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1. Základní údaje 

 

 

Název zařízení: ANNA ČESKÝ BROD, sociální služby pro seniory 

 

 

Právní forma:              příspěvková organizace 

 

Adresa:        Žitomířská 323, 282 01 Český Brod 

 

Zřizovatel:  Město Český Brod 

                                       Husovo nám. 70, 282 24 Český Brod 

 

IČ:   00873713 

 

 

 

Kontakty: 
 

Ředitelka:              Ing. Lucie Hovorková    

 

Ekonomka (zástupce ředitelky)           Martina Volavková 

 

Vedoucí zdravotního úseku:                          Eva Dmejchalová 

 

Vedoucí sociálního úseku:                              Mgr. Lenka Klimtová, Dis. 

 

Vedoucí provozního úseku:                            Hana Kolková 

 

 

Telefonní kontakt:                          321 622 257,  321 623 330 

 

e-mail:                                                              info@domov-anna.cz 

 

Internetové stránky:            www.domov-anna.cz 

 

 

Bankovní spojení:    KB Český Brod, BÚ č. 43-3520680277/0100 

mailto:info@domov-anna.cz
http://www.domov-anna.cz/
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2. Historie 

 

Budova současného domova byla postavena v roce 1889 jako městský chorobinec.  Dále 

bylo zařízení provozováno pod správou Okresního ústavu sociálních služeb Kolín. Teprve 

v roce 1991 přešel domov důchodců zpět pod správu města Český Brod. V roce 1996 se 

uskutečnila rozsáhlá přestavba a od roku 1999 se zařízení jmenovalo Anna – Penzion a 

domov. „Penzion“ byl zařízen pro schopnější klienty a „Domov“ fungoval jako klasický 

domov důchodců.  

ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory byla zřízena v roce 2007 usnesením 

zastupitelstva města Český Brod a v současné době poskytuje tři sociální služby dle 

zákona 108/2006:  

 

1) Domov pro seniory 

2) Pečovatelská služba 

3) Denní stacionář pro seniory 

 

3. Domov pro seniory 

 

3.1 Popis služby 

Služba je realizována v rozlehlé budově, která se nachází v klidné části města, ale 

zároveň blízko centra. Vlastníkem budovy je zřizovatel – Město Český Brod.  

 

Kapacita zařízení:       100  míst  

•  28 jednolůžkových pokojů 

•  21 dvoulůžkových pokojů  

•    2 trojlůžkové pokoje 

•    6 čtyřlůžkových pokojů  

Jedno a dvoulůžkové pokoje mají vlastní sociální zařízení, jsou vybaveny nábytkem a 

mají vlastní minikuchyňku. Trojlůžkové pokoje mají vlastní sociální zařízení. Čtyřlůžkové 

pokoje jsou vybaveny umyvadlem s teplou a studenou vodou, toalety jsou společné na 

chodbě, vždy pro dva pokoje.  

 

VEŘEJNÝ  ZÁVAZEK 

 

Úvod  

 

Veřejný závazek Domova pro seniory ANNA Český Brod je zformulován jako základní 

dokument, který slouží k informování současných i budoucích klientů našeho domova, 

jejich rodin, místní samosprávy, sponzorů, laické i odborné veřejnosti.  

Jedná se o materiál, ze kterého vycházejí všechny vnitřní pravidla domova a kterému 

odpovídají poskytované služby. 
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Poslání 

 

Posláním našeho Domova pro seniory je zajistit prostřednictvím pobytové služby 

důstojné a bezpečné zázemí, nahrazující domácí prostředí občanům, kteří vzhledem ke 

svému věku a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a potřebují 

pomoc a podporu při zvládání běžných denních činností. 

 

Cíle 

 

Strategické cíle domova: 

 

• Stabilizovat a rozvíjet lidské zdroje domova 

• Zajistit finanční stabilitu organizace 

• Průběžné vylepšování prostředí domova 

• Neustálé zkvalitňování poskytované péče 

• Podpora dobrovolnictví 

 

 

Konkrétní střednědobé cíle na období 2020 - 2025 

 

• Průběžné vylepšování prostředí Domova seniorů 

• Neustálé zkvalitňování poskytované péče 

• Zajistit finanční stabilitu organizace 

• Podpora dobrovolnictví a studijních praxí 

• Rozvoj a rozšíření ergoterapie a aktivizace klientů 

• Oprava střechy domova 

 

 

Principy poskytování služby 

 

• dodržování lidských práv a respektování osobnosti každého uživatele služby  

• individuální přístup – snaha o přizpůsobení služby potřebám jednotlivých klientů 

• týmová práce – dobré vztahy na pracovišti 

• profesionalita, odbornost – průběžné zvyšování kvalifikace personálu 

• spolupráce s rodinami klientů 

• podpořit klienty v co nejdelší nezávislosti na službách, prodloužit jejich soběstačnost 

• podporovat pocit bezpečí obyvatel, snižovat následky nepříznivé životní situace 

• napomáhat adaptaci obyvatel na nové prostředí  
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Cílová skupina 

 

• osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace 

vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, jsou opuštění a hrozí jim sociální 

vyloučení  

• věková  struktura cílové skupiny:  

- mladší senioři (65 – 80 let)  

- starší senioři (nad 80 let) 

 

 

            3.2 Obsah poskytovaných služeb 

 

• Poskytnutí ubytování 

• Poskytnutí stravy a pomoci při jídle 

• Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

• Pomoc při osobní hygieně 

• Úklid pokojů 

• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

• Sociálně terapeutické a aktivizační činnosti 

• Pomoc při uplatňování práv a zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

• Lékařská a rehabilitační péče 

• Ošetřovatelská péče 

 

Klienti domova mohou také využívat krámek, který byl vybudován počátkem roku 2008 

k nákupu nápojů, balených potravin a základních hygienických potřeb. V areálu Domova 

se dále poskytují soukromé služby: pedikúra a kadeřnictví.  

 

3.3.  Úhrada za služby 

 

Sazebník úhrad je stanoven v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

ve znění prováděcí vyhlášky. č. 505/2006 Sb.  

Sazebník schvaluje Rada města Český Brod. 

  

Úhrada za ubytování – domov pro seniory  (denní sazba) 

1lůžkový pokoj   210,- Kč 

2lůžkový pokoj   190,- Kč 

3lůžkový pokoj              180,- Kč 

4lůžkový pokoj   170,- Kč  

 

Úhrada za stravu (denní sazba) 

Norma                 162,- Kč 

Diabetická             170,- Kč  
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3.4.  Uživatelé  

 

 

Počet uživatelů k 31.12.2019                              99 

Počet nástupů k pobytu v roce 2020 35 

Počet ukončení pobytů v roce 2020 53 

✓ jiné zařízení soc. služeb  0 

✓ do soukromí 5 

✓ úmrtí 48 

Počet klientů k 31.12.2020 81 

z toho:                             ve věku  27 - 65 1 

                                        ve věku  66 - 85 46 

                                        ve věku  nad 85 34 

z toho:                                          mužů: 19 

                                                     žen: 62 

Průměrný věk klientů 83,8 

 

 

 

Obložnost lůžek za rok 2020 
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Věková pásma ke dni 31.12.2020         
 

          

 

           

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 

 

 

 

 

           

 

Okres dřívějšího bydliště klientů       
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Počet mužů a žen ke dni 31.12.2020       

       

 

         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Počet uživatelů dle stupně PnP (příspěvek na péči) k 31.12.2020 

 

1. lehká závislost        20 

2. středně těžká závislost    22 

3. těžká závislost     26 

4. úplná závislost     11 

bez PnP       2 

 

3.5. Personální zajištění 

 

Přímou péči o uživatele domova zajišťuje: 

 

  1 vedoucí zdravotního úseku 

  6 zdravotních sester 

24 pracovnic v sociálních službách 

  2  rehabilitační pracovnice (zároveň ergoterapeutky) 

  2  sociální pracovnice 

 

     Zdravotní péči v zařízení poskytovala v roce 2020  MUDr. Magdalena Blažková 

           a také psychiatr MUDr. Oto Markovič.  
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3.6. Sociálně aktivizační programy 

 

Domov pro seniory nabízí klientům tyto pravidelné aktivizační činnosti: 

 

Canisterapie 

Cvičení na židlích  

Keramická dílna 

Výtvarná dílnička 

„Prima vařečka“ – vaření – jednou měsíčně 

„Kavárnička“ – posezení s hudbou a občerstvením 

Trénování paměti 

Reminiscence - vzpomínání 

Rehabilitační kruhový trénink 

Muzikoterapie – relaxace s hudbou 

Zpívání s harmonikou 

Katolické bohoslužby 

Evangelické bohoslužby 

Dílničky – setkávání s dětmi 

Čtení z bible, beletrie 

 

 

Kromě těchto pravidelných aktivit zajišťujeme několikrát v roce kulturní a zábavná 

vystoupení, dle možností a zájmu obyvatel i výlety. Klienti mohou také využívat 

rozsáhlou knihovnu a internet.  

 

 

V roce 2020 byla společná aktivizace klientů velmi omezena vzhledem k pandemii 

onemocnění Covid-19.  

 

 

Vzhledem k celkovému uzavření Domova v některých měsících byla klientům 

poskytována spíše individuální aktivizace formou povídání na pokojích. Kontakt 

s rodinnými příslušníky jsme klientům umožňovali prostřednictvím videohovorů.  
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4. Pečovatelská služba 

 

 

Terénní sociální služba poskytovaná ve vlastních domácnostech klienta.   Pečovatelská 

služba je určena seniorům a zdravotně postiženým občanům, kteří nejsou schopni si 

sami obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby, nebo kteří pro 

nepříznivý zdravotní stav potřebují ošetření jinou osobou nebo další péči, pokud jim 

potřebnou péči nemohou poskytovat rodinní příslušníci.  

 

          4.1.   Cílová skupina uživatelů pečovatelské služby 

 

• osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení  

 

• věková struktura cílové skupiny:  
- dospělí (27 – 64 let)  
- mladší senioři (65 – 80 let)  
- starší senioři (nad 80 let)  
 

 

4.2.  Poskytované služby  

 

• Dovážka obědů (pomoc při podání jídla a pití, příprava a uvaření snídaně, svačiny)  
 

• Pomoc v péči o osobní hygienu a osobní potřeby (celková koupel, mytí vlasů, doprovod, 
dohled)  
 

• Pomoc při udržování a zajišťování chodu domácnosti (nákup, běžný úklid, praní prádla, 
pochůzky)  

 

• Podporu pro zvýšení orientace ve vlastních právech a povinnostech (informace o 
sociálních dávkách a službách)  
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5. Denní stacionář pro seniory 

 

 

            5.1.   Cílová skupina uživatelů pečovatelské služby 

• denní stacionář je určen pro seniory, o které v průběhu pracovní části dne nemohou 
pečovat jejich rodinní příslušníci   

 

• věková struktura cílové skupiny:  
- senioři od 60 let 
 

 

            5.2.  Poskytované služby  

 

• Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
 

• Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
 

• Poskytnutí stravy 
 

• Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
 

• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
 

• Sociálně terapeutické činnosti 
 

• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 
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6. Provoz  organizace  

 

6.1. Změny v roce 2020 

 

 

REKONSTRUKCE A OPRAVY 

 

• Vybudování jezírka na zahradě 

• Oprava dřevěného plotu nad garážemi 

• Celková rekonstrukce pokoje č. 25  

• Oprava balkonu – dlažba, zábradlí 

• Oprava střešního pláště nad pokojem č. 100 a chodbou u sesterny 

• Oprava stropu nad pokoji č. 15 a 100 

• Malování vybraných pokojů 

• Oprava přívodního potrubí v kotelně 

• Rekonstrukce elektrorozvodu a zásuvek na denní místnosti a v prádelně 

• Rekonstrukce topení – sesterna, denní místnost, kancelář vedoucí kuchyně, keramická 

dílna, pokoj č. 27 

• Oprava praček v prádelně 

• Oprava sporáku a kuchyňského robota 

 

 

POŘÍZENÍ NOVÉHO MAJETKU A VYBAVENÍ 

 

• Automobil Citrően Berlingo 1.2 

• Nástavce na skříně na vícelůžkové pokoje 

• Kráječ na chleba do kuchyně 

• Lednice do kuchyně 

• 12 elektrických polohovacích lůžek 

• 22 nočních stolků s jídelní deskou 

• 2 invalidní vozíky 

• 2 sprchová křesla 

• Myčka nádobí pro Pečovatelskou službu 

• Malá pračka do prádelny 

• Germicidní lampa 

• 2 nerezové vozíky 

• Úklidový vozík, vozík na odpad 

• Skartovačka 

 

 

 



14 
 

6.2.  Přehled příjmů a výdajů 

 

                     

                            PŘÍJMY 

 

       Kč 

Příspěvek od zřizovatele na provoz      3 550 000 

Státní dotace na provoz    13 500 000 

Humanitární fond StČ. kraje - nástavce           86 130 

Dotace náhrada nákladů Covid-19      3 989 271 

Úhrady od uživatelů    12 405 080 

Příspěvek na péči      7 320 142 

VZP – úhrady za výkony      3 785 761 

Úhrady od zaměstnanců za stravu         227 790 

Úhrady za obědy – pečovatelská služba         264 660 

Tržby za obědy - cizí         146 640 

Tržby – pečovatelská služba         175 720 

Odvod odpisů      1 473 284  

Tržby krámek         127 059 

Jiné příjmy         118 669    

Čerpání fondů         675 054 

 

PŘÍJMY CELKEM 

 

47 845 260 

 

 

                      

                            VÝDAJE 

 

       Kč 

Platy zaměstnanců 25 621 104 

Zákonné pojištění   8 661 074 

Jiné sociální náklady (FKSP, nemocenská)      913 598 

Nákup potravin   3 339 731 

Drobný hmotný dlouhodobý majetek      680 419 

Energie   2 183 376 

Služby      812 113 

Opravy a udržování      706 704     

Odpisy   1 976 170 

Nákup materiálu   2 925 637 

Ostatní výdaje      414 690 

 

                      VÝDAJE  CELKEM 

 

48 234 616 

 

 

6.3.  Hospodářský výsledek:   - 389 356 Kč 
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6.4 Dary 

 

- věcné dary v hodnotě  94 471,- Kč  (2 tablety Huawei, 3 polohovací lůžko, teploměr, tonometr)    

                                                                 

- finanční dary v celkové výši 430 210,- Kč,-  (z finančních darů zakoupena 4 elektrická 

polohovací lůžka, 2 sprchová křesla, průmyslová pračku, hygienické podložky na lůžka, 100 ks 

prostěradel, 2 mechanické invalidní vozíky, 2 dřevěné sochy na chodbu, fyzioterapeutické 

pomůcky, polévkové misky, ručníky pro klienty, malířské práce, dřevěné oplocení nad garážemi, 

nerezový vozík do kuchyně)  

 

6.5   Investice 

 

Z investičního fondu organizace: 

- kráječ chleba……………………………………………..…60 575,99 Kč 

- automobil Citrően Berlingo………………………..442 400,- Kč (95 % dotace IROP – MAS Pošembeří) 

                                                                 

Investiční výdaje celkem:                 502 975,99,- Kč 

 

 

6.6 Stav fondů 

                                                                                                         

                                                                                                V tis. Kč 

FKSP (412)            335 

Fond odměn (411) 0 

Fond rezervní (414) 95 

Fond investiční (416)                                                                                      3 628 

 

 

6.7 Majetek organizace 

           V tis. Kč 

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 38 

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 106 613 

Zásoby 580 

Pohledávky 614 

Finanční majetek celkem                                                                     10 012 

 

V souladu se zákonem č.563/91 Sb., o účetnictví v platném znění a v návaznosti na příkaz 

zřizovatele k provedení inventarizace majetku a závazků byla ke dni 31.12.2020 provedena 

řádná inventarizace všech hospodářských prostředků organizace, při které nebyly shledány 

rozdíly ve stavu majetku a závazků v účetnictví a zjištěném ve skutečnosti.  
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6.8 Zaměstnanci 

 

 
 

 
k 31.12.2019 

 
k 31.12.2020 

Evidenční počet 63 64 

Z toho: - THP pracovníci 5 5 

- všeobecné sestry 7 7 

- fyzioterapeut / ergoterapeut 2 2 

- pracovníci přímé obslužné péče 24 25 

- sociální pracovnice 1 2 

- pečovatelka 3 3 

- převážně manuálně pracující 21 2 

Ukončené pracovní poměry 18 16 

Nové pracovní poměry 14 17 

Průměrný plat 28 957,- Kč     32 998,- Kč 

 

 

 

7.  ŠKOLENÍ  A  DALŠÍ  VZDĚLÁVÁNÍ  ZAMĚSTNANCŮ 

 (v závorce uveden počet účastníků) 

 

Z důvodu pandemie Covid-19 byly možnosti vzdělávání zaměstnanců velmi omezené.  

 

Škola zad a bezpečná manipulace s klienty  (29) 

Základní kurs bazální stimulace (3) 

Dvoudenní seminář pro management terénních služeb (2) 

Novinky v ošetřování klientů s problematikou inkontinence (26) 

Supervize individuální (3) 

Obsluha nízkotlakých plynových kotlů (1) 

 

 

8.   KONTROLY  V ROCE  2020 

 
16.1.      Metodická dohlídka KÚSK – Pečovatelská služba 
3.3.        Atlas Audit s.r.o. – kontrola čerpání dotace MPSV – nebyly zjištěny nedostatky 
3.9.        Celková kontrola KÚSK se zaměřením na poskytování zdravotních  
               služeb – nebyly zjištěny nedostatky 
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9.   KULTURNÍ  AKCE POŘÁDANÉ  V ROCE  2020 

 

 

Pořádání kulturních akcí bylo v roce 2020 výrazně omezeno z důvodu pandemie Covid-19. 
 

 

13.1.     Kuželkový turnaj v Kazetovém sále 
16.1.     Cestopis Petra Horáka o Indii 
21.1.     Cimbálková muzika Kobylka 
4.2.        Předávání pamětních listů Univerzity III. věku 
13.2.      Hej páni konšelé – koncert Šimona Pečenky s písněmi Karla Gotta 
25.2.      Zabíjačkové hody 
3.3.        Masopustní průvod dětí ze Základní a Praktické školy 
2.6.        Ta naše písnička česká – hudební pásmo Petra Kubce 
25.6.      Kuželkový turnaj 
7.7.        Koncert Vladimíra Pecháčka ze skupiny Šlapeto 
13.7.      Turnaj v pétanque 
20.7.      Výlet do Mirákula – pro zaměstnance a děti 
23.7.      Cestopis Petra Horáka – Maroko 
27.8.      Duo Ruggieri – operní zpěv a tanec 
2.9.        Českobrodské hrátky pro naše klienty – 8. ročník 
7.9.        Křeslo pro hosta – Jana Švandová 
14.9.      Výlet k rybníku do Kozojed 
22.9.      Kuželkový turnaj 
26.10.    Kuželkový turnaj v Kazetovém sále 
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10.  FOTOGRAFIE  Z AKCÍ  POŘÁDANÝCH   V ROCE  2020 

 

 
Univerzita III. věku – předávání pamětních listů – 4.2.2020 

 

 

Kavárnička s živou hudbou – 12.2.2020 
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Zabíjačkové hody – 25.2.2020 

 

 

 

Ta naše písnička česká - 2.6.2020 
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Cvičení na židlích – 8.6.2020 

 

 

Kuželkový turnaj – 25.6.2020 
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Turnaj Pétanque – 13.7.2020 

 

 

 

Výlet zaměstnanců a dětí do Mirákula – 20.7.2020 
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Duo Ruggieri – 27.8.2020 

 

 

Českobrodské hrátky  - 2.9.2020 
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Českobrodské hrátky – Cimbálková muzika Kobylka – 2.9.2020 

 

 

Křeslo pro hosta – Jana Švandová – 7.9.2020 
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Výlet s klienty do Kozojed – 14.9.2020 

 

 

 Testování antigenními testy – Covid 19 – 11.11.2020 
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11. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb., o svobodném  

       přístupu  k informacím za rok 2020: 

V souladu s ustanovením § 18 výše uvedeného zákona podáváme tuto výroční zprávu o své 

činnosti v oblasti poskytování informací: 

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:  0 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí 

povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které 

povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle 

tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0 

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní 

licence: 0 

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich 

vyřízení: 0 

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0 

 

 

 

12.   PODĚKOVÁNÍ 
 

Ráda bych i touto formou vyjádřila obrovské poděkování za pracovní 

nasazení všech zaměstnanců v pandemickém roce 2020. Zvláštní 

poděkování patří především všem pracovnicím zdravotního úseku, které 

během nákazy koronaviru v Domově pečovaly o naše klienty, za jejich 

statečnost a odvahu.  

Děkujeme také všem dárcům, kteří náš Domov seniorů v tomto těžkém 

roce podpořili. 

Velké poděkování patří také všem dobrovolníkům, kteří nám pomáhali 

v nejtěžších měsících koncem roku při péči o naše klienty.  

 

Ing. Lucie Hovorková, ředitelka 


