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Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace, bylo zřízeno jako příspěvková 
organizace k 1. 4. 2009 ze stávající organizační složky. Zřizovatelem je Město Tišnov.  Od 1. 
1. 2016 vešel v platnost dodatek č. 1 zřizovací listiny, v němž se upravuje předmět činnosti 
příspěvkové organizace 

1. Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Tišnov je: 

• poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách ve znění pozdějších předpisů, včetně služeb fakultativních; 

• správa domů s pečovatelskou službou (dále DPS) včetně úklidu a údržby; 
• hospodaření s nebytovými prostory včetně jejich pronájmu; 
• hospodaření s byty včetně jejich pronájmu.  

2. Příspěvková organizace při naplňování svého hlavního účelu může zajišťovat kulturně 
společenskou a zájmovou činnost tišnovským seniorům a osobám se zdravotním 
postižením, v zájmu zachování a rozvoje jejich schopností a zapojení do společenského 
života. 

3. Příspěvková organizace zajišťuje pro tišnovské seniory a osoby se zdravotním postižením 
silniční motorovou dopravu (do 9 osob) pro odvoz k lékaři, do nemocnice, na úřady apod. 

4. Příspěvková organizace může vykazovat další hospodářskou činnost v souladu se 
zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

V roce 2019 změnila organizace statutárního zástupce. 
Do 31.1.2019 byla statutárním zástupcem Ing. Mgr. Jana Wildová. 
Od 1.2 do 28.2.2019 byl pověřen vedením Mgr. Michal Kudláček, Dis. 
Od 1.3.2020 je statutárním zástupcem PhDr. Jana Hutařová.  

V roce 2019 změnila organizace z praktických důvodů e-mailové kontakty. Místo jmen je 
nově v adrese pracovní funkce, např. reditel@css-tisnov.cz, ucetni@css-tisnov.cz …..při 
změně zaměstnance není třeba měnit adresu. 

V tomto roce byl také změněn vzhled a struktura webových stránek www.css-tisnov.cz. 

Struktura byla rozčleněna podle základních oblastí naší činnosti. Na část ubytování, péče o 
klienty a pořádané akce.  

 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 

mailto:reditel@css-tisnov.cz
mailto:ucetni@css-tisnov.cz
http://www.css-tisnov.cz/
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CSS Tišnov má svěřeno městem Tišnov 205 bytů zvláštního určení. Bytové domy na ulici 
Králova a K Čimperku známé pod označením Penzion nejsou sice zařízením sociálních služeb 
podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, avšak v rámci služeb mají důležitou a 
nezastupitelnou úlohu. Umožňují žít seniorovi, či zdravotně postiženému ve svém soukromí, 
zařídit si byt vlastním nábytkem a organizovat si život podle svých představ, a současně mít 
možnost společenského kontaktu a zajištění péče o svou osobu.  

V listopadu 2019 byla změněna Pravidla pro poskytování nájmů v těchto domech. Pořadníky 
jsou již sestavovány podle bytové a sociální potřebnosti žadatelů, bodově odhodnocen je i 
věk, či trvalý pobyt v městě Tišnově. Již nerozhoduje datum podání žádosti. Nyní jsou 
Penziony Králova a K Čimperku určeny především k ubytování seniorů a zdravotně 
postižených občanů, kteří potřebují pomoc s běžnými domácími pracemi, či s některými 
úkony péče o svou osobu. Je zde k dispozici pečovatelská služba, v místě praktický lékař, 
obchod s potravinami, kadeřnice, rehabilitace. Všechny domy jsou bezbariérové. Nabízíme i 
možnost společensko-kulturního vyžití zaměřeného na seniory. 

 

PENZION KRÁLOVA 

Celý areál penzionu Králova 1742 je tvořen čtyřmi objekty A, B, C, D a spojovací chodbou E 
Objekty A, C, D slouží k ubytování klientů.  

Je zde 145 bytových jednotek, z toho 118 bytů 1+kk (průměrná velikost 22,5m2) a 27 bytů 
2+kk (průměrná velikost 44m2 - 56,5m2).  

Výše nájemného včetně služeb byla v roce 2019 od 3000 Kč do 4100 Kč pro 1+kk, 5500 Kč až 
6500 Kč pro 2+kk. Do služeb je zahrnuta záloha na studenou a teplou vodu, teplo, elektřina 
ve společných prostorách, úklid společných prostor, provoz výtahů a poplatek za společnou 
televizní anténu. Ostatní služby jako je využití společné prádelny, koupelny si hradí obyvatelé 
individuálně. 

V roce 2019 bylo na Králové uvolněno 17 a nově obsazeno 16 bytů (z toho pouze 1 
dvojgarsonka). Jeden byt je stále vázán notářstvím, kvůli neskončenému dědickému řízení. 

Objekt B je objektem pro zajištění technického zázemí areálu Penzionu. V této budově najdete 
sídlo příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Tišnov – tzn. kancelář ředitelky CSS, 
vedoucí pečovatelské služby, zázemí pečovatelek a správu bytů.  

2. UBYTOVÁNÍ 



Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace 
 Králova 1742, 666 01 Tišnov 

 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019 

 
5 

Velkým bonusem ubytování v Penzionu Králova  je i přítomnost dalších služeb přímo 
v areálu. Je zde pedikúra, ordinace praktického lékaře, jídelna, knihovna, kondiční tělocvična, 
rehabilitace, kadeřnictví. Pro zájemce je zde kaple. Od 16hod do 17hod je přístupná pro 
společnou modlitbu. V sobotu a neděli probíhají mše. 

V objektu C je prodejna s potravinami a drogerií. 
 
 

PENZION K ČIMPERKU  

 
Penzion na ulici K Čimperku č.p.1812 a 1813 jsou dva třípodlažní, samostatně stojící 
ubytovací objekty. 

Celkem je zde 60 bytových jednotek, z toho 43 bytů 1+kk (průměrná velikost 32,5m2) a 17 
bytových jednotek 2+kk (průměrná velikost 45m2). 

Výše nájemného včetně služeb byla v roce 2019 cca 3000 Kč pro 1+kk a 4500Kč pro 2+kk. Do 
služeb je zahrnuta záloha na studenou a teplou vodu, na teplo, dále elektřina ve společných 
prostorách, úklid společných prostor, provoz výtahů. Obyvatelé si dále individuálně hradí 
spotřebovanou elektřinu. V obou domech jsou nájemníkům k dispozici společné prádelny, 
vybavené automatickými pračkami, koupelny a místnosti pro umístění kol. 

V roce 2019 byly Na Čimperku uvolněny a nově obsazeny 4 byty (z toho pouze 1 
dvojgarsonka) 

 

Celkem bylo v roce 2019 podáno 79 žádostí o ubytování z toho 15 žadatelů nebylo 
zařazeno do pořadníku z důvodu nevyhovujícího zdravotního stavu. 

Nově obsazeno bylo 20 bytů. 
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CSS Tišnov provozuje pečovatelskou službu podle §40 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních 
službách. Je zařazena v základní síti sociálních služeb Jihomoravského kraje a byla 
poskytována na základě pověření pro rok 2019. 

Posláním pečovatelské služby je poskytovat pomoc a podporu osobám v nepříznivé životní 
situaci, umožnit jim žít co nejdéle běžným a důstojným životem ve vlastním přirozeném 
prostředí, podporovat jejich soběstačnost a respektovat jejich svobodnou vůli. 

Pečovatelská služba byla uživatelům poskytována v domech s byty zvláštního určení ve 
sjednaných časech a byla dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu (včetně víkendů a svátků). 
Ve stejném režimu je služba od 1.1.2019 dostupná ve všech domácnostech na území města 
Tišnova a také v domácnostech ve všech obcích Tišnovska v závislosti na aktuální kapacitě 
služby. 

V roce 2019 nastala změna i v cílové skupině. Nyní je poskytována všem osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění (včetně psychického 
onemocnění) nebo zdravotního postižení (fyzického, mentálního i smyslového) a rodinám s 
dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Převážně však zůstali našimi 
uživateli senioři. 

Počet klientů  

• Mužů     79 
• Žen        190  

 
Průměrný věk klienta pečovatelské služby byl 79let 

 
 

ČINNOSTI PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 

Činnost pečovatelské služby je financována z dotací (podle §105 JMK, podle §101 MPSV), 
z povinného podílu obcí, z příspěvku zřizovatele a z úhrad od uživatelů. 

Pečovatelská služba zajišťuje všechny základní činnosti uvedené ve vyhlášce č. 505/2006 Sb. 
v platném znění, kam patří pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc 
při osobní hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění 
chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Sazba 
základních úkonů pro uživatele pečovatelské služby byla až do prosince stejná jako 
v předchozích letech tj. 100,- Kč za hodinu. Od 1.12.2019 byla zvýšena na 130,- Kč za hodinu, 

3. PÉČE O KLIENTY 
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donáška oběda v DPS 8 Kč a od prosince10Kč. Praní a žehlení prádla se z 60 Kč/kg zvýšilo od 
prosince na 70Kč/kg.   

PŘÍJMY OD UŽIVATELŮ PODLE ÚKONŮ 

 
Úkon Příjem 

pomoc při prostorové orientaci 313 723,47 Kč 

běžný úklid a údržba domácnosti 309 341,07 Kč 

dovážka oběda v Tišnově 301 275,00 Kč 

příprava a podání jídla a pití 179 561,94 Kč 

dovážka oběda mimo Tišnov 137 580,00 Kč 

běžné nákupy a pochůzky 104 585,92 Kč 

pomoc při oblékání a svlékání 86 067,17 Kč 

pomoc při úkonech osobní hygieny 83 266,12 Kč 

pomoc při přípravě jídla a pití 70 129,83 Kč 

praní a žehlení osobního prádla 65 988,20 Kč 
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DOVÁŽKA OBĚDŮ 

Pečovatelská služba zajišťuje také dovážku obědů, která coby sociální služba podporuje 
soběstačnost seniorů. Často právě teplé jídlo poskytované denně umožní setrvat uživateli 
služby v přirozeném domácím prostředí, přičemž komerční služby, které by v potřebné 
kvalitě byly schopné rozvozu tolika obědů, zde neexistují. 

Klienti mají na výběr ze tří jídel, z nichž jedním je diabetická dieta, druhou možností šetřící 
dieta a třetí variantou strava normální.   

CSS Tišnov provádělo v roce 2019 v rámci pečovatelské služby rozvážku obědů v obcích 
Hradčany, Předklášteří, Březina a Vohančice. V Tišnově se obědy rozvážely také v části Jamné 
a Hájku. Platba za dovážku oběda v Tišnově byla 15 Kč, za dovážku mimo Tišnov 20 Kč.  V roce 
2019 přispívalo Město Tišnov a okolní obce na každé dovezené jídlo 5,- Kč (celkem 137 094,-
Kč) z dotací bylo poskytnuto na každé dovezené jídlo asi 19,-Kč (celkem 396 766,- Kč). Zde je 
vidět, že dovoz obědů je velmi nákladný, je dotovaný od obcí i od státu a je tedy důležité, aby 
tuto službu využívali jen potřební, kteří nejsou již schopni si zajistit stravu jinak. 

 

V listopadu roku 2019 pořizovala pečovatelská služba automobil Peugot Rifter Active. 
Nákup tohoto automobilu by měl být z 95 % hrazen z Integrovaného regionálního 
operačního programu. 
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V průběhu celého roku se pořádaly pro seniory různé společenské, kulturní a další akce, které 
umožňují seniorům aktivně užívat života a rozvíjet společenské kontakty. Tyto činnosti byly 
v roce 2019 organizovány pro seniory nejen z Penzionu, ale i z Tišnova. 

Zajištění akcí (organizace, doprovod apod.) je pro seniory bezplatné. Ostatní náklady, jako je 
jízdné, vstupné do památek nebo muzeí, si senioři hradí sami. Akce jsou neziskové.  

Pro veřejnost méně viditelné, ale o to důležitější pro rozvoj nebo udržení schopností seniorů, 
jsou pravidelné aktivity. Ranní cvičení se koná třikrát týdně v tělocvičně a účastní se jej vždy 
zhruba 10 seniorů. Cviky jsou přiměřené možnostem účastníků a slouží zejména k protažení 
a k udržení tělesné kondice. Většina cviků probíhá vsedě. Jednou týdně probíhá v knihovně 
trénink paměti. Ten je velmi oblíbený, účastní se ho až 15 klientů. Občas, např. jedno za měsíc, 
probíhaly hudební odpoledne pro místní obyvatele z Penzionu, kde se sešli a zazpívali si. Část 
roku probíhaly páteční dílničky.  Při pěkném počasí byly společné procházky přírodou. 
Dvakrát týdně fungovala místní knihovna. 

Od poloviny října již nebyla přítomna kulturní pracovnice, z důvodu mateřství. Z tohoto 
důvodu byla pravidelná kulturní a aktivizační činnost pro seniory omezena.  

 

PŘEHLED AKCÍ V ROCE 2019 

 Akce Termín Počet lidí 

Plavání Plavání ve Wellnes Kuřim 14krát 20 (průměrně) 

Zájezdy Exkurze do vily Tugendhat 14.2.2019 17 

 Exkurze do vily Tugendhat 5.3.2019 19 

 Údolím Chlébského potoka a PR Ploník 19.3.2019 23 

 Koniklece – Malhostovická pecka 27.3.2019 6 

 Punkevní jeskyně Moravského krasu 4.4.2019 44 

 Velikonoce na zámku Lysice 18.4.2019 46 

 Flóra Olomouc 25.4.2019 36 

 Jeskyně Blanických rytířů 9.5.2019 22 

 Dalešická přehrada, pivovar Dalešice 24.6.2019 45 

 Zájezd na Tři studně 11.7.2019 23 

 Exkurze do úpravny vody Švařec 22.8.2019 33 

 Znojmo – za památkovou rezervací 12.9.2019 35 

 Prohlídka hradu Veveří a plavba lodí 19.9.2019 44 

 Exkurze do vily Tugendhat 15.11.2019 13 

 Prohlídka hradu Špilberk 28.11.2019 22 

4. AKCE PRO SENIORY 
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Zábavy Maškarní puntíkovaná zábava 28.2.2019 60 

 Hodová zábava 26.9.2019 55 

 Mikulášská zábava 3.12.2019 60 

Kulturní akce Poslechové pořady z cyklu Písničky ze starých 

časů 

8krát 14 (průměrně) 

 EVERYMAN 3.3.2019  

Vystoupení Oslava MDŽ 7.3.2019 60 

 Koncert k Svátku matek 16.5.2019 50 

 Den seniorů 1.10.2019 70 

 Vánoční vystoupení Jiřího Helána 19.12.2019 70 

 Vánoční vystoupení 12.12.2019 50 

Přednáška Hrady, hrátky, tvrze, města i městečka 24.1.2019 20 

 Rodokmen, aneb „Znáte svůj rod a svoje 

předky?“ 

21.3.2019 20 

 Bachova květová terapie (bylinné esence) 29.5.2019 12 

 Senior 21.století – leseb a gayů se nebojí 12.6.2019 10 

 Principy tradiční čínské medicíny 25.9.2019 15 

 Cesta ke zdraví – cesta k harmonii emočních a 

fyzických sil) 

17.10.2019 13 

 Aktivizace seniorů pomocí loutek 31.10.2019 13 

Naše výstavy Výstava obrazů výtvarníků z Tišnovska 14.1.-1.2.2019  

 Velikonoční 16.4.2019  

 Výstava fotografíí 24.9.-

30.10.2019 

 

 Podzimní – Den otevřených dveří 2.10.2019  

 Zdobení perníčků 8.12.2019 13 

Výstavy Podhorácké muzeum Předklášteří 17.1.2019 
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Procházka 

přírodou 

Procházka se seniory okolní přírodou 7krát 5 (průměrně) 

Vyjížďka do 

přírody 

Vyjížďka autem do přírody pro obtížně chodící 2krát  

Promítání Historické filmy o Tišnově 4.6.2019  
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V roce 2019 pracovalo v CSS Tišnov celkem 44 zaměstnanců v pracovním poměru nebo na 
dohody, celkem na 27,59 přepočtených úvazků. 4 pracovnice čerpaly mateřskou nebo 
rodičovskou dovolenou. Hlavní pracovní poměr ukončilo 5 zaměstnanců, včetně paní 
ředitelky Ing. Mgr. Jany Wildové, nově přišlo 7 zaměstnanců, včetně nové paní ředitelky 
PhDr.Jany Hutařové. V měsíci únoru (po odchodu paní ředitelky) byl pověřen vedením CSS 
Tišnov Mgr. Michal Kudláček, Dis.  

V průběhu roku 2019 vykonávali v CSS praxi žáci z oboru Ošetřovatel Střední školy a 
základní školy Tišnov. 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K 31.12.2019 

 

ředitelka

správce DPS

uklízečky

údržbář

administrativní pracovnice

účetní

vedoucí pečovatelské služby pracovnice v sociálních službách -
pečovatelky

pod dohledem sociálního pracovníka

pracovnice pro kulturně -
aktivizační činnost

5. ZAMĚSTNANCI  
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VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ  

Vzdělávání pracovníků probíhalo odlišně pro pracovníky poskytující sociální služby a pro 
ostatní pracovníky. Pečovatelky a sociální pracovník jsou povinni podle zákona 108/2006 Sb. 
o sociálních službách absolvovat 24 hodin vzdělávání za rok.  

Pracovníci v sociálních službách a sociální pracovník absolvovali 24hod kurz Přístup 
zaměřený na člověka. Ředitelka se zúčastnila konference APSSČR pro ředitele a ekonomy, 
dvoudenního setkání krajské organizace APSSČR. Pro pracovnice pečovatelské služby 
probíhala také skupinová supervize se supervizorkou MUDr. Helenou Hájkovou. 

V roce 2019 proběhlo také školení řidičů referenčních vozidel a školení BOZP pro všechny 
zaměstnance.  
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 NÁKLADY PODLE ČINNOSTÍ 
      

Účet Název účtu Plán 
rozpočtu v 

tis. Kč 

    Upravený      
plán rozpočtu         
v tis. Kč 

   
Skutečnost        
k 31.12.2019         
v tis. Kč 

Index v %  
(plnění vůči 
upravenému 

plánu) 

501 Spotřeba materiálu 327 327 381 117  
spotřební a režijní materiál 180 180 244 136  
čistící prostředky 50 50 51 102  
knihy a časopisy 7 7 4 57  
pohonné hmoty 90 90 82 91 

502 Spotřeba energie 1 230 1 230 1 074 87  
voda 280 280 230 82  
elektrická energie 500 500 483 97  
teplo 450 450 338 75  
plyn     23   

511 Opravy a udržování 1 084 1 084 838 77 

512 Cestovné 6 6 4 67 

513 Náklady na reprezentaci 1 1 6 600 

518 Ostatní služby 4 440 4 440 4 541 102  
hovorné a poštovné 140 140 130 93  
revize 50 50 155 310  
ostatní výše nezařazené sl. 600 600 661 110  
obědy 3 600 3 600 3 595 100 

 
školení 50 50   0 

521 Mzdové náklady 8 280 8 450 8 448 100 

524 Zákonné sociální pojištění 2 920 2 920 2 794 96 

525 Jiné sociální pojištění 35 35 35 100 

527 Zákonné sociální náklady 224 224 269 120 

528 Jiné sociální náklady         

531 Daň silniční 2 2 2 100 

549 Ostatní náklady z činnosti 4 4 4 100 

551 Odpisy dlouhodobého majetku 3 196 3 196 3 228 101 

558 Náklady z drobného 
dlouh.majetku 

100 100 338 338 

569 Ostatní finanční náklady 30 30 25 83 

591 Daň z příjmů 120 120 30 25  
běžné úč. období 120 120 100 83  
vypořádání předchozího úč. obd.     -70    
Náklady celkem 21 999,00 22 169,00 22 017,00 100 

 

6. HOSPODAŘENÍ CSS V ROCE 2019 
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ZDROJE FINANCOVÁNÍ 

Výnosy organizace plynou z příjmů z poskytování pečovatelské služby na účtu 602, který 
zahrnuje i platby od klientů za obědy. Na účtu 603 vykazuje organizace příjmy za nájemné 
z bytů a z nebytových prostor. Na účtu 649 jsou např.  platby vybrané od klientů za jízdné 
nebo vstupné v rámci kulturních akcí, příjmy z dovozu autem, ze společného úklidu, 
využívání výtahů obyvateli, zúčtování telefonů obyvatel apod.  

Neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele byl v roce 2019 ve výši 7.486 tis. Kč. Z toho 
1.986,-Kč byl povinný podíl spolufinancování obcí. 

Závazný ukazatel na mzdové prostředky byl v původní rozpočtu schválen na 8.280 tis. Kč. Na 
konci roku pak bylo Radou města chváleno navýšení na 8.450 tis. Kč, neboť z nařízení vlády 
došlo k navýšení platů. 

Další financování sociálních služeb v roce 2019 probíhalo v režimu veřejné podpory a 
vyrovnávací platby. Z finanční podpory podle § 101 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních 
službách získalo CSS Tišnov prostředky ve výši 2.909tis. Kč, z podpory podle § 105, pak 
236,8tis. Kč. Tyto prostředky společně s povinným podílem obcí byly použity pouze na 
financování pečovatelské služby.  

 

 

      

Účet Název účtu Plán 
rozpočtu v 

tis. Kč 

    Upravený      
plán rozpočtu         
v tis. Kč 

   
Skutečnost        
k 
31.12.2019         
v tis. Kč 

Index v %  
(plnění vůči 
upravenému 

plánu) 

602 Výnosy z prodeje služeb 5 730 5 730 5 347 93 

  tržby z obědů  3 600 3 600 3 584 100 

  ostatní tržby z poskyt. služeb 2 100 2 100 1 752 83 

  z dovozů autem 30 30 11 37 

603 Výnosy z pronájmu 4 500 4 500 4 383 97 

649 Ostatní výnosy z činnosti 2 273 2 273 1 838 81 

669 Ostatní finanční výnosy 10 10 0   

672 Provozní dotace MěÚ 7 486 7 486 7 486 100 

672 Dotace JmK, MK, MPSV 2 000 2 170 3 138 157 

672 Dotace - IROP     7   

  Výnosy celkem 21 999,00 22 169,00 22 199,00 101 

            

  Hospodářský výsledek 0,00 0,00 182,00   

 

Za rok 2019 vykázala organizace Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace, 
kladný hospodářský výsledek 182 tis. Kč. 
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POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED (PAP) 

Také v roce 2019 zpracovávalo CSS Pomocný analytický přehled (PAP). Tato povinnost 
vznikla kvůli hodnotě spravovaného majetku. Výkaz slouží k získávání informací pro účely 
monitorování a řízení veřejných financí a jeho zavedení vyplývá z evropských nařízení o 
Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství-ESA 95. Na tvorbu PAP 
nebyla poskytnuta žádná dotace ani jiná podpora od roku 2012, kdy se zaváděl, přestože jeho 
administrativní náročnost se každým rokem zvyšuje  
 
 

 

Vypracovala: PhDr. Jana Hutařová 
 
 


