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I. 

Základní informace o příspěvkové organizaci 
 

název příspěvkové organizace, zřizovatel, adresa, IČ, číslo bankovního spojení, 

název datové schránky, obchodní rejstřík, ředitel p.o., telefonní a emailové spojení, 

webová stránka 
 

Název organizace: Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace 

 

Místo poskytování sociální služby: ul. Sokolovská 1997, 737 01 Český Těšín 

 

Zřizovatel: Město Český Těšín, Náměstí ČSA 1, 737 01 Český Těšín 

 

IČ: 70985383 

 

Číslo bankovního účtu: 

Komerční banka a.s., exp. Český Těšín, č. ú. 86-6020070257/0100 

 

Název datové schránky: Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková 

organizace,  

identifikátor datové schránky: i4ykin3 

 

Obchodní rejstřík: Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného  

u krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 190 

 

Ředitelka organizace – statutární zástupce: Ing. Kateřina Pindejová 

 

Telefonní spojení:  603 800 777 – ředitelka 

    558 740 193 – vrátnice – spojovatelna 

558 740 194, 739 261 704 - sociální pracovnice pobytové služby 

558 740 194, 739 261 704 - sociální pracovnice terénní služby 

776 015 292 – vedoucí úseku stravování 

 

E-mailové spojení: katerina.pindejova@csstesin.cz 

 

Webová stránka: www.csstesin.cz 

mailto:katerina.pindejova@csstesin.cz
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II. 

Představení organizace           
 

Centrum sociálních služeb Český Těšín (dále jen „organizace“ nebo „CSS“) je příspěvkovou 

organizací, jejíž zřizovatelem je Město Český Těšín. 

 

1. Organizace vznikla dne 01. 05. 2012 sloučením dvou příspěvkových organizací města 

Český Těšín, a to Domova pro seniory Český Těšín a Sociálních služeb Český Těšín,  

na základě usnesení Zastupitelstva města Český Těšín č. 222/7.ZM ze dne 02. 04. 2012. 

Nástupnickou příspěvkovou organizací se stal Domov pro seniory Český Těšín                

pod názvem Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace s tím,  

že ke stejnému datu zanikla příspěvková organizace Sociální služby Český Těšín. 

Nástupnická organizace převzala veškerá práva a závazky v plném rozsahu předmětu 

činnosti ze zanikající příspěvkové organizace. 

 

2. Sloučená organizace poskytuje v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních 

službách 2 registrované sociální služby, a to: 

a) pobytovou sociální službu domov pro seniory (§ 49), 

b) terénní sociální službu: pečovatelská služba (§40). 

 

3. Mimo to organizace ještě provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek, která není 

registrovanou sociální službou a Klub seniorů v pronajatých prostorách komunitního 

centra „Mojská“. 

 

4. Organizaci je povolena zřizovací listinou doplňková hospodářská činnost: 

a) pronájem nemovitého a movitého majetku a 

b) hospodářskou činnost v oblasti stravovací jednotky i pro osoby nezahrnuté               

do hlavního účelu předmětu činnosti (dodatek č.1 ke zřizovací listině schválený 

usnesením Zastupitelstva města č.93/4.ZM ze dne 18. 06. 2003). 

 

5. Organizace má vytvořen Etický kodex, který určuje žádoucí standardy chování všech 

zaměstnanců a informuje uživatele i veřejnost o chování, které jsou oprávněni                         

od zaměstnanců očekávat. Je základním dokumentem principů morálky, pracovního 

chování a zaměstnanecké kultury. 

 

 

 

 

 

http://csstesin.cz.uvirt28.active24.cz/soubory/dokumenty/Eticky%20kodex.pdf
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III. 

Nabízené služby 

 

Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace poskytuje dvě registrované 

sociální služby – domov pro seniory a pečovatelskou službu. Služba domov pro seniory je 

poskytována nepřetržitě v objektu na ulici Sokolovská 1997. Pečovatelská služba je 

poskytována v pracovních dnech od 7.00 do 19.00 hodin. Ve dnech pracovního klidu od 7.00 

do 13.00 a od 16.30 do 19.00 hodin je poskytována přímá péče, dovoz obědů je zajišťován 

od 10.00 do 14.00 hodin. Terénní služba je poskytována v domácnostech uživatelů na území 

města Český Těšín. 

 

3.1 Pobytová sociální služba – domov pro seniory (dále jen „DPS“) 

 

DPS je pobytová sociální služba poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,         

o sociálních službách a vyhláškou MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona o sociálních službách. 

 

Druh služby dle registrace: domov pro seniory 

Identifikátor:   6248581 

Číslo rozhodnutí:   MSK 86731/2007 

Datum vydání:   4. 6. 2007 

Poskytována od:   3. 3. 2003 

 

Veřejný závazek DPS 

 

a) Poslání DPS  

Posláním domova pro seniory je poskytovat celoroční pobytovou sociální službu 

seniorům starším 65 let, kteří v důsledku svého věku a nepříznivého zdravotního stavu 

potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby při uspokojování svých základních životních 

potřeb, jenž nelze již zajistit v domácím prostředí za pomoci rodiny, osob blízkých        

či jiné sociální služby. 

 

b) Cíl poskytované služby 

Cílem poskytované služby je zachování stávající soběstačnosti uživatele, důstojnosti           

a kvality života každého uživatele a prevence osamění a podpora společenských 

kontaktů. 
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c) Zásady poskytování služby 

 Individuální přístup – zajišťujeme potřeby a cíle uživatele s ohledem                      

na jedinečnost každé osoby, naší snahou je co nejvíce přizpůsobit službu uživateli. 

 Ochrana a respektování lidských práv a důstojnosti – všichni zaměstnanci 

respektují a dodržují lidská práva a svobody zapsané v Listině základních práv       

a svobod, k uživatelům se chovají s úctou a respektem. 

 Respektování svobodné volby uživatele – plně respektujeme vlastní vůli                 

a svobodné rozhodnutí uživatele při poskytování sociální služby.  

 Aktivizace – uživatel je aktivně zapojován do poskytovaných činností služby            

dle vlastních schopností a možností. Naší snahou je předcházet zvyšování závislosti 

uživatele na poskytované službě. 

 Profesionalita poskytovaných služeb – všichni zaměstnanci splňují odbornou 

způsobilost k výkonu povolání a jsou zapojeni do dalšího průběžného vzdělávání. 

 

Cílová skupina uživatelů – okruh osob, pro které je služba určena 

 

Dne 21. 01. 2021 byla usnesením Rady města Český Těšín č. 1976/34./RM schválena 

Kritéria přijetí do domova pro seniory, jež navazují na platnou legislativu v oblasti 

sociálních služeb. Cílovou skupinou jsou senioři se sníženou soběstačností zejména 

z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, a to: 

 mladší senioři (65–80 let), 

 starší senioři (nad 80 let).  

 

Cílovou skupinou jsou dále senioři s omezenou schopností zvládat běžné základní potřeby, 

u kterých již v domácím prostředí potřebnou péči a pomoc nelze zajistit: 

 z důvodu chybějících rodinných příslušníků nebo osob blízkých, 

 z důvodu omezené schopnosti rodinných příslušníků a osob blízkých zajistit potřebnou 

péči a pomoc, 

 jinými místně dostupnými terénními a ambulantními sociálními službami (např. 

pečovatelskou službou, osobní asistencí apod.). 

 

Schválená kritéria přijetí do DpS, v souladu s § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, stanovují také okruhy osob, kterým se pobytová služba neposkytuje.  

 

 

 

 

 

 

http://csstesin.cz.uvirt28.active24.cz/soubory/dokumenty/Kriteria%20prijeti%20do%20DPS.pdf
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Přehled a charakteristika uživatelů DPS: 

 

V roce 2022 bylo v zařízení celkem 82 uživatelů. K 31.12.2022 byla naplněna kapacita 71 

uživateli z důvodu náhlého úmrtí uživatelky na konci roku. Poměr naplnění míst uživateli 

dle pohlaví je zobrazen v grafu č. 1 a tabulce č. 1. K poslednímu dni v roce 2022 bylo 

v zařízení 59 žen a 12 mužů. 

 

Pohlaví uživatelů ke dni 31.12.2022 (graf č. 1) 

        
 

Tabulka č. 1 

Pohlaví Počet klientů

Muž 12

Žena 59  
 

    

 

Věkové rozpětí uživatelů domova pro seniory je od 67 let do 102 let. Nejpočetněji, a to  

44 % je zastoupena skupina od 76–85 let celkem 31 uživatelů, druhou nejpočetnější 

slupinou je 86–95 let, tedy 39 %, což je 28 uživatelů, 10 % je zastoupena skupina od 96 let 

tedy 7 uživatelů a skupina 66–75 let má 7 % což činí 5 uživatelů. Přehledně znázorněno 

v grafu č. 2 a tabulce č 2. 

 
Věkové rozpětí uživatelů (graf č. 2) 
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Tabulka č. 2  

Věková pásma Počet klientů

66 - 75 5

76 - 85 31

86 - 95 28

od 96 7  

        

Do zařízení jsou přijímání především obyvatelé s trvalým pobytem na území v působnosti 

města Český Těšín a potažmo okresu Karviná. V případě splnění všech podmínek pro 

přijetí do DPS a okamžité nutnosti řešení nepříznivé situace žadatele, přistupuje výběrová 

komise i ke schválení žádosti o přijetí do zařízení pro osobu bydlící mimo okres Karviná. 

Z grafu č. 3 a tabulky č. 3 je patrné, že 96 %, tedy 68 uživatelů bylo přijato z původního 

trvalého bydliště v okresu Karviná a 4 % tedy 3 uživatelé z jiných okresu (např. Frýdek – 

Místek). 

 

Okres dřívějšího bydliště ke dni 31.12.2022(graf č. 3) 

 

Tabulka č. 3 

Okres Počet klientů

Karviná 68

Frýdek-Místek 1

Olomouc 1

Nezadáno 1  

 

Z tabulky č. 4 je viditelná obložnost lůžek za rok 2022. Jsou zde podrobně měsíčně 

rozepsané plánované lůžkodny a skutečné lůžkodny. To znamená, jaká je měsíční 

kapacita a kolik dnů bylo ve skutečnosti každé lůžko obsazeno. 

Poskytovaná služba Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Součet Průměr

DPS (Domov pro seniory)% 99,15 96,13 99,6 100 100 98,7 99,46 99,87 98,19 99,42 99,86 99,28 1189,66 99,138333

Klientů 71,39 69,21 71,71 72 72 71,07 71,61 71,9 70,7 71,58 71,9 71,48 856,55 71,379167

Kapacita 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 864 72

Plánované lůžkodny 2232 2016 2232 2160 2232 2160 2232 2232 2160 2232 2160 2232 26280 2190

Skutečné lůžkodny 2213 1938 2223 2160 2232 2132 2220 2229 2121 2219 2157 2216 26060 2171,6667



9 

 

Tabulka č. 4 

 

Závislost uživatelů zařízení na pomoci jiné osoby dle poskytovaných služeb v roce 2022 (graf č. 4) 

 

 

 

Poskytnutá služba domov pro seniory měla k 31. 12. 2022 bez závislosti (bez příspěvku na 

péči) 2 %, tedy jednoho uživatele, v I. stupni – lehká závislost 10 % tedy 7 uživatelů, v II. 

stupni – středně těžká závislost 31 %, tedy 22 uživatelů, v III. stupni – těžká závislost 32 %, 

tedy 23 uživatelů a ve IV. stupni úplná závislost 25 %, tedy 18 uživatelů. 

 

Tabulka č. 5 

 

 

 

Přehled stupňů závislosti uživatelů CSS (graf č. 5) 

 

 

 

 

Stupeň závislosti Počet klientů

IV. 18

III. 23

II. 22

I. 7

Bez příspěvku 1
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V roce 2022 bylo vyhověno 10 žadatelům (48 %) a 11 žadatelů (52 %) ukončilo 

pobytovou službu. U všech uživatelů bylo důvodem ukončení úmrtí. Výsledky jsou 

přehledně zobrazeny v grafu č. 6 a tabulce č. 6. 

 

Přijetí nových žadatelů a ukončení pobytové služby (graf č. 6) 

 

Tabulka č. 6 

Přírůstky a úbytky Počet uživatelů 

nástup  10 

ukončení 11 
 

 

3.2 Terénní sociální služba – pečovatelská služba (dále jen „PS“)  

 

PS je terénní sociální službou poskytovanou v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,              

o sociálních službách a vyhláškou MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona o sociálních službách. 

 

Druh služby dle registrace: pečovatelská služba 

Identifikátor:   9622449 

Číslo rozhodnutí:   MSK 186577/2019 

Datum vydání:   5. 2. 2020 

Poskytována od:   1. 5. 2012 

 

Veřejný závazek PS 

 

a) Poslání PS 

Posláním PS je poskytovat v domácím prostředí pomoc a podporu osobám 

seniorského věku, tělesně postiženým a chronicky nemocným, žijícím na území města 

Český Těšín, kteří potřebují pomoc jiné fyzické osoby při uspokojování svých základních 

potřeb. Služba je realizována formou sjednaných pečovatelských úkonů v takovém 
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rozsahu, aby byla zachována a podporována stávající soběstačnost a způsob života 

uživatelů. 

 

b) Cíle PS 

Cílem PS je uživatel, který za pomoci PS: 

 může setrvat ve svém stávajícím přirozeném prostředí, 

 má uspokojeny své základní potřeby v oblasti péče o svou osobu, hygieny, 

zajištění stravy, péče o domácnost a kontaktů se společenským prostředím, 

 má zachován dosavadní způsob života. 

 

c) Zásady poskytování PS 

 Individuální přístup – služba je poskytována na základě individuálních potřeb 

uživatele, respektuje jedinečnost každé osoby. 

 Ochrana práv uživatele – jsou respektovány základní lidská práva a svobody, 

k uživatelům je přistupováno s úctou. 

 Profesionalita – všichni zaměstnanci splňují odbornou způsobilost k výkonu 

povolání a jsou zapojeni do dalšího vzdělávání. 

 

Cílová skupina uživatelů PS – okruh osob, pro které jsou služby určeny 

 

PS je určena občanům města Český Těšín a příměstských částí (Dolní a Horní Žukov, Mosty, 

Mistřovice, Koňakov a Stanislavice), do cílové skupiny jsou zahrnuti: 

 senioři: 

 mladší senioři (65–80 let), 

 starší senioři (nad 80 let), 

 osoby s tělesným postižením:  

 mladí dospělí (19–26 let), 

 dospělí (27–64 let), 

 osoby s chronickým onemocněním:   

 mladí dospělí (19–26 let), 

 dospělí (27–64 let). 

Jedná se o osoby, které mají sníženou soběstačnost z výše uvedených důvodů a jejichž 

situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. CSS má vymezen i okruh osob, kterým nejsou 

služby určeny. 
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Přehled a charakteristika uživatelů PS: 

V grafu č. 9 je znázorněn počet uživatelů pečovatelské služby za jednotlivé měsíce. Pokles 

uživatelů v prvním pololetí roku 2022 nezpůsobuje pokles tržeb za poskytnutou službu. 

Přibylo uživatelů, kteří potřebují rozsáhlejší péči několikrát denně. Je to způsobeno hlavně 

zvýšením příspěvku na péči v III. a IV. stupni, pokud se osoba, o kterou se pečuje, nachází 

v domácím prostředí.  

 

Přehled počtu uživatelů v roce 2022 za jednotlivé měsíce (graf č. 7) 

 

 

Nejvíce uživatelů pečovatelské služby, kteří využili službu v roce 2022 je v rozpětí 86 a více 

let (26 %) v celkovém počtu 53 osob, druhou nejpočetnější skupinou jsou osoby ve věku 

81 až 85 let (24 %) v celkovém počtu 49 uživatelů a také skupina osob ve věku 76 až 80 

let (24 %) také v počtu 49 uživatelů a nejméně zastoupenou skupinou jsou tělesně 

postižení a chronicky nemocní ve věku 50 až 59 let (2 %), což činí celkem 4 osoby. 

V tabulce č. 7 jsou podrobně rozepsány všechny věkové kategorie uživatelů 

pečovatelské služby za rok 2022. 

 

Věkové rozpětí uživatelů (graf č. 8) 
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 Tabulka č. 7 

věkové rozpětí počet uživatelů

50-59 4

60-65 6

66-70 11

71-75 30

76-80 49

81-85 49

86 a více 53  

 

Pečovatelskou službu mělo v roce 2022 nasmlouvanou více žen, a to 73 %, což je 

z celkového počtu 202 osob 147 uživatelek. Muži jsou zastoupeni 27 %, celkem tedy 55 

uživatelů. Přehledně je skladba uživatelů zobrazena v grafu č. 9 a tabulce č. 8. 

 

Zobrazení poměru mužů a žen v procentech (graf č. 9) 

         

 

 

Tabulka č. 8 

pohlaví počet

ženy 147

muži 55  

           

3.3 Půjčovna kompenzačních pomůcek 

 

Posláním půjčovny kompenzačních pomůcek je aktivizovat a zlepšit život uživatelů služby 

prostřednictvím zapůjčení vhodné kompenzační pomůcky, která pomáhá zvládat 

některé běžné úkony každodenního života a umožní jim setrvat v přirozeném prostředí. 

 

Cílová skupina – okruh osob, pro které jsou pomůcky určeny: 

 senioři, 

 osoby se zdravotním postižením, 
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 osoby chronicky nemocné, 

 lidé po úrazech, operačních zákrocích, 

 rodinní příslušníci výše uvedených pro usnadnění péče o své blízké. 

 

Zapůjčení je možné i na krátkou dobu za účelem vyzkoušení a výběru odpovídajícího 

typu pomůcky pro konkrétní situaci, prostředí a dle individuálních potřeb uživatele nebo 

do doby, než si uživatel zajistí pomůcku vlastní. Půjčovna neslouží k trvalému zapůjčení 

pomůcky. Pomůcku je možné zapůjčit pouze nájemci s bydlištěm v Českém Těšíně. 

 

 

3.4 Klub seniorů 

  

CSS je také provozovatelem Klubu seniorů, jehož činnost není registrovanou sociální 

službou dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

 

Poslání a cíl klubu 

 sloužit seniorům města jako společenské středisko zábavy, osvěty a odpočinku, 

 nabídnout seniorům prostory pro aktivity směřující k vytváření společenství vrstevníků          

a navazování nových kontaktů, k posílení soběstačnosti a k vytvoření osobního pocitu 

pohody. 

 

Klub mohou navštěvovat všichni senioři města a jejich hosté za předpokladu, že jejich 

účast neomezí aktivity stanovené v rámci ročního harmonogramu. Zájmovou                     

a společenskou činnost si řídí kluby, organizace, svazy a zájmová sdružení samostatně 

v rámci zpracovaného ročního harmonogramu aktivit.  Kulturní a společenské zapojení 

seniorů města zprostředkovává CSS v prostorách Komunitního centra Mojská Český Těšín. 

V rámci činnosti klubu jsou organizována setkávání členů jednotlivých kroužků, přednášky 

s různou tématikou apod.  

V roce 2022 se uskutečnili dva výlety pro seniory nejen z řad členů klubu seniorů, ale všech 

seniorů žijících na území města Český Těšín. Oba výlety do ZOO Lešná se uskutečnili ve 

dnech 30.9.2022 a 11.10.2022. Senioři měli možnost navštívit jednu z nejkrásnějších 

zoologických zahrad u nás v Lešné. Ocitli se tak v Africe například v Etiopií u surikat, které 

jsou stále ve střehu, u paviánů Dželala často ohrnující horní ret, v Kongu u lvů a nosorožců 

tuponosých, na Madagaskaru u Lemurů Kata s černobílým ocasem. Na chvíli se přenesli i 

do Asie k věrným Gibonům stříbrným a pandám červeným, které mají šest prstů. V Austrálií 

a Novém Zélandu se kochali nádhernými pestrobarevnými papoušky. Po přesunu do jižní 

Ameriky se setkali s pštrosy Nandu a lachtanem hřivnatým. Po cestě kolem světa navštívili 

krásný lovecký zámek, který je součásti ZOO. Nezapomenutelným zážitkem byla 
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bezesporu návštěva Rejnoků, kteří Vám „zobou“ z ruky kousky mořských plodů a za 

odměnu Vás obdaří malou sprchou. Krátkým nahlédnutím do Japonských zahrad 

návštěvu areálu Zoo s dobrou náladou senioři ukončili. Třešinkou na dortu byla cesta 

mistrovským autobusem třineckých hokejistů. 

 

Členky klubu seniorů, se stejně jako v minulých letech zaměstnaly pletením a háčkováním 

čepiček, rukaviček, ponožek a chobotniček pro novorozenecké oddělení Nemocnice 

Třinec Sosna a nově pro novorozenecké oddělení nemocnice Karviná – Ráj. Tyto výrobky 

jim byly předány na konci prosince roku 2022. (viz. foto). 
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3.5 Stravování pro veřejnost 

  

CSS nabízí zájemcům z řad veřejnosti možnost odběru obědů během pracovních dnů               

ze stravovacího provozu v domově pro seniory na ul. Sokolovské č. p. 1997. Město Český 

Těšín přispívá osobám, které splňují podmínku trvalého bydliště na území města Český 

Těšín a jsou poživateli starobního nebo invalidního důchodu III. stupně částkou 10,- Kč     

na jeden oběd. Služba se poskytovala v průběhu celého roku nepřetržitě.  

3.6 Hostinské pokoje 

CSS má k dispozici v budově domova pro seniory na ul. Sokolovské č. p. 1997 hostinské 

pokoje. Jedná se o dva dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením a společnou 

kuchyňkou. 

 

Od 17.3.2022 bydlí v jednom z hostinských pokojů občanka Ukrajiny. Tato paní má  

v průběhu války na Ukrajině poskytnutou dočasnou ochranu o kterou v souvislosti  

s konfliktem požádala a splňuje všechny potřebné podmínky. Speciální ochranu  

v souvislosti s válkou na Ukrajině v Evropské unii odstartovalo rozhodnutí Evropské komise 

2022/382, v ČR byl následně schválen tzv. Lex Ukrajina, tedy zákon č. 65/2022. Tato paní 

je plně soběstačná a je v seniorském věku. Využívá i možnost stravování u nás v zařízení, 

které si za pomoci Apoštolské církve Český Těšín hradí z vlastních prostředků. Úhrada za 
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ubytování je kompenzována pravidelně měsíčně z humanitární dávky prostřednictvím 

Ministerstva práce a sociálních věcí. 

IV. 

Výstupní informace o poskytovaných sociálních službách 

 

Výstupní informace o poskytovaných sociálních službách za rok 2022 jsou obsaženy 

v přílohách k této zprávě. 

 

4.1 Poskytovaná péče uživatelům pobytové služby DPS 

 

 DPS zajišťuje základní činnosti při poskytování sociálních služeb v rozsahu dle § 49 zák. 

č.108/2006 Sb., o sociálních službách. 

 Osobám pobírajícím příspěvek na péči zajišťuje úkony péče v rozsahu dle vyhl. 

č.505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách. 

 Zdravotní, ošetřovatelskou a rehabilitační péči zajišťuje zejména svými odborně 

způsobilými zaměstnanci a podle zvláštních právních předpisů. 

 S každým uživatelem služeb jsou klíčovými pracovníky zpracovávány individuální 

plány péče, ve kterých si uživatelé stanovují své cíle, a to buď sami, s pomocí 

klíčových pracovníků nebo rodiny. Tyto cíle si mohou kdykoliv měnit. 

 

Kulturně – společenská a aktivizační činnost 

 

 aktivní spolupráce s dobrovolníky z „Dobrovolnického centra ADRA“ Havířov (v roce 

2022 navštívilo 13 dobrovolníků prostřednictvím 246 návštěv uživatelů v průběhu 327,5 

hodin), 

 organizace pravidelných akcí: měsíční narozeninové sešlosti, činnost zájmové              

a keramické dílny, čtenářský, filmový a hudební klub, muzikoterapie, canisterapie, 

kavárnička, bohoslužby, 

 spolupráce s jinými poskytovateli sociálních služeb (výměna zkušeností, vzájemná 

setkávání seniorů): např. Domov seniorů Havířov, Nový domov Karviná, Dům Sv. 

Josefa v Ropici, Charita Český Těšín, Slezská diakonie, domovy seniorů z Polska  

(2 x Cieszyn, 1 x Ustroň), apod.  

 spolupráce s Albrechtovou střední školou Český Těšín, ZŠ Ostravská a MŠ Hornická 

Český Těšín, 

 pořádání dne otevřených dveří, 

 aktivní účast na dnech sociálních služeb (Český Těšín, Ustroň – Polsko), 

 pravidelné schůzky vedení organizace se samosprávou uživatelů,               

 pravidelná setkání s rodinnými příslušníky (2x v roce – neformální letní setkání v rámci 
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narozeninové sešlosti, koncem roku informace o činnosti DPS). 

 Spolupráce s KC Mojská – koncerty, přednášky a spolupráce v rámci Klubu seniorů. 

Je důležité, aby člověk neztrácel sociální kontakty a samostatnost, proto jsme dávali přednost 

přirozeným aktivitám a kladli důraz na udržování psychické pohody uživatelů v zařízení. Na 

fotografiích je zdokumentován život našich uživatelů postupně po jednotlivých měsících.   

 

leden 2022 

 Díky projektu Českého rozhlasu “Ježíškova vnoučata“ se povedlo splnit mnoho přání naším 

uživatelům. Jménem všech obdarovaných i nás zaměstnanců, jsme poděkovali autorům 

projektu, nezištným a štědrým dárcům, kteří udělali Vánoce zase opět o něco krásnější  

a radostnější. Vidět úsměv, rozzářené tváře a spokojenost našich uživatelů je pro nás 

zadostiučiněním a naplněním našeho poslání.  
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Únor 2022 

 Po dlouhé době se nám podařilo zorganizovat karnevalový ples! Tentokrát jsme sáhli do 

tradičního tématu a na světě byl "Pyžamový ples". 

Hlavním hřebem plesu bylo představení "Mrazík" v provedení zaměstnanců našeho domova. 

Do role Nastěnky se vtělila mzdová účetní, po jejím boku stál Ivan - aktivizační pracovnice, 

ořechy dokonale louskala zástupkyně ředitelky alias Marfuša, komparz zbojníků a "děvoček" 

fantasticky zvládly: pokladní, fyzioterapeutka a ekonomka. Roli Mrazika a Dědečka Hřibečka 

se zhostili vrátní a nakonec - všeobecný respekt si získala paní ředitelka v roli Baby Jagy! 

Všichni se skvěle bavili a hlavně - společně jsme si konečně užili karneval!. 

 

Březen 2022  

 

Náš domov stal místem dění Zimních olympijských her. Do programu byl zařazen i zahajovací 

ceremoniál skoro jako v Pekingu. A to v Pekingu určitě neměli všichni účastnicí takové 

slavnostní pohoštění, které nám připravil olympijský tým naší kuchyně. Všichni uživatelé se stali 

členy olympijského výboru, který měl za úkol ocenit nejlepšího sportovce. Olympijské disciplíny 

předváděli zaměstnanci domova. 
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Duben 2022 

 

Ve dnech 5. – 14. dubna 2022 se konala Velikonoční výstava a tím k nám zavítalo jaro. 

Uživatele připravovali výrobky o začátku roku a těšili se na to, kdy vykokne jarní sluníčko. 

Výstavku v mezidveří naproti vrátnici ocenili nejen rodinní příslušníci ale i ostatní návštěvníci 

domova.   
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Co je malé to je milé. A očividně je v tom kus pravdy! Ti maličcí nemuseli mluvit ani lidskou 

řeči, aby na každém kroku vyčarovali úsměv. Dne 18. dubna navštívili naše uživatele koťátka. 

 

Květen 2022 

V našem domově se podařilo splnit jedno obrovské přání naší uživatelce paní Edeltrud (97 

let). Ta často vyprávěla o výletech na Javorový vrch, na které chodívala, když ji to ještě 

zdraví dovolilo. Jejím velikým tajným přáním bylo ještě jednou se podívat na tuto krásnou 

Beskydskou horu. Netrvalo dlouho a našla se dárkyně paní Lenka, která byla ochotna toto 

přání 14. května 2022 naplnit. Nadšení paní Trudky bylo tak veliké, že ještě dlouho po návratu 

všem vyprávěla a do dnes vypráví jaký měla nádherný zážitek. 
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Po dlouhé době jsme opět byli pozváni představiteli sdružení Tradičních Lidových 

Uměleckých Řemesel na „Medzinárodné stretnutie ľudových remeselníkov“ v Piešťanech na 

Slovensku. Přípravy se konaly už několik měsíců a výsledkem byl překrásný stánek, který  

v Piešťanech prezentoval naše zařízení. Senioři a zaměstnanci se s námi rozloučili, jak se patři, 

a vydali jsme se na cestu. Mezi dalšími 180-ti stánky profesionálních řemeslníků se náš stánek 

těšil velkému zájmu jak místních a lázeňských hostů tak i turistů z různých zemí. 

 

 

 

Červen 2022 

Letní slavnost „Zlatý mikrofon“ ovládla zahradu CSS. Jsme rádi, že se s námi bavili jak senioři  

a jejich rodiny, vedení města a městských organizací, tak i pozvaní hosté ze spřátelených 

domovů z regionu i zahraničí. Pomyslný festival písničky "Zlatý mikrofon" hostil spoustu 

hudebních hvězd, do kterých se vtělili jak uživatelé, tak i zaměstnanci na čele s vedením. 

Personál se postaral o přípravu akce, pohodlí i výborné pohoštění seniorů a všech hostů. 

všech hostů. 
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Červenec 2022 

Ve spolupráci se Střediskem volného času AMOS jsme zorganizovali akci „KINO S BABIČKOU“, 

na kterou dorazily děti ze všech koutů našeho města. Promítal se film starý přes 80 let ale stále 

atraktivní i pro nejmladší generaci – klasická pohádka Disney „Sněhurka a sedm trpaslíků“. 

Jak v pravém kině, byl popcorn i křupky a nápoj s brčkem. Na děti navíc čekaly pohodlné 

pelíšky na zemi a po projekci si odnesly sladké odměny. 
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Srpen 2022 

Ani tropické teploty nám nezabránily si od srdce zazpívat s naší těšínskou "Cimbálovkou" 

Slezan. Uživatelé domova prožili nádherný zážitek a krásné, ač velmi horké odpoledne. 

 

Září 2022 

První zastávka po příjezdu Mirka Etzlera do Českého Těšína patřila opět klientům našeho 

Centra sociálních služeb. Milé povídání se neslo v duchu vzpomínek, které doprovázely 

úsměvy a dobrá nálada. Mirek už teď plánuje, že příště přijede s kamarádem Jirkou Štréblem 

(M. Knoblochem z Ulice) a připraví všem v Centru pořádnou gulášovou party. 
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Říjen 2022 

Proč se zlobit na počasí, když se můžeme krásně pobavit u Člověče nezlob se! Během 

dnešního dopoledne byl v prostorech CSS rozpoután boj o nejlepšího hráče v této hře. Mezi 

účastníky byli zástupci ze všech tří pater, a přestože se jednalo převážně o dámské 

osazenstvo, náš jediný mužský zástupce se toho nezalekl a odvážně vstoupil do pomyslného 

ringu. Nejprve proběhla vyřazovací kola, ze kterých postoupily čtyři dámy do finále. Vše 

probíhalo v rámci fair play, v dobré náladě a v salvách smíchu. 
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Listopad 2022 

Těsně před první adventní neděli jsme v Domově mohli opět hostit dvě úžasné dámy. 

Sponzorují nám projekt na téma: „Děláme radost druhým“. V takto krásném dopoledni jsme 

opět mohli vyplnit volný čas našim uživatelům. Pod rukama profesionální fotografky paní 

Gabriely a profesionální vizážistky paní Lucky, se dvě dámy staly Popelkami. V roce 2022 to 

byla paní Zośka a Halinka. 
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Konečně jsme se opět dočkali a mohli jsme tak po delší, kovidem vynucené pauze, připravit 

naši tradiční předvánoční výstavu prací zájmových dílen zařízení sociálních služeb ve dnech 

24. – 25. listopadu 2022. Kromě našich klientů se ve vstupní hale Centra sociálních služeb sešli  

i zástupci vedení města, ze spřátelených zařízení nejen z Českého Těšína, ale také z Polska  

a Slovenska. Vzácným hostem, jenž přišel navodit tu správnou adventní náladu, byl zpěvák 

Petr Bende.      
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Prosinec 2022 

Krásný adventní čas nám pomohli vyplnit děti ze ZŠ Ostravská, které si pro naše seniory 

připravily pohodové kreativní dopoledne na téma Vánoc. S milou pozorností nás navštívili 

také těšínští HC Wolves a mnoho dárků jsme obdrželi rovněž od Ježíškových vnoučat. Na 

narozeninovou sešlost nám dorazili zazpívat koledy zpěváci z KC Mojská. Chodbami se 

nezadržitelně linula libá vůně cukroví, které si uživatelé sami napekli. Na každém patře 

samozřejmě nemohl chybět ani stromeček, který v nás navodil tu správnou atmosféru 

očekávání, jíž si každý z dětství pamatujeme. A nakonec jsme se dočkali i skvělé 

štědrovečerní večeře. 
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4.2 Předmětem hlavní činnosti terénních sociálních služeb je: 
 

 zajišťování sociálních služeb v rozsahu dle § 40 zák. č.108/2006 Sb., o sociálních 

službách, tj. – pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při 

osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo 

pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím, 

 šetření sociální situace uživatelů v terénu, 

 terénní pečovatelská služba na území města Český Těšín a v domě s malometrážními 

byty na ul. Kysucká 8 a 10, 

 základní sociální poradenství. 

 

V. 

Zaměstnanci příspěvkové organizace 
  

5.1 Účast zaměstnanců na významnějších vzdělávacích akcích 
 

 pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci se vzdělávali v rámci povinných 

kurzů, akreditovaných MPSV v délce 24 hodin/rok, v souladu se zákonem o sociálních 

službách, 

 mnohá ze školení proběhla formou on-line, ale počet hodin potřebný ke splnění 

zákonné povinnosti byl dodržen, 

 v rámci absolvování výše uvedeného počtu hodin se účastnili ještě školících akcí 

zaměřených na poskytování sociálních služeb a dále odborných stáží u jiných 

poskytovatelů sociálních služeb, 

 v roce 2022 byly organizovány pro zaměstnance v přímé péči supervizní setkání            

a dále k řešení problematiky poskytování sociálních služeb na konkrétních 

pracovištích přispívaly pravidelné schůzky metodika sociálních služeb se zaměstnanci 

přímé péče vč. opakování problematiky zavádění standardů kvality sociálních služeb 

do praxe. 

Tabulka č. 9 

Počet hodin vzdělávacích aktivit všech zaměstnanců v roce 2022 hod. 

Akreditované kurzy 1 217 

Stáže 0 

Školicí akce 307 

Ostatní vzdělávání 44 

Účast na konferenci/kongresu 38 

Supervize 98 

Celkem 1 704 
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5.2 Statistické údaje o zaměstnancích organizace 

 

V průběhu roku 2022 jsme zaznamenali vzhledem k vysoké nemocnosti personálu kuchyně 

způsobené dlouhodobým přetížením pokles teplých večeří pro uživatele pobytové sociální 

služby Domov pro seniory. Navýšením pracovního místa se zkvalitnilo poskytování základní 

fyziologické potřeby uživatelům prostřednictvím kvalifikovaných sil a nemusely se čerpat 

mzdové prostředky na nekvalifikované pracovníky DPP. 

 Vzhledem k pracovní náročnosti, vytíženosti a předdůchodového věku většiny zaměstnanců 

stravovacího provozu, a s tím souvisejících vysokých absencí z důvodu nemoci byla potřeba 

posílit pracovní tým této sekce. Sestava uživatelů domova pro seniory se oproti minulým létům 

změnila. Jejich potřeby narůstají i z důvodu náročnosti na větší počet druhů diet (přibývají  

i uživatelé s civilizačními nemocemi jako je celiakie, cukrovka apod.). Dále také přibývá 

uživatelů, kteří vyžadují individuální stravu jako jsou například vegetariáni. Individuální přístup  

k uživatelům sociálních služeb je zakotven také v metodice ministerstva práce a sociálních 

věcí. 

Pro zajištění kvality poskytování přímé obslužné péče a dodržování standardů kvality 

sociálních služeb se 1.1.2022 navýšil počet pracovních úvazků u zaměstnanců poskytujících 

přímou péči v útvaru obslužné a ošetřovatelské péče domova pro seniory o 2 pracovníky 

v sociálních službách, 2 pracovní úvazky na pozici všeobecná sestra a 2 pracovní úvazky na 

pozici praktická sestra. K navýšení počtu pracovníků organizace přistoupila i na základě 

výstupu z provedeného odborného auditu týkajícího se optimalizace počtu pracovníků 

v přímé péči, vedení ošetřovatelské dokumentace a vykazování péče na zdravotní 

pojišťovny, a to odbornou firmou CURATIO EDUCATION s.r.o. Brno. 

 

Navýšením dvou úvazků všeobecných sester a dvou úvazků praktických sester umožnilo 

plánovat směny zdravotnických pracovníků pravidelně od pondělí do neděle, s plným 

časovým snímkem dne, včetně indikovaných a následně vykázaných zdravotních výkonů     

na zdravotní pojišťovny, s dopadem do zvýšení celkových výnosů organizace a následně          

i pokrytí prostředků na platy zdravotnických pracovníků. 

V minulých letech pokrývali úhrady ze zdravotních pojišťoven kolem 62 % mzdových nákladů 

všeobecných sester v CSS. Navýšením jejich počtu o 2 osoby a převodem 2 PSS na pozice 

praktických sester, které poskytují zdravotní úkony pod odborným dohledem všeobecných 

sester, došlo ke zvýšení vykazování úkonů na zdravotní pojišťovny. Současně se podíl 

mzdových nákladů zdravotnických pracovníků na úhradách zdravotních pojišťoven dle 

našeho propočtu zvedl až na 80 %. 
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Schéma č.1 

 

 

V organizaci pracovalo k 31.12.2022 celkem 13 % mužů, což je 15 osob a 87 % žen, tedy 102 

osob. Tyto počty jsou včetně zaměstnanců pracujících na dohodu o provedení práce, 

pracovníci probační a mediační služby, pracovníci externího subjektu poskytujícího úklidové 

práce a praktikanti (viz graf č. 10). 

    Zaměstnanci – podíl mužů a žen (graf č. 10) 

 

Nejpočetnější věkovou skupinou zaměstnanců organizace k 31.12.2021 jsou osoby ve věku 50 

až 59 let (30 %) 35 osob, druhá nejpočetnější skupina je ve věku 40 až 49 let (28 %) 33 osob  

a nejméně zastoupenou skupinou jsou zaměstnanci ve věku do 19 let (4 %) 5 osob. Ve velké 

míře je zastoupená věková kategorie nad 60 let, a to 19 % tedy 22 osob. Procentuální  

a početní informace jsou přehledně zobrazeny v grafu č. 11 a tabulce č. 10. 
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 Věkové skupiny zaměstnanců (graf č. 11) 

 

 

Tabulka č. 10 

Věková pásma Počet zaměstnanců 

do 19 5 

20–29 11 

30–39 11 

40–49 33 

50–59 35 

od 60 22 
 

 

Důležitým faktorem je také vzdělání zaměstnanců, které je znázorněno v grafu č. 12                 

a tabulce č. 11. Největší skupinu tvoří zaměstnanci se středním vzděláním odborným a 

s maturitou – 74 osob, což představuje 63 % z celkového počtu zaměstnanců. Vysokoškolské 

vzdělání má 10 % zaměstnanců, tedy 11 osob. Do skupiny nezadáno jsou započítaní 

pracovníci probační a mediační služby, pracovníci externího subjektu poskytujícího úklidové 

práce a praktikanti, kdy do systému není zadáváno jejich vzdělání. Do systému byli vsazení 

z důvodu nutnosti zaznamenávání provádění testů na COVID_19. 

 

Vzdělání zaměstnanců (graf č. 12) 
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Tabulka č. 11 

Dosažené vzdělání Počet zaměstnanců

Střední odborné 37

Střední s maturitou 37

Magisterské 9

Bakalářské 3

Vyšší odborné 2

Základní 1

Nezadáno 28  
 

 

 

VI. 

Projekty 

 

 CSS pokračovalo v partnerství s Albrechtovou střední školou Český Těšín. Předmětem 

partnerství je spolupráce obou organizací za účelem zajištění vzájemné pomoci                

při uskutečňování společných aktivit a spolupráce na zajímavých projektech                       

a činnostech. Cílem je udržení navázané dlouhodobé spolupráce mezi oběma 

organizacemi a vybudování kladného vztahu mezi seniory a studenty.  

 Charitativní projekt Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata 

Ježíškova vnoučata jsou projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, který propojuje 

osamocené lidi v domovech a dalších státních i nestátních zařízeních či 

pečovatelských a sociálních službách pro seniory (dále „domovy“) s dárci, kteří se 

rozhodnou jim na vlastní náklady splnit přání nebo poskytnout věcný dar. 

CSS se zapojilo do pátého ročníku tohoto projektu, kdy bylo splněno celkem 16 

osobních přání uživatelům domova (např. křeslo ušák, sada skleniček, ošetřovatelský 

vak, hra Zázraky přírody, motomed na ruce a nohy, holící strojek, zahradní houpačka, 

hmatová hra, klec pro ptáčky, žolíkovi karty…). Dárky byly předávány jak osobně 

samotnými dárci, tak i prostřednictvím doručovacích společností (v tomto případě 

dárky za dárce předávalo vedení organizace. Posílání dárku řešili dárci z důvodu, že 

pocházejí ze vzdálenější části republiky (Praha, Litomyšl, Pardubice, Brno, Opava…) 

Určitě se zúčastníme i v následujících ročnících. 
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 Dotační program Výzva č. 101 – Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou 

účinností (SC 6.1 REACT-EU v rámci IROP 2014-2020). 

Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem pro místní rozvoj č.j. 

26406/2022-55/1 ze dne 21.4.2022 byla naší organizaci Centru sociálních služeb Český 

Těšín poskytnuta účelově určená dotace, a to ve výši 2 700 000 Kč se spoluúčasti 

zřizovatele ve výši 30 000 Kč na financování „Pořízení služebních vozidel a nezbytného 

vybavení pro pečovatelskou službu Centra sociálních služeb Český Těšín příspěvková 

organizace“. Dne 15.12.2022 byly podepsány smlouvy s dodavatelem služebních 

vozidel AUTOBON GROUP, a.s., které byly neprodleně zadané do výroby. Tyto vozidla 

budou dodány v průběhu měsíce března roku 2023. Celkem tedy budou 

prostřednictvím dotace pro pečovatelskou službu pořízeny tři nízkoemisní vozidla. Dva 

vozidla (TOYOTA YARIS) budou sloužit na přepravu pracovníků v sociálních službách 

k provádění přímé péče u uživatelů bydlících v Českém Těšíně a oblastech spadajících 

do jeho působnosti a jedno vozidlo (TOYOTA PROACE CITY EV) na rozvoz obědů. Dále 

budou z dotace pořízeny dvě počítačové sestavy a kompenzační pomůcky pro 

snadnější poskytování péče v terénu. 

 

 

 

VII. 

Ekonomické ukazatele 

 

7.1 Hospodaření organizace 

 

Hospodaření organizace za rok 2022 skončilo ziskem ve výši 140 999 Kč, z toho zisk 

z hlavní činnosti činil 32 937 Kč a zisk z hospodářské činnosti ve výši 67 123 Kč. 

Náklady na hospodářskou činnost tvořily: 

 spotřeba potravin 242 282 Kč,  

 energie 42 991 Kč, 

 prostředky na platy vč. zákonného pojištění zaměstnanců kuchyně  

a půjčovny kompenzačních pomůcek ve výši 128 430 Kč, 

 odpisy majetku používaného v rámci hospodářské činnosti ve výši  



37 

 

8 404 Kč. 

Tyto náklady byly pokryty tržbami: 

 ze stravování cizích strávníků 506 581 Kč, 

 z pronájmu nebytových prostor (kadeřnictví, místnost trafostanice)  

a činnosti půjčovny kompenzačních pomůcek ve výši 23 588 Kč. 

 

K 31. 12. 2022 byl fyzický stav zaměstnanců v organizaci celkem 78 osob s uzavřenými 

pracovními smlouvami, z toho bylo pracovních úvazků 76,70 v souladu s organizační 

strukturou. Skutečný průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2022 činil 77,32 

osob.  

 

Na průběžné řešení absence vzniklé neplánovanými nemocenskými, zástupy                   

za mateřské dovolené a čerpáním řádné dovolené zaměstnanců, zejména v útvarech 

poskytujících přímou péči o uživatele domova pro seniory a v terénních službách byly 

v průběhu roku ještě uzavírány postupně krátkodobé pracovní smlouvy na dobu určitou 

a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. 

 

Povinný podíl osob se zdravotním postižením byl 4 % a činil 3,09 osob. V organizaci byly 

zaměstnány 4 osoby se zdravotním postižením s celkovým úvazkem 3,47.  

 

Objem prostředků na platy (HLČ) byl hrazen z jiných zdrojů než od zřizovatele. Jeho výše 

31 300 000 Kč, schválena Radou města Český Těšín jejím usn. č. 57/2./RM ze dne         

15.12.2022 byla dodržena.  

 

Z celkového objemu prostředků na platy HLČ+HOČ+DPN za rok 2022 ve výši 31 395 014 

Kč bylo hrazeno: 

 9 061 000 Kč z účelové dotace MSK – kapitola 313. 

 

Dále bylo dosaženo:         Kč 

 

Položka 
Skutečnost 

2020 

Skutečnost 

2021 

Skutečnost 

2022 

Průměrný výdělek v Kč/zaměstnance 31 153 35 280 33 915 

    

Čerpání fondu odměn v Kč 140 000 70 000 0 

Náhrady platů za nemocenskou v Kč 366 989 289 986 431 715 
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      Příspěvky na provoz 

 

 Schválený neinvestiční finanční příspěvek zřizovatele pro rok 2022 činil 16 652 699 Kč 

(dle usn. č. 105/2./RM ze dne 1.12.2022).  

 Na základě žádosti organizace o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského 

kraje na poskytování sociálních služeb byla přiznána organizaci účelová dotace: 

 na domov pro seniory ve výši 6 615 000 Kč,          

 na pečovatelskou službu ve výši 2 446 000 Kč. 

 

 vývoj v oblasti účelových dotací poskytovaných MPSV/MSK: 

tis. Kč 

Druh soc. služby 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Domov              

pro seniory 
3 340 4 222 5 035 5 557  6 235 7 566 6 615  

Pečovatelská 

služba  
640 910 1 065 1 340 1 536 2 022 2 446 

Celkem 3 980 5 132 6 100 6 897 7 771 9 588 9 061 

 

 

 Organizace hospodařila v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními 

organizačními směrnicemi, které byly průběžně dle potřeby v průběhu roku 2022 

aktualizovány. 

 Celkový vývoj v ekonomické oblasti je obsahem „Zprávy o hospodaření 

příspěvkové organizace za období r. 2022“, kterou CSS předkládá každoročně 

zřizovateli k projednání. 

 

7.2 Audit účetní závěrky a činnost kontrolních orgánů 

 Audit účetní závěrky 

 

V prosinci 2022 byl uzavřen audit účetní závěrky organizace za rok 2021, který byl 

proveden nezávislým auditorem Finaudit Třinec, s.r.o.. V průběhu auditu nebyla 

zjištěna žádná významná rizika, která by ovlivnila oblast vykazování majetku                 

a hospodaření příspěvkové organizace. 

 

 Veřejnosprávní kontroly prováděné zřizovatelem 

 

V průběhu roku 2022 byla zřizovatelem provedena veřejnosprávní kontrola, která byla 

zahájena dne 12.10.2022 předložením Pověření ke kontrole č. 04/2022/IA, vystaveným 

dne 11.10.2022 starostkou města, jako vedoucí kontrolního orgánu. Předmětem 
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kontroly byly zápisy z jiných kontrol, kontrola vybraných účetních oblastí, kontrola 

funkčnosti zavedeného kontrolního systému, kontrola hospodaření s finančními 

prostředky zřizovatele, kontrola veřejných zakázek a kontrola pokladních dokladů. 

Veškeré nedostatky zjištěné veřejnosprávní kontrolou byly odstraněny buď v průběhu 

samotné kontroly, nebo ihned po jejím ukončení a organizace bude postupovat dle 

navrhovaných doporučení. 

 

 Jiné veřejnosprávní kontroly 

 

Dne 27.5.2022 byla zahájená kontrola Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského 

kraje se sídlem v Ostravě předložením služebního průkazu č. 4040 kontrolující MUDr. 

Marií Bastlovou. Předmětem kontroly bylo odebrání vzorků a stěrů pro měření 

provedeno postupem dle SOP 213/04 digitálním teploměrem, kontrola zdravotních 

průkazů přítomných zaměstnanců stravovacího provozu, kontrola stavebně 

technického stavu, větrání, zda nedochází ke křížení jednotlivých úseků prostor 

kuchyně, vybavení jednotlivých úseků, správné uložení jednotlivých potravin a jejich 

data trvanlivosti, kontrola uchovávání hotových pokrmů, zpracování a evidence 

HACCP, sociální zázemí personálu kuchyně, čistící a dezinfekční řád a jeho 

dodržování, nakládání s odpady a označení a vyvěšení seznamu alergenů v jídelně. 

Provedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

 

Dne 7.9.2022 byla zahájena kontrola z Oblastního inspektorátu práce pro 

Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj předložením průkazu inspektora č. 001565 

inspektorkou Mgr. Bc. Petrou Vrtalovou. Ukončení kontroly proběhlo dne 13.10.2022. 

Kontrolované období bylo od 1.1.2020 do 7.9.2022. Předmětem kontroly bylo 

dodržování povinností v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci 

práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením zejména na povinnosti na úseku 

rovného zacházení, vytváření příznivých pracovních podmínek a zákazu diskriminace. 

Součástí kontroly bylo také dotazování celkem 10 zaměstnanců, u kterých v době 

kontroly trval pracovní poměr s kontrolovanou osobou a nebyli v době kontroly 

v dočasné pracovní neschopnosti. Z předmětného dotazování nevyplynulo, že by 

docházelo k porušování právní předpisů týkajících se rovného zacházení, vytváření 

příznivých pracovních podmínek a zákazu diskriminace. Kontrolou nebyly zjištěny 

žádné nedostatky. 
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 Vnitřní kontrolní systém 

 

V organizaci je zaveden vnitřní kontrolní systém organizační směrnicí č.2/2014 – Systém 

finanční kontroly, a to s účinností od 01. 01. 2014, dle kterého jsou přijímána opatření 

k odstranění nedostatků z kontrolních zjištění. Řídící kontrolu zabezpečují příkazce 

operace, správce rozpočtu, hlavní účetní a odpovědní vedoucí zaměstnanci. Systém 

kontrol je průběžně aktualizován dle aktuální situace. 

 

xxx 

 

VIII. 

Sponzoři 

Zde jsou všichni, kteří nám prokázali dobrou vůli a věnovali zdarma: roušky, látky, dezinfekce, 

teploměry, štíty, respirátory, čisticí prostředky a spousty dobrot a ovoce. Pomohli nám 

zvládnout nejtěžší chvíle v době pandemie v roce 2022. Někteří dárci nechtěli být jmenování. 

 

MUDr. Ludmila Kalužová 

p. Dagmar Gojová 

p. Věra Bartošová 

p. Magdalena Fierlová 

Ing. Martin Maloch 

MUDr. Roman Kufa 

Ing. Marek Kufa 

p. Miluše Čmielová 

Ing. Januš Foltyn 

 

Mezi naše velké a stabilní sponzory a dárce patří všichni níže uvedení. 
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Zpracoval: Ing Pindejová K., ředitelka a Mgr. Bc. Ďurčeková J. 

V Českém Těšíně 15. 3. 2023 

 

 

Přílohy: 

Výstupní informace o poskytované sociální službě za rok 2022: 

a) Domov pro seniory 

b) Pečovatelská služba 


