancům vyplaceno 10 360,- Kč. 
 
V roce 2021 se v organizaci stalo 15 evidovaných drobných pracovních úrazů bez 
následné pracovní neschopnosti.  
 
 
Inventarizace majetku 
Dne 29. 9. 2021 vydal ředitel organizace CSSML příkaz k provedení periodické 
inventarizace veškerého majetku. Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. 
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Stanovená inventarizační komise byla současně stanovena i jako komise likvidační. 
Členem inventarizační komise byla osoba schválená zřizovatelem. Podpisy členů 
inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. 
Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla 
dle plánu. 
Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních 
inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur a byly zpracovány 
rozdílové inventury na přírůstky a úbytky včetně vypořádaných inventarizačních rozdílů, 
nebyl shledán rozdíl mezi skutečným stavem a stavem v účetnictví – manko.  
 
 

Účet Stav účtu  Účetní stav Přírůstky Úbytky Stav účtu Účetní stav 

  k 31. 10. 2021 k 31. 10. 2021     k 31. 12. 2021 k 31. 12. 2021 
90201 1 486 369,94 1 486 369,94 3,00 459 396,94 1 026 976,00 1 026 976,00 
90202 16 027,00 16 027,00   2 527,00 13 500,00 13 500,00 
90203 8 146,00 8 146,00     8 146,00 8 146,00 
90101 100 928,72 100 928,72     100 928,72 100 928,72 
02801 18 904 518,55 18 904 518,55 332 771,61 322 982,80 18 914 307,36 18 914 307,36 
02802 228 975,96 228 975,96     228 975,96 228 975,96 

032 70 000,00 70 000,00     70 000,00 70 000,00 
018 121 501,00 121 501,00   10 370,00 111 131,00 111 131,00 
022 13 857 154,23 13 857 154,23 80 150,00 159 277,00 13 778 027,23 13 778 027,23 
021 62 586 949,20 62 586 949,20     62 586 949,20 62 586 949,20 
139 8 492,00 8 492,00   225,00 8 267,00 8 267,00 

Celkem 97 389 062,60 97 389 062,60 412 924,61 954 778,74 96 847 208,47 96 847 208,47 

 
Legenda:  
účet 90201 Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 1 000,- do 2 999,-  Kč 
účet 90202 Drobný dlouhodobý hmotný majetek - dary od 1 000,- do 2 999,- Kč 
účet 90203   Drobný dlouhodobý hmotný majetek – tažné zařízení 
účet 90101 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 6 999,- Kč 
účet 02801 Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 3 000,- do 39 999,- Kč 
účet 02802 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – dary od 3 000,- do 39 999,- Kč 
účet 032 Umělecká díla  
účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 7 000,- do 59 999,- Kč 
účet 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí  
účet 021 Dlouhodobý hmotný majetek – stavby 
účet 139 Zvířata 
 
Při inventarizaci nebyl shledán rozdíl mezi skutečným stavem a stavem v účetnictví. 

          
Kontrolní činnost v rámci organizace 
 
V roce 2021 opět poznamenala chod zařízení tedy i vlastní provádění kontrol zejména 
jejich četnost a zaměření probíhající pandemie COVID-19. Přesto v organizaci proběhlo 
celkem 144 vnitřních kontrol a dále proběhlo 9 kontrol organizace ze strany jiných 
státních orgánů a institucí včetně zřizovatele. 
Veškeré a úplné písemné zápisy o provedených kontrolách  jsou uloženy v rámci 
agendy ředitele organizace a u vedoucích na jednotlivých úsecích.  
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Celková podrobná zpráva o kontrolní činnosti organizace byla předána finančnímu 
odboru MěÚ Letovice 21. ledna 2022. 

 
 
 
Ekonomický rozbor hospodaření za období 1 – 12/2021 
 

Výnosy domov pro 
seniory 

pečovatelská 
služba celkem 

doplňková 
činnost Celkem 

Výnosy z prodeje služeb 19 960 863 1 188 233 21 149 096 54 042 21 203 138 

 - stravné uživatelů DpS 4 301 559   4 301 559   4 301 559 

 - stravné zaměstnanců 458 212   458 212   458 212 

 - stravné uživatelů PS         0 

 - stravné pro cizí       45 930 45 930 

 - úhrada za pobyt DpS 4 972 750   4 972 750   4 972 750 

 - úhrada za péči (PnP) 8 563 900   8 563 900   8 563 900 

 - úhrada za fakultativní služby       8 112 8 112 

 - úhrada od zdravotních pojišťoven 1 664 442   1 664 442   1 664 442 

 - PS - dům s PS, terén   1 175 831 1 175 831   1 175 831 

 - PS - dovážka obědů město   12 402 12 402   12 402 

 - PS - dovážka obědů obce         0 

Výnosy z pronájmu 0 0 0 169 250 169 250 

 - RWE - pronájem plyn.přípojky     0 8 935 8 935 

 - nájem nábytku, půjčovna     0 135 318 135 318 

 - pronájem kantýny, ordinace, klubovny     0 10 217 10 217 

 - pronájem telefonů     0 6 480 6 480 

 - pronájem hostinského pokoje     0 8 300 8 300 

Jiné výnosy z vlastních výkonů     0 0 0 

 - služby k nájemnému         0 

Čerpání fondů  103 228 0 103 228 0 103 228 

 - rezervní fond tvořený z darů 103 228   103 228   103 228 

Ostatní výnosy z činnosti 17 058 625 17 683   17 683 

Úroky 0 0 0 0 0 

Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů 21 986 598 5 117 053 27 103 651 0 27 103 651 

Město Letovice - příspěvek na provoz 3 889 252 1 146 800 5 036 052   5 036 052 

Město Letovice - příspěvek na odpisy 1 041 123 38 400 1 079 523   1 079 523 

Finanční podpora JmK dle §101a 12 528 400 3 021 500 15 549 900   15 549 900 

Finanční podpora JmK dle §105 971 800 211 100 1 182 900   1 182 900 

Dotace COVID-19 - mimořádné náklady I. 513 037 55 113 568 150   568 150 

Dotace COVID-19 - mimořádné odměny  3 042 986 644 140 3 687 126   3 687 126 

Výnosy  celkem: 42 067 747 6 305 911 48 373 658 223 292 48 596 950 

Náklady            

Spotřeba materiálu 3 996 713 125 919 4 122 632 31 653 4 154 285 

 - čistící, desinfekční a hygienické prostředky 354 143 20 974 375 117 114 375 231 

 - prací prostředky 120 256 2 982 123 238   123 238 

 - kancelářské potřeby 60 020 13 763 73 783 82 73 865 
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 - prádlo 1 424   1 424   1 424 

 - desinfekce na likvidaci legionely 6 056   6 056   6 056 

 - mimořádné náklady COVID-19 18 932 5 568 24 500   24 500 

 - PHM 10 378 69 620 79 998 397 80 395 

 - ND na automobily 58 220 278 0 278 

 - zdravotnický materiál - pojišťovny 274 842   274 842   274 842 

 - zdravotnický materiál - lékárny, vakcíny 60 856 400 61 256   61 256 

 - knihy, časopisy 6 958 282 7 240   7 240 

 - nákup drobného HDM do 1 tis. Kč 105 836 2 999 108 835 1 850 110 685 

 - ost.materiál 274 935 4 187 279 122 397 279 519 

 - materiál na údržbu 41 990 4 924 46 914 4 632 51 546 

 - materiál - volnočasové aktivity 0   0   0 

 - materiál - narozeniny uživatelů 11 420   11 420   11 420 

 - materiál - akce uživatelů 7 979   7 979   7 979 

 - spotřeb potravin 2 640 630   2 640 630 24 181 2 664 811 

Spotřeba energie 1 599 885 136 449 1 736 334 7 317 1 743 651 

 - spotřeba el. energie 707 193 47 112 754 305 1 992 756 297 

 - spotřeba plynu 477 263 426 477 689 550 478 239 

 - vodné, stočné 371 986 50 803 422 789 1 088 423 877 

 - spotřeba tepla 43 443 38 108 81 551 3 687 85 238 

Opravy a udržování 431 590 44 191 475 781 114 475 895 

 - opravy os. automobilů 33 281 16 048 49 329 114 49 443 

 - opravy budov 14 098 0 14 098   14 098 

 - opravy zařízení 329 066 27 766 356 832   356 832 

 - oprava prádelenské techniky 15 186 377 15 563   15 563 

 - oprava kuchyňského zařízení 39 959 0 39 959   39 959 

Cestovné 4 836 3 328 8 164 0 8 164 

Náklady na reprezentaci 0 0 0 0 0 

Ostatní služby 975 852 115 009 1 090 861 2 061 1 092 922 

 - telefony - pevná linka 17 387 2 973 20 360 432 20 792 

 - telefony - mobilní 40 037 11 805 51 842   51 842 

 - internet - COMA, KERIO, AVG, Baran 46 418 10 034 56 452   56 452 

 - canisterapie - p. Okáčová 21 675   21 675   21 675 

 - likvidace odpadů  0   0   0 

 - likvidace odpadů TS 0 0 0   0 

 - likvidace odpadů - rozbory vzorků (lapoly) 14 671 684 15 355   15 355 

 - rozbory vody - legionela 3 146   3 146   3 146 

 - SUEZ - svoz plen 128 188   128 188   128 188 

 - SUEZ - svoz ostrých předmětů 2 379   2 379   2 379 

 - SUEZ - svoz zbytků ze stravování 5 599   5 599   5 599 

 - kontrola sterilizátoru 1 694   1 694   1 694 

 - deratizace 5 173 882 6 055   6 055 

 - revize EPS 9 767 1 733 11 500   11 500 

 - revize ing. Skoupý 7 871 59 7 930   7 930 

 - revize ARJO 599 0 599   599 

 - revize TK Plynservis 6 928   6 928   6 928 

 - revize hasicích přístrojů 4 223   4 223   4 223 
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 - revize elektro 0   0   0 

 - revize komínů 988 12 1 000   1 000 

 - revize vzduchotechniky 0   0   0 

 - malování objektu 3 472 1 120 4 592   4 592 

 - revize výtahů  22 957 5 017 27 974   27 974 

 - technické prohlídky osobních automobilů 1 590 6 062 7 652   7 652 

 - revize BOZP a PO 10 276 1 824 12 100   12 100 

 - revize ostatní 13 114 0 13 114   13 114 

 - Cygnus, PS 213 044 6 582 219 626   219 626 

 - GORDIC 0 0 0   0 

 - Vema 120 534 21 392 141 926   141 926 

 - správa sítě 111 498 19 788 131 286   131 286 

 - školení 4 458 3 491 7 949   7 949 

 - poplatek za radia a televize 24 300 1 080 25 380 1 620 27 000 

 - ostraha objektu 7 260 7 260 14 520   14 520 

 - poštovné 7 470 1 124 8 594   8 594 

 - ostatní služby 112 296 11 049 123 345 9 123 354 

 - bankovní poplatky 6 151 1 038 7 189   7 189 

 - ost. služby - mim. náklady COVID-19 689 0 689   689 

Mzdové náklady 24 508 385 4 204 543 28 712 928 59 098 28 772 026 

 - mzdové náklady 21 430 147 3 694 470 25 124 617 59 098 25 183 715 

 - dohody DPP, DPČ 309 427 15 145 324 572   324 572 

 - náhrady za nemoc 287 837 13 508 301 345 0 301 345 

 - mimořádné mzdové nákl. COVID-19 2 480 974 481 420 2 962 394   2 962 394 

Zákonné sociální pojištění 8 097 894 1 411 455 9 509 349 19 974 9 529 323 

 - zdravotní pojištění 1 938 913 332 505 2 271 418 5 316 2 276 734 

 - sociální pojištění 5 324 511 916 230 6 240 741 14 658 6 255 399 

 - zdravotní pojištění - mim. náklady COVID-19 222 195 43 328 265 523   265 523 

 - sociální pojištění - mim. náklady COVID-19 612 275 119 392 731 667   731 667 

Jiné sociální pojištění - KOOPERATIVA 100 805 17 539 118 344 248 118 592 

Zákonné sociální náklady 917 909 141 849 1 059 758 1 328 1 061 086 

 - povinné zdravotní prohlídky 7 075 1 275 8 350   8 350 

 - ochranné prostředky 234 107 52 766 286 873 146 287 019 

 - ochranné prostředky - mim. nákl. COVID-19 181 299 0 181 299   181 299 

 - tvorba FKSP 479 556 83 788 563 344 1 182 564 526 

 - tvorba FKSP - mim. náklady COVID-19 4 112 0 4 112   4 112 

 - semináře pořádané v organizaci 11 760 4 020 15 780   15 780 

Jiné daně a poplatky 0 4 200 4 200   4 200 

Manka a škody  18 261 1 083 19 344   19 344 

Ostatní náklady z činnosti 34 351 15 622 49 973 122 50 095 

 - členský poplatek APSS, ČAPS 3 900 3 000 6 900   6 900 

 - pojistné automobilů 6 325 12 622 18 947 122 19 069 

 - pojistné odpovědnosti, tresorek 24 126   24 126   24 126 

 - ostatní 0   0   0 

Odpisy dlouhodobého majetku 1 041 123 38 400 1 079 523 0 1 079 523 

 - nemovitostí 758 820 2 904 761 724   761 724 

 - movitého majetku 282 303 35 496 317 799   317 799 
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Tvorba a zaúčtování opr.položek 0 0 0 0 0 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 386 714 65 487 452 201 7 500 459 701 

náklady z drobného dlouhodobého majetku 351 308 41 073 392 381 7 500 399 881 

nákl. z drob. dl. majetku - mim.nákl.COVID-19 35 406 24 414 59 820   59 820 

kurzové ztráty 0 0 0 0 0 

            

Náklady celkem: 42 114 318 6 325 074 48 439 392 129 415 48 568 807 

Výsledek hospodaření před zdaněním -46 571 -19 163 -65 734 93 877 28 143 

Daň z příjmů           

Výsledek hospodaření po zdanění -46 571 -19 163 -65 734 93 877 28 143 

Výsledek hospodaření  za hlavní a 
doplňkovou činnost po zdanění:     -65 734 93 877 28 143 

      

      
Náklady na uživatele domova pro seniory:    

Náklady na 1 lůžko 594 835,00        
Podíl úhrady na celkových nákladech 
v domově pro seniory:       podíl v %  

 - podíl úhrad uživatele 9 274 309 70,8 130 993,06 22,02  

 - podíl úhrad uživatele z příspěvku na péči 8 563 900 70,8 120 959,04 20,33  

Celkem podíl uživatele na úhradách 17 838 209 70,8 251 952,10 42,36  

 - podíl úhrad od pojišťoven 1 664 442 70,8 23 509,07 3,95  

 - podíl Města Letovice - (provoz+odpisy) 4 930 375 70,8 69 638,06 11,71  

 - podíl finanční podpory dle §101a 12 528 400 70,8 176 954,80 29,75  

 - podíl finanční podpory dle §105 971 800 70,8 13 725,99 2,31  

 - podíl mimořádných dotací COVID-19 3 556 023 70,8 50 226,31 8,44  

 - zapojení fondů 103 228 70,8 1 458,02 0,25  

 - ostatní výnosy 17 058 70,8 240,93 0,04  

 - obědy zaměstnanců 458 212 70,8 6 471,92 1,09  

 - krytí ztráty, zisku 46 571 70,8 657,78 0,11  
celkem 42 114 318 70,8 594 835,00 100,00  

 
Opravy: celkem z toho   

 domov pro seniory 431 589,66 21 683,60 Oprava sprchového panelu 

    28 349,09 Oprava záložního zdroje 

    5 422,65 Oprava kolejnicového systému Roomer  

    14 098,02 Oprava opěrné zdi svahu 

    30 059,00 Oprava automobilu Octavia 

    7 743,00 Oprava – výměna ventilu solárního zařízení 

    6 000,00 Oprava laviček 

    227 340,00 Oprava systému generálního klíče 

  4 719,00 Oprava vitríny 

  3 222,11 Oprava automobilu Škoda Octavia Combi 

    2 541,00 Oprava podvozku sprchového lůžka 

  5 979,00 Oprava polohovacích lůžek 

  15 562,00 Oprava prádelenské techniky 

  39 959,12 Oprava kuchyňského zařízení 
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pečovatelská služba 44 191,10 23 360,00 Oprava myčky 

  11 940,00 Oprava osobního automobilu Opel 

  3 222,11 Oprava osobního automobilu Octavia Combi 

    
 
Pořízení drobného dlouho- 
dobého hmotného majetku celkem z toho   

  459 700,40 15 000,00 Invalidní vozík, 2 ks 

    5 242,00 Chodítko Delta 

    46 864,51 Posuvné desky, 4 ks 

    5 189,69 Tiskárna 

    108 000,00 Antidekubitní matrace, 4 ks 

    32 000,00 Matrace Prevent, 10 ks 

  28 396,40 Nerezové vozíky Klaro 

    68 900,00 Oxygenerátor, Air Cleaner 

  15 231,48 Monitor, 2 ks 

  39 900,00 Kopírka Konica Minolta  

  18 665,04 Transportní posuvná deska, 2 ks 

  6 290,00 Tlakový čistič 

  8 400,00 Noční stolky, 2 ks 

  z toho pořízení majetku z dotace COVID-19 

  48 831,00 Notebook, 2 ks 

  10 990,00 Sterilizátor vzduchu 

 
 

Finanční majetek k 31.12.2021 
číslo 
účtu stav v Kč 

číslo účtu 
příslušného 

fondu stav v Kč 

běžný bankovní účet 
provozní 
prostředky 241100 2 715 681,90     

35-4327880247/0100  fond odměn 241411 322 865,00 411 - 322 865,00 

  fond rezervní z HV 241413 962 527,46 413 -962 527,46 

  
fond rezervní 
z ostatních titulů  

    
241414 245 314,98 414 -245 314,98 

  fond investiční 241416 588 861,87 416 -588 861,87 

    241 4 835 251,21     
účet FKSP 
35-4347970207/0100   243 258 170,36 412 -256 755,44 

depozitní účet 
35-4349070237/0100 

účet 
pozůstalostí, 
hotovost 
uživatelů uložená 
na depozit. účtu 245 2 828 464,00 

378/190-250 
378300 

-593 786,00 
-2 234 678,00 

pokladna   261 37 355,00     
Ceniny (poštovní 
známky)   263 817,00     

 
 
Centrum sociálních služeb města Letovice hospodaří celkem na třech bankovních 
účtech: 

1. Na běžném bankovním účtu je uložena část provozních prostředků, prostředky 
rezervních fondů, fondu odměn a fondu investic.  

2. Na depozitním účtu jsou uloženy pozůstalosti a část hotovostí uživatelů  
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3. Na účtu FKSP jsou uloženy prostředky fondu. 
 
 
 
 
Doplňková činnost 
Nadále dle zřizovací listiny pronajímáme nebytové prostory v domově pro seniory, 
zapůjčujeme kompenzační a rehabilitační pomůcky, které pomáhají uživatelům, co 
nejdéle setrvávat ve svém přirozeném domácím prostředí.   
 
 
V rámci své činnosti organizace dosáhla výsledku hospodaření ve výši 28 143,59 Kč. 
 
Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů: 

- Fond odměn:  18 000,00 Kč 
- Fond rezervní:  10 143,59 Kč 

 

Stav na úseku jednotlivých fondů 
 
   

název 
fondu 

stav  
k 1. 1. 2021 příděl do fondu čerpání fondu 

zůstatek fondu  
k 31. 12. 2021  

- investic 454 712,87 1 079 523,00 945 374,00 588 861,87 
- rezervní 
z hosp.výsl. 952 285,41 10 242,05 

 
0,00  962 527,46 

- rezervní 
z ost.titulů 215 827,64 132 715,00  103 227,66 245 314,98 

- odměn 312 865,00 10 000,00 0,00 322 865,00 

- FKSP 244 925,16 568 638,28 556 808,00 256 755,44 
 
Čerpání fondu investic ve výši 945 374,00 Kč tvoří odvod do rozpočtu zřizovatele, tj. 
odpisy z nemovitého majetku ve výši 761 724,00 Kč, a dále nákup průmyslové pračky 
Elektrolux v ceně 103 500,00 Kč a myčky na nádobí v ceně 80 150,00 Kč. 
 
 
 
Přehled uzavřených nájemních smluv   

Předmět smlouvy - účel Nájemce Nájemné celkem 

Obchůdek Lada Štěpánková 9 824,54 

nápojový automat PROVA s.r.o. 374,81 

pronájem plynovodní přípojky RWE GasNet, s.r.o. 8 935,00 
 

 
 
 
Přílohy:   1. Organizační schéma CSSML (DpS a PS) 
   2. Rozvaha Úč OÚPO 3-02 
   3. Výkaz zisku a ztrát Úč OÚPO 4-02 
   4. Příloha organizačních složek státu Úč OÚPO 5-02 
   5. Stav na úseku závazků a pohledávek k 31. 12. 2021 


