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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. Kateřina Králová, 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 2021 - 2026 

 

 Oprava střechy  

 Rekonstrukce plynové kotelny 

 Rekonstrukce koupelen na pokojích klientů 

 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 

 

 

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 31.12.2020                              81 

Počet nástupů k pobytu v roce 2021 56      

Počet ukončení pobytů v roce 2021 44 

 jiné zařízení soc. služeb  2 

 do soukromí 3 

 úmrtí 39 

Počet klientů k 31.12.2021 93 

z toho:                             ve věku  27 - 65 1 

                                        ve věku  66 - 85 51 

                                        ve věku  nad 85 41 

z toho:                                          mužů: 15 

                                                     žen: 78 

Průměrný věk klientů 84,00 

 

 

     Obložnost lůžek za rok 2021 
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Věková pásma ke dni 31.12.2021 

         

 

 

          

 

 

          

 

 
 

         

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

      

 

 

 

   

 

  

 

         

 

             

            

 

         

 

 

          

 

  
         

 

Věková pásma ke dni 31.12.2021 

        

 

         

 

 
 
 
 
         

 

          

  Okres dřívějšího bydliště klientů ke dni 31.12.2021 
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Počet mužů a žen ke dni 31.12.2021 
             

 

 
 

        

 

 

Počet uživatelů dle stupně PnP (příspěvek na péči) k 31.12.2021 

 

1. lehká závislost        14 

2. středně těžká závislost    25 

3. těžká závislost     29 

4. úplná závislost     18 

bez PnP      14 

 

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 2021  MUDr. Magdalena Blažková 

           a také psychiatr MUDr. Oto Markovič.  



10 
 

 

 

3.6. Sociálně aktivizační programy 

 

Domov pro seniory nabízí klientům tyto pravidelné aktivizační činnosti: 

 

Meditační jóga pro seniory 

Skupinové cvičení na židlích  

Keramická dílna 

Výtvarná dílnička 

Sportovní / společenské hry 

Pečení / Kreativní tvorba 

Kavárnička – posezení s hudbou a občerstvením 

Univerzita 3. věku / Trénink paměti 

Individuální rehabilitační cvičení 

Rehabilitační kruhový trénink 

Muzikoterapie – relaxace s hudbou 

             Canisterapie 

Zpívání s harmonikou 

Promítání filmů 

Katolické bohoslužby 

Evangelické bohoslužby 

 

 

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 2021 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.  

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

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 2021 

 

REKONSTRUKCE A OPRAVY 

 

 Rekonstrukce zimní zahrady 

 Oprava střechy nad kanceláří vedoucí kuchyně 

 Oprava trafostanice 

 Oprava skleněných výplní v zimní zahradě 

 Výměna ventilátorů v koupelnách klientů 

 Nové čalounění nábytku na chodbách 

 Seřízení oken 

 Oprava pergoly na vnitřním nádvoří 

 Oprava konvektomatu 

 Malování kanceláří a výměna podlahových krytin 

 Oprava prasklého topení v respiriu 

 Malování vybraných pokojů 

 

POŘÍZENÍ NOVÉHO MAJETKU A VYBAVENÍ 

 

 Interiérová fontána na hlavním schodišti 

 Mobilní sprchový systém pro imobilní klienty 

 Nový sporák s elektrickou troubou 

 Palubkový sokl na chodbě v přízemí – další část 

 Zástěna telefonní ústředny  

 3 elektrická polohovací lůžka s nočními stolky 

 Optická signalizace vrat do garáže 

 Nová průmyslová žehlička 

 2 rotopedy pro seniory 

 Dřevěný stůl a 9 židlí ve stylu „retro“ 

 Nový PC na pečovatelskou službu 

 2 polohovací křesla Komfort Linet 

 Vysavač Elektrolux 

 Drtič větví 

 Komody do Kazetového sálu 

 Varná stolička do kuchyně 

 Kovové opěry na keře na nádvoří 

 Nová skříň na uskladnění léků na sesternu 

 Nový mrazák do kuchyně 

 Masážní polohovací židle 
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6.2.  Přehled příjmů a výdajů v roce 2021 

 

                     

                            PŘÍJMY 

 

       Kč 

Příspěvek od zřizovatele na provoz      3 550 000 

Státní dotace na provoz    16 480 700 

Dotace MPSC Covid 19 odměny      3 456 081 

Dotace náhrada nákladů Covid-19      2 699 733 

Dotace MPSV Covid 19 - testy         387 612 

Úhrady od uživatelů    11 156 333 

Příspěvek na péči      7 298 531 

VZP – úhrady za výkony      4 679 281 

Úhrady od zaměstnanců za stravu         225 630 

Úhrady za obědy – pečovatelská služba         306 000 

Tržby za obědy - cizí         171 960 

Tržby – pečovatelská služba         153 475 

Odvod odpisů      1 524 017  

Tržby krámek           94 177 

Jiné příjmy         108 722    

Čerpání fondů         211 264 

 

PŘÍJMY CELKEM 

 

52 503 516 

 

 

                      

                            VÝDAJE 

 

       Kč 

Platy zaměstnanců  29 193 688 

Zákonné pojištění    9 869 589 

Jiné sociální náklady (FKSP, nemocenská)    1 031 538 

Nákup potravin    3 225 888 

Drobný hmotný dlouhodobý majetek       684 088 

Energie    1 801 909 

Služby    1 044 045 

Opravy a udržování       682 177     

Odpisy    2 020 232 

Nákup materiálu    2 389 860 

Ostatní výdaje       425 998 

 

                      VÝDAJE  CELKEM 

 

 52 369 012 

 

 

6.3.  Hospodářský výsledek:   + 134 504,- Kč 
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6.4 Dary 

 

- věcné dary v hodnotě  47 384,- Kč  (čtyřkolové chodítko, pečovatelské lůžko s příslušenstvím,  

                                                                   teploměr, tonometr)    

                                                                 

- finanční dary v celkové výši 492 054,- Kč,-  (z finančních darů zakoupena 2 elektrická polohovací 

lůžka s nočním stolkem, 2 polohovací křesla Komfort Linet, interiérové jezírko na hlavním 

schodišti, wi-fi síť po celé budově, rotoped pro klienty, elektrický zvedák pro imobilní klienty)  

 

6.5   Investice 

 

Z investičního fondu organizace: 

- sporák s elektrickou troubou……………………………………………………………………………..…166 859,- Kč 

- mobilní sprchový systém……………….……………………………………………………………………..212 774,- Kč 

                                                                 

Investiční výdaje celkem:               379 633,- Kč 

 

 

6.6 Stav fondů                                                                   

                                                                                                V tis. Kč 

FKSP (412)            374 

Fond odměn (411) 0 

Fond rezervní (414) 280 

Fond investiční (416)                                                                                      3 756 

 

 

6.7 Majetek organizace 

           V tis. Kč 

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 38 

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 108 567 

Zásoby 510 

Pohledávky                                                                       5 032 

Finanční majetek celkem                                                                     11 615 

 

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 31.12.2021 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 31.12.2020 

 
k 31.12.2021 

Evidenční počet 64 64 

Z toho: - THP pracovníci 5 5 

- všeobecné sestry 7 7 

- fyzioterapeut / ergoterapeut 2 2 

- pracovníci přímé obslužné péče 25 25 

- sociální pracovnice 2 2 

- pečovatelka 3 3 

- převážně manuálně pracující 21 20 

Ukončené pracovní poměry 16 14 

Nové pracovní poměry 17 14 

Průměrný plat 32 998,- Kč     38 672,- Kč 

 

 

 

7.  ŠKOLENÍ  A  DALŠÍ  VZDĚLÁVÁNÍ  ZAMĚSTNANCŮ 

 (v závorce uveden počet účastníků) 

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

 

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (3) 

Adaptační proces klienta v zařízení sociálních služeb (29) 

Supervize skupinová (30) 

Supervize individuální (5) 

Krajské zasedání APSS ČR (2) 

XII. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb (5) 

Vlastní vzdělávací seminář – Demence u seniorů, Přesun klienta po amputaci končetin z lůžka na   

                                                    invalidní vozík, Šikana na pracovišti (29) 

BOZP + PO (65) 

Zásady poskytování první pomoci (65) 

Obsluha zvedáku SITO (2) 

 

 

 

8.   KONTROLY  V ROCE  2021 

 
 9.3.      Atlas Audit s.r.o. – kontrola čerpání dotace MPSV  
13.5.     Celková kontrola účetnictví – Zřizovatel Město Český Brod 
21.5.     VZP – kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění 
 8.9.      KHS – celkové fungování stravovacího provozu 
 4.9.      KHS – kontrola proočkovanosti proti chřipce a pneumokokovým infekcím 
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9.   KULTURNÍ  AKCE POŘÁDANÉ  V ROCE  2021 

 

 

Pořádání kulturních akcí bylo v roce 2021 výrazně omezeno z důvodu pandemie Covid-19. 
 

31.3.             Pečení velikonočních jidášů 
24.4.             M’am’aloca  - pečení chleba pro klienty Domova seniorů 
2.6.               Kavárnička s hudbou 
7.6.               Zpívání pod pergolou 
8.6.               Cestopis – Brazílie 
11.6.             Návštěva terapeutického koně 
12. – 13.6.   Víkendový výlet na rafty pro zaměstnance 
15.6.            Kuželkový turnaj 
12.7.            Turnaj v pétanque 
19.7.            Výlet zaměstnanců s dětmi do Mirákula 
20.7.            Točte se pardálové – koncert Petra Kubce 
21.7.            Kavárnička s harmonikou 
26.7.            Cimbálková muzika Kobylka – koncert na zahradě 
3.9.              Turnaj pétanque 
6.9.              Abeceda písní – koncert Šimona Pečenky 
13.9.            Výlet k rybníku do Kozojed 
24.9.            Meditační jóga pro seniory – začátek kurzu 
29.9.            Českobrodské hrátky – 9. ročník 
5.10.            Den otevřených dveří 
6.10.            Vzdělávací seminář pro pracovnice v přímé péči 
11.10.          Koncert Vladimíra Pecháčka ze skupiny Šlapeto 
12.10.          Degustace vína z Vinařství Klučov 
27.10.          Turnaj v hodu do slunečnice 
29.10.          Dlabání dýní 
16.11.          Poskytování první pomoci – školení zaměstnanců 
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10.  FOTOGRAFIE  Z AKCÍ  POŘÁDANÝCH   V ROCE  2021 

 

Hraní na harmoniku s panem Volvovičem 

 

Turnaj v hodu do slunečnice 
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Meditační jóga pro seniory s Radkou Horáčkovou 

Den otevřených dveří 
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Turnaj v pétanque 

 

Českobrodské hrátky – 9. ročník 
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Degustace vína – Vinařství Klučov 

Výlet do Kozojed k rybníku 
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Víkendový výlet zaměstnanců na Sázavu 

 

Kuželkový turnaj 
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Asistenční jednorožec – návštěva terapeutického koně 

 

Nové retro - atrium 
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Cimbálková muzika Kobylka 

 

Nová fontána na hlavním schodišti  
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11. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb., o svobodném  

       přístupu  k informacím za rok 2021: 

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 
 

Máme za sebou druhý nejtěžší rok v historii Domova seniorů, další rok 

extrémní pracovní a psychické zátěže pro všechny zaměstnance. 

Ráda bych proto vyjádřila velké poděkování za pracovní nasazení všech 

zaměstnanců v roce 2021.  

 Zvláštní poděkování patří opět především všem pracovnicím zdravotního 

úseku, které musely zvládnout další vlnu covidu během prosince roku 

2021.   

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

roce podpořili. 

 

Ing. Lucie Hovorková, ředitelka 


