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Úvodní slovo ředitele Domova
Milí přátelé!
V krátkosti si shrňme další rok, rok 2021.
Rok 2021 byl opět zvláštní. Stále ještě se nesl ve znamení pandemie Covid-19 (delta,
pak omikron). Tato pandemie však neměla již fatální vliv na naše zařízení. Po celý rok, snad
vyjma pár letních měsíců, jsme byli zamčeni, omezeny nebo zakázány byly návštěvy i vnitřní
život klientů.
Přes to všechno se život pomalu vracel do normálnějších kolejí, dokázali jsme opět
pár věcí dokoupit, prožít pár dalších společných chvil a zážitků. To jsme ještě nevěděli, co
nastane v roce následujícím.
Dovolte mi na tomto místě poděkovat zaměstnancům, spolupracovníkům za jejich
práci, která obnášela velikou starost o životy našich blízkých. Nepochybuji, že si Covid
odměny zasloužili!
MPSV ČR, kraji Vysočina, městu Humpolci, protože jejich dotace nám umožňují
provozovat naši činnost. Děkuji mnoha našim příznivcům, dárcům a dobrovolníkům, neboť si
vážíme sebemenšího daru.
Děkuji našemu zřizovateli, sestrám premonstrátkám, za poskytnutí jejich budovy a
především za jejich modlitby. Na závěr děkuji Bohu za jeho milosti a požehnání. Pevně jsem
přesvědčen o tom, že je nejvýš milosrdný, milostivý, plný dobroty a slitování!

S pozdravem a přáním příjemného prožití roku 2022

V Humpolci, dne 21. 4. 2022
Mgr. Jan Výborný
ředitel Domova
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1. Základní údaje

Domov blahoslavené Bronislavy
Nestátní nezisková organizace (NNO) - církevní právnická osoba
• Název:
Domov blahoslavené Bronislavy
• Adresa:
Školní 681, 396 01 Humpolec
• Web:
www.domovbronislavy.cz
• Kontakty:
Tel.
kancelář
565 533 978 info@domovbronislavy.cz
mobil ředitel
777 603 554 reditel@domovbronislavy.cz
ekonomka
ekonom@domovbronislavy.cz
soc. pracovnice
sociálni@domovbronislavy.cz
mobil přímá péče
605 873 152 primapece@domovbronislavy.cz
pevná linka přímá péče
565 650 348
zdravotní sestry
565 650 349 zdravotnice@domovbronislavy.cz
•
•
•
•

•
•
•

IČ:
736 33 399
Bankovní spojení: FIO banka, a.s.
Číslo účtu:
2101559937/2010
Zřizovatel:
Českomoravská provincie
Kongregace sester premonstrátek
Sadové náměstí 152/39
772 00 Svatý Kopeček u Olomouce
tel: 585 385 465-6
Zřizovací listina: vydána dne: 11. 4. 1994 rozhodnutím
Kongregace sester premonstrátek
Registrace zřizovatele:
MKČR 1. 1. 1994
Vedení Domova blahoslavené Bronislavy:
Mgr. Výborný Jan - ředitel
Pí Lenka Krupková - ekonomka, zástupce ředitele
Mgr. Kateřina Veselská - sociální pracovnice, vedoucí přímé péče
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2. Poskytované služby v roce 2021 a jejich zkvalitňování
a) Ubytování a nezbytné služby s tím spojené
Náš Domov nabízí ubytování v 7 jednolůžkových, 4 dvoulůžkových a 6 třílůžkových
pokojích, celkem pro 33 klientů. Všechny pokoje jsou vybavené postelemi, skříněmi, nočními
stolky a židlemi. V každém pokoji je vlastní sociální zařízení (sprchový kout, toaleta,
umyvadlo), což umožňuje zajištění intimity klienta. Všechny pokoje mají bezbariérový
přístup.
V Domově je prádelna, kde se pere a žehlí osobní i ložní prádlo obyvatel a pracovní
oděv zaměstnanců. Veškeré prádlo se opravuje dle potřeb a požadavků obyvatel a
zaměstnanců. Uklízí se každý pracovní den a to za dodržování všech hygienických norem.
V rámci finančních možností dbáme na údržbu našeho Domova, jeho opravy, inovace
a vybavení. Také se snažíme zajistit technické provedení mnoha přání a žádostí našich
obyvatel i zaměstnanců. Konkrétní seznam drobných nákupů je uveden v ekonomické části.
b) Příprava a poskytování stravy
Z důvodu malé kapacity Domova byla teplá strava (obědy) dovážena z nemocnice Háj
u Ledče. Ostatní jídla tj. snídaně a večeře se připravují ve výdejně jídla v Domově. Domov
zajišťuje kromě běžné stravy také žlučníkovou, diabetickou dietu, mletou stravu, k obědu je
vždy na výběr z více chodů.
Předností našeho Domova je, že si mohou uživatelé služeb rozhodnout, zda budou
odebírat celodenní stravu, nebo si část stravy budou dle potřeby odhlašovat. K přípravě vlastní
stravy jim slouží kouty s mikrovlnou troubou a varnou konvicí na patrech, popřípadě malé
kuchyňské linky přímo na pokojích.
c) Pomoc klientům při osobní hygieně a při péči o vlastní osobu
V přímé péči zajišťovalo v roce 2021 provoz 13 zaměstnanců, z toho (vedle 3
zdravotních sester) 1 sociální pracovnice a 9 pracovnic v rámci sociálního úseku. /V týmu
máme dva muže./
Tito pracovníci poskytují v nepřetržitém provozu našim klientům pomoc a podporu
klientům, v rámci individuálního plánování, a to mimo jiné v těchto potřebách:
- Pomoc při osobní hygieně (koupání, sprchování, mytí vlasů, holení, pomoc při použití
toalety atp.).
- Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při podávání jídla a
pití, při oblékání a svlékání, při chůzi, uléhání na lůžko atd.).
- Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
zprostředkování kontaktů se společenským prostředím a pomoc při kontaktech s veřejnými
institucemi. Ad.
d) Sociálně terapeutická činnost a aktivizační činnosti
V Domově se nabízí mnoho různých aktivit. Záleží jen na klientech, které z nich si oblíbí
a kterých se účastní. Tuto oblast zajišťují především sociální pracovnice a aktivizační
pracovnice. Rok 2021 byl stále poznamenán pandemií Covid 19, některé aktivity a činnosti
byli omezeny, ale v porovnání s rokem předchozím byla situace mnohem příznivější.
K velice oblíbeným činnostem mezi klienty patří rehabilitační cvičení, které zpravidla
probíhá dvakrát týdně. Další oblíbenou činností je trénování paměti, které se koná 1x za
týden. Pravidelně 1x za dva týdny jsme předčítali knihy (například velice oblíbenou autorku
Javořickou), ale bohužel jsme tuto aktivitu museli celý rok pozastavit. Kvůli povinnosti
používání respirátorů zaměstnanců nebylo možné tuto aktivitu kvalitně realizovat. Hrajeme
také společenskou hru holandský billiard, hovorově zvanou šoupanou, zpravidla 1-2x za
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čtrnáct dní. Od podzimu jsme opět začali hrát jedenkrát týdně i další společenské hry,
například scrabble, karty nebo Člověče, nezlob se. Věnujeme se také terapeutickým aktivitám
a hrám určeným přímo pro seniory jako jsou například speciální karty lotto s názvy a obrázky
profesí, hra ,,Bedýnka zeleniny“ apod. Mnoho z těchto aktivit jsme dostali darem od
Ježíškových vnoučat a jsme za to velmi rádi a vděční. Na začátku adventní doby obyvatelé
s pomocí pracovníků vyráběli adventní svícny a pekli vánoční cukroví. Tyto aktivity proběhli
v krásné atmosféře. Zpravidla jednou za měsíc probíhalo pod vedením pana ředitele „Setkání
nad Biblí“.
V létě jsme vystoupili s našimi klienty na letní platformě v parku Stromovka, při
prezentaci naší sociální služby a ukázali jsme mimo jiné turnaj v šoupané.
V září jsme se účastnili festivalu sociálních služeb, kde jsme celý den náš Domov
prezentovali opět turnajem v šoupané pro veřejnost a možností si tuto hru vyzkoušet.
Samozřejmostí je doprovod obyvatel ke kadeřnici, nákup, do kavárny apod.
Obyvatelé mají možnost navštěvovat mše svaté, které jsou slouženy 1x týdně. Kaple je
také mnohdy využívána k potřebám klidu a rozjímání obyvatel i zaměstnanců. Duchovní
rozměr obyvatel zajišťují a rozvíjí kněží blízkého premonstrátského kláštera Želiv, kteří do
Domova dochází pravidelně a jsou ochotní posloužit i ostatními svátostmi. Tento moment a
tato jistota je pro naprostou většinu našich klientů nepostradatelná a důležitá.
Celkově máme velice dobrou spolupráci s Dobrovolnickým centrem, kdy dobrovolníci
navštěvují konkrétní obyvatele Domova a často vznikají krásné vztahy a setkání. Někteří
dobrovolníci vyráběli pro domov také adventní věnce a vánoční dekorace. Všem
dobrovolníkům za jejich čas a energii děkujeme!
Velice atraktivní i u našich klientů je projekt tzv. „Ježíškova vnoučata“. V roce 2021 byli
obdarováni všichni, kteří si o něco požádali.
e) Ošetřovatelská péče, služby lékařů a rehabilitace
Prostřednictvím zdravotního úseku, kde jsou 3 zdravotní sestry, zajišťuje Domov
základní ošetřovatelskou a zdravotní péči, tj. aplikaci léků, aplikování inzulínu, provádění
převazů, injekcí, odběru biologického materiálu a dalších ošetřovatelských úkonů, které
naordinuje smluvní lékař. Ten do Domova dochází dle potřeby, minimálně však jedenkrát
týdně. Naši klienti si mohou zvolit případně i jiné praktické lékaře.
Dle potřeby dochází do Domova také psychiatr. K dalším lékařům specialistům (ORL,
kardiolog, neurolog, urolog, stomatolog ad.) jsou klienti doprovázeni na polikliniku
v Humpolci ap.
f) Čísla statistik
Obložnost Domova neklesla během roku pod 90% (leden), většinou byla kolem 95 až
96%. Průměrný věk obyvatel byl cca 86,3 let.
V roce 2021 zemřelo 7 klientů. Přijato bylo 9 nových klientů a celkem 24 nových
žádostí (22 seniorek a 2 senioři).
Ke konci roku byli dva klienti, kteří neměli přiznaný příspěvek na péči – jedna paní je
ze Slovenska a u druhé se vyřizuje. Ostatní klienti měli přiznaný příspěvek na péči ve stupni
2, 3 či 4). Třetí nebo čtvrtý stupeň závislosti mělo pak 75,5% klientů.
3. Personální zajištění
V personálním obsazení došlo během roku k těmto změnám:
-rodičovskou dovolenou čerpá sociální pracovnice a 2 pracovnice přímé péče
-během roku uzavřel pracovní poměr 1 zaměstnanec
-pracovní poměr ukončil během roku 1 zaměstnanec
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4.Ekonomika
1. Rozpočet, zajištění financování
Celkové provozní potřeby byly kryty finančními zdroji takto:
Rok 2021
Rok 2020
Zdroj
Kč
%
Kč
%_____
-Dotace MPSV ČR
4,746 000,- 28,50
3,995 000,- 26,35
-Dotace Kraje Vysočina
375 000,2,25
419 000,2,76
-Dotace Města Humpolce
400 000,2,40
320 000,2,11
-Dotace MZ ČR
103 506,0,68
-Dotace MPSV ČR Covid_19 1 209 320,7,26
746 089,4,92
-Příjmy od klientů
7 754 151,- 46,56
7,695 594,50,75
-Dary práv. a fyz. osob
180 354,1,08
104 560,0,69
-Úroky+ost. výnosy
191 126,1,15
126 052,0,83
-Ztráta
- 606,0,01
- 721,0,01
-Příjmy od ZP
1,797 917,10,79
1,653 278,- 10,90
Náklady celkem
16,654 474,- 100,00
15,163 800,- 100,00
Z uvedené bilance je zřejmé, že dotace od Města Humpolce byla zvýšena oproti roku
2020 o 80 tis. Kč. Dotace od Kraje Vysočina byla oproti roku 2020 snížena o 44 tis. Kč a
dotace od MPSV byla zvýšena o 751 tis. Kč. Příspěvek na péči se stal od účinnosti nového
sociálního zákona od roku 2007 zdrojem příjmů našeho zařízení, které tuto péči klientům
poskytuje. Za rok 2021 představoval příspěvek na péči částku 3 847 tis. Kč. Oproti roku 2020
došlo ke zvýšení příspěvku na péči o 120 tis. Kč. Příjmy od zdravotních pojišťoven se oproti
roku 2020 zvýšily o 145 tis. Kč. V porovnání s rokem 2020 se platby za stravu, stravovací a
ubytovací služby od klientů snížily o 62 tis. Kč. Je to tím, že od 1. 5. 2021 byla snížena cena
večeře. Večeře již nedovážíme, ale připravujeme je v naší výdejně.
Pokud se jedná o tok finančních prostředků - dotace MPSV a Kraj Vysočina, můžeme
s povděkem konstatovat, že prostředky byly na náš běžný účet převáděny bez časového
zpoždění, a umožnily nám tak průběžné financování našich potřeb. Rovněž prostředky,
kterými nás každoročně ze svého rozpočtu podporuje Město Humpolec, jsou nám k dispozici
vždy v prvním pololetí.
V roce 2021 jsme také obdrželi dary od fyzických osob na financování provozu
našeho Domova. Dary na provoz Domova činily 180,4 tis. Kč, dary na nákup dlouhodobého
majetku jsme obdrželi ve výši 110,9 tis. Kč. Rádi bychom uvedením ve výroční zprávě ještě
jednou poděkovali našim příznivcům a podporovatelům za dary, které jsme od nich v průběhu
roku 2021 obdrželi.
Byly to tyto fyzické a právnické osoby:
Ing. Kadlec Zdeněk, Kubala Pavel, Procházka Stanislav Humpolec,Michal
Kalhotka,Martinice,Nadační fond Českého rozhlasu ,Praha,Green-Swan Pharmacuticals
ČRa.s.,Praha,Výbor dobré vůle-Nadace Olgy Havlové ,Praha,Gadgets House
s.r.o.,Praha,Obec Komorovice ,Obec Jiřice,Obec Ml.Briště,Obec Proseč,Václav Zástěra
Kejžlice,Obec Budíkov,DH Dekor spol.s r.o.,Obec Mysletín, Obec Řečice, Obec Kaliště,Obec
Píšť, Obec Koberovice, Ing. Josef Satrapa Praha, Eva Košánová,Humpolec, Obec
Sedlice,Marie Hralová Herálec,Stanislav Kos Jiřice,Hoeko-Automotive s.r.o. Jiřice
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2. Přehled aktiv a pasiv k 31.12.2021
Položka-AKTIVA

r. 2020
tis. Kč

- Dlouhod. hmot. majetek
5 777
- Dlouhodobý finanční majetek 1 813
- Oprávky k majetku
- 4 582
- Zásoby
0
- Pohledávky
1 898
- Finanční majetek
2 030
- Jiná aktiva
26
AKTIVA celkem
6 962
Položka-PASIVA
- Vlastní jmění
- Fondy
- Krátkodobé závazky
- Jiná pasiva
- Oceňovací rozdíly
- Hospodářský výsledek
PASIVA celkem

rok 2020
tis. Kč
2 808
1 190
2 925
0
40
-1
6 962

r. 2021
tis. Kč

rozdíl
oproti r. 2020

5 777
1 907
- 4 708
0
2 075
1 990
22
7 063

+ 94
- 126
0
+ 177
- 40
- 4______
+ 101

rok 2021
tis. Kč
2 837
1 190
2 997
0
40
-1
7 063

rozdíl
oproti r. 2020
+ 29
+ 72
0
0
0
+ 101

___

Domov blahoslavené Bronislavy eviduje v účetnictví drobný dlouhodobý hmotný
majetek od částky 5 tis. Kč do částky 40 tis. Kč (jedná se o evidenci do konce roku 2008).
Majetkové položky hodnotově nižší (tj. od 1 tis. Kč do 5 tis. Kč) jsou sledovány v operativní
evidenci. Od roku 2009 je drobný hmotný majetek od částky 5 tis. Kč veden v podrozvahové
evidenci. Drobný hmotný majetek vedený v podrozvahové evidenci byl v roce 2021 pořízen
v celkové výši 348,7 tis. Kč. Majetek vedený v operativní evidenci byl pořízen ve výši 61,5
tis. Kč.
Výše pohledávek se oproti předchozímu období zvýšila o 177 tis. Kč.
Domov eviduje opravnou položku k pohledávkám ve výši 3 tis. Kč z titulu
nevráceného přeplatku na energiích. Opravná položka byla vytvořena v roce 2018.
Objem finančního majetku, tj. prostředky na bankovních účtech a v pokladně se snížil
o 40 tis. Kč. Z důvodu malého úročení na spořicích účtech, jsme finanční prostředky i v roce
2021 investovali do podílových fondů. Zdravotní výkony pojišťoven účtujeme jako zálohové
platby, do výnosů jsou účtovány dohadnou položkou. Po obdržení konečného vyúčtování
zdravotních služeb provedeme spárování s dohadnou položkou.
V pasivní části bilance došlo ke zvýšení vlastního jmění o 29 tis. Kč .
Ztráta z roku 2020 ve výši 1 tis. Kč byla se souhlasem zřizovatele naúčtována na vrub
fondu provozního.
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3. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek za rok 2021
Položka-NÁKLADY

r. 2021
r. 2020
rozdíl oproti
tis. Kč
tis. Kč
r. 2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------- materiálové
2 374
2 127
+
247
- energie vč. vody a poh. hmot
473
427
+
46
- opravy
420
99
+
321
- služby vč. cestového
484
439
+
45
- mzdové náklady
9 517
8 940
+
577
- zdravot. a soc. pojistné
3 055
2 785
+
270
- ost. soc. náklady
172
156
+
16
- daně a poplatky
12
10
+
2
- jiné prov. náklady
23
56
33
- odpisy majetku
125
125
0
----------------------------------------------------------------------------------------------------NÁKLADY celkem
16 655
15 164
Položka-VÝNOSY

r. 2021
r. 2020
rozdíl oproti
tis. Kč
tis. Kč
r. 2020
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- tržby za služby (klienti, VZP, ost.)
9 558
9 348
+ 210
- ost.výnosy(úroky, použití vl. fondů, odpisy) 186
126
+ 60
- dary práv. a fyz.osob
180
105
+ 75
- prodej DHM
0
0
0
- provozní dotace
6 730
5 584
+ 1 146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------VÝNOSY celkem
16 654
15 163
Skutečné provozní náklady se oproti předchozímu roku zvýšily o 1,491 tis. Kč.
Náklady na jedno lůžko tak představovaly měsíčně částku 42 tis. Kč. Přitom klient zaplatil
v roce 2021 za pobyt a služby /včetně příspěvku na péči/ měsíčně v průměru 19 581,- Kč,
což představuje 46,62 % celkových nákladů na lůžko.
Pro zkvalitnění poskytovaných služeb jsme zakoupili pro klienty čtyři elektricky
polohovací lůžka včetně matrací, motomed, toaletní křesla, venkovní stoly včetně
ratanových židlí.
V průchozí chodbě jsme vyměnili okna. Po celé budově proběhla výměna nouzových
světel a byla provedena oprava hydroizolace na balkóně.
Na školení a semináře zaměstnanců bylo vynaloženo 49,8 tis. Kč.
Hospodaření skončilo k 31. 12. se ztrátou ve výši 1 tis. Kč.
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