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Úvodní slovo 

Vážení čtenáři, 

dovolte mi, abych Vám přiblížila život v našem zařízení během uplynulého roku. 

Uvědomujeme si, že vstup člověka do sociálního zařízení je zatížen mnohým stresem a 

obavami ze všeho nového.  Abychom seniorům alespoň částečně ulehčili jejich život v našem 

domově, začali jsme budovat dvě reminiscenční místnosti, které naší cílové skupině 

připomínají období mládí. Do zařizování se s velkou chutí pustili zaměstnanci i obyvatelé, a to 

nejen užitečnými radami a vzpomínkami, ale i zapůjčením různých dobových dekoračních 

předmětů. K vidění zde nyní naleznete například kuchyni nebo pokoj dýchající obdobím 

třicátých let minulého století. V Domově se zvláštním režimem oživily interiér připomínky 

starých řemesel i nádobí z první poloviny minulého století, které příjemně dotváří interiér 

společné kuchyňky určené seniorům. 

V poslední době je velký zájem odborné veřejnosti směřován ke kvalitě poskytované stravy 

seniorům. Naše zařízení proto uvedlo do praxe Nutriční standard, který eliminuje riziko 

vzniku malnutrice. Díky aktivní spolupráci personálu, nutričního terapeuta a Nutriční poradny 

lze konstatovat, že se úroveň stravování seniorů opravdu zlepšila, což se projevilo i během 

mezinárodní akce Nutritio dei, sledující a porovnávající stav výživy seniorů, do které se 

domov také zapojil.  

Naší prioritou je uspokojovat potřeby zájemců o poskytovanou službu. Proto jsme v 

druhém pavilonu rozšířili ošetřovatelská lůžka o 56 míst, aniž bychom zvýšili stávající 

kapacitu domova. Po těchto organizačních změnách zůstalo 18 míst v 3. poschodí domova 

vyčleněno seniorům vyžadujícím částečnou dopomoc při sebeobsluze. 

Důležitý faktor, při implementaci moderních prvků ošetřovatelské techniky do každodenní 

péče o seniory, tvoří vzdělávání. Většina zaměstnanců přímé péče a zdravotního úseku byla 

proškolena v konceptu Bazální stimulace, který dnes uplatňují v praxi. S velkým úspěchem se 

setkala školící akce „Proměny ve stáří Geronto-oblek“, kde si mohli všichni účastníci názorně 

vyzkoušet, jaké to je žít s pohybovým a smyslovým postižením. Vedoucí oddělení 2 byla 

v NCO NZO Brně proškolena v problematice léčby chronických ran a působí v našem zařízení 

jako odborný konzultant při léčbě kožních defektů.  

Po celý rok se v našem zařízení pořádala široká plejáda společenských, kulturních, 

sportovních a vzdělávacích akcí. Seniorům se přiblížil svět počítačové gramotnosti, který jim 

byl zprostředkován nadací manželů Klausových. V letním období se díky kreativitě našich 

zaměstnanců mnoho imobilních osob zapojilo do pěstování bylin i rajčat. V důsledku 

pěstitelského nadšení našich seniorů jsme nakonec u pavilonu dvě vysadili nové keře malin a 

rybízu. 

S modernizací péče je spojeno mnoho administrativních úkonů, které provází vyšší nároky na 

počítačové vybavení a zavádění nových programů. Sociální pracovnice již několik let pracují 

s programem Preus. K provázání jednotlivých pracovních úseků se proto od této firmy začaly 

aktivně používat další moduly zahrnující oblast sledování péče a stravování. 
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Pro transparentní způsob vedení a vyúčtování poskytované péče v pečovatelské službě, byl 

prořízen rovněž nový počítačový program. 

Celoroční užívání společných prostorů sebou nese náklady na opravy. Z důvodu poruchy 

stropnic a elektroinstalace byly vyměněny dva stropní podhledy. Při té příležitosti se v celém 

zařízení instalovalo internetové kabelové připojení do pokojů uživatelů. Opravu lina ve 

společných suterénních prostorách si vyžadoval již jeho neutěšený stav. Potřebných oprav se 

dočkala také provozovna pedikúry a kadeřnictví. 

Závěrem bych velmi ráda poděkovala všem dobrovolníkům a studentům za vzornou péči o 

naše seniory. Díky patří také našemu zřizovateli za jeho nemalou finanční pomoc a všem 

sponzorům, kteří domov obdarovali nejen finančně, ale i hmotně.  Zvlášť bych chtěla ocenit 

všechny dárce nádherných dekoračních předmětů zdobících naše společné prostory a 

reminiscenční místnosti. 

Simona Hašová 
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1 Charakteristika služby 

Domov seniorů Hranice, p. o. je situován v krásné a tiché krajině, v blízkosti přírodních 
rezervací Kobylanka a Hůrka. Nedaleko se nacházejí významné gotické památky, např. kostel 
Narození Panny Marie, který je známý pod jménem „Kostelíček“.  

Svou činnost zahájil 1. 4. 1985 jako Domov důchodců. 20. 8. 2007 bylo Krajským úřadem 
Olomouckého kraje tomuto zařízení uděleno základní Rozhodnutí o registraci, na základě 
kterého je nyní provozován.  

V souladu s ustanovením zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytuje Domov 
seniorů Hranice tyto služby: Domov seniorů (§ 49) – kapacita 184 míst, Domov se zvláštním 
režimem (§ 50) – kapacita 31 míst a Pečovatelskou službu (max. kapacita 200 uživatelů). 

Domov seniorů Hranice, p. o. byl Olomouckým krajem pověřen poskytováním služby 
obecného hospodářského zájmu (SOHZ) pro rok 2015, v souladu s „rozhodnutím Komise ze 
dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 smlouvy o fungování Evropské unie na státní 
podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům 
podle 2012/21/EU. 

Název:   Domov seniorů Hranice 

Právní forma:  příspěvková organizace 

Sídlo:    Jungmannova 1805, 753 01 Hranice 

IČ:    70876541 

IČZ:    92 811 000 

Zřizovatel:    Město Hranice 

Adresa zřizovatele: MÚ Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice 

Ředitel:   Mgr. Simona Hašová 

Datum vzniku:  1. 1. 2001 

Zápis v OR:   Pr 45, vedená u Krajského soudu v Ostravě 

Bankovní spojení:  27029-831/0100 

Webové stránky:  www.domovseniorůhranice.cz  

 

 

http://www.domovseniorůhranice.cz/
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1.1 Vedení organizace 

Celá organizace je řízena ředitelkou, kterou v době její nepřítomnosti zastupuje vedoucí 

technického rozvoje. 

Tabulka č. 1: Vedení organizace 

Ředitelka Mgr. Simona Hašová 

Vedoucí technického rozvoje Michal Vostřez 

Ekonom Stanislava Lukešová 

Vedoucí úseku sociální a zdravotní péče  Bc. Alena Žídková 

Vedoucí sociálního úseku Mgr. Petra Kučerová 

Vedoucí oddělení 1 – Domov seniorů Bc. Hana Waasová 

Vedoucí oddělení 2 – Domov seniorů Dana Kalusová 

Vedoucí oddělení 4 – Domov seniorů, 
manažer kvality pro DS a DZR 

Mgr. Věra Mašláňová 

Vedoucí Domova se zvláštním režimem Iva Kachlířová 

Vedoucí pečovatelské služby Jaroslava Míková 

Vedoucí úseku odborných doplňkových 
činností 

Martina Šostoková 

Vedoucí kuchyně Hana Voharková 
 

 

1.2 Domov seniorů 

Domov seniorů poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména 
z důvodu věku, nebo pro nepříznivou sociální situaci nemohou své životní potřeby uspokojovat 
ve svém přirozeném (domácím) prostředí a potřebují trvalou pomoc druhé fyzické osoby.   

Celková kapacita Domova seniorů Hranice je 184 lůžek. 110 míst v pavilonu 1 a 56 míst 
v pavilonu 2 je zejména určených seniorům s nízkou schopností péče o svou osobu. V druhém 
pavilonu je v třetím poschodí vyčleněno 18 míst pro uživatele, kteří jsou částečně soběstační.  

Věková struktura cílové skupiny: 

 Dospělí (27-64 let) 
 Mladší senioři (65-80 let) 
 Starší senioři (nad 80let) 

 
Posláním Domova seniorů je poskytovat kvalitní sociální služby osobám, které již nemohou 
setrvat v domácím prostředí z důvodu zdravotního stavu a případná terénní služba nemůže 
zajistit potřebnou pomoc a podporu. Poskytované služby vychází z individuálních potřeb 
uživatelů. V přiměřené míře, s ohledem na zdravotní stav, podporujeme uživatele 
v rozhodování a soběstačnosti. Uživatelům zprostředkováváme pomoc a podporu při 
využívání dostupných služeb a informačních zdrojů – sociální poradenství. 
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Rovněž je zajišťována pomoc uživatelům při obnovení či prohloubení kontaktu s rodinou. 
Snahou organizace je podporovat dle schopností a možností uživatel jejich aktivní život - 
volnočasové aktivity. 

Cílem domova seniorů je zajištění komplexní sociální a zdravotní služby, která bude vycházet 
z uspokojování potřeb a přání uživatelů.  

Naší snahou je: 

 Poskytovat službu vzdělaným, motivovaným a spokojeným personálem 
 Spokojenost uživatelů a rodinných příslušníků 
 Zajistit a podpořit volnočasové aktivity 
 Zajistit relaxační techniky  
 Zajistit a podpořit spolupráci s rodinou, dobrovolníky a jinou institucí  
 Uspokojovat bio-psycho-sociální a duchovní potřeby uživatelů 
 Rozvíjet systém individuálního plánování poskytovaných služeb dle potřeb jednotlivých 

seniorů 

 

1.3 Domov se zvláštním režimem 

Domov se zvláštním režimem se nachází ve druhém patře Domova seniorů Hranice, 
v pavilonu 2. Jeho celková kapacita je 31 míst. Domov disponuje 9 jednolůžkovými a 11 
dvoulůžkovými pokoji, u kterých je bezbariérové sociální zařízení. 
Posláním Domova se zvláštním režimem je umožnit osobám s Alzheimerovou nemocí nebo 
jiným typem demence prožít důstojný a spokojený život ve vlídném, laskavém a bezpečném 
prostředí. Uživatelům služby je poskytována individuální pomoc a podpora v oblasti sociální 
a ošetřovatelské péče prostřednictvím profesionálních pracovníků. Pomocí nabídky pestré 
škály volnočasových aktivit je prohlubováno sociální začleňování klientů do běžného způsobu 
života. 
Cílovou skupinu tvoří osoby, které pro trvalé změny psychického stavu a na základě 
odborného doporučení lékaře, potřebují komplexní péči druhé osoby. Služba je určena pro 
dospělé a seniory s těžkou formou demence vyžadující stálý dohled (ztráta orientace 
v prostoru a čase), osobám s degenerativním onemocněním mozku, převážně 
s  Alzheimerovou chorobou. 
 
Věková struktura cílové skupiny: 

 Dospělí (27 – 64 let)     
 Mladší senioři (65 – 80 let) 
 Starší senioři (nad 80 let) 

 
Cílem služby je poskytování kvalitní péče, která je založená na respektu k individuálním 
potřebám uživatelů. K tomu je zapotřebí: 

 Zajistit kvalifikovanou ošetřovatelskou a zdravotní službu. 
 Zajistit dle doporučení lékaře rehabilitační péči. 
 Zajistit pomoc a podporu uživatelům v prostorové orientaci. 
 Zajistit a podpořit volnočasové aktivity. 
 Podpořit spolupráci s rodinou, dobrovolníky a jinou institucí. 
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 Posílit stávající dovednosti. 
 Zamezit sociální izolaci. 
 Vhodným způsobem podpořit paměťové funkce. 
 Aktivizace uživatele po stránce fyzické a psychické. 
 Zprostředkování canisterapie. 

 

 

1. 4 Pečovatelská služba 

Pečovatelská služba je terénní sociální služba, která se poskytuje v domácnostech uživatelů. 
Její sídlo je na adrese:  
Dům s pečovatelskou službou 
Tovačovského 2000 
753 01 Hranice 
 
Pečovatelská služba zajišťuje pomoc a podporu seniorům a tělesně postiženým občanům, 
aby mohli co nejdéle setrvat ve svém domácím přirozeném prostředí. Pečovatelská služba 
rovněž poskytuje službu rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby 
(např. při narození tří a více dětí najednou). 

Služby poskytované Pečovatelskou službou Hranice se řídí zákonem č.108/2006 Sb., o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů § 40 a vyhlášky č.505/2006 Sb., kterou se 
provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, dále 
se řídí podle rozsahu své kapacity, odborných a kvalifikačních předpokladů zaměstnanců. 

Pečovatelská služba umožňuje setrvat seniorům a tělesně postiženým občanům, co možná 
nejdéle, v jejich přirozeném prostředí a prožít důstojný život nejblíže své rodině ve svém 
přirozeném a známém prostředí. Služby jsou cíleně zaměřené na pomoc při zvládnutí 
běžných životních potřeb, o které se uživatel vzhledem ke svému stáří a tělesnému omezení, 
již nemůže sám postarat. Zajišťuje pomoc a podporu také rodinám s dětmi ve věku do 6 let, 
které potřebují pomoc jiné fyzické osoby. 
Cílem služby je poskytovat Pečovatelskou službu na základě individuálních potřeb uživatele 
tak, aby: 

 mohl co nejdéle zůstat soběstačný ve svém přirozeném prostředí, 
 měl možnost zachovávat svoje schopnosti, dovednosti a zvyklosti, 
 mohl, za pomoci pečovatelských úkonů, udržovat kontakty s vrstevníky, aby 

nedocházelo k jeho vyloučení ze společnosti, 
 s ohledem na svou soběstačnost uplatňoval vlastní vůli o rozhodování jednotlivých 

úkonů pečovatelské služby, jako je např.:  

 pomoc při osobní hygieně,  

 poskytnutí stravy, nebo zajištění potřebné diety,  

 pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

 poradenství atd.   
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Pečovatelská služba se poskytuje:  
 seniorům,  
 tělesně postiženým osobám (Tělesné postižení neboli handicap je zdravotní postižení 

definované tělesnou odchylkou jedince omezující jeho pohybové schopnosti, což 
přímo ovlivňuje jeho kognitivní, emocionální a sociální výkony) 

 rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby  
 

Věková struktura cílové skupiny: 
 děti kojeneckého věku (do 1 roku) 
 děti předškolního věku (1 – 6 let) 
 dospělí (27 – 64 let) 
 mladší senioři (65 – 80 let) 
 starší senioři (nad 80 let) 
-  

Služby byly v roce 2015 poskytovány v pracovní dny, a to od 7.00 do 15,30 hodin pro 
maximálně 200 uživatelů. 
 

 

2 Poskytování pobytové služby 

Domov seniorů a Domov se zvláštním režimem poskytují: 

 Ubytování 

 Stravování 

 Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

 Pomoc při hygieně nebo poskytnutí podmínek pro hygienu 

 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 Sociálně terapeutické činností 

 Aktivizační činnosti 

 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

Obě služby poskytují ošetřovatelskou a rehabilitační péči, která je vykonávaná na základě 

předpisu praktického lékaře kmenovými pracovníky. 

 

2.1 Žadatelé o službu 

Nejvíce žádostí o poskytování služby je již tradičně adresováno do Domova seniorů. Jelikož je 

největší zájem o umístění z řad zájemců, kteří potřebují podporu ve všech svých potřebách, 

začalo se v průběhu roku přetvářet oddělení 2 z části na ošetřovatelské oddělení. Zájemci o 

službu, kteří svou žádost podávají tzv. „do budoucna“ nově v letošním roce dodávali k žádosti 

jen zkrácené potvrzení o svém zdravotním stavu, aby jejich žádost mohl posoudit lékař 

domova. Až když se jejich žádost stane aktuální, doplní žadatelé další údaje o svém zdravotním 

stavu. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zdravotn%C3%AD_posti%C5%BEen%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Motorika_%C4%8Dlov%C4%9Bka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kognitivn%C3%AD_funkce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Emoce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chov%C3%A1n%C3%AD
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Tabulka č. 2: Přehled žádostí o službu v Domově seniorů 

Rok Počet podaných žádostí Skutečně nastoupili 

2013 111 41 

2014 99 44 

2015 97 42 
 

Tabulka č. 3: Přehled žádostí o službu v Domově se zvláštním režimem 

Rok Počet podaných žádostí Skutečně nastoupili 

2013 16 7 

2014 27 10 

2015 21 10 
 

 

2.2  Naplnění pobytové kapacity DS a DZR 

Obsazování uvolněných míst probíhá na základě podle údajů v elektronickém pořadníku 

(program Preus). Oslovení žadatelé o službu si mohou před svým vyjádřením k přijetí vždy 

nabízený pokoj prohlédnout. Sociální pracovnice a vedoucí úseku sociální a zdravotní péče 

provádí také místní šetření v domácnosti osloveného žadatele (region města a jeho územního 

působení) nebo v nemocničním zařízení, pokud je v něm momentálně umístěný. 

Tabulka č. 4 : Kapacita DS a DZR v roce 2015 

Období Domov seniorů (v %) Domov se zvláštním 
režimem (v %) 

Leden  99,00 98,83 

Únor  98,75 96,19 

Březen  99,03 99,67 

Duben 98,94 98,58 

Květen 99,77 98,83 

Červen 99,76 100,00 

Červenec 99,64 100,00 

Srpen 100,00 100,00 

Září 99,92 99,77 

Říjen 99,83 100,00 

Listopad 99,47 96,96 

Prosinec 99,43 100,00 
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2.3  Příspěvek na péči 

Podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. může být osobě přiznán příspěvek na péči 

ve čtyřech stupních. Příspěvkem je hrazena poskytovaná služba, a proto náleží zařízení, které 

službu poskytuje, v plné výši. 

Tabulka č. 5: Výše příspěvku na péči v Domově seniorů k 31. 12. 

Rok Bez PnP Stupeň I 
(800 Kč) 

Stupeň II 
(4 000 Kč) 

Stupeň IV 
(8 000 Kč) 

Stupeň IV 
(12 000 Kč) 

2013 29 32 42 35 45 

2014 28 32 40 39 44 

2015  23 28 39 48 45 
 

Tabulka č. 6: Výše příspěvku na péči v Domově se zvláštním režimem k 31. 12. 

Rok Bez PnP Stupeň I 
(800 Kč) 

Stupeň II 
(4 000 Kč) 

Stupeň IV 
(8 000 Kč) 

Stupeň IV 
(12 000 Kč) 

2013 2 2 1 10 16 

2014 1 2 2 8 17 

2015 1 1 3 10 16 
 

 

2.4  Úhrada za pobytovou službu 

Cena za poskytovanou stravu i pobyt se v letošním roce neměnila, je proto platná od 1. 8. 

2012. Úhrady za službu nedosahují maxima, které stanovuje prováděcí vyhláška č. 2055/2006. 

Tabulka č. 7: Přehled úhrad za pobyt a stravu 

Základní 
povinné služby 

1 lůžkový pokoj 
s balkonem 

1 lůžkový pokoj 
bez balkonu 

2 lůžkový pokoj 
s balkonem 

2 lůžkový pokoj 
bez balkonu 

Ubytování 108,00 98,00 88,00 83,00 

Praní, drobné 
opravy prádla, 
oblečení 

20,00 20,00 20,00 20,00 

Žehlení 17,00 17,00 17,00 17,00 

Úklid 20,00 20,00 20,00 20,00 

Celkem/ den 165,00 155,00 145,00 140,00 

Stravné/ den 160,00 160,00 160,00 160,00 

Celková 
úhrada/ den 

325,00 315,00 305,00 300,00 
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Tabulka č. 8: Rozpis plateb za stravu a ubytování podle dnů v měsíci 

Typ pokoje Kč/den Počet dní Měsíčně 

Jednolůžkový pokoj s 
balkonem 

325,00 
325,00 
325,00 

28 dní 
30 dní 
31 dní 

9 100,00 
9 750,00 

10 075,00 

Jednolůžkový pokoj 
bez balkonu 

315,00 
315,00 
315,00 

28 dní 
30 dní 
31 dní 

8 820,00 
9 450,00 
9 765,00 

Dvoulůžkový pokoj s 
balkonem 

305,00 
305,00 
305,00 

28 dní 
30 dní 
31 dní 

8 540,00 
9 150,00 
9 455,00 

Dvoulůžkový pokoj 
bez balkonu 

300,00 
300,00 
300,00 

28 dní 
30 dní 
31 dní 

8 400,00 
9 000,00 
9 300,00 

 

 

2.5 Ubytování a společné prostory 

V Domově seniorů je 184 míst, z čehož je 110 míst vyčleněných pro seniory s nízkou úrovní 

soběstačnosti v pavilonu 1 (oddělení 1 a 4). Během roku 2015 se v druhém pavilonu na 

oddělení 2 s celkovou kapacitou 74 míst vyčlenilo 18 míst v 3. poschodí pro uživatele, kteří 

potřebují částečnou dopomoc v oblasti péče. Dalších 56 míst je obsazováno osobami, které 

vyžadují ošetřovatelskou péči. Tento krok byl dlouhodobě plánovaný a reaguje tak na 

poptávku zájemců o službu. 

V Domově se zvláštním režimem s kapacitou 31 míst je vstup do zařízení omezen vstupním 

kódem, který po zvolení správné kombinace umožňuje uživatelům samostatný odchod 

z oddělení. 

Obě pobytová zařízení disponují jednolůžkovými a dvoulůžkovými pokoji, které mají ve většině 

případů také balkon. Každé dva pokoje mají společnou předsíň a bezbariérovou toaletu. Na 

každém ubytovacím poschodí se nachází velké koupelny, kde se mohou uživatelé služby 

koupat, poněvadž v sociálních zařízeních u pokojů jsou z důvodu omezeného prostoru jen 

sprchové kouty. K přesunu uživatelů do vany slouží různé elektrické nebo hydraulické zvedáky.  

Na pokojích si uživatelé mohou pořídit své televizory a rádia (koncesionářské poplatky si hradí 

uživatelé) nebo další elektro přístroje např. malé chladničky, videa. Po konzultaci s vedením 

domova je možné si pokoj vybavit křeslem, lampou a dalším drobným nábytkem. Aby se zde 

každý cítil alespoň trochu jako doma, je možné si pokoj nebo svou část místnosti vybavit 

vlastními obrazy, květinami a dalšími drobnými předměty. 

Uživatelé obou pobytových služeb mohou navštěvovat všechny společné prostory jako např. 

společenské místnosti, kuchyňky, jídelnu, čítárnu, hernu, kapličku, reminiscenční místnosti, či 

různá zákoutí vyzývající k posezení. Jelikož je v celém domově i na balkónech zakázáno kouřit, 

jsou pro kuřáky vyčleněny v jednotlivých poschodích kuřárny. 
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Obrázek: Jednolůžkový pokoj a společná koupelna  

  

 

 

Obrázek: Reminiscenční místnosti  
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Obrázek: Společenská místnost v pavilonu 2 a vstupní vestibul 

    

Během roku bylo zakoupeno 50 kusů skříní a komod, kterými byly vybaveny pokoje uživatelů. 

Stávající nábytek byl obměněn po 30 letech užívání. Rovněž bylo pořízeno 5 ks elektricky 

polohovatelných lůžek, které nahradily dlouho užívané postele. 

 

2.5  Stravování 

Kuchyně celoročně připravuje pokrmy pod odborným dohledem nutričního terapeuta, který 

rovněž sestavuje optimální jídelní lístek. Strávníci si mohou během pracovních dní vybrat ze 

dvou druhů jídel během oběda a večeře. Strava je připravována také podle diet (diabetická, 

šetřící)) a je servírována ve společné jídelně, v jídelnách na jednotlivých ubytovacích 

poschodích nebo přímo na pokojích seniorů. Vždy záleží na aktuálním stavu každého uživatele. 

Pokrmy jsou na jednotlivá oddělení přiváženy v nahřívacích vozících. K problematice výživy se 

mohou vyjádřit všichni uživatelé DS a DZR na Stravovací komisi, která probíhá za účasti nutriční 

terapeutky a vedoucí úseku sociální a zdravotní péče. Své poznatky mohou rovněž vpisovat do 

knihy Připomínky ke stravě, umístěné na všech ubytovacích poschodích, či prostřednictvím 

schránek na podněty a stížnosti. 

V roce 2015 byl uveden v život Nutriční standard, který velmi zkvalitnil péči o seniory a zaměřil 

se na eliminaci rizika vzniku malnutrice. Zařízení velmi intenzivně spolupracuje s Nutriční 

poradnou v Novém Jičíně a  účastnilo se mezinárodní akce Nutrition dei s cílem zjistit úroveň 

výživy v seniorském věku. 

Tabulka č. 9: Přehled odebraných pokrmů v roce 2015 podle diet v DS a DZR 

 Uživatelé DS (celodenní 
stravovací jednotka)  

Uživatelé DZR (celodenní 
stravovací jednotka) 

Racionální strava 34 684 7 214 

Dieta diabetická 23 953 2 847 

Dieta šetřící 4 157 411 

Celkem 62 792 10 472 
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Tabulka č. 10: Přehled odebraných obědů v roce 2015 (mimo uživatelů v pobytové službě) 

 Pečovatelská služba Cizí strávníci Zaměstnanci 

Celkem odebraných 
obědů 

37 998 4 108 19 314 

 

Jelikož stávající počítačový program kuchyně již neodpovídal možnostem nového PC vybavení, 

muselo být stravování převedeno do nového programu. Byl zvolen program Preus, s jehož 

několika moduly již  zařízení pracuje, a tak se zřídila možnost centrálního zadávání stravy ze 

všech pracovních úseků, včetně detašovaného pracoviště  pečovatelské služby. 

Ve stravovacím provozu došlo k inovaci systému HACCP a při té příležitosti byli v této 

problematice proškoleni všichni zaměstnanci kuchyně. Nutriční terapeut absolvoval 8 

hodinové vzdělávání „Standardy v rámci stravovacích služeb“ a dvoudenní školení Dietní 

výživa v Pardubicích. 

 

2.6  Přímo obslužná péče (DS, DZR) 

Obě pobytové služby (DS a DZR) v letošním roce začaly využívat při poskytování péče o 

uživatele počítačový program Sledování péče (f.  Preus). Všechny prováděné úkony jsou na 

základě snímání čipů elektronicky archivované a mají tak odpovídající vypovídající hodnotu při 

kontrole čerpání příspěvku na péči. Zaměstnanci během poskytované péče uplatňují v praxi 

prvky konceptu Bazální stimulace. 

V Domově se zvláštním režimem je veškerá péče poskytována naprosto individuálně takovým 

způsobem, aby respektovala aktuální náladu uživatelů a nevzbuzovala tak jejich nedůvěru, 

pocit úzkosti, či agresivitu. Během dne zde probíhají různé volnočasové aktivity, kterých se 

uživatelé účastní podle vlastního výběru. Prostředí je vybaveno pomůckami, které usnadňují 

pohyb uživatelů i reminiscenčními prvky. 

Obrázek: Pohled do kuchyňky v Domově se zvláštním režimem. 

    

Jelikož převažuje zájem o službu z řad osob vyžadující celodenní pomoc ve všech směrech 

péče, bylo oddělení 2 z větší míry přizpůsobeno těmto klientům. Proto byla také v listopadu 

přijata nová pracovnice přímé péče. 
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Tabulka č. 11 Přehled zaměstnanců DS a DZR k 31. 12. 2015 (přímá péče a zdravotní úsek) 

Pracoviště Vedoucí 
oddělení 

Sestry Pracovníci 
v sociálních 

službách 

Rehabilitace Pracovníci 
odborných 

doplňkových 
činností 

Oddělení 1 
(59 
uživatelů) – 
oš. oddělení 

1 3 14 1 1 

Oddělení 2 
(56 uživatelů 
oš. oddělení 
+ 18 
uživatelů 
s nízkým 
PnP) 

1 3 10 1 
fyzioterapeut 

1 

Oddělení 4 
(51 
uživatelů) 

1 
manažer 
kvality 

3 11 1 1 

Domov se 
zvláštním 
režimem (31 
uživatelů 

1 3 9 1 1 

 

Kvalitu péče prováděné na základě individuálního plánu každého uživatele metodicky zaštiťuje 

vedoucí oddělení 4, která rovněž vykonává funkci manažera kvality. Svolává schůzky 

plánovacího týmu a inovuje sociální standardy kvality v obou pobytových službách. 

 

2.7 Ošetřovatelská a rehabilitační péče (DS, DZR) 

Ošetřovatelská a rehabilitační péče je prováděna kmenovými zaměstnanci organizace a je 

uskutečňována na základě předpisu lékaře. Praktický lékař ordinuje v domově každý všední 

den vždy v časovém intervalu 3 hodiny. Předepisuje také rehabilitaci, která je prováděna pod 

dohledem fyzioterapeuta v prostorách elektroléčby, vodoléčby, tělocvičen nebo v pokojích 

uživatelů. Elektropřístroje jsou přenosné, proto jsou dostupné i pro imobilní osoby. Vzhledem 

k potřebám zdravotního stavu našich uživatelů je upřednostňován individuální léčebný 

tělocvik umožňující zvýšit pohybový komfort osob. 

Další ošetření u specialistů musí uživatelé absolvovat mimo domov, kam se dopravují buď 

s doprovodem rodinných příslušníků, nebo sanitní přepravou, kterou indikuje lékař.  
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Tabulka č. 12: Přehled výkonů na rehabilitačním úseku (DS a DZR) 

Název Počet v roce 2013 Počet v roce 2014 Počet v roce 2015 

Individuální LTV 6 837 5 874 7 978 

Skupinový tělocvik 6 597 3 819 3 012 

Relaxační cvičení 980 75 0 

Rotoped 1 474 693 324 

Biolampa 558 177 116 

Ultrazvuk 180 209 184 

Aromaterapie 56 202 203 

Tensní proudy 36 89 25 

Magnetoterapie 79 50 21 

IF proudy 26 10 31 

Inhalace 60 84 372 

Solux 16 10 0 

Trabertovy proudy 0 14 0 

DD proudy 0 6 22 

Vodoléčba 0 290 255 
 

Vedoucí oddělení 2 byla proškolena v léčbě chronických ran, proto v celém zařízení poskytuje 

odborné konzultační služby při léčbě kožních defektů a úzce spolupracuje s lékařem. Celý 

sociálně zdravotní úsek řídí vedoucí úseku sociální a zdravotní péče, která se v roce 2015 

zaměřovala nejen na kvalitu poskytované péče, ale velmi výrazně ovlivnila zavedení Nutričního 

standardu a analýzu rizikových situací, které ohrožují seniory pádem.  

 

2.8  Úsek odborných doplňkových činností 

V celém zařízení pracují čtyři pracovníci (jeden z nich v DZR), kteří během dne aktivizují 

uživatele na vyčleněných odděleních. Zároveň připravují společný program a pomáhají při 

zprostředkování společenských akcí seniorům v nejbližším okolí. Připravují také vydávání 

čtvrtletního časopisu ECHO a každodenní rozhlasové vysílání domovského rádia Jitřenka. 

Velký důraz je kladen na skupinovou a individuální aktivizaci. Během letního období se 

zaměstnanci snaží uživatele  co nejčastěji přimět k pobytu v přírodě. Kolem celého domova je 

umístěno několik setů zahradního nábytku, pergoly, petanquové hřiště a kuželky. V letošním 

roce se s velkým zájmem setkalo pěstování bylin a rajčat. Díky kreativitě personálu mohla být 

tato aktivita zprostředkována všem osobám, hlavně trvale upoutaným na lůžku. V horkém 

období si senioři připravovali osvěžující nápoje s vlastnoručně vypěstovanou mátou a 

meduňkou. Po sklizni se mnozí zapojili do výroby vonných sáčků, kterými obdarovali své blízké. 

 Během nevlídného počasí se uživatelé zapojují do různých rukodělných aktivit, vaření a pečení 

oblíbených pokrmů, trénování paměti a různých pohybových aktivit. Různorodost 

volnočasových aktivit je vřele vítaná, proto je každý nápad pracovním týmem konzultován a 

uváděn do praxe, pokud je jen trochu realizovatelný. Pracovníci jsou proškolování prvky 
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Bazální stimulace a pomáhají personálu optimálně přizpůsobit v pokoji zklidňující nebo 

stimulační prvky. 

Domov se zvláštním režimem (DZR) má celodenní aktivity přizpůsobené potřebám uživatelů. 

Během dne je uživatelům nabízen bohatý program zaměřený na trénink paměti, udržování 

pohybové kondice, rukodělné aktivity, vaření, pečení na přání, poslech hudby, sledování filmů 

apd. Aktivity jsou vedené individuálně s ohledem na potřeby každého jednotlivce. Činnosti 

jsou vedeny citlivě, aby nezatěžovaly uživatele psychicky ani fyzicky. V DZR je aktivní sbor 

Zpívánky, který vystupuje na společných akcích domova, případně na veřejnosti. Do tohoto 

sboru se zapojují i senioři z pobytové služby Domova seniorů.  Senioři z DZR se podle svého 

zájmu účastní všech společných aktivit v domově, chodí na vycházky a účastní se akcí ve městě. 

Tabulka č. 13 : Přehled pravidelných odpoledních aktivit 

 Čas Akce 

Pondělí 13,45 hod. Filmový klub 

Úterý 14,00 hod.  Sportovní hry 

Středa 13,45 hod. Poslech lidové hudby 

Čtvrtek 13,30 hod. Filmový klub 

Pátek 15,30 hod. Mše svatá 
 

Do domova dochází canisterapeutka, kterou si mohou uživatelé objednat na pokoj. Na 

odděleních jsou k vidění ptáci a vodní želva. 

 

Významné události v roce 2015 aneb „Střípky z domova“: 

Poklidnou atmosféru zimního období příjemně osvěžila módní přehlídka, kterou si pro seniory 

připravil personál ve spolupráci s butikem p. Novákové.  

Obrázek: Módní přehlídka připravená zaměstnanci zařízení 

   

 

V lednu jsme oslavili krásných 100 let naší obyvatelky Domova seniorů p. Eugenie Dadákové, 

které přišla pogratulovat rodina, zástupci města i přátelé. 
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Obrázek: Gratulace p. Dadákové 

    

Měsíc březen se nesl ve znamení oslav. Domov seniorů si připomněl 30 let od uvedení do 

provozu prvního ubytovacího pavilonu. 

 

Obrázek: Otevření 1. pavilonu v roce 1985 

  

   

 

K neodmyslitelným březnovým akcím patří Maškarní karneval a Domovský bál, kde si 

každoročně pro všechny přichystají překvapení zaměstnanci domova. A nejinak tomu bylo i 

tentokrát. 
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Obrázek: Maškarní karneval a vystoupení zaměstnanců na Domovském bále 

    

 

Po akci Kácení máje přichází léto s možností výletů do okolí. V červnu již tradičně jeli obyvatelé 

na sv. Hostýn a do Lázní Teplice nad Bečvou, ale také několikrát navštívili Kostelíček s 

komentovanou prohlídkou interiéru. V srpnu se účastnili akce Střední lesnické školy a vyrazili 

do krásné přírody v polesí Valšovice. 

Obrázek: Výlet na sv. Hostýn a Kácení máje 

                                

V na sklonku léta, kdy nám přálo počasí, se pořádal společný táborák s již oblíbeným 

grilováním zeleniny. 

Září je věnováno vernisáži Barvy života. Nejen naše zařízení, ale i zástupci dalších sociálních 

zařízení v Olomouckém kraji a také soukromí vystavovatelé zde představili mnoho krásných 

výrobků z dílny všech zapálených umělců. Velké poděkování patří majitelce galerie M+M p. 

Musilové, která nám bezplatně poskytuje své krásné prostory po dobu jednoho měsíce. 
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Obrázek: Vernisáž výstavy Barvy života 

   

Důležitým prvkem při aktivizaci seniorů tvoří vzdělávání seniorů. Díky nadaci manželů 

Klausových se deseti seniorům přiblížil počítačový svět a mohli si tak vyzkoušet možnosti 

internetu i pro ně nové elektronické komunikace se svými blízkými. Oblíbenou vzdělávací akcí 

je vyprávění o životě v dalekých krajinách. Nejzajímavější se z tohoto pohledu jevilo povídání 

spojené s promítáním o Nepálu v podání p. Horníčka. 

Významným počinem bylo vydání knihy „Recepty našich maminek a babiček“, do které stále 

přispívají nejen naši uživatelé, ale i zaměstnanci a další osoby. Návody na kulinářské výrobky 

jsou ověřené v praxi, a proto je můžeme všem doporučit. 

V prosinci naše zařízení pořádá pro ostatní sociální zařízení turnaj v šipkách Správná trefa. 

 

Obrázek: Turnaj v šipkách (1. místo pro DS) 

         

 

Každoročně na konci roku probíhá slavnostní rozsvěcení vánočního stromu s ochutnávkou 

dobrého punče, Mikulášská zábava, Slavnostní Štědrovečerní večeře za účasti vedení domova 

a hraní koled dechovou hudbou i Předsilvestrovská kavárna. 
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Obrázek: Rozsvěcení vánočního stromu, Mikuláš  

   

 

Tabulka č. 14 : Přehled kulturních akcí 

Leden Tříkrálový koncert, 
Módní přehlídka 
přednáška MUDr. Kutějové 
Vystoupení ZUŠ 
Domovský turnaj v šipkách 

Únor Vystoupení dětí z MŠ Klíček 
Hudební vystoupení Oldřicha Kubíčka (celkem 2x) 
Masopustní rej 
Vystoupení pěveckého sboru Datio 
Vystoupení žáků ZUŠ 

Březen Maškarní rej 
Přednáška o  canisterapii 
Hudební vystoupení Dáši Čočkové  
Domovský bál,  
Vystoupení žáků ZUŠ s improvizovaným představením  
Hudební vystoupení skupiny Rytmik 

Duben Vystoupení žáku ze ZŠ a MŠ Drahotuše s velikonočním představením, 
Vystoupení dětí z Dětského centra Hranice  
Operní árie v podání studentů Konzervatoře Evangelické akademie Olomouc 
Posezení s harmonikářem p. Krasňákem 
Vystoupení žáků ZUŠ 
Hudební vystoupení Oldřicha Kubíčka  
Domovská kavárna 
Vystoupení skupiny LH Western 

Května Vystoupení dětí z MŠ Míček 
Vystoupení Ženského komorního sboru 
Kácení máje s kulturním programem (Hudecká muzika Franty Kopeckého, krojovaní 
tanečníci z Černotína, mažoretky Mini Šance Hranice) 
Hudební vystoupení Oldřicha Kubíčka 

Červen Domovská olympiáda 
Vystoupení žáku ZUŠ  
Domovská kavárna 
Výlet na sv. Hostýn,  
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Vystoupení Oldřicha Kubíčka  
Sportovní olympiáda v Pavlovicích – p. Číhal ocenění nejlepšího muže turnaje 

Červenec Komentovaná prohlídka gotické památky Kostelíček,  
Posezení s harmonikáři Duo Foltýnek  
Domovská kavárna 

Srpen Výlety do lázní Teplice nad Bečvou – celkem 3x 
Sportovní turnaj v pétanque v Tovačově  
Konec prázdnin v parku (akce města Hranice) 
Počítačový kurz pro seniory  
Výlet do Školního polesí Valšovice 
Domovský táborák 
Výstava Tajemná Hranická madona 

Září Sportovní hry seniorů v Hlohovci – 1. místo pro družstvo (p. Číhal – oceněn jako 
nejlepší sportovec a nejlepší hráč v disciplíně šipky, p. Hostašová – ocenění za nejlepší 
hráčku v disciplíně navlékání drátěnek na tyče) 
Turnaj v kroketu v DS v Přerově (2. místo) 
Vystoupení žáků ZUŠ  
Vernisáž Barvy života s hudebním vystoupením Ženského komorního sboru  
Návštěvy výstavy Barvy života v galerii M+M - individuálně 
Hudební vystoupení manželů Procházkových 
Sportovní olympiáda v Radkově Lhotě 
Přehlídka dravých ptáků ornitologického kroužku při Střední lesnické škole 

Říjen Den otevřených dveří s doprovodným programem - harmonikářské Duo Foltýnek 
Vystoupení pěveckého sboru Barbory Šimečkové 
Domovská kavárna  
Hudební vystoupení manželů Procházkových 
Hudební vystoupení žáků ZUŠ  
Slavnostní předávání panenek Kiwanis na dětském oddělení Nemocnice Hranice 

Listopad Přednáška Václava Bednáře o významných osobnostech města Hranice 
Přednáška Miroslava Horníčka o Nepálu  
Návštěva sv. Huberta s jeho družinou s pozváním na tradiční Hubertskou zábavu  
Vystoupení ZUŠ – celkem 2x 
Hudební vystoupení Oldřicha Kubíčka  
Domovská kavárna 

Prosinec Individuální návštěvy galerie M+M - výstava Betlémů  
Rozsvícení vánočního stromu s hudebním programem dětí pod vedením p. Láskové 
Domovský turnaj v šipkách Správná trefa – 1. místo (p. Stržínek – oceněn jako nejlepší 
muž turnaje) 
Setkání seniorů se starostou města Hranice Jiřím Kudláčkem 
Mikulášská nadílka 
Vystoupení dětí z MŠ Míček  
Vystoupení manželů Procházkových  
Vánoční vystoupení žáků ze ZŠ a MŠ Drahotuše 
Vystoupení žáků ZUŠ – celkem 2x 
Vystoupení dětí z MŠ Ústí 
Štědrý večer s vedením DS 
Návštěva žáků ZŠ Paršovice s vánočním vystoupením  
Hudební vystoupení Oldřicha Kubíčka 
Předsilvestrovská kavárna 
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3 Analýza činnosti pečovatelské služby 

Pečovatelská služba působí na území města Hranice a v obcích s rozšířenou působností. Jelikož 

se jedná o terénní službu, má ke své činnosti k dispozici tři vozidla. V jejím čele stojí vedoucí, 

která organizuje práci 11 pečovatelkám a úzce spolupracuje se sociální pracovnicí, která má 

v pečovatelské službě úvazek 0,2. 

   

V roce 2015 byl zaveden nový PC program Preus, prostřednictvím kterého je zadávaná strava 

do systému Domova seniorů Hranice. Zároveň pečovatelky začaly pracovat s PC programem 

p. Zajíce, kde od ledna 2016 v ostré verzi pořizují veškeré záznamy o provedené službě. 

Jednotlivé úkony péče jsou snímány čipy, čímž došlo k přesnému vyúčtování poskytované 

péče. 

 

Tabulka č. 15 : Základní údaje o službě 

 2013 2014 2015 

Počet zaměstnanců 12 12,2 12,2 

Počet podaných 
žádostí 

49 60 47 

K 31. 12.  
ukončilo službu 

55 osob 46 osob 46 osob 

K 31. 12. využívalo 
službu 

186 osob 198 osob 206 osob 

Bezplatná péče 3 osoby 1 osoba 2 osoby 
 

Tabulka č. 16: Důvody ukončení služby 

 2013 2014 2015 

Úmrtí  19 17 16 

Umístění v DS 16 15 12 

Nevyužívání PS 15 13 0 

Nevyhovující strava 0 0 10 

Stěhování 1  0 0 

Změna pečovatele 4 1 8 
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Tabulka č. 17: Přehled úhrad za poskytované služby 

 2013 2014 2015 

Úhrada za obědy 1 809 552 Kč 1 807 392 Kč 1 815 744 Kč 

Úhrada za dovoz 
obědů 

633 522 Kč 636 871 Kč 640 628 Kč 

Úhrada za základní 
služby 

307 875 Kč 373 558 Kč 354 585 Kč 

Úhrada za 
fakultativní služby 

0  5 992  Kč 34 795 Kč 

  

Tabulka č. 18: Bezplatně poskytnutá péče 

Druh služby 2013 2014 2015 

Dovoz obědů 7 361 Kč 3 247 Kč 5 151 Kč 

Úkony péče 41 330 Kč 0 7 700 Kč 

Celkem uhrazeno 48 691 Kč 3 247 Kč 12 851 Kč 
 

Tabulka č. 19: Počet poskytovaných úkonů služby 

 2013 2014 2015 

Počet úkonů služby 11 603 11 491 11 119 
 

Tabulka č. 20: Přehled odebraných obědů 

 2013 2014 2015 

Leden 3 392 3 164 3 240 

Únor  3 100 3 065 3 144 

Březen  3 202 3 239 3 431 

Duben 3 208 3 307 3 337 

Květen 3 143 3 062 2 899 

Červen 3 062 3 251 3 344 

Červenec 3 358 3 441 3 301 

Srpen 3 231 3 075 3 012 

Září 3 112 3 123 3 179 

Říjen 3 221 3 243 3 170 

Listopad 3 057 2 883 2 929 

Prosinec 2 613 2 801 3 001 

Celkem 37 699 37 654 37 987 
 

Pečovatelská služba každoročně provádí dotazníkové šetření, z kterého čerpá informace. 
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3.1 Výsledky dotazníkového šetření 

V roce 2015 rozdala pečovatelská služba 170 dotazníků uživatelům služby, kterých se po 

vyplnění vrátilo 141. Z šetření vylívá, že je většina uživatelů se službou spokojena.  

Na dotaz, zda je poskytovaná nabídka služeb dostatečná, kladně odpovědělo 101 

respondentů. 36 respondentů neuvedlo žádnou odpověď a 4 respondenti se vyjádřili 

negativně, aniž by uvedli důvod nespokojenosti. 

 

Každoročně se v dotazníkovém šetření také zaměřujeme na zájem o pečovatelskou službu 

v odpoledních a večerních hodinách i o víkendu. 

Víkendové služby by si přálo 8 respondentů. Dva respondenti si přáli o víkendu společnost, 5 

respondentů požaduje odebírat obědy o víkendech, z toho jeden pouze v sobotu.  Jeden 

respondent uvedl, že by chtěl o víkendu využívat službu mytí oken a dveří.  

Odpoledne službu požaduje 7 respondentů. Tři respondenti uvedli, že by chtěli využívat úklid 

v odpoledních hodinách (jeden kolem 13:00). Dva si přejí služby v odpoledních hodinách, ale 

neuvedli které. Jeden respondent uvedl, že by chtěl využívat v odpoledních hodinách stejné 

služby jako dopoledne, včetně dozoru. Další respondent si přeje v odpoledních hodinách 

službu mytí oken a dveří.  

Večerní službu by přivítalo 5 respondentů. Čtyři respondenti uvedli, že by chtěli využívat ve 

večerních hodinách společnost, dozor, vyvézt na procházku či doprovodit do restaurace. Jeden 

respondent má zájem o služby ve večerních hodinách, ale blíže je neuvedl. 

Celková nabídka služeb

dostatečná

nedostatečná

neuvedeno / nechci odpovídat
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125 respondentů je s obědy spokojeno, 3 respondenti uvedli nespokojenost a 8 respondentů 

na dotaz neodpovědělo. 

Připomínky ke stravě: 

Jeden respondent je s jídlem spokojen, ale čas dovozu mu nevyhovuje. Stěžuje si na studené 

jídlo, jelikož je mu oběd dovážen mezi 12:35-13:00. Jeden respondent uvedl, že občas dostane 

jiné jídlo, než si objednal a nemůže tento oběd sníst. Další respondent by uvítal, aby se saláty 

dávaly zvlášť, jelikož jsou v termo nádobě horké. Dále uvedl, že někdy kvalita jídla neodpovídá 

6%

94%

Zájem klientů o služby o 
víkendu

ano

ne nebo
neuvedeno

5%

95%

Zájem o službu v 
odpoledních hodinách

ano

ne nebo
neuvedeno

4%

96%

Zájem o službu ve 
večerních hodinách

ano

ne nebo
neuvedeno

10%

90%

Dovoz obědů o 
víkendu

ano

ne

125

3

8

Spokojenost s dováženými obědy

ano

ne

neuvedeno
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ceně. Tři respondenti si stěžovali na malé porce i chuť. Jeden respondent by uvítal více zeleniny 

a salátů. Dva respondenti uvedli, že si jídlo občas musí dokořenit.  

Na základě provedeného zjištění v roce 2015 pečovatelská služba neprodloužila provozní 

dobu, ani nerozšířila její poskytování během víkendu. 

4 Personalistika 

V lednu 2015 končil projekt Úřadu práce „Prostupné zaměstnávání v Olomouckém kraji“, 

jehož tři účastnice po ukončení svého působení z Domova seniorů odešly (2 pracovaly 

v kuchyni a 1 v údržbě) - v tabulce pro rok 2015 nejsou uvedeny jejich počty. V důsledku 

rozšiřování ošetřovatelské péče na oddělení 2, byl od listopadu zaměstnán jeden nový 

pracovník v sociálních službách. 

Tabulka č. 21: Celkové počty pracovníků v Domově seniorů Hranice, p. o.  

Pracovní zařazení 2013 2014 2015 

THP (ředitel, 
ekonomický úsek aj.) 

8 8 8 

Vedoucí úseku 
sociální a zdravotní 
péče 

1 1 1 

Vedoucí oddělení 4 3 3 

Vedoucí 
oddělení/manažer 
kvality 

0 1 1 

Všeobecná sestra 14 14 14 

Sociální pracovnice 2 2 2 

Pracovníci 
v sociálních službách 

43 45 45 

PSS – výchovně 
nepedagogická 
činnost 

4 4 4 

Kuchařka 5 5 5 

Pomocná kuchařka 6 8 6 

Pradlena 4 4 4 

Krejčí 1 1 1 

Řidič/zahradník 1 1 1 

Uklízečky  9 10 9 

Pracovníci údržby 2 3 2 

Vedoucí pečovatelek 1 1 1 

Pečovatelky  11 11 11 

Nutriční 
terapeut/vedoucí 
kuchyně 

1 1 1 

Fyzioterapeut  2 2 2 

Vrátný 1 0 0 

Celkem 120 125 121 
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4. 1 Odměňování zaměstnanců 

V důsledku legislativních úprav platových tarifů, došlo v zařízení k zvýšení průměrného platu. 

Tabulka č. 22: Průměrný plat  

Kategorie 
zaměstnanců 

2013 2014 2015 

Zdravotničtí 
pracovníci 

25 943,31 Kč 25 760,37 Kč 27 453,24 Kč 

Pracovníci 
v sociálních službách 
(pečovatelky) 

16 241,83 Kč 16 019,27 Kč 17 174,3 Kč 

Ostatní 13 972,28 Kč 13 482,51Kč 14 665,46 Kč 

Průměrný plat 
celkem  

18 482,62 Kč 18 416,88 Kč 19 674,27 Kč 

 

 

4. 2 Vzdělávání zaměstnanců 

Během roku se zaměstnanci vzdělávali v oblastech potřebných pro prohloubení jejich 

kvalifikace. Domov pro rok 2015 uzavřel s Domovem seniorů Radkova Lhota smlouvu o 

vzájemných odborných stážích, kterých se účastnili pracovníci v sociálních službách. 

Pracovnice pečovatelské služby absolvovaly odborné stáže v Charitě Šternberk, středisko 

Litovel, kde se seznámily mimo jiné s PC programem pečovatelské služby, který je určený 

charitním organizacím. Vedoucí pečovatelské služby se svojí zástupkyní a ředitelkou navštívily 

Sociální služby města Kojetín, kde se obeznámily s PC programem p. Zajíce, který nyní využívají 

v praxi.  

Celkem 16 osob se aktivně účastnilo třídenního vzdělávání v konceptu Bazální stimulace. Ve 

spolupráci s APSS bylo do vzdělávání nově zařazeno školení „Proměny ve stáří Geronto-oblek“, 

kde si pracovníci mohli vyzkoušet život s pohybovým a smyslovým postižením a „Demence 

v obrazech“. Manažer kvality pro pracovníky přímé péče přednášel vzdělávací seminář „Kvalita 

poskytovaných služeb a ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí“. Pro 

stejnou cílovou skupinu proběhlo i vzdělávání na téma Ošetřovatelská péče o klienta 

s inkontinencí. 

Vedoucí oddělení 2 byla v NCO NZO proškolena v oblasti léčby chronických ran a provádí proto 

konzultanta v této problematice v celém zařízení. Manažeři zdravotního úseku navštívili XX. 

Zlínský geriatrický den. 

Školící akce firmy SCA určená vedoucím zaměstnancům s názvem „Kritikou a pochvalou k vyšší 

motivaci“ se uskutečnila přímo v zařízení. 

Pracovníci pomáhajících profesí jsou ohroženi syndromem vyhoření, proto zaměstnanci 

pečující o uživatele v Domově seniorů a v Domově se zvláštním režimem využívají během roku 

supervize Mgr. Smékala. V pečovatelské službě tyto služby provádí PhDr. Bryks. 
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4. 3 Dobrovolnictví a praxe studentů 

V Domově seniorů během roku působili 4 noví dobrovolníci a další 3 z minulého roku, kterým 

za to patří velký dík.  

Odbornou praxi zde absolvovali studenti těchto škol: 

 Střední pedagogická škola a SZŠ svaté Anežky České 

 SZŠ Hranice 

 SZŠ a VOŠ Emanuela Pottinga Olomouc 

 Odborné učiliště Kelč 

 Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠ Vsetín 

 Univerzita Tomáše Bati, fakulta Humanitních studií 

 Ostravská univerzita v Ostravě, fakulta sociálních studií 

 Caritas VOŠ Olomouc 

 

 

5 Provozovny doplňkových služeb 

V letošním roce došlo ke změně provozovatele pedikúry a masáží. Provozovny kadeřnictví i 

pedikúry se dočkaly oprav, protože jejich interiér už neodpovídal nárokům na provozování 

těchto služeb.  

Obrázek: Kadeřnictví, pedikúra 

    

V budově se také nachází kantýna, kde je k dostání nejen potravinářské, ale i drobné 

drogistické zboží.  

 

6 Vyhodnocení stanovených cílů pro rok 2015 

Technické a stavební úpravy: 

1. Rekonstrukce kotelny 

Komentář: Investiční odbor města Hranice provedl v roce 2015 výběrové řízení na projektanta 

nové kotelny, který momentálně zpracovává projektovou dokumentaci, na jejímž základě bude 
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soutěžen zhotovitel kotelny. Samotná realizace je plánovaná v letních měsících roku 2016. 

V souvislosti s rekonstrukcí kotelny byl Domovu v roce 2015 nařízen odvod z investičního fondu 

ve výši 1 500 000 Kč. 

2. Rekonstrukce vstupu do DS 

Komentář: Domov seniorů zpracoval projektovou dokumentaci, kterou předal městu Hranice. 

V období srpna byla tato akce investičním odborem soutěžena, ale do výběrového řízení se 

nepřihlásila žádná stavební firma. Proto byla akce soutěžena znovu s termínem realizace jaro 

2016. Domovu byl v roce 2015 nařízen odvod z investičního fondu ve výši 1 070 000 Kč. 

 

Organizační změny: 

1. Zřízení ošetřovatelského oddělení 

Komentář: Postupné zřizování ošetřovatelského oddělení bez zvýšení kapacity lůžek sebou 

neslo především organizační změny v práci, zvýšení personálního obsazení a vybavení 

potřebným nábytkem i pomůckami. Personál i senioři byli se záměrem srozuměni na schůzích 

i úsekových poradách. Změna se týká oddělení 2 (pavilon 2), kde bylo původně 74 míst určených 

pro uživatele služby s částečnou dopomocí při sebeobsluze. Nyní je 18 míst v 3. poschodí 

pavilonu 2 vyčleněno pro osoby částečně soběstačné a dalších 56 míst pro osoby s nízkou 

úrovní sebeobsluhy. V listopadu byl do pracovní pozice pracovníka v sociálních službách přijatý 

jeden nový pracovník. 

 

Vzdělávání zaměstnanců: 

1. Vyškolení sestry specialistky v oblasti hojení chronických ran 

Komentář: Vedoucí oddělení 2 ukončila své vzdělání v NCO NZO v Brně a stala se tak odbornou 

konzultantkou při léčbě chronických defektů v celém zařízení 

2. Školení v oblasti Bazální stimulace pro pracovníky ošetřovatelského oddělení 

Komentář: V roce 2015 absolvovalo 15 pracovníků třídenní vzdělávání v oblasti konceptu 

Bazální stimulace. Prvky vzdělávání dnes uplatňují v běžné péči o seniory, kteří vyžadují 

zvýšenou ošetřovatelskou péči. 

3. Zajištění odborné praxe v DS Radkova Lhota 

Komentář: Domov seniorů uzavřel pro rok 2015 smlouvu o vzájemných odborných stážích pro 

pracovníky v sociálních službách se sociálním zařízením Domov seniorů Radkova Lhota.  
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Obnova zařízení: 

1. Modernizace nábytku 

Komentář: V Domově seniorů došlo k obměně 50 kusů skříní a komod na pokojích uživatelů 

služby užívaných 30 let. Momentální nábytek splňuje potřebný komfort, včetně možnosti 

zabezpečení cenných věcí v trezorku skříní.  

2. Doplnění nábytku při rozšiřování ošetřovatelského oddělení 

Komentář: V souvislosti se zřízením ošetřovatelského oddělení bylo oddělení vybaveno 3 

novými elektrickými lůžky, 4 vozíky pro imobilní osoby, kartotékou a 11 sety nového nábytku 

(skříň a komoda). 

 

Kvalita poskytované služby: 

1. Uvedení do praxe Nutričního standardu 

Komentář: Ve spolupráci s nutriční poradnou v Novém Jičíně byl zaveden v obou pobytových 

službách do praxe Nutriční standard, který eliminuje riziko vzniku malnutrice u seniorů. Naše 

zařízení se v letošním roce účastnilo mezinárodní akce Nutrition dei, při kterém došlo 

k zaznamenání úrovně výživy v zařízení pro seniory. V tomto trendu budeme i nadále 

pokračovat. 

2. Certifikát Vážka pro Domov se zvláštním režimem 

Komentář: Domov se zvláštním režimem si požádal o certifikaci Vážka, která bývá udělována 

zařízením poskytujícím péči o seniory s Alzheimerovou chorobou. Z důvodu odložení termínu 

certifikace (důvody vznikly na straně auditorů), se tato akce uskuteční v březnu roku 2016. 

 

Dobrovolníci: 

1. Udržení a rozvoj spolupráce s dobrovolníky 

Komentář: V letošním roce byla uzavřena smlouva se čtyřmi novými dobrovolníky. Někteří 

zájemci o tuto činnost se stávají posléze kmenovými zaměstnanci pobytové služby. Ve snaze o 

oslovení dalších dobrovolníků domov provádí informování o službě prostřednictvím různých 

letáčků a zveřejňování upoutávek v místním tisku. 

 

Předpisy: 

1. Obnova sociálních standardů Domova se zvláštním režimem 

Komentář: V Domově se zvláštním režimem byly zcela aktualizovány sociální standardy č. 1, 2, 

5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 tak, aby byly v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. 

 



 

35 
 

2. Nová grafika webových stran 

Komentář: Domov seniorů Hranice si nechal nově zpracovat webové stránky tak, aby byly 

přehledné hlavně pro starší lidi, kteří je často navštěvují. Aktualizace textu provádí vedoucí 

technického rozvoje. 

 

Pečovatelská služba: 

1. Výměna oken 

Komentář: V Domě s pečovatelskou službou na adrese ulice Tovačovského 2000 v Hranicích, 

kde sídlí na detašovaném pracovišti pečovatelská služba, došlo za plného provozu k  zateplení 

budovy a výměně oken. Pečovatelky byly během stavebních úprav nápomocny obyvatelům 

pečovatelského domu a v případě potřeby jim aktuálně zajišťovaly potřebnou službu. 

2. Zakoupení počítačového programu 

Komentář: Pečovatelkám byl instalován program Preus, ve kterém je v celé příspěvkové 

organizaci objednávána strava přímo v stravovacím provozu. Během roku si vedoucí 

pečovatelské služby ověřovala možnosti různých počítačových programů k jejich zavedení do 

praxe. Program Preus, který je nyní využíván v Domově seniorů Hranice, p. o. momentálně 

takový modul neposkytuje, proto byl zvolen program p. Zajíce, který byl konzultován 

v Sociálních službách Kojetín, Šternberk a Přerov. V prosinci byl používán spolu s písemnou 

podobou poskytování péče. Od ledna 2016 je již používán v ostré verzi. 

 

Další dílčí realizace: 

1. Zřízení reminiscenčních místnosti v DS a reminiscenčních prvků v DZR 

Komentář: S nápadem zřídit reminiscenční místnosti připomínající období mládí našich 

uživatelů služby přišla manažerka kvality, ke které se ochotně přidávali jak zaměstnanci, tak 

senioři. Výsledkem je obnova interiéru dvou místností (kuchyně a pokoj), kde uživatelé velmi 

rádi tráví volné chvíle. Sami se podílejí na vybavení místností zapůjčením dobových předmětů. 

Nábytek byl pořízen od dárců a v mnoha případech si vyžadoval další opravu, kterou provedli 

pracovníci oddělení ve spolupráci se zaměstnanci údržby. 

V Domově se zvláštním režimem vznikly různé vzpomínkové koutky připomínající řemesla 

minulého století. Tyto prvky velmi zpříjemňují a zútulňují prostory. 

2. Oprava společenské místnosti  

Komentář: V posledním ubytovacím poschodí pavilonu 2 byla provedena výmalba a došlo k 

výměně všeho nábytku ve společenské místnosti, který již byl ve velmi nevyhovujícím stavu 

(nízké sedací soupravy, poškozené čalounění apd.). Nyní jsou zde vysoká křesílka, která jsou 

uzpůsobená pohybovým možnostem seniorů a celá místnost je laděna do podoby „čítárny“., 

kde si lze vypůjčit knihy a časopisy, sledovat televizi nebo trávit čas s blízkými. 
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3. Oprava hostinského pokoje 

Komentář: V této místnosti, která slouží seniorům a jejich blízkým při trávení volného času 

v soukromí, bylo vymalováno a vyměnil se zde koberec. 

4. Oprava provozoven kadeřnictví a pedikúry 

Komentář: Provozovny kadeřnictví a pedikúry dlouhodobým užíváním jevily známky značného 

opotřebení, proto došlo k opravě podlahy, vodoinstalace, osvětlení i výmalby. 

5. Oprava podlahy 

Komentář: V důsledku nevyhovujícího stavu lina v suterénu pavilonu 1 a  hospodářské budově, 

byla podlaha v těchto částech opravena, aby se předešlo úrazu osob. 

6. Oprava podhledů 

Komentář: Jelikož došlo k poruchám elektrického rozvodu vedeného ve stropní části podhledů, 

musel být rozebrán strop ve dvou ubytovacích poschodích. Během opravy elektroinstalace a 

interního rozhlasu, byl proveden  rozvod kabeláže pro připojení k internetu do pokojů uživatelů.  

7. Sledování péče  

Komentář: K prokazování poskytované péče byl zaveden do praxe modul počítačového 

programu Preus, kde prostřednictvím čtečky pečující osoba zaznamenává uživatelům 

jednotlivé provedené úkony. Tím je prováděna i kontrola čerpání příspěvku na péči. 

8. Objednávání stravy  

Komentář: Stravovací úsek musel v důsledku výměny PC přejít na jiný počítačový program. Byl 

zvolen program Preus, se kterým dlouhodobě pracuje sociální úsek. V celém zařízení došlo 

k centrálnímu zadávání objednávané stravy v tomto programu, včetně detašovaného 

pracoviště pečovatelské služby. 

 

 

7 Plán úkolů pro rok 2016 

Technické a stavební úpravy: 

1. Rekonstrukce kotelny 

Komentář: Rekonstrukce stávající plynové kotelny by měla proběhnout v letních měsících.  Akce 

sebou nese dočasné omezení nejen tepla, ale i teplé vody. Akci zaštiťuje investiční odbor města. 

2. Rekonstrukce vstupu do DS 

Komentář: Jelikož došlo k výběru dodavatele stavby, měly by se stavební úpravy začít provádět 

v jarních měsících. Celý vstup bude po dobu rekonstrukce trvale uzavřen a zařízení bude 

používat vchod do budovy v pavilonu 2. 
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3. Evakuační protipožární systém 

Komentář: Pořízení evakuačního protipožárního systému se jeví býti velmi nutné zejména 

proto, že v poschodích budov jsou ubytováni uživatelé, kteří jsou buď trvale upoutáni na lůžko, 

nebo mají výrazný pohybový hendikep, který jim znemožňuje chůzi po schodech. Výtahy v obou 

budovách neslouží evakuačním účelům při vzniku požáru. Vstup do pokojů pro nevyhovující 

šířku zárubní neumožňuje průjezd lůžka, proto mají v případě evakuace všechny ubytované 

osoby velmi ztížené podmínky. Domov nechal zpracovat projektovou dokumentaci, na základě 

které bude systém EPS realizován zřizovatelem ve všech budovách. 

4. Obnova vzduchotechniky v kuchyni 

Komentář: Vzduchotechnika v kuchyni je v provozu od začátku provozu domova (rok 1985) a 

vyžaduje kompletní rekonstrukci. Tato investiční akce je připravována zřizovatelem. 

5. Zavedení internetu do pokojů: 

Komentář: Jelikož v minulých letech došlo k výměně všech stropních podhledů, při jejichž 

opravě zaměstnanci údržby připravili kabeláž pro zavedení internetu do pokojů uživatelů, bude 

zařízení individuálně připojovat uživatele služby k internetu podle jejich zájmu o tuto službu. 

 

Investice: 

1. Pořízení nového lehátka ke koupání imobilních osob 

Komentář: Po dohodě se zřizovatelem a s jeho souhlasem, zakoupí zařízení nové lehátko 

vhodné pro poskytování hygienické péče imobilním osobám. V celém domově je v provozu 

pouze jedno, což je pro pobytovou službu nedostačující. 

2. Drtič zbytků potravy 

Komentář: Po dohodě se zřizovatelem a s jeho souhlasem plánuje zařízení pořídit do kuchyně 

profesionální drtič zbytků potravy. Dosud jsou zde k dispozici dva drtiče, jenž jsou určené do 

běžných domácností (v případě poruchy se střídají), ale jejich poruchovost je značná a 

organizace tak ročně vynakládá nemalé prostředky na opravy. 

3. Plynová pánev 

Komentář: Po dohodě se zřizovatelem a s jeho souhlasem bude do kuchyně umístěna další 

plynová pánev, která značně usnadní práci kuchařům v případě zařazení dvou jídel vyžadující 

tuto tepelnou úpravu. 

 

Opravy: 

1. Opravy lina na pokojích uživatelů, v pracovnách personálu, ve skladech a místnosti 

určené pro dezinfekci 
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Komentář: V pokojích uživatelů (20), v pracovnách personálu (3), v místnosti pro dezinfekci a 

ve skladech (3) budou postupně, podle finančních možností, opravovány podlahy, které jeví 

známky opotřebení a mohly by tak přispívat k pádům osob. 

2. Zámky ve dveřích uživatelů 

Komentář: Některé dvoulůžkové pokoje nelze zamykat centrálním klíčem, proto z důvodu 

zajištění bezpečnosti majetku a soukromí uživatelů bude přistoupeno k výměnám zámků. 

3. Malování 

Komentář: Ke každoročnímu plánovanému malování pokojů a chodeb na ubytovacích 

poschodích bude letos zařazena i výmalba dvou schodišť v pavilonu 1, spojovacích chodeb a 

kuchyně. Malování si budou vyžadovat i prostory, které mohou být poškozeny v souvislosti 

s realizací projektů EPS v celém zařízení. 

4. Oprava elektrických rozvodů v kuchyni 

Komentář: V souvislosti s modernizací vzduchotechniky kuchyně by měla být provedena 

kompletní oprava elektrických rozvodů. 

5. Toalety v šatnách personálu (dílny, prádelna) 

Komentář: Sociální zařízení na úseku údržby a prádelny vyžaduje celkovou opravu obkladů a 

sanitární techniky, která bude provedena podle finančních možností zařízení. 

 

Vzdělávání: 

1. Bazální stimulace 

Komentář: V uplynulém roce v zařízení proběhlo vzdělávání v konceptu Bazální stimulace. 

V tomto trendu vzdělávání bude zařízení pokračovat i v roce 2016, kdy se ho budou účastnit 

zaměstnanci pečující o uživatele služby, aby mohli uplatňovat poznatky do praxe. 

 

Kvalita: 

1. Certifikace Vážka 

Komentář: Domov se zvláštním režimem bude usilovat o získání certifikace Vážka, která je 

určená zařízením starajícím se o osoby s Alzheimerovou chorobou. 

2. Značka kvality v sociálních službách pro pobytovou službu 

Komentář: Domov seniorů a Domov se zvláštním režimem se bude snažit získat značku kvality 

v sociálních službách (ZQ), která je od roku 2011 systémem externí certifikace zařízení 

sociálních služeb. V systému jsou hodnoceny všechny důležité aspekty poskytování sociální 

služby z pohledu uživatele. Cílem je poskytnout uživatelům, zájemcům o službu a také jejich 

rodinným příslušníkům jednoznačnou informaci o tom, jakou kvalitu mohou od života v daném 

zařízení očekávat. 
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3. Rozvoj ošetřovatelského oddělení  

Komentář: V minulém roce se začalo vytvářet ošetřovatelské oddělení v pavilonu 2. S ohledem 

na ubytovací možnosti jsou zde umisťováni senioři s nutností celodenní péče, což si vyžaduje 

požadavky na personální zajištění. Pokud dojde v letošním roce k většímu počtu těchto seniorů, 

bude muset být přijatý další pracovník v sociálních službách. 

4. Příprava na poskytování paliativní péče 

Komentář: Péče o seniory sebou nese nejen kurativní možnosti medicíny, ale mnohdy již 

neumožňuje vyléčení. Cílem naší péče je, aby nikdo z nemocných netrpěl v posledním období 

svého života nepohodlím, které lze ze strany zařízení eliminovat (např. bolestí, osamocením, 

hladem, žízní). Během roku bude personál seznamován s principy při poskytování kvalitní 

paliativní péče. 

5. Inovace vnitřních předpisů a standardů kvality ve všech službách 

Komentář: V průběhu roku dojde ke kontrole všech vnitřních předpisů, které budou v případě 

potřeby aktualizovány. 

6. Natočení krátkého filmu o všech službách 

Komentář: Domov seniorů Hranice, p. o. se chystá natočit krátký film, který by představil 

všechny tři poskytované služby. 

 

Obnova zařízení: 

1. Zakoupení nábytku do pokojů uživatelů 

Komentář: V Domově seniorů zbývá doplnit 28 ks skříní a komod uživatelům, kteří dosud užívají 

30 let starý původní nábytek. Rovněž je potřeba vyměnit v některých pokojích stoly a sedací 

nábytek. 

2. Nové zařízení ve společenské místnosti v 1. poschodí pavilonu 2 

Komentář: Společenská místnost slouží uživatelům služby a jejím blízkým. Momentálně se zde 

nachází nevyhovující sedací soupravy, ze kterých se starším osobám těžce vstává. Proto je 

potřeba celkově obměnit zařízení tak, aby vyhovovalo potřebám osob s pohybovým omezením. 

3. Zřízení reminiscenční místnosti v pavilonu 2 

Komentář: V pavilonu 2 dojde v prvním poschodí k úpravě interiéru. Vznikne tak další 

reminiscenční místnost, kterou budou moci senioři celodenně využívat. 
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Pečovatelská služba: 

1. Zavedení elektronické docházky 

Komentář: Pečovatelská služba má své sídlo na detašovaném pracovišti a její zaměstnanci vedli 

svou docházku pouze v písemné podobě. V roce 2016 bude v pečovatelské službě instalován 

terminál, který výstupy z docházky převede do mzdové účtárny v Domově seniorů. 

2. Rozšíření pracovní doby od 7 do 18 hod., případně o víkendu s ohledem na zájem 

klientů o tuto službu 

Komentář: Po dohodě se zřizovatelem bude pečovatelská služba poskytovat od 1. 2. 2016 svou 

činnost od 7 hod. do 18 hod. Rozšíření služby i během víkendu se bude řídit poptávkou. Zatím 

z provedeného dotazníkového šetření v listopadu 2015 tento požadavek nevyvstal. 
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8 Ekonomické údaje 

8.1 Příjmy a výdaje v roce 2015 

Tabulka č. 23: Příjmy a výdaje (výnosy a náklady) v roce 2015 (v Kč) 

Název účtu Účet Hlavní činnost Hospodářská 
činnost 

Výnosy z prodeje 
služeb 

602 45 536 303  

Výnosy z pronájmu 
nebytových prostor 

603  109 554 

Výnosy z prodeje 
DHM 

646 3 475  

Čerpání fondů 648   

Úroky 662   

Výnosy vybraných 
místních institucí z 
transferů 

672 14 032 563  

Výnosy z ostatní 
činnosti 

649 212 310  

Ostatní finanční 
výnosy 

669   

Výnosy celkem  59 784 651 109 554 

Spotřeba materiálu 501 11 943 959 300 

Spotřeba energie 502 3 869 946   

Opravy a udržování 511 1 792 441 43 343 

Cestovné 512 34 799   

Náklady na 
reprezentaci 513 24 404   

Ostatní služby 518 1 228 749   

Mzdové náklady 521 28 666 259 15 000 

Zákonné sociální 
pojištění 524 9 726 729 5 000 

Jiné sociální 
pojištění 525 151 281   

Zákonné sociální 
nálady 527 330 641   

Jiné daně a poplatky 538 5 440  

Manka a škody - 
spoluúčast na 
pojistném 547 0   

Odpisy 
dlouhodobého 
majetku 551 371 828   
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Náklady z drobného 
dlouhodobého 
majetku 558 1 556 122   

Ostatní náklady z 
činnosti 549 127 888   

Kurzové ztráty 563 76   

Náklady celkem   59 830 562 63 643 

Výsledek 
hospodaření   45 911- 45 911 

 

Tabulka č. 24: Výsledek hospodaření k 31. 12. 2015 (v Kč) 

Hlavní činnost -45 911,00 
Hospodářská činnost 45 911,00 
Výsledek hospodaření celkem 0,00 

 

 

8.2 Skutečné čerpání rozpočtu z hlavní činnosti podle služeb v roce 2015 

Tabulka č. 25: Čerpání rozpočtu z hlavní činnosti DS,DZR, PS v roce 2015 

Č. účtu Název Domov 
seniorů 

Domov se 
zvláštním 
režimem 

Pečovatelská 
služba 

Celkem HČ 
zřizovatel 

 PŘÍJMY     

602 
Úhrady 
uživatelů za 
pobyt 

19 805 009 3 175 584   22 980 593 

602 
Příspěvek na 
péči 

13 493 761 3 417 961   16 911 722 

602 
Tržby - stravné 
zaměstnanci a 
ostatní strávníci 

824 226     824 226 

602 

Tržby - 
stravné 
klienti 
Pečovatelské 
služby 

1 821 156     1 821 156 

602 

Služby 
uživatelům 
Pečovatelské 
služby 

    354 585 354 585 

602 
Dovoz obědů 
Pečovatelské 
služby 

    640 628 640 628 

602 
Ostatní 
úhrady 

110 637   34 795 145 432 
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602 
Úhrady 
zdravotních 
pojišťoven 

1 208 614 649 347   1 857 961 

646 
Výnosy z 
prodeje DHM 

3 475     3 475 

648 
Čerpání 
fondů 

        

649 
Jiné ostatní 
výnosy 

212 310     212 310 

662 Úroky         

672 
Příspěvek 
na provoz - 
město 

1 499 865 1 100 875 1 399 260 4 000 000 

672 
Neinvestiční 
dotace 
MPSV 

7 350 000 395 900 2 255 000 10 000 900 

672 
Příspěvek 
Úřadu práce 
v Olomouci 

31 663     31 663 

 
Příjmy 
celkem 

46 360 716 8 739 667 4 684 268 59 784 651 

 VÝDAJE     

501 
5131 – 
potraviny 

7 028 515 935 590   7 964 105 

501 

5132 - 
ochranné 
pomůcky, 
prádlo 

482 264 59 677 46 191 588 132 

501 
5135 - 
kancelářské 
potřeby 

262 496 23 042 7 982 293 520 

501 
5136 – tisk, 
časopisy 

36 130   204 36 334 

501 
5139 –  
materiál na 
opravy 

447 303     447 303 

501 

5139 – 
ostatní 
materiál 
+drobný maj. 

2 066 415 301 419 81 527 2 449 361 

502 
5156 - 
Pohonné 
hmoty 

35 450   129 755 165 205 

502 5153 – plyn 1 350 298 227 461   1 577 759 

502 
5154 – el. 
energie 

1 298 934 217 319 13 523 1 529 776 

502 
5151 – 
vodné, 
stočné 

677 793 64 950 19 668 762 411 

511 
5171 – 
opravy a 
udržování  

1 723 350 27 356 41 735 1 792 441 

512 
5173 – 
cestovné 

30 199 600 4 000 34 799 



 

44 
 

513 
5175 – 
pohoštění 

24 404     24 404 

518 

Drobný 
hmotný 
majetek - 
darovaný 85580 

    85 580 

518 

5137 – 
drobný 
nehmotný 
majetek 
(018) 

12 510   15 811 28 321 

518 
5161 – 
poštovné 

8 522     8 522 

518 
5162 – 
telefony 

158 616 3 245 14 864 176 725 

518 

5168 – 
služby 
zpracování 
dat 

102 114     102 114 

518 
             
nájemné 

13 590   1 752 15 342 

518 
5169 - 
pojištění 

91 214   14 877 106 091 

518 
5166 - 
konzultační 
služby 

98 429 5 665 3 998 108 092 

518 5169 – revize 4 628     4 628 

518 
5167 - 
školení 

19 405     19 405 

518 

5169 – 
ostatní 
služby, 
likvidace 
odpadu 

486 984 38 923 78 262 604 169 

518 
5163 – 
bankovní 
poplatky 

104 175     104 175 

      

521* 
5011 – 
mzdové 
náklady 

20 545 176 
5 018 627 

2 969 843 28 533 646 

521* 

5021 – 
ostatní 
osobní 
výdaje 

105 171 

23 746 

3 696 132 613 

524* 
5031 – 
povinné poj. 

7 002 781 
1 712 470 

1 011 478 9 726 729 

525* 
5039 – zák. 
poj. (4,2‰) 

117 632 
21 154 

12 495 151 281 

527* 

         – 
FKSP, nákl. 
na strav. 
zam. 

206 571 

50 423 

29 735 286 729 
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527 
       
Vzdělávání 
zaměstnanců 

43 422 
  

490 43 912 

538 
ostatní daně 
a poplatky 

5 440 
  

  5 440 

549 
technické 
zhodnocení 

12 133   2 690 14 823 

551 odpisy 275 623   96 205 371 828 

558 

5137 – 
drobný 
dlouh. 
hmotný maj. 
(028) 

1 436 314 8 000 83 487 1 527 801 

563 
kurzové 
rozdíly 

76     76 

 
Výdaje 
celkem 

46 406 627 8 739 667 4 684 268 59 830 562 

 
Výsledek 
hospodaření 

-45 911 0 0 -45 911 

 

Tabulka č. 26: Ostatní provozní náklady 

Ostatní osobní náklady 
celkem DS DZR PS 

 

521* 
5011 – 
mzdové 
náklady 20 545 176 5 018 627 2 969 843 

28 533 646 

521* 

5021 – 
ostatní 
osobní 
výdaje 105 171 23 746 3 696 

132 613 

524* 
5031 – 
povinné poj. 7 002 781 1 712 470 1 011 478 

9 726 729 

525* 
5039 – zák. 
poj. (4,2‰) 117 632 21 154 12 495 

151 281 

527* 

         – 
FKSP, nákl. 
na strav. 
zam. 206 571 50 423 29 735 

286 729 

Celkem 27 977 331 6 826 420 4 027 247 38 830 998 

 

Tabulka č. 27: Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku hospodaření (v Kč) 

Výsledek hospodaření za rok 2015 
Z toho: 

0,00 

Převod do rezervního fondu 0,00 

Převod do fondu odměn 0,00 
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Tabulka č. 28: Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích sociálních služeb k 31. 12. 2015 

bez hospodářské činnosti (v Kč) 

Druh sociální služby Náklady Výnosy Výsledek 
hospodaření 

Domov seniorů 46 406 626,84 46 360 715,84 -45 911,00 

Domov se zvláštním 
režimem 

8 739 667,02 8 739 667,02 0,00 

Pečovatelská služba 4 684 268,03 4 684 268,03 0 00 

Celkem 59 830 561,89 59 784 650,89 -45 911,00 

 

Tabulka č. 29: Hospodářská činnost (v Kč) 

Příjmy z pronájmu nebytových prostor 109 554,00 

Náklady k pronájmům nebytových prostor 63 643,00 

Hospodářský výsledek - zisk 45 911,00 

 

Tabulka č. 30: Dotace MPSV na podporu sociálních služeb v roce 2015 (v Kč)  

Druh sociální služby podle registrace 
Domov seniorů 7 350 000,00 

Domov se zvláštním režimem 395 900,00 

Pečovatelská služba 2 255 000,00 

Celkem 10 000 900,00 

 

Tabulka č. 31: Dotace Úřadu práce Olomouckého kraje v roce 2015 (v Kč) 

Přijatá dotace na mzdové náklady 31 663,00 
 

Tabulka č. 32: Neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele v roce 2015 (v Kč) 

Přijatý neinvestiční neúčelový příspěvek na 
provoz 

4 000 000,00 

 

Tabulka č. 33: Fondy k 31. 12. 2015 (v Kč)  

Stav fondu reprodukce, investiční fond 623 188,85 
Stav fondu odměn 626 472,87 
Stav fondu ze zlepšeného hospodářského 
výsledku 

1 069 863,99 

Stav fondu z ostatních titulů 841 935,57 
Stav fondu kulturních a sociálních potřeb 155 524,12 
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Tabulka č. 34: Investiční fond – investiční akce v roce 2015 

Celkem 0,00 

 

Tabulka č. 35: Neinvestiční dary přijaté v roce 2015 (v Kč) 

Dárce Pozn. k věcným darům Finanční dar Věcný dar 

Nevrlová Věra, 
Hrabůvka 

 2 294,00  

Lukešová, Hranice vodní želva  50,00 

Filip Jiří, Ostrava 
Poruba 

televizor FG 26  5 000,00 

Dittmerová Hana, 
Odry 

obraz  2 500,00 

Žídková Alena, 
Hustopeče n/B 

kávovar  2 000,00 

INTER META Ostrava 
s.r.o. 

sada obrázků 6x  11 562,00 

INTER META Ostrava 
s.r.o. 

ochrana na bočnici 
lůžka 5x 

 9 875,00 

Lékárna U Zlatého lva, 
Hranice 

 25 000,00  

Ing. Polák J. Olomouc invalidní vozík 1x  2 000,00 

Skálová Marie, 
Hranice 

 3 186,00  

Osikovský Petr, 
Hranice 

 382,00  

Švarcová Hana, Lipník 
n/B 

 382,00  

Ing. Straka Milan, 
Hustopeče n/B 

 319,00  

Precheza a.s., Přerov Předplatné čas. Téma  zdarma 

Perutková V. Střítež 
n/L 

 573,00  

Nováková V., Lisá  127,00  

INTER META Ostrava 
s.r.o. 

dřevěný kalendář 4x  10 660,00 

Kelnar, Jindřichov  319,00  

Janíčková Věra, 
Potštát 

 64,00  

Přikrylová E., Skalička kredenc 1x  1 000,00 

INTER META Ostrava 
s.r.o. 

lehátko vyšetřovací 1x  13 500,00 

Skočková Marie, 
Fulnek 

 1 848,00  

Plachý Jiří, Radvanice  3 505,00  

Pilařová Marie  255,00  

Růžička, Paršovice  765,00  

INTER META Ostrava 
s.r.o. 

sprchové lehátko 1x  61 379,00 
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Paulus Vl., Ostrava-
Dubina 

sbírka motýlů- krabice 
1 

 1 000,00 

Haša Jiří, Hranice křeslo  100,00 

UNTRACO v.o.s., 
Ostrava-Poruba 

zdravotnický mat.  5 707,60 

UNTRACO v.o.s., 
Ostrava-Poruba 

chránič oděvů  4 753,00 

INTER META Ostrava 
s.r.o. 

podložka antidekubitní  9 050,00 

INTER META Ostrava 
s.r.o. 

sedačky do sprchy  11 900,00 

INTER META Ostrava 
s.r.o 

vozík manipulační 2 ks  19 671,00 

MUDr. Iva Velešíková, 
Hranice 

 15 000,00  

INTER META Ostrava 
s.r.o 

KURZ bazální 
stimulace 

 56 000,00 

Zbyněk Svoboda, 
Bystřice p/H 

 16 276,00  

UNTRACO v.o.s., 
Ostrava-Poruba 

ochrana oděvů    30x  5 700,00 

UNTRACO v.o.s., 
Ostrava-Poruba 

podložky  30x  6 529,20 

R. Hýbner, Nový Jičín  892,00  

Ing. Bajcar, Skalička  64,00  

Polášek J., Praha  10 000,00  

Demlová A., Spálov  255,00  

Sobotková R., Hranice  5 000,00  

SCA Hygiene Products, 
s.r.o., Praha 8 

KURZ Alzheimerova 
nemoc 

 14 790,00 

SCA Hygiene Products, 
s.r.o., Praha 8 

Stáří a gerontooblek  14 790,00 

Skoček, Fulnek  3 887,00  

C e l k e m      90 393,00 269 516,80 

 

Tabulka č. 36: Péče o spravovaný majetek, významné opravy v roce 2015 (v Kč) 

Druh/ účel Zdroje (v tis. Kč) 

zřizovatel vlastní jiné 

Oprava kanalizace 214 080 0  

Oprava lina 325 161 105 461  

Oprava podhledů 
pavilon II 

108 974 0  

Malování kuchyně, 
obytné části 

351 785 0  

Oprava koupelen, 
WC, kadeřnictví, 
pedikúry 

 125 642  
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Oprava garáže, 
venkovních omítek 

 118784  

Údržba vozidel  131 031  

Oprava zařízení 
prádelny 

 80 898  

Oprava kuchyňského 
zařízení 

 60 333  

Údržba výtahů  65 521  

Oprava 
polohovacích lůžek 

 32 948  

Celkem 1 000 000 720 618  

 

Tabulka č. 37: Závazný ukazatel pro rok 2015 stanovený zřizovatelem 

Závazný ukazatel v oblasti mezd 38 851 000,00 
Skutečně čerpány mzdové náklady 38 851 000,00 

  

8.3 Rozpočet 

Tabulka č. 38: Rozpočet od zřizovatele 

Příjmy 

Investice – příspěvek do FRIM -přefakturace 24 200,00 

Celkové příjmy 49 861 641,89 
Z toho: 
Příspěvek zřizovatele 
Úhrady od uživatelů 
Stravné PS, zaměstnanců 
Zdravotní pojišťovny 
Ostatní příjmy 
Pronájmy nebytových 
prostor 
Zúčtování fondů 

 
4 000 000,00 

39 892 315,00 
2 645 382,00 
995 213,00 

1 857 961,42 
361 216,47 
109 554,00 

0,00 

 

Výdaje                                                       49 861 641,89 

Investiční výdaje - odvod z FRIM zřizovateli 2 570 000,00 
Neinvestiční výdaje celkem 49 861 641,89 
Z toho: 
Spotřeba materiálu 
Spotřeba energie 
Údržba 
Osobní náklady 
Ostatní služby 
Odpisy 
Ostatní výdaje 

 
11 944 258,58 
3 869 945,75 
1 835 754,13 

28 818 435,31 
1 228 749,08 
371 827,80 

1 792 641,24 

 

Hospodářský výsledek – zisk               49 861 641,89 0,00 
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Tabulka č. 39: Rozpočet – neinvestiční dotace MPSV 

Příjem 10 000 900,00 
Výdaje 10 000 900,00 
Z toho – mzdové náklady 10 000 900,00 
Hospodářský výsledek 0,00 

 

Tabulka č. 40: Rozpočet – neinvestiční dotace Úřadu práce 

Příjem 31 663,00 
Výdaje 31 663,00 
Z toho – mzdové náklady 31 663,00 
Hospodářský výsledek 0,00 

 

Organizace hospodařila dle vykázaného hospodářského výsledku v ROZVAZE A VÝSLEDOVCE 

se ziskem 0 Kč. Nebyly jí uloženy žádné sankce a pokuty. Inventarizací nebylo zjištěno žádné 

manko. 

 

8.4  Kontroly 

Kontrola provedená na ekonomickém úseku: 

V červenci 2015 provedla auditorská firma DIRECT ECONOMY a. s., se sídlem v Praze 1 

ověření účetních a finančních operací souvisejících s čerpáním přidělených prostředků 

dotace z kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu na rok 2014. 

Společnost DIRECT ECONOMY a. s. vydala auditorskou zprávu, kde uvedla, že příjemce 

dotace splnil podmínky použití dotace stanovené v Rozhodnutí č. 2 o poskytnutí dotace 

z kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu na rok 2014 na poskytování sociálních služeb. 

 

8.5 Komentář k výnosům a nákladům roku 2015 

Výnosy 

Výnosy vlastní 

Tabulka č. 41: Porovnání výnosů z úhrad a příspěvků na péči v letech 2013 až 2015 (v tis. Kč) 

Text 2013 2014 2015 průměrný % 

        meziroční nárůst  

Úhrady uživatelů 22 557 22 813 22 981 0,73% 

Příspěvky na péči 15 704 16 302 16 912 3,74% 

Příjmy od uživatelů celkem 38 261 39 115 39 893 1,98% 
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Tabulka č. 42: Ostatní výnosy (v Kč) 

Text 2013 2014 2015 
Pečovatelské služby 941 397,00 1 010 429,00 995 213,00 

Zdravotních 
pojišťoven 1 087 603,07 1 813 813,73 1 857 961,42 

Spoluúčast obcí na 
úhradách 23 139,00 0,00 0,00 

Stravné 2 651 867,00 2 625 808,00 2 645 382,00 

Pronájmy nebytových 
prostor 332 336,00 137 233,00 109 554,00 

Ostatní výnosy 192 581,03 183 758,21 361 216,47 

c e l k e m 5 228 923,10 5 771 041,94 5 969 326,89 

 

Tabulka č. 43: Přehled financování MPSV a zřizovatelem DS v letech 2013 až 2015 

 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 

Dotace MPSV 
Žádaná 
Přidělená 
rozdíl 

 
10 336 000,00 
8 428 000,00 

 -1 908 000,00 

 
11 400 000,00 
9 205 300,00 

 -2 194 700,00 

 
11 157 000,00 
10 000 900,00 
 -1 156 100,00 

Příspěvek 
zřizovatele 

5 000 000,00 5 000 000,00 4 000 000,00 

 

 

Náklady 

Tabulka č. 44: Náklady na lůžko v letech 2013 až 2015 (v Kč) 

 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 

Celkový počet lůžek 215 215 215 

Domov seniorů 184 184 184 
Domov se zvláštním 
režimem 31 31 31 

Roční náklady na 
lůžko: 

 

Neinvestiční 
náklady 
Domov seniorů 250 734,20 254 190,72 252 209,92 
Domov se zvláštním 
režimem 235 905,42 265 422,78 281 924,74 

Investiční náklady  
Domov seniorů 2 245,99 457,38 0,00 
Domov se zvláštním 
režimem 0,00 0,00 0,00 
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Tabulka č. 45: Počet ubytovacích dnů 2013 až 2015 

Počty ubytovacích 
dnů/rok 

74064 72889 73264 

 

Tabulka č. 46: Náklady na energie v letech 2013 až 2015 (v Kč) 

Druh energie 2013 2014 2015 

elektřina 1 867 082 1 522 588 1 529 777 

plyn 1 804 171 1 555 780 1 577 759 

vodné, stočné 1 067 606 814 993 762 410 

 

Dodavatelé elektrické energie:  

Rok 2011 – ČEZ Prodej s. r. o., Praha 4 

Rok 2012 – firma Lumius spol. s. r. o., Frýdek Místek 

Rok 2013 – firma CENTROPOL ENERGY, a. s., Ústí nad Labem 

Rok 2014 - firma CENTROPOL ENERGY, a. s., Ústí nad Labem 

Rok 2015 - firma CENTROPOL ENERGY, a. s., Ústí nad Labem 

 

Dodavatelé plynu: 

Rok 2011 – Severomoravská plynárenská, a. s. Ostrava 

Rok 2012 - Severomoravská plynárenská, a. s. Ostrava 

Rok 2013 – Pragoplyn, a. s., Praha 1 – Nové Město 

Rok 2014 – Pražská plynárenská a. s., Praha 1 

Rok 2015 – Pražská plynárenská a. s., Praha 1 

 

Dodavatel vody: 

Roky 2011 – 2015: Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., Přerov 

 

8.6 Opravy a údržba budov a dalšího zařízení domova seniorů 

Pavilon 1: 

 Servis výtahů 

 Oprava dorozumívacího zařízení 

 Malování pokojů 
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 Oprava suterénu – místnost pro pedikúru, šicí dílna (vodoinstalace, kanalizace) 

 Oprava suterénu – místnost pro kadeřnici (podlaha, vodoinstalace, kanalizace) 

 Oprava podlah v suterénu – chodba 

Pavilon 2: 

 Servis výtahů 

 Oprava podhledů (přízemí, 2. patro) 

 Oprava omítek (přízemí, 2. patro po opravě podhledů a s tím spojených rozvodů 

signalizace) 

 Malování (přízemí a 2. patro) 

 Oprava polohovacího lůžka 

 Oprava v koupelnách stanice III 

Hospodářský pavilon: 

 Vstupní hala – oprava obložení sloupů 

 Prádelna – oprava praček, sušiče prádla, žehliče prádla 

 Kuchyně: 

 Oprava konvektomatu 

 Oprava výtahu v prostorách kuchyně 

 Oprava chladíren, lednic 

 Údržba mlýnků a nářezového stroje 

 Oprava drtiče odpadu 

 Malování kuchyně a skladů 

 Seřízení a údržba kuchyňských vah 

 Oprava myčky nádobí 

 Plynová kotelna 

 Oprava plynové kotelny – seřízení 

 Oprava rozvodů v kotelně 

 Chemické čištění výměníku 

Ostatní opravy: 

 Opravy a údržba vozidel domova a pečovatelské služby 

 Údržba telefonní ústředny a telefonních přístrojů 

 Opravy inhalátoru 

 Servis a údržba hasicích přístrojů v areálu DS 

 Monitorování a oprava kanalizace 

 Údržba a servis travní sekačky a sněhové frézy  

 Oprava posuvné brány 

 Opravy podlahy chodby hospodářského pavilonu (suterén) 

 Vyčištění komínu 

 Generální oprava garážových vrat 

 Oprava povrchu stěn, špalet, venkovních omítek na garáži 
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8.7 Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558) 

Částka ve výši 1 528 000 Kč byla použita na nákup nového drobného dlouhodobého majetku 

na vybavení lůžkových částí domova, kuchyňského provozu, ekonomického úseku i 

pečovatelské služby. 

Přehled nejvýznamnějších položek podle úseků 

Stravovací úsek: 

 Nerez termosy na nápoje (94 000 Kč) 

 Nářezový stroj a fritéza (44 000 Kč) 

Oddělení: 

 Vozíky na prádlo, plošinové, manipulační (22 000 Kč) 

 Vozíky skládací (36 000 Kč) 

 Lednice, pračka televizory (46 000 Kč) 

 Křesla do sprch (48 000 Kč) 

 Postele s elektrickým ovládáním (81 000 Kč) 

 Kuchyňská linka s vybavením (55 000 Kč) 

 Inhalátor (23 000 Kč) 

 Počítačová technika (41 000 Kč) 

 Šatní skříně (358 000 Kč) 

 Knihovny, kontejnery, kartotéky (36 000 Kč) 

 Skříňky se šuplíky (255 000 Kč) 

 Noční stolky (37 000 Kč) 

 Koberce (14 000 Kč) 

Domov se zvláštním režimem: 

 Zásuvkový kontejner (8 000 Kč) 

 PC (4 000 Kč) 

 Elektrická postel (20 000 Kč) 

Pečovatelská služba: 

 Sestava pracovních stolů, skříň s nádstavcem (33 000 Kč) 

 Docházkový terminál (11 000 Kč) 

 Čtečky čárových kódů (62 000 Kč) 

Ekonomický a sociální úsek: 

 Policové a prosklené skříně, pracovní stůl, kontejnery (71 000 Kč) 

 Koberec (5 000 Kč) 

Ostatní provozní nákupy: 

 Docházkový terminál (11 000 Kč) 

 Prosklené vitríny ve vstupní hale (8 000 Kč) 

 Mop, tlakový čistič (18 000 Kč) 
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 Orientační tabule (8 000 Kč) 

 

 

8.8 Komentář k financování domova v roce 2015 

Příjmy Domova seniorů plynou z několika zdrojů – vlastních příjmů, dotace MPSV, 

neinvestičního příspěvku obce a v roce 2015 i dotace Úřadu práce v Olomouci. 

Vlastní příjmy se skládají hlavně z úhrad za pobyt a příspěvků na péči od uživatelů služby, 

příjmů od zdravotních pojišťoven, příjmů pečovatelské služby a dalších vlastních příjmů. 

Příjmy od uživatelů za pobyt a příspěvky na péči tvoří hlavní část vlastních příjmů. Příjmy za 

pobyt a s  ním spojené základní služby byly upraveny v rámci možností zákona o sociálních 

službách naposledy v roce 2012. O zvýšení sazebníku úhrad lze uvažovat v souvislosti s větší 

valorizací důchodu a změně stanovených podmínek v zákoně o sociálních službách. K úpravě 

sazeb může dojít i z důvodu úprav stravovacích jednotek do výše povolené zákonem o 

sociálních službách v případě většího a stálého zdražení potravin. 

Příspěvky na péči jsou navázány na skladbu uživatel služby, většinou ve skupině 3 a 4, což 

odráží skutečnost, že jsou do domova přijímáni uživatelé, kteří skutečně potřebují celodenní 

trvalou péči. 

Důležitým vlastním příjmem je finanční plnění od zdravotních pojišťoven. Úhrada od VZP 

byla v roce 2015 prováděna formou paušálních měsíčních plateb. Celkové finanční vyrovnání 

bude vypočteno na základě stanoveného vzorce (počet výkonů a pojištěnců), kde byl 

referenčním obdobím stanoven rok 2013. Na základě provedeného výpočtu bude stanovena 

hodnota bodu (max. 0,99 Kč) a propočítána konečná úhrada VZP (rozdíl mezi paušálem a 

výpočtem plnění podle daného vzorce). Ostatní zdravotní pojišťovny plní podle skutečně 

vykázaných úkonů s hodnotou bodu 0,99 Kč. 

Stabilním příjmem jsou úhrady za obědy zaměstnanců domova a hlavně uživatelů 

Pečovatelské služby. Pečovatelská služba také rok od roku zvyšuje úhradu za služby a dovoz 

obědů uživatelům. Předpoklad je, že toto plnění v následujícím roce neklesne, protože o 

službu je stále zájem a plánuje se prodloužení provozní doby ve všední den do 18 hod. 

Financování domova neinvestiční dotací MPSV bylo v roce 2015 o 795,6 tis. vyšší proti roku 

2014, přesto proti požadavku v žádosti o dotaci na rok 2015 byla přijata dotace o 1 156,1 tis. 

menší. 

Poskytování dotace MPSV prostřednictvím Olomouckého kraje se od roku 2015 řídí dle 

Smlouvy o poskytování účelové dotace v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách. Nově se dotace MPSV posuzuje jako vyrovnávací platba a řídí se podmínkami 

uvedenými ve smlouvě o poskytnutí účelové dotace. Jedním ze zásadních kritérií je 

vyrovnaný rozpočet hospodaření. 

Zřizovatel přispívá svým neinvestičním příspěvkem na provozní výdaje, které nepokryje 

dotace MPSV ani vlastní příjmy. V roce 2015 jsme vrátili zřizovateli ze schváleného 
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neinvestičního příspěvku 1 000 000 Kč z důvodu vyššího plnění dotace přijaté od 

Olomouckého kraje, zvýšeným plněním od zdravotních pojišťoven a příspěvku na péči. 

V dalším období lze předpokládat, že vlastní příjmy mohou růst hlavně u příspěvků na péči. 

Pokud, jak je avizováno, dosáhne neinvestiční dotace MPSV stejné výše jako v roce 2015 a 

zřizovatel bude i nadále finančně podporovat zařízení svým příspěvkem, bude provoz 

domova zajištěný a zabezpečí uživatelům služby kvalitní péči. 

 

8.10 Fondy 

Tabulka č. 47: Fond odměn 

Fond odměn Rok 2015 

Účet číslo 411 

Počáteční stav fondu k 1. 1. 2015 626 472,87 Kč 
Příjem do fondu 0,00 Kč 
Čerpání fondů 0,00 Kč 
Zůstatek fondu k 31. 12. 2015 626 472,87 Kč 

 

Tabulka č. 48: FKSP 

Fond kulturních a sociálních potřeb Rok 2015 

Účet číslo 412 
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2015 167 197,69 Kč 
Příjem do fondu – základní příděl 286 729,43 Kč 
Čerpání z fondu 
V tom: 
Příspěvek na stravné 
Peněžní dary k životním a pracovním 
výročím 
Příspěvek na penzijní připojištění 
zaměstnancům 

-298 403,00 Kč 
 

134 603,00 Kč 
70 750,00 Kč 

 
93 050,00 Kč 

Zůstatek fondu k 31. 12. 2015 155 524,12 Kč 
 

Tabulka č. 49: Rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku 

Rezervní fond ze zlepšeného 
hospodářského výsledku 

Rok 2015 

Účet číslo 413 
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2015 944 757,67 Kč 
Zlepšený hospodářský výsledek roku 2014 125 106,32 Kč 
Konečný zůstatek k 31. 12. 2015 1 069 863,99 Kč 
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Tabulka č. 50: Fond investic 

Fond investic Rok 2015 

Účet číslo 416 
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2015 2 797 161,05 Kč 
Příjem do fondu  - odpisy 371 827,80 Kč 
Příjem do fondu  - od zřizovatele za projekt 24 200,00 Kč 
Čerpání z fondu  -  odvod zřizovateli -2 570 000,00 Kč 
Konečný zůstatek k 31. 12. 2015 623 188,85 Kč 

 

Tabulka č. 51: Rezervní fond z ostatních titulů 

Rezervní fond z ostatních titulů Rok 2015 

Účet číslo 414 

Počáteční stav fondu k 1. 1. 2015 755 429,57 Kč 

Příjem finančních darů 90 393,00 Kč 
Čerpání fondu v roce 2015 0,00 Kč 

Konečný stav fondu k 31. 12. 2015 845 822,57 Kč 
 

 


