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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANKY
číslo jednací: KUJCK 22606/2018
spisový znak: KHEJ 19876/2018/kakr/3

datum: 13.02.2018

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Dne 06.02.2018 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 06.02.2018, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
1) sdělení informace o počtu a informace o průběhu všech kontrol Vašeho úřadu u poskytovatelů sociálních služeb (domovů
seniorů) v Jihočeském kraji, v období průběhu posledního roku zpětně od podání této žádosti, a to jak u subjektů zřizovaných
krajem tak subjektů privátních;
2) sdělení výsledků těchto kontrol včetně zaslání veškerých rozhodnutí Vašeho úřadu týkajících se shora uvedených kontrol za
uvedené období.

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:

u poskytovatelů sociálních služeb (domovů seniorů), tzn. u registrovaných poskytovatelů sociálních služeb, které jsou
zařízeními sociálních služeb jako domovy pro seniory, zahájil v období průběhu posledního roku zpětně od podání shora
uvedené žádosti:
- Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje 2 kontroly. Jedna kontrola byla u fyzické podnikající osoby (Marie
Sporková), kde nebyly zjištěny závady a druhá kontrola byla u právnické osoby (SENIOR HAUS VACOV s.r.o.), kde doposud
nebyla kontrola ukončena, jakož i řízení o uložení nápravného opatření.
- Odbor sociálních věcí 6 kontrol v registrované službě domov pro seniory a dále pak Oddělení interního auditu a kontroly
3 kontroly v domovech pro seniory. Identifikace organizací, zaměření kontroly a průběh kontrol jsou uvedeny v příloze č. 1
tohoto dopisu. Výsledky kontrol jsou taktéž popsány v příloze č. 1. Uložené rozhodnutí bylo 1, toto v anonymizované podobě
zasíláme v příloze č. 2.
Pro úplnost odkazujeme podle § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. na již zveřejněnou informaci na webových stránkách
Jihočeského kraje, kde jsou uvedeny všechny kontroly prováděné Krajským úřadem v rámci výkonu přenesené působnosti:
http://www.kraj-jihocesky.cz/2047/kontrola_provadena_ku_v_ramci_vykonu_prenesene_pusobnosti.htm

S pozdravem

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 004
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, ID DS: kdib3rr, www.kraj-jihocesky.cz
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Ing. Zdeňka Pandulová v. r.
vedoucí organizačního oddělení
- podepsáno elektronicky –

2x příloha:

Seznam a průběh kontrol.pdf
Rozhodnutí o přestupku.pdf

Stránka 2

Domov pro seniory Pohoda, Budějovická 159,
384 11 Netolice, IČO 70947571
Domov pro seniory Blatná, tř. T. G. Masaryka
272, 388 01 Blatná, IČO 00668109
Domov důchodců „U Zlatého Kohouta“,
Zborovská 857, 373 41 Hluboká nad Vltavou,
IČO 62534424
Domov pro seniory Máj, Větrná 731/13,
České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice,
IČO 71173064
Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá
Voda 54, Horní Stropnice, 374 01 Trhové
Sviny, IČO 00666254
Domov pro seniory Bechyně, Na Libuši 999,
391 65 Bechyně, IČO 75011239
Domov důchodců Dobrá Voda, Pod Lesem
1362/16, 373 16 Dobrá Voda u Českých
Budějovic), IČO 00666262
Domov důchodců Dobrá Voda, Pod Lesem
1362/16, 373 16 Dobrá Voda u Českých
Budějovic), IČO 00666262
Mambrej, K Rybníku 6/27, České Budějovice 3,
370 10 České Budějovice, IČO 03568792

Název a identifikace subjektu

Viz strana 2

Viz strana 2

Kontrola zřizované organizace
následná
Kontrola zřizované organizace
komplexní
Kontrola zřizované organizace
následná

Kontrola nebyla ukončena

Kontrola nebyla ukončena

Registrační podmínky

Registrační podmínky

1

U kontrolovaného subjektu došlo k zanedbání zákonné povinnosti stanovené
v ust. § 82 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, bylo uloženo
napomenutí a úhrada správních nákladů, vydáno rozhodnutí o přestupku.

Registrační podmínky

Viz strana 2

V rámci kontroly nebyly zjištěny nedostatky, realizace sociální služby odpovídala
uzavíraným smlouvám.
V rámci kontroly nebyly zjištěny nedostatky, realizace sociální služby odpovídala
uzavíraným smlouvám.
Kontrolovaný subjekt plnil v kontrolovaném období registrační podmínky podle
zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Průběh a případná zjištění

Kontrola poskytnutých
finančních prostředků
Kontrola poskytnutých
finančních prostředků
Registrační podmínky

Zaměření kontroly

Seznam a průběh kontrol od 1/2017 do 2/2018 v domovech pro seniory

Příloha č.1

2

Ve všech kontrolovaných příspěvkových organizacích je až na drobné výjimky odpovídajícím způsobem nastaven a v praxi uplatňován vnitřní kontrolní systém
s cílem zamezit vzniku rizik.

V Domově pro seniory Bechyně a v Domově pro seniory Horní Stropnice byla provedena kontrola hospodaření s veřejnými prostředky ve všech oblastech
činnosti. V obou příspěvkových organizacích byly shodně zjištěny formální a věcné nedostatky ve vnitřních předpisech organizace ve všech prověřovaných
oblastech, nedostatky ve vedení různých evidencí (zejména pracovní doby a prokazování překážek v práci), nesoulad mezi zařazením zaměstnanců do
příslušné platové třídy ve vazbě na práce dle katalogu prací a popis činností uvedený v pracovní náplni nebo splnění kvalifikačních předpokladů, formální
nedostatky v odměňování zaměstnanců, které se týkaly nedostatečného zdůvodňování změn přiznaných příplatků. Dále byly zjištěny administrativní nedostatky
při inventarizaci majetku a závazků, nesprávné postupy při vyřazování dlouhodobého majetku z užívání, chyby v účetnictví spočívající v uplatňování
nesprávných postupů účtování nebo v zaúčtování na nesprávné účty. Vyskytly se též nedostatečně zpracované podklady pro poskytování cestovních náhrad.
Další zjištění byla v jednotlivých domovech rozdílná.
V Domově pro seniory Bechyně se vyskytly nesprávné postupy při uzavírání dohod o provedení práce s vlastními zaměstnanci nebo při odvolání vedoucího
zaměstnance, nedostatečně je vedena kniha jízd služebními motorovými vozidly, docházka, evidence majetku nebo sklad potravin, zjištěno bylo pochybení při
pořizování dlouhodobého majetku spočívající v nesprávném stanovení pořizovací ceny, nebylo dostatečně prokázáno provedení fyzické inventury skladu
potravin, nesprávně byly stanoveny požadavky u předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu. Dále byly zjištěny chybné postupy při poskytování věcných
darů z fondu kulturních a sociálních potřeb a v nesprávné výši stanovená cena neodhlášené stravy (oběda) u vlastních zaměstnanců.
V Domově pro seniory Horní Stropnice byly zjištěny chybné postupy při uzavírání pracovních poměrů jmenováním vedoucích zaměstnanců a nesprávně
prováděné změny pracovní smlouvou sjednaných podmínek pracovního poměru. Další zjištění se týkalo vyplacení platu v nesprávné výši za dobu překážek
v práci na straně zaměstnavatele.

V Domově důchodců Dobrá Voda u Českých Budějovic byla provedena následná kontrola realizace nápravných opatření vyplývajících z kontroly
uskutečněné v roce 2015. Zjištěna byla pouze nesprávná interpretace zákoníku práce ve vnitřních předpisech organizace včetně uplatňování v praxi, týkající
se poskytování náhrad za práci přesčas a za práci ve svátek. Všechny ostatní nedostatky zjištěné při kontrole v roce 2015 byly napraveny.

V průběhu roku 2017 byly úsekem kontroly provedeny kontroly ve třech příspěvkových organizacích zřízených Jihočeským krajem. Zaměření a výsledky kontrol
jsou následující.

Výsledky kontrol provedených Oddělením interního auditu a kontroly v roce 2017

