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„Každý člověk na zemi má svůj příběh. Nesuďte ho, 

dokud jej nebudete znát. Pravda vás překvapí.“ 

(Bruno Ferrero) 
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Slovo úvodem 

Naše pobytová i pečovatelská služba poskytuje sociální službu více než čtyřem stovkám osob, 

proto se v rámci dennodenního kontaktu s klienty setkáváme s různými lidskými osudy a 

příběhy. Nechceme být pouhými pečovateli. Chtěli bychom, prostřednictvím vzájemné 

důvěry, budovat s klienty i jejich rodinami pozitivní vztahy. Mimo jiné se zaměřujeme i na 

intenzivnější komunikaci s blízkými a rodinnými příslušníky. Velice se nám osvědčila 

neformální odpoledne doplněná o drobné pohoštění, kdy se navodí příjemná atmosféra a lidé 

se nebojí zeptat na věci, které je zajímají nebo trápí. Při této příležitosti načerpáme 

neocenitelné informace o způsobu, jakým naši klienti žili, co je bavilo nebo naopak, na co si 

máme dát pozor. Mezi setkání, která v loňském roce zaznamenala úspěch, patřila určitě 

posezení v retro stylu. 

I oslavy vzniku Československé republiky se staly příležitostí k společnému setkání během 

kulturního programu a k výměně informací mezi pracovníky Domova, klienty a návštěvníky. 

Všem se líbilo, že se během jednoho dne proměnili někteří pracovníci i vzhledově. Při své práci 

zaměnili standardní úbor za kostým a používali prvorepublikové slovní obraty.  

Obr. č. 1: Setkání s klienty v retro stylu             Obr. č. 2: Oslavy 1. republiky 

    

Jelikož uplynuly již dva roky od udělení certifikátu Vážka, které Domovu se zvláštním režimem 

udělila Česká alzheimerovská společnost, bylo nutné požádat o prodloužení platnosti 

certifikátu. Byli jsme velmi rádi, že i tentokrát se podařilo toto ocenění nelehké práce o osoby 

trpící zejména Alzheimerovou chorobou a jinými demencemi obhájit s vyšším počtem bodů 

než před lety. Je to pro nás samozřejmě zavazující, proto chceme péči o klienty s využitím 

všech dostupných moderních poznatků stále rozvíjet. 

Aby se klienti cítili v našem zařízení pohodlně a měli k dispozici potřebné materiální vybavení 

prostorů, které denně využívají, je potřeba věnovat pozornost i obnově zařízení a opravám. 

V roce 2018 se podařilo vymalovat tři ubytovací poschodí a opravit podlahovou krytinu 

v deseti obytných buňkách. Rovněž bylo zakoupeno 10 ks elektricky polohovatelných lůžek, 10 

sestav skříní do předpokojů, 10 křesel, židle do respiria v pavilonu 2 nebo nové vybavení 

jídelny v Domově se zvláštním režimem. Nízkonákladově byly rozšířeny reminiscenční koutky, 

jež slouží našim obyvatelům jako vyhledávané útočiště. Snažíme se o to, aby zde byly 

k dispozici knihy, časopisy a také různé rukodělné výrobky z dílny našich seniorů.  

http://www.domovsenioruhranice.cz/udalosti/393-posezeni-v-retro-stylu.html#leaf
http://www.domovsenioruhranice.cz/udalosti/427-den-otevrenych-dveri.html#leaf
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Jelikož nás v příštím roce čeká rozsáhlá oprava kuchyňského provozu a s tím spojená asi 

půlroční dodávka obědů od externistů, musely se opravit i stávající kuchyňky na jednotlivých 

ubytovacích poschodích. Často byly doplněné také o myčky nádobí. 

Na začátku každého roku se lidé často sami sebe ptají: Jaký bude? Co nás čeká? Co se stane? 

Tyto pasivní otázky je lepší nahradit slovy: Co s tímto rokem udělám já? Jak ovlivním svůj život 

a život druhých? Jistě si tyto otázky kladli i naši donátoři, dobrovolníci a sympatizanti. Díky 

jejich činům jsme obdrželi několik finančních darů, setkali se s jejich ochotou pomoci druhému 

člověku, byť rozhovorem, četbou, kulturním vystoupením, přednáškou nebo doprovodem při 

procházce. Tímto bych chtěla všem těmto dobrým lidem poděkovat. Velké díky náleží našim 

zaměstnancům. Vykonávají svou práci „srdcem“, snaží se potěšit nejen vlídným slovem, ale 

zejména každodenní snahou co nejvíce zpříjemnit pobyt klientů v pobytovém zařízení i 

v domácích podmínkách.  Bez pochopení a přízně zřizovatele by nebylo lehké zabezpečit 

každodenní chod naší rozsáhlé sociální služby, proto naše poděkování za spolupráci během 

celém celého roku směřuje k vedení města Hranice. 

S přáním, abychom dali každému dni šanci stát se nejkrásnějším dnem našeho života 

         Simona Hašová 
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1 Základní údaje o příspěvkové organizaci 

Příspěvková organizace zahrnuje tři sociální služby, které jsou zařazeny do sítě poskytovatelů 

sociálních služeb Olomouckého kraje. Dvě pobytové služby jsou umístěné na adrese 

Jungmannova 1805 v Hranicích a terénní pečovatelská služba je poskytována na detašovaném 

pracovišti V Hranicích na ulici Tovačovského 2000. Všechny sociální služby se řídí zákonem 

108/2006 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 505/2006.  

Předmětem činnosti je poskytování sociální služby Domov pro seniory (dle § 49 zákona č. 

108/2006 Sb. o sociálních službách) s maximální kapacitou 184 míst, Domova se zvláštním 

režimem (dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách) s celkovou kapacitou určenou 

pro 31 osob a Pečovatelské služby (dle § 40, zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách).  

Základní informace: 

Název a právní forma: Domov seniorů Hranice, příspěvková organizace 

Sídlo:    Jungmannova 1805, 753 01 Hranice 

IČ:    70876541 

IČZ:    92 811 000 

Zřizovatel:   Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice 

Ředitelka:   Mgr. Simona Hašová 

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

Bankovní spojení:  27029831/0100 

Webové stránky:  www.domovsenioruhranice.cz 

Telefonní kontakt:  581 650 111 

Elektronický kontakt: info@domovsenioruhranice.cz, 

podatelna@domovsenioruhranice.cz 

Datová schránka: wqbph5z 

Organizace byla pověřena na základě vydaného usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. 

UZ/2/43/2016 ze dne 19. 12. 2016 v souladu s „Rozhodnutím Komise ze dne 20. prosince 2011 

o použití č. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě 

vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným 

poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU)“, poskytováním služeb 

obecného hospodářského zájmu. 

 

 

 

http://www.domovsenioruhranice.cz/
mailto:info@domovsenioruhranice.cz
mailto:podatelna@domovsenioruhranice.cz
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1.1  Přehled vedoucích pracovníků 

Změny na vedoucích pozicích několik let nenastaly. Vedoucí tým je proto stabilní a úzce mezi 

sebou spolupracuje. 

Tabulka č. 1: Personální obsazení vedoucích pracovníků  

Pracovní zařazení Jméno a příjmení vedoucích pracovníků 

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 Bc. Jaroslava Míková 

Vedoucí úseku odborných doplňkových 
činností 

Bc. Martina Šostoková 

Vedoucí kuchyně/ nutriční terapeut Hana Voharková 

Domov je řízený ředitelkou, kterou v době její nepřítomnosti zastupuje vedoucí technického 

rozvoje. 

Pověřeným zaměstnancem pro ochranu osobních údajů byla jmenována p. Hana Trnová 

(pracovnice podatelny). 

 

1.2  Organizační struktura příspěvkové organizace 

V roce 2018 vznikly nové pracovní pozice na úseku pečovatelské služby, kdy byla přijata 1 

pečovatelka z důvodu rozšíření terénní služby i v době víkendů. Její pracovní úvazek byl 

zakomponován i do sítě jednotek evidovaných Olomouckým krajem, proto na její plat mohla 

být poskytnuta dotace z MPSV. Rovněž bylo možné požadovat dotaci na plat sociální 

pracovnice na úseku pečovatelské služby v úvazku 0,86. V lednu byl zvýšen pracovní úvazek 

v pozici pracovník v sociálních službách na oddělení 4 (úvazek 1,0 – třísměnný provoz) a na 

oddělení 2 (úvazek 1,0 – třísměnný provoz). V roce 2018 měla organizace celkem 127 

zaměstnanců. 

Tabulka č. 2: Rozdělení pracovních pozic podle úvazků 

Název úseku  Vedoucí úseku Úvazky zaměstnanců 

Technický úsek 1,0 Vedoucí technického 
rozvoje 

1,0 pracovník údržby, řidič 
1,0 elektrikář, řidič 
1,0 zahradník, řidič 
1,0 švadlena 
4,0 pradlena  
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Ekonomický úsek 1,0 Ekonom 1,0 mzdová účetní, 
personalistka 
1,0 zásobovač, referent 
skladového hospodářství 
1,0 finanční referent, 
pokladník  
1,0 administrativní a spisový 
pracovník 

Sociálně zdravotní úsek 1,0 Vedoucí úseku sociálně 
zdravotní péče 

4,0 vedoucí oddělení 
14,0 všeobecná sestra 
48,0 pracovník v sociálních 
službách 
2,0 fyzioterapeut 
9,0 pracovnice úklidu 

Sociální úsek 1,0 Vedoucí sociální 
pracovnice 

1,0 sociální pracovnice 
1,0 administrativní a spisový 
pracovník, účetní 

Pečovatelská služba 1,0 Vedoucí PS 12,0 pečovatelka 

Úsek odborných 
doplňkových činností 

1,0 Vedoucí úseku 3,0 pracovník odborných 
doplňkových činností 

Úsek kuchyně 1,0 Vedoucí 
kuchyně/nutriční terapeut 

1,0 zásobovač, referent 
skladového hospodářství 
5,0 kuchař 
7,0 pomocný kuchař 

 

1.3  Odměňování 

V roce 2018 se zvyšovaly mzdy od 1. ledna zdravotnickým pracovníkům, a to o 10 %. Dle 

platného katalogu práce byla od tohoto data převedena do 10. platové třídy profese sociálního 

pracovníka. S platností od 1. července byl všeobecným sestrám pracujícím v nepřetržitém 

provozu přiznán příplatek za směnnost ve výši 1 000 Kč. 

Tabulka č. 3: Odměňování zaměstnanců v roce 2016 – 2018 

Kategorie 

zaměstnanců 

2016 2017 2018 

Zdravotnický 

personál 

30 014,05 Kč 33 812,11 Kč 34 320,97 Kč 

Pracovníci 

v sociálních službách 

18 046,43 Kč 20 691,99 Kč 24 237,66 Kč 

Ostatní manuální 14 828,54 Kč 16 282,91 Kč 17 980,75 Kč 

Průměrný plat 20 318, 57 Kč 23 343,52 Kč 26 304,53 Kč 
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1.4 Vzdělávání zaměstnanců 

Zaměstnanci přímo obslužné péče, pečovatelky a sociální pracovníci musí v každém roce splnit 

svou zákonnou povinnost a absolvovat 24 hodin vzdělávání.  

Tabulka č. 4: Přehled vzdělávání pracovníků v sociálních službách, pečovatelek, zdravotníků, 

sociálních pracovníků v roce 2018 

Vzdělávací akce Počet účastníků 

Školení první pomoci a kardiopulmonální 
resuscitace 

48 prac. v soc. službách, 21 sester, 12 
pečovatelek, 1 vedoucí/soc. prac. PS, 42 
dalších pracovníků 

Odborná regionální konference pro NLZ 22 prac. v soc. službách, 16 sester 

Kufr plný vzpomínek – úvod do vzpomínkových 
aktivit 

24 prac. v soc. službách, 2 sociální 
pracovnice 

Odborná stáž v Domově Větrný mlýn Skalička 25 prac. v soc. službách 

Využití reminiscence při práci se seniory 27 prac. v soc. službách, 2 sestry 

Individuální plánování s uživateli trpícími 
demencí 

 
48 prac. v soc. službách, 12 sester 

Dezinfekce 41 prac. v soc. službách, 16 sester 

Specifika péče o seniory 11 prac. v soc. službách, 4 pečovatelky 

Seminář- Potřeby uživatele, tvorba osobního cíle, 
chyby v komunikaci při tvorbě osobního cíle, 
alternativní komunikace, minimalizace rizik 

8 prac. v soc. službách, 1 pečovatelka 

XXII. Zlínský geriatrický den 3 sestry 

Komplexní péče o klienta 1 sestra 

GDPR v pečovatelských službách 1 sociální pracovník 

Odborná stáž v Domově A. Skeneho v Pavlovicích 
u Přerova 

 
2 sociální pracovnice 

Když klient pobytového zařízení nemá na plnou 
úhradu 

 
1 sociální pracovník 

Sociální služba – aktuality a praxe 1 sociální pracovník 

Jak motivovat klienta ke změně 1 sociální pracovník 

Odborná stáž v Sociálních službách Šternberk 12 pečovatelek, 1 vedoucí/sociální 
pracovník PS 

Poskytování paliativní péče v podmínkách soc. 
služeb 

 
3 pečovatelky 

Úvod do problematiky – péče o osoby 
s Alzheimerovou chorobou a obdobnými degen. 
onem. v domácnosti 

 
 
7 pečovatelek 

Školení řidičů 12 pečovatelek 

Základní činnosti v PS- metodologie jedn. úkonů 10 pečovatelek 

GDPR v PS 1 vedoucí/sociální pracovnice 

Rozvoj pečovatelský ch dovedností 2 pečovatelky 
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č. 5: Přehled vzdělávání v roce 2018 vedoucí úseku sociální a zdravotní péče a vedoucích 

oddělení 

Vzdělávací akce Počet účastníků 

Odborná regionální konference pro NLZ 4 vedoucí oddělení, 1 vedoucí 
úseku 

NutriAction 1. kolo 4 vedoucí oddělení, 1 vedoucí 
úseku 

Využití reminiscence při práci se seniory 1 vedoucí úseku 

Konference vedoucích pracovníků z DPS, DD a ÚSP 1 vedoucí úseku 

NutriAction 2. kolo 3 vedoucí oddělení, 1 vedoucí 
úseku 

XXII. Zlínský geriatrický den 1 vedoucí oddělení 

Standardy kvality péče pro vyšší kvalitu života a důstojnost 
uživatelů 

1 vedoucí oddělení, 1 vedoucí 
úseku 

Novinky v ošetřovatelské dokumentaci v zařízení 
sociálních služeb 

1 vedoucí úseku 

Dobrovolnictví v Olomouckém kraji 2 vedoucí oddělení, 1 vedoucí 
úseku 

Komplexní péče o klienta 3 vedoucí oddělení 

 

Jako prevence syndromu vyhoření je zaměstnancům poskytována supervizní podpora, kterou 

v pobytové službě zajišťuje Mgr. Luboš Smékal a v pečovatelské službě PhDr. Antonín Bryks. 

 

1.5 Spolupráce s jinými subjekty, dobrovolnictví 

Domov již dlouhá léta úzce spolupracuje se Střední zdravotnickou školou v Hranicích a slouží 

jako výukové pracoviště pro její studenty, z nichž 3 zde absolvovali povinnou měsíční praxi. 

V tomto časovém rozsahu si zde splnila povinnou praxi i jedna studentka Vyšší odborné školy 

ve Vsetíně. V roce 2018 zde absolvovalo praxi 10 pracovníků v sociálních službách pracujících 

v Domově Větrný mlýn Skalička, zaměstnanci Centra sociálních služeb ve Šternberku (8 

pracovníků v sociálních službách, 2 sestry, 2 sociální pracovníci), 2 sestry a 4 pracovníci 

v sociálních službách z Diakonie ČCE ve Vsetíně.  

Dvě budoucí nutriční terapeutky, které se na profesní kariéru připravují na Ostravské 

univerzitě, si na konci roku připravily pro uživatele sociální služby nejen teoretickou prezentaci 

výživových doporučení v seniorském věku, ale poslední pátek před vánočními svátky spolu se 

seniory připravili ochutnávku zdravého cukroví. 

Přestože už většině seniorů postupně slábne zrak a ubývá energie, stále se snaží být svému 

okolí prospěšní. Výroba panenek na dětské oddělení místní nemocnice tak v různém rozsahu 

zapojuje do aktivity široké spektrum osob. Někteří cupují hmotu sloužící k vycpání hračky a 

jiní, zdatnější, ji pak oblečou do ručně zhotovených oděvů. Díky spolupráci s Klubem panenka 

pak jednou ročně výrobci předávají tyto krásné originály přímo v areálu nemocnice. 



 

12 
 

Senioři také připravovali kraslice, které posléze ozdobily Kraslicovník umístěný na hranickém 

náměstí během slavení Velikonoc.  

V září se uskutečnila tradiční prezentace výrobků našich obyvatelů v Galerii M+M. Tuto 

výstavu s názvem Barvy života pořádá naše příspěvková organizace a oslovuje k účasti i jiné 

obdobné zařízení Olomouckého kraje. Každoročně se výstavy účastní také Domovy pro seniory 

ze slovenského Hlohovce. 

Již podruhé se organizace zapojila do projektu Českého rozhlasu Radiožurnál s názvem 

Ježíškova vnoučata. Všech 85 přání, která byla zadána do aplikace, byla dárci splněna. Dokonce 

se aktivně sama ozvala některá hudební tělesa s nabídkou bezplatného vystoupení. 

Domov i nadále spolupracuje s Klubem seniorů, zejména s pěveckým kroužkem, spolu 

s kterým se setkává v prostorách zařízení při různých příležitostech během celého roku. 

Jsme moc rádi, že jsme v letošním roce obdrželi i několik finančních darů. Poprvé jsme 

zaznamenali, že nás k předání finančního daru oslovila veřejnost během velkých kulturních 

akcí pořádaných v Hranicích. Vedoucí úseku sociální a zdravotní péče tak osobně přijala pro 

Domov šek ve výši 10 000 Kč po skončení divadelní představení „Čtyři dohody“ v areálu Staré 

střelnice z rukou herce Jaroslava Duška (donátorem byl hudebník p. Václav Vlasák). Ředitelka 

převzala finanční dar ve výši 10 000 Kč opět v areálu Stará střelnice během koncertu Legendy 

v Hranicích. Je potěšující, že se na seniory nezapomíná a prostřednictvím těchto akcí se daří 

upozorňovat na jejich přání, které mnohdy nemusí mít hmotnou podobu. Je to příležitost 

získat nové dobrovolníky. V roce 2018 pravidelně do Domova pro seniory docházeli dva 

dobrovolníci, kteří zde strávili 37 hodin. Dalších devět dobrovolníků zde pracovalo pouze 

omezeně a celkově věnovalo službě seniorům 26 hodin. 

Obr. č. 3: Předávání šeku na Staré střelnici   Obr. č. 4: Návštěva studentek Ostravské univerzity

      

    

1.6 Ocenění 

Domov se zvláštním režimem po dvou letech od udělení certifikátu Vážka, kterým oceňuje 

Česká alzheimerovská společnost zařízení kvalitně pečující o osoby trpící Alzheimerovou 

nemocí a jinými demencemi, musel projít opět tímto auditem. Po jeho absolvování byla 

platnost certifikátu znovu prodloužena o další 2 roky za vyššího počtu dosažených bodů. 

http://www.domovsenioruhranice.cz/udalosti/438-prednasky-o-spravne-vyzive.html#leaf
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2 Základní informace o poskytování pobytových služeb 

Zařízení provozuje dvě pobytové služby, což je Domov pro seniory a Domov se zvláštním 

režimem. Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, musí obě sociální služby shodně 

poskytovat ubytování, stravování, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, 

aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí. 

Příspěvková organizace má uzavřeny Zvláštní smlouvy s šesti zdravotními pojišťovnami na 

poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče, jelikož zaměstnává vlastní registrované 

všeobecné sestry a dva fyzioterapeuty. Péče je předepisována nejčastěji smluvním praktickým 

lékařem. 

 

2.1  Žádosti o pobytovou službu  
 
Všechny žádosti musí být evidovány v listinné podobě. Pořadník žadatelů o pobytovou sociální 

službu je veden prostřednictvím sociálních pracovnic v elektronické podobě (program Preus). 

Každá žádost je zařazena podle platných kritérií a je posouzena lékařem zařízení MUDr. Hanou 

Švachovou. Sociální pracovnice u žadatelů o službu provádějí šetření v domácnosti nebo 

případně v nemocničním zařízení, aby se blíže seznámily s jejich možnostmi a životními 

podmínkami.  

Zájem o obě pobytové služby je i nadále velký. Pokud by některá lůžka byla více než 30 dní 

neobsazená, zařazují se do aplikace zřizované Olomouckým krajem, aby na tuto situaci mohly 

reagovat jiné organizace, které potřebují řešit akutní problém zájemců o službu.  

 

Tabulka č. 6: Přehled podaných žádostí do Domova seniorů a Domova se zvláštním režimem v 
letech 2016 - 2018  

Rok Počet podaných žádostí v 
DS 

Počet podaných žádostí do 
DZR 

2016 129 31 

2017 190 31 

2018 134 39 

 

2. 2 Přehled přijatých žadatelů  
 
Tabulka č. 7: Počet skutečně nastoupivších uživatelů do Domova seniorů a Domova se 
zvláštním režimem v roce 2016 - 2018  

Rok Počty nových uživatelů 
služby v DS 

Počty nových uživatelů 
služby v DZR 

2016 28 4 

2017 58 16 

2018 51 10 
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2. 3 Přehled kapacity pobytové služby  
 
Obě sociální pobytové služby jsou v průběhu celého roku maximálně kapacitně využité. 
Vnímáme jako velkou výhodu, že se nachází v jednom areálu a mohou spolu úzce 
spolupracovat zvláště při změně zdravotního stavu stávajících klientů. 
 
Tabulka č. 8: Průměrný počet klientů DS a DZR v roce 2018 

 DS DZR 

Průměrný počet klientů 183,23 30,92 

Maximální denní možná 
obložnost 

 
184,00 

 
31,00 

 

2.4 Věková struktura obyvatelů pobytové služby 

Tabulka č. 9: Věková struktura obyvatelů DS a DZR k 31. 12. 2018 

Věkova 
struktura 

DS - muži DS - ženy DZR - muži DZR - ženy 

50 - 55 0 1 0 0 

56 - 60 4 0 0 0 

61 - 65 3 3 1 0 

66 - 70 7 7 1 1 

71 - 75 10 6 2 0 

76 - 80 2 14 3 3 

81 - 85 10 32 0 4 

86 - 90 8 39 1 10 

91 - 95 4 29 1 2 

96 - 100 0 1 0 2 

 

Tabulka č. 10: Průměrný věk klientů DS a DZR v roce 2018 

 DS DZR 

Průměrný věk klientů 82,91 84,34 

 

2.5 Úhrada za pobytovou službu 

Rada města Hranice usnesením č. 1899/2017- RM 62 schválila k 1. 1. 2018 RM Hranice 

schválila zvýšení úhrady ceny celodenního stravování o 10 Kč denně, což je maximum, které 

dovoluje prováděcí vyhláška č. 505/2006.  

Tabulka č. 11: Rozpis plateb za stravu a ubytování podle počtu dnů v roce 2018 

Typ pokoje Cena ubytování  
za 1 den v Kč 

Počty dní Měsíční úhrada v Kč 

Jednolůžkový pokoj s 
balkonem 

345,00 
345,00 

28 dní 
30 dní 

9 660,00 
10 350,00 
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345,00 31 dní 10 695,00 

Jednolůžkový pokoj 
bez balkonu 

335,00 
335,00 
335,00 

28 dní 
30 dní 
31 dní 

9 380,00 
10 050,00 
10 385,00 

Dvoulůžkový pokoj s 
balkonem 

325,00 
325,00 
325,00 

28 dní 
30 dní 
31 dní 

9 100,00 
9 750,00 

10 075,00 

Dvoulůžkový pokoj 
bez balkonu 

320,00 
320,00 
320,00 

28 dní 
30 dní 
31 dní 

8 960,00 
9 600,00 
9 920,00 

 

Tabulka č. 12: Přehled úhrad za jeden den v pobytovém zařízení v roce 2018 

Základní 
povinné služby 

1 lůžkový pokoj 
s balkonem 

1 lůžkový pokoj 
bez balkonu 

2 lůžkový pokoj 
s balkonem 

2 lůžkový pokoj 
bez balkonu 

Ubytování 118,00 108,00 98,00 93,00 

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 175,00 165,00 155,00 150,00 

Stravné/ den 170,00 170,00 170,00 170,00 

Celková 
úhrada/ den 

345,00 335,00 325,00 320,00 

 

Pokud uživateli služby po zaplacení úhrady za ubytování a stravu za kalendářní měsíc 

nezůstane, podle § 73 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, částka ve výši 

alespoň 15 % jeho měsíčního přijmu, částka úhrady se snižuje (v případě ubytování na 

dvoulůžkovém pokoji). Uživatel jednolůžkového pokoje by měl mít takový měsíční příjem, aby 

si byl schopen uhradit stanovenou cenu a zůstala mu náležitá výše zůstatku (15 % z příjmu). 

Pakliže uživateli jednolůžkového pokoje potřebný zůstatek nestačí k plné úhradě služby, lze 

oslovit rodinu, aby se spolupodílela na zaplacení požadované částky. 

 

2. 6 Příspěvek na péči 

Příspěvek na péči je podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. určen osobám, které 

z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při 

zvládání základních životních potřeb. Podle míry jejich závislosti na péči může být přiznán ve 4 

stupních. 
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Tabulka č. 13: Přehled výše Příspěvků na péči dle zákona č. 108/2006 Sb. 

 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň 

Finanční částka 880 Kč 4 400 Kč 8 800 Kč 13 200 Kč 

 

Tato částka není zahrnuta do pravidelného měsíčního příjmu, který uživatel dokládá 

poskytovateli sociální služby, protože slouží k poskytování přímo obslužné péče. Pokud je 

uživatel na návštěvě u rodiny, je mu tato částka vyplacena formou „vratky“ (počítá se podle 

počtu dní mimo zařízení). V případě hospitalizace uživatele v nemocničním zařízení, není 

Příspěvek na péči Domovu vyplácen.   

Tabulka č. 14: Přehled Příspěvku na péči k 31. 12. 2018 v DS 

Rok Bez PnP 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň 

2016 22 25 39 49 47 

2017 16 15 36 62 54 

2018 10 15 42 60 53 

 

Graf. č. 1: Přehled PnP v roce 2018 v DS 

 

Tabulka č. 15: Přehled Příspěvku na péči k 31. 12. 2018 v DZR 

Rok Bez PnP 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň 

2016 0 1 2 10 17 

2017 0 0 0 11 20 

2018 0 0 0 9 22 
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Graf. č. 2: Přehled PnP v roce 2018 v DZR 

 

2.7 Představení Domova pro seniory 

Domov pro seniory s kapacitou 184 míst je určen lidem od 60 let, kteří jsou při péči o vlastní 

osobu a při zajištění soběstačnosti závislí na pomoci jiné fyzické osoby, případně potřebují 

podporu a komplexní péči s ohledem na svůj věk a zdravotní stav v průběhu celého dne. 

Posláním Domova seniorů je prostřednictvím sociální služby zajistit podporu, pomoc a péči 

osobám, které z důvodu věku, zdravotního stavu a nepříznivé sociální situace potřebují 

pravidelnou pomoc druhé osoby, a ani za pomoci rodiny, přátel a terénních sociálních služeb 

nezvládají život v domácnosti.  

V návaznosti na závěry provedené inspekce kvality Ministerstvem práce a sociálních věcí 

v prosinci 2017 projednal Domov seniorů úpravu věkové kategorie s Komisí pro sociální věci a 

byty a po schválení Radou města Hranice předložil návrh na úpravu věkové kategorie (od 60 

let) registrujícímu orgánu. Krajský úřad Olomouckého kraje vydal 5. 4. 2018 Rozhodnutí o 

změně, proto je věková kategorie cílové skupiny od tohoto data následující: 

- Mladší senioři (60 – 80 let) 

- Starší senioři (nad 80 let) 

Domov seniorů, s celoroční kapacitou 184 míst, poskytuje své služby ve dvou ubytovacích 

pavilonech (celkem 8 ubytovacích poschodí). V pavilonu 1 se nachází 2 ošetřovatelská 

oddělení (oddělení 1 - kapacita 59, oddělení 4 - 51 míst). Druhý pavilon má k dispozici ve 4 

ubytovacích poschodích celkem 74 míst určených klientům s nutností celodenní péče. 

Domov seniorů celkem disponuje 88 jednolůžkovými a 48 dvoulůžkovými pokoji. 

0%0%
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2. 8 Domov se zvláštním režimem  

Domov se zvláštním režimem se nachází v 2. patře Domova seniorů Hranice, v pavilonu 2. Jeho 

celková kapacita činí 31 míst. Uživatelé služby bydlí na 9 jednolůžkových a 11 dvoulůžkových 

pokojích. Každé dva pokoje mají společné bezbariérové sociální zařízení. 

Služba je určena dospělým (od 27 let) a seniorům trpícím těžkou formou demence vyžadující 

stálý dohled (ztráta orientace v prostoru a čase), osobám s degenerativním onemocněním 

mozku, převážně s Alzheimerovou chorobou, které jsou v péči o vlastní osobu a při zajištění 

soběstačnosti závislé na pomoci jiné fyzické osoby, případně potřebují podporu a komplexní 

péči s ohledem na svůj zdravotní stav v průběhu celého dne.  

Posláním Domova se zvláštním režimem je zajistit podporu, pomoc a péči osobám trpícím 

Alzheimerovou nemocí nebo jiným typem demence, které z důvodu zdravotního stavu a 

nepříznivé sociální situace potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby, a ani za pomoci rodiny, 

přátel a terénních sociálních služeb nezvládají život v domácnosti.   

Věková struktura cílové skupiny: 

- Dospělí (27 –  64 let)     

- Mladší senioři (65 – 80 let) 

- Starší senioři (nad 80 let) 

Hlavním cílem poskytované sociální služby je zajištění důstojného a plnohodnotného prožití 

života uživatelů služby s důrazem na zachování schopností a dovedností každé osoby, při 

respektování důstojnosti a lidských práv. 

Obrázek č. 5: Jídelna           Obr. č. 6: Odpočinkový koutek v předpokoji 

      
 
Služba je poskytována individuálně, s ohledem na aktuální potřeby a požadavky každého 

jedince. Pracovníci v péči o klienty každodenně uplatňují koncept Bazální stimulace, pracují se 

vzpomínkovými metodami a věnují se tréninku paměti. 

Klienti mohou navštěvovat všechny společné prostory Domova seniorů včetně zahrady.  

 

2.9 Způsob ubytování v pobytových službách, společné prostory 

 
Jsme rádi, že můžeme našim klientům nabídnout pobyt v jedno nebo dvoulůžkových pokojích, 

z nichž většina má k dispozici svůj balkón. Nevýhodou je, že vstup na balkón není bezbariérový, 

ale tuto překážku z důvodu narušení statiky objektu nelze odstranit. Pokoje jsou situovány na 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjolvmbtsfLAhVnCpoKHcItDLQQjRwIBw&url=http://libice.diakonie.cz/prectete-si/certifikat-vazka-od-cals-obhajen/&psig=AFQjCNGSrrBvvkb1DMfd9VPDVCioyU2zSQ&ust=1458293809817197
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slunnou stranu s výhledem do nádherné přírody, kterou je Domov obklopen. Každé dva pokoje 

mají společnou bezbariérovou toaletu, čítající sprchový kout, umyvadlo a WC. Pokud klient 

preferuje koupel ve vaně, je mu zajištěna v koupelnách, které jsou umístěné ve všech 

ubytovacích poschodích. 

Ve všech pokojích je uzamykatelný nábytek, v šatních skříních je zabudován trezor určený 

k zajištění cenných věcí seniorů. Dle finančních možností je v pokojích obměňován sedací 

nábytek, lůžka nebo skříně v předpokojích. Pokoje jsou opatřeny zámky, aby si každý obyvatel 

mohl svůj pokoj zabezpečit. K zprostředkování kontaktu s personálem je ve všech pokojích i 

sociálních zařízeních instalována centrální signalizace. Celý objekt je bezbariérový, všude jsou 

umístěna madla. 

 

Obrázek č. 7 a 8: Jednolůžkový pokoj                                                Obr. č. 9: Toaleta u pokoje 

         
 

V obou ubytovacích pavilonech je klientům k dispozici poměrně široká nabídka společenských 

místností, jídelen, kuchyněk.  Zařízení také zútulňuje různé koutky, určené k odpočinku a 

relaxaci. Chtějí-li mít senioři soukromí mimo svůj pokoj, mohou navštívit dva hostinské pokoje, 

kde mohou přijímat i své návštěvy. Domov nabízí také čítárnu, místnost s kulečníkem, kapličku 

nebo velkou společenskou místnost, kde se odehrávají společné kulturní programy.  

 

Obr. č. 10: Vestibul          Obr. č. 11: Společenská místnost 
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V případě hezkého počasí lze kdykoliv navštívit bezbariérovou zahradu nebo posezení u 

hlavního vchodu. Abychom pobyt venku seniorům zatraktivnili, vysazuje zahradnice kolem 

Domova květiny, keře rybízu, malin nebo rajčata. V mobilních zahrádkách jsou vysazeny 

převážně bylinky, které mají mnohostranné využití. Každý senior pak může ve svém pokoji 

podle svého vlastního výběru pěstovat květiny nebo zeleninu. K nejoblíbenější se řadí rajčata.      

        

2. 10 Další nabízené služby 
V areálu Domova seniorů lze navštívit kadeřnictví, pedikúru, kosmetiku nebo masérnu. Ve 

sníženém poschodí je umístěna Kantýna, která je otevřená každý den. Zde si je možné 

nakoupit potraviny, různé pochutiny nebo drogistické zboží. Tyto služby Domov neprovozuje, 

pouze poskytuje nájemní prostory k provozování těchto živností. Ve vestibulu Domova je 

umístěný automat na kávu. 

 
2.11 Poskytování stravování 
 
Příspěvková organizace provozuje svou vlastní kuchyni, kde připravuje celodenní stravu pro 

klienty pobytových služeb, obědy pro pečovatelskou službu a zaměstnance. Strava je 

připravována pod dohledem nutričního terapeuta. Přibývá klientů jejichž zdravotní stav si 

vyžaduje nejen dietní přípravu pokrmů, ale různou konzistenci stravy při servírování, což je 

velmi náročné jak pro práci pracovníků kuchyně, tak pracovníků oddělení. Dbáme na to, aby 

podávaná strava byla nejen chuťově, ale i esteticky upravená. Pro dobrý apetit je důležité klást 

důraz i na kulturu stolování.  

Strava je na jednotlivá oddělení přivážena v nahřívacích vozících a servírovaná podle úrovně 

sebepéče klientům buď v jejich pokojích nebo v jídelnách umístěných v ubytovacích 

poschodích. Strávníci si mohou vybrat ze dvou druhů pokrmů u oběda a ze tří možností večeře. 

Vždy se stravou jsou podávány tekutiny ve formě čaje, ovocné šťávy, vody nebo mléka. Před 

hlavní jídelnou je umístěn obrazový panel, aby všichni věděli, jak má být připravené jídlo 

upravené. 

 
Tabulka č. 16: Přehled odebrané stravy v roce 2018 v pobytové službě 
 

Dieta Celodenní stravovací 
jednotka v Domově pro 

seniory 

Celodenní stravovací 
jednotka v Domově se 

zvláštním režimem 

Dieta č. 3 38 214 7 985 

Dieta č. 9  1 585 197 

Dieta č. 4 23 532 2 551 

Celkem 63 331 10 733 
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Tabulka č. 17: Přehled odebraných obědů v roce 2018 klienty Pečovatelské služby a 
zaměstnanci 

 Pečovatelská služba Zaměstnanci 

Obědy 34 919 16 039 

 
Dá se říci, že strava v našem zařízení je nejdiskutovanějším tématem. V letošním roce jsme 

Stravovací komisi, které se účastní vedoucí kuchyně/nutriční terapeut, vedoucí úseku sociální 

a zdravotní péče a klienti se svými blízkými, začali pořádat v odpoledních hodinách, aby se jí 

účastnil co největší počet osob, což se setkalo s pozitivním ohlasem. 

Domov velice úzce spolupracuje s Nutriční poradnou v Novém Jičíně. Protože pracuje dle 

Nutričního standardu, odhaluje s předstihem osoby ohrožené malnutricí. Díky poradně pak lze 

saturovat stravu těchto lidí prostřednictvím speciální výživy. Rovněž je zde řešena strava osob, 

které ji musí přijímat perkutánní endoskopickou gastrotomií pomocí enterální pumpy. 

I nadále se v oblasti stravování Domov zapojuje do celonárodní akce NutriAction, která je 

garantována Sekcí výživy a nutriční péče, z. s., abychom při zajištění výživy postupovali podle 

nejnovějších trendů a postupů, čímž je eliminováno riziko vzniku malnutrice. 

 

Obr. č. 12: Kuchyňka                                                Obr. č. 13: Jídelna v poschodí 

     
Obr. č. 14: Malá společenská místnost                 Obr. č. 15: Hlavní jídelna 

      
 
 

2.12 Oblast poskytování ošetřovatelské péče 
 
V průběhu roku ukončil svou dlouholetou praxi v Domově praktický lékař MUDr. Petr Kudělka. 

Nahradila ho MUDr. Hana Švachová, která již několik měsíců s MUDr. Kudělkou úzce 

spolupracovala. Ordinační doba se nezměnila, i nadále zde praktická lékařka vykonává svou 
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odbornou praxi po dobu 3 hodin denně. Lékařka velice často navštěvuje klienty na jejich 

pokojích, což je pro ně komfortnější. Do Domova zhruba 2x měsíčně dochází MUDr. Šárka 

Matelová (psychiatr). Do listopadu zde ordinovala na základě uzavřené smlouvy s vedením 

Domova a od prosince již ordinuje na základě uzavřené smlouvy s Městem Hranice. Na další 

odborná vyšetření jsou klienti přepravováni nejčastěji do Nemocnice Hranice, a s. 

Ošetřovatelská péče je v pobytovém zařízení zajištěna vedoucí úseku sociální a zdravotní péče, 

4 vedoucími oddělení, 14 všeobecnými sestrami, 2 fyzioterapeuty a nutričním terapeutem. Je 

předepisována zejména praktickou lékařkou a vykazována na základě uzavřených Zvláštních 

smluv o poskytování ošetřovatelské péče šesti zdravotním pojišťovnám.  

V Domově je kromě kurativní péče poskytována v případě nutnosti i paliativní péče. Kromě 

zdravotníků, lékaře je do ní zapojen celý multifunkční tým, aby nejen klientovi, ale i jeho 

blízkým byla poskytnuta co nejkvalitnější péče v závěru života. 

 

 

2.13 Rehabilitace  

Zvláštní důraz je kladen na poskytování rehabilitační péče. Většina elektropřístrojů je 

přenosných, proto usnadňují fyzioterapeutům manipulaci při jejich nakládání. Veškeré 

vodoléčebné, elektroléčebné a pohybové úkony jsou předepisovány lékařem. Naší snahou je 

udržet klienta alespoň ve stávající kondici, proto jsou hojně při rehabilitaci používána vysoká i 

nízká chodítka, rotopedy, provádí se skupinový i individuální tělocvik, který je mnohdy potřeba 

klientům zatraktivnit.  

 

Tabulka č. 18: Přehled nejčastějších elektroléčebných metod v roce 2016 – 2018 v DS a DZR 

Název   2016 2017 2018 

Bioptron 343 225 52 

Ultrazvuk 227 132 108 

Magnetoterapie 11 107 111 

Inhalace 118 108 41 

 
Tabulka č. 19: Přehled úkonů vodoléčby v letech 2016 – 2018 v DS a DZR 

 2016 2017 2018 

Vodoléčba 141 210 101 

 
Tabulka č. 20: Přehled léčebné tělesné výchovy v letech 2015 – 2017 v DS a DZR 

Název 2016 2017 2018 

Individuální LTV 8 427 5 424 4 566 

Skupinový tělocvik 2 565 3 184 3 517 

Rotoped 75 49 452 

Chůze/vertikalizace 
u žebřin 

nehodnoceno 5 032 9 176 
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V loňském roce se Domov zapojil do celostátní akce pořádané 

Domovem pro seniory Vrbno pod Pradědem s názvem Jedeme v tom společně, což bylo pro 

naše klienty velmi motivační. S počtem ušlapaných skoro 4 000 km se umístili na krásném 

osmém místě. V průběhu dvouměsíčního šlapání na rotopedech (březen až duben) byl 

organizátory iniciován také doplňkový program. Měnily se barvy triček, výzdoba interiéru a 

dokonce se připravovaly pokrmy dle zadání. Např. během „zeleného dne“ se v našem Domově 

kromě úpravy šatstva a cvičící místnosti pekla díky pracovníkům rehabilitace zelená bábovka. 

 

Obr. č. 16 a 17: Ukázka z akce Jedeme v tom společně 

            
        

Aby bylo motivováno co největší spektrum osob k pohybu, pořádá Domov vlastní sportovní 

olympiádu, turnaj v šipkách nebo každotýdenní sportovní hry. 

 

Obr. č. 18: Sportovní olympiáda                            Obr. č. 19: Domovský turnaj v šipkách 

       
     

    

2. 14 Každodenní péče o klienty 
V průběhu celého dne je klientům poskytována potřebná péče v oblasti hygieny, 

vyprazdňování, oblékání stravování a při dalších úkonech, ve kterých je potřeba plně nebo 

částečně saturovat pomoc jiné osoby. Snažíme se o to, aby klienti nebyli přepečováváni, ale 

naopak je motivujeme k činnostem, které dokáží zvládnout sami. V péči o ně je zapojen celý 

multifunkční tým zastřešený vedoucí oddělení. Zahrnuje pracovníky v sociálních službách, 

sestry, rehabilitační, aktivizační a sociální pracovníky. Je potřeba, aby všichni spolu efektivně 

http://www.domovsenioruhranice.cz/udalosti/409-domovska-olympiada.html#2
http://www.domovsenioruhranice.cz/udalosti/392-domovsky-turnaj-v-sipkach.html#2
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komunikovali a spolupracovali. V případě, že je potřeba tento tým rozšířit, děje se tak 

operativně. Pro denní předávání informací slouží pak mimo jiné Sociální kniha, kde jsou 

uvedeny důležité informace o klientech a dění na oddělení. 

 

2.15 Aktivity na úseku odborných doplňkových činností 
 
V pobytovém zařízení se nachází kromě Domova se zvláštním režimem další 3 ošetřovatelská 

oddělení Domova seniorů. Pro každý tento úsek je vyčleněn 1 pracovník odborných 

doplňkových činností, který má za úkol provádět individuální a společné aktivity během 

pracovních dnů. Společně pak všichni čtyři tito zaměstnanci organizují společenské, kulturní a 

sportovní aktivity pro celé zařízení. Každé ráno připravují ranní vysílání domovského rozhlasu, 

čtvrtletně vydávají časopis ECHO, pořádají výlety do okolí nebo organizují kolektivní akce. 

Kromě toho, že tvoří součást multifunkčního týmu jednotlivých oddělení, mají k dispozici 

rukodělnou dílnu a počítačovou místnost. 

 

Obr. č. 20 až 23: Ukázka rukodělné tvorby 

     
 

      
 

Během týdne jsou v odpoledních časech zařazovány pravidelné a klienty oblíbené kolektivní 

akce, jako je filmový klub, poslech hudby nebo sportovní odpoledne. V pátek odpoledne 

přichází do Domova duchovní, aby zde sloužil Mši svatou.  
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Tabulka č. 21: Přehled společných akcí v roce 2018 

Období roku 
2018 

Název akce 

Leden Tříkrálový koncert 
Hudební vystoupení žáků ZUŠ 
Domovský turnaj v šipkách 
Luštění křížovek 

Únor Domovský bál 
Masopust 
Hudební vystoupení Oldřicha Kubíčka 
Luštění křížovek 

Březen Hudební vystoupení Oldřicha Kubíčka 
Vystoupení mažoretek pod vedením Ivany Stříbrské 
Luštění křížovek 
Hudební vystoupení žáků ZUŠ 
Kavárna 
Hudební vystoupení Oldřicha Kubíčka 
Vystoupení žáků ZŠ Drahotuše 

Duben Luštění křížovek 
Přednáška MUDr. Boháče na téma plicní choroby 
Hudební vystoupení Oldřicha Kubíčka 
Hudební vystoupení žáků ZUŠ 
Vstoupení folklorního souboru Rozmarýnek 
Vystoupení Hranického dětského pěveckého sboru 
Setkání s rodinnými příslušníky ve stylu padesátých let minulého století 
Pálení čarodějnic 

Květen Beseda s Nikolou Helískovou o Keni 
Luštění křížovek 
Hudební vystoupení žáků ZUŠ 
Hudební vystoupení Oldřicha Kubíčka 
Kavárna 
Kácení máje 
Oslava Dne matek 

Červen Výlet na Svatý Hostýn 
Domovská olympiáda 
Luštění křížovek 
Domovská olympiáda 
Luštění křížovek 
Kavárna 
Setkání s klienty 
Návštěva Hlohovce 

Červenec Zpívánky – společné domovské zpívání 
O životě hranické galeristky – povídání s majitelkou Galerie M+M Annou 
Musilovou 
Luštění křížovek 
Výlet k oseckému Jadranu 
Návštěva centra města Hranice 
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Návštěvy výstavy Řemeslo má zlaté dno 
Výlet do lázní Teplice nad Bečvou 
Návštěva informačního centra v Teplicích nad Bečvou 
Sledování slavnostního pochodu čety vojáků na hranickém náměstí (28. 
7.) 

Srpen Zpívánky – společné domovské zpívání 
Luštění křížovek 
Domovský táborák 
Návštěva lázní Teplice nad Bečvou 
Návštěva centra města 
Sledování slavnostního pochodu čety vojáků na hranickém náměstí (28. 
8.) 
Návštěvy výstavy Řemeslo má zlaté dno 

Září Vernisáž výstavy Barvy života 2018 
Lesní pedagogika – výlet do Valšovického polesí 
Posezení s lidovými písničkami – hudební vystoupení p. Čočkové a p. 
Sábové 
Návštěva hranického mauzolea 
Přednáška ředitelky Zbrašovských aragonitových jeskyní p. Šimečkové 
Přednáška p. Bednáře o jeho knize Hranické Mauzoleum obětí 1. 
světové války 
Návštěva informačního centra v Teplicích nad Bečvou 

Říjen Návštěva výstavy Pro radost a potěšení 2018 v Lipníku nad Bečvou 
Den otevřených dveří s doprovodným programem, hudební vystoupení 
Duo Foltýnek 
Slavnostní předávání panenek pro děti v Nemocnici Hranice 
Hudební vystoupení Oldřicha Kubíčka 
Kavárna 
Hudební vystoupení žáků ZUŠ 
Návštěva programu v prvorepublikovém duchu – První republika ve 
dvoraně MěÚ Hranice 
Hudební vystoupení sboru z Holandska 

Listopad Povídání o cestě Tuktukem z Bangkoku domů s Tomíkem na cestách 
Hudební vystoupení žáků ZUŠ 
Hudební vystoupení Oldřicha Kubíčka Vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ 
Struhlovsko 
Hubertská jízda 
Turnaj v šipkách správná trefa 

Prosinec Beseda o doporučené nutriční hodně stravy v seniorském věku s p. 
Chmelařovou 
Rozsvícení vánočního stromu 
Vystoupení dětí z MŠ Míček 
Mikulášská nadílka 
Předvánoční setkání s vedením města Hranice 
Schůze s obyvateli 
Hudební vystoupení Oldřicha Kubíčka 
Vystoupení dětí – SPOLEČNĚ YEKHETANE z Ostravy 
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Hudební vystoupení Oldřicha Kubíčka 
Hudební vystoupení p. Čočkové a p. Knápka 
Hudební vystoupení manželů Procházkových 
Ochutnávka nutričně vyvážených jídel s p. Chmelařovou 
Předsilvestrovská Kavárna 

 
 
2. 16 Přehled nejoblíbenějších akcí roku 2018 
K nejvíce oblíbeným akcím patří vystoupení dětí, ať už se jedná o věkové kategorie navštěvující 

mateřskou, základní nebo střední školu. Samozřejmě se k nim řadí i žáci Základní umělecké 

školy v Hranicích. Mezi významné kulturní akce se zařadil koncert holandského pěveckého 

sboru, který seniorům zpříjemnil jedno sobotní říjnové dopoledne. 

Obr. č. 24: Vystoupení dětí ZŠ Drahotuše             Obr. 25: Vystoupení žáků ZŠ Struhlovsko 

       

      

Obr. č. 26: Vystoupení holandského sboru          Obr. č. 27: Pěvecké vystoupení 

      

Během celého roku se snažíme seniorům zprostředkovat kulturní dění v blízkém okolí. Mezi 

často navštěvované akce patří připravovaný program a vystoupení MKZ Hranice. 

 

 

 

 
 

http://www.domovsenioruhranice.cz/udalosti/437-vystoupeni-zaku-ze-zs-struhlovsko.html#2
http://www.domovsenioruhranice.cz/udalosti/432-vystoupeni-holandskeho-sboru.html#2
http://www.domovsenioruhranice.cz/udalosti/422-posezeni-s-lidovymi-pisnickami.html#2
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Obr. č.: 28 Vítání jara na náměstí                    Obr. č. 29: Sokolský slet  

      
 
Rádi jezdíme na výlety. Každoročně před letními prázdninami na Hostýn, v letních měsících 
navštěvujeme Lázně Teplice nad Bečvou, park, podzámeckou zahradu, náměstí, Rybáře a další 
hezká místa. V letošním roce jsme díky pochopení vedení města Lipníka nad Bečvou, které 
nám umožnilo bezplatný vjezd po cyklostezce kolem řeky Bečvy, navštívili také osecký 
„Jadran“. 
 
Obr. č. 30: Návštěva „Jadranu“                                Obr. č. 31: Výlet na Hostýn 

        
 
Obr. č. 32 a 33: Vernisáž Barvy života 

      
 
 
Slavíme všechny tradiční svátky, mezi které patří mimo jiné masopust, Velikonoce, pálení 
čarodějnic, Kácení máje, loučení s létem, Mikuláš a Vánoce. 
 
 
 
 
 
 

http://www.domovsenioruhranice.cz/udalosti/397-vitani-jara-na-namesti.html#4
http://www.domovsenioruhranice.cz/udalosti/406-seniori-navstivili-slet-sokolu.html#2
http://www.domovsenioruhranice.cz/udalosti/416-navsteva-oseckeho-jadranu.html#leaf
http://www.domovsenioruhranice.cz/udalosti/408-vylet-na-sv.-hostyn.html#3
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Obr. č.:34 a 35: Ukázka vystoupení zaměstnanců z Kácení máje a pálení čarodějnic. 

      
 
Obr. č. 36: Ples                                                           Obr. č. 37: Masopust 

      
  
Obr. č. 38: Rozsvěcení stromku                                Obr. č. 39: Mikuláš 

       
 
Obr. č. 40 a 41: Přednáška o knize s autorem p. Bednářem, přednáška o hranické propasti 

       
   
     
 
 
 

http://www.domovsenioruhranice.cz/udalosti/404-rej-carodejnic.html#2
http://www.domovsenioruhranice.cz/udalosti/425-vaclav-bednar-predstavil-novou-knihu.html#2
http://www.domovsenioruhranice.cz/udalosti/424-prednaska-o-hranicke-propasti.html#2
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2.16 Nácvik evakuace 
 
V září proběhl v součinnosti s jednotkami HZS Olomouckého kraje cvičný požární poplach, 

během kterého bylo evakuováno jedno z nejvýše umístěných ubytovacích poschodí v pavilonu 

1. Cvičná evakuace se uskutečnila pomocí evakuačních podložek, které mají všichni klienti 

pobytové služby umístěné pod matrací. Abychom nevystavovali klienty zvýšenému riziku 

vzniku úrazu, byli osloveni ke spolupráci studenti SPŠ v Hranicích oboru Požární ochrana. 

Klientům pobytové služby bylo nabídnuto, aby si vyzkoušeli nasadit kyslíkové masky a 

případně s pomocí záchranářů projít část chodby. 

Závěry, které jsme na základě odpoledního cvičení získali, jsme implementovali do stávajících 

protipožárních směrnic. Cvičení bylo pozitivně kvitováno rovněž velitelem zásahu, protože 

tento způsob evakuace zatím jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů dosud 

neabsolvovali. 

Obr. č. 42 a 43: Evakuace 

      
 

3 Seznámení s Pečovatelskou službou 

Posláním Pečovatelské služby je poskytovat pomoc a podporu zejména osobám, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo tělesného postižení 

a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a jsou zároveň 

v nepříznivé sociální situaci. 

Pečovatelská služba umožňuje setrvat seniorům, tělesně postiženým občanům a chronicky 

nemocným, 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 k svému stáří a tělesnému 

omezení, již nemůže sám postarat. Zajišťuje také pomoc a podporu rodinám s dětmi ve věku 

do 6 let, které potřebují 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) 
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Cílem 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 a s ohledem na svou 

soběstačnost uplatňoval vlastní vůli o rozhodování jednotlivých úkonů pečovatelské služby. 

 
Pečovatelská služba je umístěna na detašovaném pracovišti v Domě s pečovatelskou službou 

na ulici Tovačovského 2000 v Hranicích, kde sídlí v nájemních přízemních prostorách. V rámci 

implementace opatření na zajištění ochrany osobních údajů byla v letošním roce vedoucí 

pečovatelské služby zřízena vlastní kancelář. Všechny kanceláře jsou od letoška nově napojeny 

na centrální pult ochrany. 

 

Jelikož Pečovatelská služba dlouhodobě zaznamenávala zájem stran veřejnosti o poskytování 

péče i v době pracovního volna, rozšířila od ledna svou provozní dobu také během víkendů a 

svátků. Z tohoto důvodu byla přijata nová pečovatelka (pracovní úvazek 1,0). 

 
Provozní doba: 

Pracovní dny   7 - 18 hod. 

Dny pracovního volna  7,30 až 14, 16 až 18 hod. 

 
Graf. č. 3: Porovnání úkonů péče v roce 2018 během pracovních dnů a dnů prac. klidu 

 
 

Pracovnice poskytují terénní službu pouze v domácnostech klientů. Největší počet uživatelů 

služby tvoří obyvatelé Hranic. Územní působnost se vztahuje dále na Drahotuše, Rybáře, 

Slavíč, Uhřínov, Středolesí, Lhotku, Velkou a Valšovice. Protože se jedná o rozsáhlé území, je 

nutná přeprava pečovatelek pomocí vozidel, kterých má tato sociální služba k dispozici celkem 

tři. Pro rychlejší dopravu pečovatelek ke klientům byl v roce 2018 zakoupen elektroskútr. 

93%

7%

Porovnání úkonů péče prováděných v roce 
2018 v pracovních dnech a ve dnech 

pracovního volna

Pracovní dny

Dny pracovního volna
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3.1 Přehled činnosti Pečovatelské služby 
 
Tabulka č. 22: Základní údaje o službě v roce 2016 – 2018 
 

 2016 2017 2018 

Počet podaných 
žádostí 

 
38 

 
62 

 
70 

K 31. 12.  
ukončilo službu 

 
57 osob 

 
61 osob 

 
59 osob 

 K 31. 12.  
Využívalo službu 

 
167 osob 

 
 187 osob 

  
195 osob 

Bezplatná péče 3 osoby  2 osoby 2 osoby 

 
Tabulka č. 23: Celkový přehled úhrad v roce 2016 – 2018 
 

 2016 2017 2018 

Úhrada za obědy 1 665 753 Kč 1 574 771 Kč 1 954 770 Kč 

Úhrada za základní 
služby 

 
1 090 769 Kč 

 
1 067 004 Kč 

 
1 271 910,57 Kč 

Úhrada za 
fakultativní služby 

  
34 795 Kč 

 
35 936 Kč 

 
46 023,71 Kč 

 
 
Pečovatelská služba poskytuje bezplatnou službu, kromě nákladů na stravu, v souladu s §75 
zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. 
 
Tabulka č. 24: Přehled bezplatně poskytovaných služeb v roce 2016 – 2018 

Druh služby 2016 2017 2018 

Dovoz obědů 7 582 Kč 3 961 Kč 6 581 Kč 

Úkony péče 7 758,55 Kč 3 236,63 Kč 2 960 Kč 

Celkem  15 340, 55 Kč 7 197,63 Kč 9 811 Kč 

 

Obr. č. 44: Dům s pečovatelskou službou 

 



 

33 
 

4 Hodnocení stanovených cílů v roce 2018 

Technické a stavební úpravy: 

1. Rekonstrukce vzduchotechniky, elektroinstalace, rozvodů vody, odpadů, oprava 

obkladů a podlah v stravovacím provozu (termín realizace rok 2019) 

Komentář: Rekonstrukce je plánovaná na období červen až září 2019 podle výsledku 

výběrového řízení. V průběhu roku 2018 byla připravena ve spolupráci s investičním odborem 

města projektová dokumentace. 

Cíl pokračuje. 

Investice: 

1. Nákup konvektomatu do kuchyně 

Komentář: Pořízení bojlerového konvektomatu zmodernizoval postup při přípravě stravy a 

umožnil zařadit do jídelníčku nové pokrmy.  

Cíl splněn. 

2. Elektrický varný kotel s objemem 300 l – úsek kuchyně 

Komentář: Značně poruchový a dosluhující elektrický kotel s objemem 300 l nahradily 2 ks 

elektrických kotlů, každý s objemem 150 l. 

Cíl splněn. 

Opravy: 

1. Oprava lina v pokojích uživatelů 

Komentář: Oprava podlahových povrchů proběhla v deseti ubytovacích buňkách u obyvatel 

žijících na oddělení 2.  

Cíl splněn. 

2.  Malování 

Komentář: Malování se uskutečnilo ve třech ubytovacích poschodích (oddělení 1, 2, 4), na 

úseku kuchyně a v šatně prádelny. 

Cíl splněn. 

Vzdělávání: 

1. Využití reminiscence při práci se seniory 

Komentář: Pracovníci v sociálních službách byli v rámci povinného vzdělávání proškoleni 

v rámci odborného semináře na téma Kufr plný vzpomínek (úvod do vzpomínkových aktivit). 

Získané vědomosti jsou každodenně využity během poskytování náročné péče klientům trpícím 

poruchami paměti, kteří často pozitivně reagují zejména na období, kdy byli v produktivním, či 

dětském věku. 
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Cíl splněn. 

2. Individuální plánování péče s uživateli trpící demencí 

Komentář: Individuální plánování péče je sociální služba povinna provádět dle zákona o 

sociálních službách č. 108/2006 Sb. s každým uživatelem služby, proto byl personál proškolen 

v oblasti kvalitního plánování péče s osobami, které trpí demencí, v rámci odborného semináře 

Individuální plánování s uživateli trpícími demencí. Následně byl do vzdělávání zařazen 

seminář s názvem Potřeby uživatele, tvorba osobního cíle, chyby v komunikaci při tvorbě osobního 

cíle, alternativní komunikace, minimalizace rizik. 

Cíl splněn. 

3. Školení první pomoci a kardiopulmonální resuscitace 

Komentář: Všichni zaměstnanci příspěvkové organizace byli proškoleni, jak poskytnout 

efektivně první pomoc a kardiopulmonální resuscitaci. 

Cíl splněn. 

4. Seznámení zaměstnanců s prvky smyslové aktivizace 

Komentář: Ředitelka Domova seznámila na společné schůzi zaměstnance s prvky smyslové 

aktivizace. Jedná se o dlouhodobý koncept péče, který bude do praxe zařazován postupně. 

V roce 2018 jsme se zaměřovali na úpravu postupu při přijímání nových klientů do pobytové 

služby. Snažili jsme se jim vytvořit klidné prostředí, zvláště u osob trpící Alzheimerovou 

chorobou a jinou demencí přizpůsobit sestavení nábytku v pokoji dle jeho zvyklostí. V prvních 

dnech pobytu jsme se snažili, aby měl senior/ka vlastní povlečení, které by mu alespoň částečně 

připomnělo život doma. Pomocí metodiky jsme se nově nastupující osobě pomáhali adaptovat 

na nové prostředí. 

Cíl splněn. 

5. Proškolení zaměstnanců v oblasti ochrany osobních údajů 

Komentář: V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volným pohybem těchto údajů 

byli zaměstnanci proškolení v oblasti osobních údajů, přijatých organizačních, technických a 

fyzických opatření. V organizaci vznikla směrnice č. 34 Koncepce ochrany osobních údajů. 

Cíl splněn. 

Personální:  

1. Zvýšení počtu pracovníků na oddělení 2 

Komentář: Od ledna by zvýšen pracovní úvazek pracovníka v sociálních službách o 1,0. 

Oddělení 2 poskytuje službu celkem 74 osobám, které žijí ve čtyřech poschodích.  

Cíl splněn. 
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2. Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů 

Komentář: V návaznosti na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volným pohybem těchto údajů 

nebylo nakonec nutné jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů v příspěvkové 

organizaci. Organizací byla pověřeným zaměstnancem jmenovaná p. Hana Trnová, pracovnice 

podatelny. 

Cíl splněn. 

Kvalita: 

1. Obhájení certifikace Vážka v Domově se zvláštním režimem 

Komentář: V srpnu obhájil Domov se zvláštním režimem certifikát Vážka, který uděluje Česká 

alzheimerovská společnost zařízením starajícím se o osoby trpící demencí a Alzheimerovou 

chorobou z vyšším počtem bodů než při první certifikaci. 

Cíl splněn. 

2. Zpracování vnitřní směrnice podle požadavků GDPR 

Komentář: V návaznosti na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volným pohybem těchto údajů 

byla zpracována vnitřní směrnice č.  34 Koncepce ochrany osobních údajů, upravující nutné 

zákonné povinnosti. 

Cíl splněn. 

3. Provedení nápravných opatření uložených Inspekcí MPSV v Domově pro seniory  

Komentář: V období od 4. do 6. 12. 2017 proběhla v Domově pro seniory Inspekce MPSV. 

Zařízení muselo do 12. dubna 2018 přepracovat cíle a způsoby poskytování služby na cílový 

stav, čeho chce poskytovatel poskytováním služby dosáhnout u klientů v jejich nepříznivé 

sociální situaci. V souvislosti s provedenou inspekcí projednalo vedení DS s Odborem sociálních 

věcí MěÚ Hranice a Komisí pro sociální věci a byty úpravu věkové struktury obou pobytových 

služeb. Po schválení Rady města byla změněna věková struktura, proto je služba nyní určena 

osobám od 60 let. 

Cíl splněn. 

3. Zavedení elektronického způsobu individuálního plánování péče 

Komentář: Manažer kvality proškolil všechny zaměstnance, kteří jsou klíčovými pracovníky 

klientů, v oblasti individuálního plánování péče v PC programu Preus. Během roku 2018 bylo 

plánování péče převedeno u všech klientů do elektronického způsobu plánování. Tento způsob 

se jeví býti efektivní a jednotný. 

Cíl splněn. 

4. Rozmístění orientačních prvků v DZR 
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Komentář: Vzhledem k obtížné orientaci osob trpících demencí, byly v Domově se zvláštním 

režimem doplněny orientační prvky s důrazem na výraznější barevné rozlišení důležitých 

prostorů. 

Cíl splněn. 

Obnova zařízení: 

1. Pořízení šatních skříní pro seniory 

Komentář: Nové skříně pro seniory, umístěné v deseti předpokojích na oddělení 2, významně 

přispěly ke zvýšení ubytovacího komfortu. 

Cíl splněn. 

2. Zakoupení elektricky polohovatelných lůžek 

Komentář: v průběhu roku bylo pořízeno 10 ks elektricky polohovatelných lůžek, která byla 

rozdělena klientům Domova seniorů a Domova se zvláštním režimem.  

Cíl splněn. 

3. Pořízení hydraulických jídelních vozíků 

Komentář: Pro komfortnější péči o osoby upoutané na lůžko bylo zakoupeno 23 ks 

hydraulických jídelních stolků umožňujících podávání stravy v lůžku. Tyto stolky jsou díky 

hydraulickému systému snadno ovladatelné. 

Cíl splněn. 

4. Nákup nových dveří 

Komentář: Vstupní dveře od pokojů byly pořízeny v počtu 60 ks. 

Cíl splněn. 

5. Pořízení pokojových WC 

Komentář: Do pobytové služby byla zakoupena pokojová WC v počtu 9 ks. 

Cíl splněn. 

6. Zakoupení nového vozíku pro rozvoz stravy 

Komentář: Pro Domov se zvláštním režimem byly pořízeny 2 ks vozíků, které eliminují zvuk a 

neruší tak svým provozem potřebný klid seniorů. Je na nich přepravováno hlavně čisté a použité 

nádobí, čímž se výrazně snížil hluk během podávání stravy na oddělení. 

Cíl splněn. 

Pečovatelská služba: 

1. Rozšíření provozní doby ve dnech pracovního volna 
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Komentář: Od 1. 1. 2018 je Pečovatelská služba poskytována i ve dnech pracovního volna 

v době od 7,30 do 14 hod. a pak od 16 do 18 hod. 

Cíl splněn. 

2. Pořízení elektrokola nebo skútru 

Komentář: V roce 2018 byl zakoupen elektroskútr, aby byla zajištěna pružnější doprava 

pracovníků Pečovatelské služby ke klientům v Hranicích.  

Cíl splněn.  

3. Zabezpečení prostorů Pečovatelské služby 

Komentář: Kanceláře Pečovatelské služby jsou napojeny na centrální pult ochrany, čímž došlo 

k zabezpečení osobních a citlivých údajů i majetku.  

Cíl splněn. 

4. Individuální plánování péče v elektronické podobě 

Komentář: Během roku 2018 zavedla Pečovatelská služba elektronické plánování individuální 

péče.  

Cíl splněn. 

5. Úprava smlouvy o poskytování sociální služby 

Komentář: Od ledna 2018 byla Smlouva o poskytování sociální služby rozšířena o další povinné 

přílohy (vnitřní pravidla, způsob podávání stížností, nouzové a havarijní situace), aby s nimi byli 

uživatelé služby prokazatelně seznámeni. Znění smlouvy bylo konzultováno s právním 

oddělením města Hranice. 

Cíl splněn. 

 

5 Stanovení cílů pro rok 2019 

Technické a stavební úpravy: 

1. Rekonstrukce vzduchotechniky, elektroinstalace, rozvodů vody, odpadů, oprava 

obkladů a podlah v stravovacím provozu (termín realizace rok 2019) 

Komentář: Momentálně probíhá výběrové řízení na zhotovitele, které zastřešuje investiční 

odbor zřizovatele. Rekonstrukce by měla být zahájena 3. 6. 2019 s trváním do 30. 9. 2019. Od 

13. 5. 2019 bude potřeba začít vyklízet kuchyni, aby zde mohly probíhat stavební práce. Od 

tohoto dne bude potřeba zajistit obědy pro klienty a zaměstnance dodavatelsky. Obědy budou 
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dodávány externě ještě dalších 14 dní po ukončení rekonstrukce kuchyně, protože je nutné 

zprovoznit všechny stroje a nastěhovat zpět zařízení.  

Investice: 

1. Pořízení konvektomatu 

Komentář: Konvektomaty jsou v kuchyni v každodenním provozu a jejich stáří je vysoké, proto 

je potřeba obnovit stávající zastaralé zařízení. 

2. Nákup 150 l elektrického kotle do kuchyně 

Komentář: Stávající elektrický kotel vykazuje častou poruchovost, proto je dle vyjádření 

servisního technika jeho doba provozování, vzhledem k jeho stáří, již krátkodobá. 

3. Pořízení 1 ks elektricky polohovatelného lůžka na ošetřovatelské oddělení 

Komentář: Pro celkově náročnou péči o klienty je potřeba pořídit elektricky polohovatelné lůžko 

s hodnotou nad 40 000 Kč, které dokáže polohovat osobu do více stran a poloh, než je obvyklé 

u elektricky polohovatelných lůžek s nižší pořizovací cenou. 

Opravy: 

1. Malování 

Komentář: Dle finančních možností budou vymalovány ubytovací poschodí, hlavní jídelna a 

spojovací chodby. 

2. Oprava podlah v ubytovacích buňkách 

Komentář: Podle stavu financí by byly vyměněny lina v buňkách obyvatelů. 

3. Oprava chodby v Domově se zvláštním režimem 

Komentář: Dlouhá chodba v Domově se zvláštním režimem by mohla být vizuálně rozčleněna, 

aby nabízela prostor k odpočinku.  

Vzdělávání: 

1. Školení zaměstnanců přímé péče v oblasti aktivizace seniorů 

Komentář: Zaměstnanci by měli být proškoleni v oblasti aktivizace, aby prostřednictvím 

vhodně zvolených činností pomohli smysluplně osobám trávit čas podle jejich možností a 

schopností. 

2. Školení zaměstnanců přímé péče zaměřené na komunikaci s klienty trpící demencí 

Komentář: Seminář by měl zejména novějším pracovníkům umožnit pochopit limity osob 

trpící demencí a názorně nastínit způsob efektivní komunikace. 

3. Vzdělávání zaměstnanců přímé péče věnované komunikaci s klientem s rizikovým 

chováním 
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Komentář: Během každodenní práce s lidmi se pracovníci setkávají s různým druhem chování 

a mnohdy potřebují poradit, jak adekvátně reagovat zvláště při jednání s problematickými 

osobami. 

4. Zabezpečení odborné praxe pracovníků v sociálních službách v obdobném zařízení 

poskytující pobytové služby (v Olomouckém kraji) 

Komentář: Aby bylo naplněno předepsané penzum vzdělávání pracovníků v sociálních službách 

(24 hodin ročně), bude domluvena odborná stáž v pobytovém zařízení Olomouckého kraje, při 

které si zaměstnanci vzájemně vyměňují informace a příklady dobré praxe, jež pak mohou 

zkvalitnit i péči o seniory v našem zařízení. 

Personální: 

1. Zvýšení počtu pracovníků v přímé péči na oddělení 2 

Komentář: Zdravotní stav i úroveň sebepéče se nejvíce zhoršuje u klientů oddělení 2 s kapacitou 

74 osob, které žijí ve 4 ubytovacích poschodích. Aby mohla být kvalita péče adekvátně 

poskytována, je potřeba doplnit pracovníky v přímé péči. 

2. Zvýšení počtu personálu v Domově se zvláštním režimem 

Komentář: Péče o klienty trpící Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence je velice 

náročná. Během certifikace Vážka byl Domovu se zvláštním režimem opětovně vytýkán nízký 

počet pracovníků v přímé péči, proto by měl být po projednání se zřizovatelem od ledna 2019 

zvýšen úvazek v tomto pracovním zařazení o 1,0 úvazek. 

3. Zvýšení pozice pomocného kuchaře o 1,0 úvazku 

Komentář: Vzhledem k přibývajícímu množství práce při přípravě a úpravě dietních pokrmů a 

pro přípravu stravy během víkendů a svátků pro Pečovatelskou službu, je po dohodě se 

zřizovatelem plánováno zvýšení úvazku pomocného kuchaře (1,0). 

Zajištění služby: 

1. Vypsání VŘ na dodavatele stravy: 

Komentář: V souvislosti s rekonstrukcí kuchyně budou muset být obědy klientům pobytové 

služby a zaměstnancům zajištěny od 13. 5. 2019 do 31. 10. 2019 dodavatelsky. Proto bude 

vypsáno výběrové řízení. 

Obnova zařízení: 

1. Pořízení skříní do předpokojů uživatelů služby 

Komentář: Podle finančních možností budou pořízeny nové skříně do předpokojů. 

Pečovatelská služba: 

1. Zajištění obědů klientům Pečovatelské služby během rekonstrukce kuchyně 

v Domově seniorů. 
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Komentář: Během rekonstrukce kuchyně bude muset být strava klientům zajištěna jiným 

dodavatelem. Naším cílem bude zajistit stravu splňující všechny atributy vhodné potravy pro 

cílovou skupinu a zároveň nepřekročit cenovou relaci uvedenou v prováděcí vyhlášce č. 

505/2006 Sb. 

 

6 Ekonomické údaje 

6.1 Příjmy a výdaje v roce 2018 

Tabulka č. 25: Příjmy a výdaje (výnosy a náklady) v roce 2018 (v Kč) 

Název účtu Účet Hlavní činnost Hospodářská 
činnost 

Výnosy z prodeje 
služeb 

 
602 

 
55 840 991,67 

 
0 

Výnosy z pronájmu 
nebytových prostor 

 
603 

 
0 

 
143 405 

Výnosy z prodeje 
DHM 

 
646 

 
3 390 

 
0 

Čerpání fondů 648 1 982 0 

Úroky 662 0 0 

Výnosy vybraných 
místních institucí z 
transferů 

 
 

672 

 
 

22 897 000 

 
 

0 

Výnosy z ostatní 
činnosti 

 
649 

 
317 464,08 

 
0 

Ostatní finanční 
výnosy 

 
669 

 
0 

 
0 

Výnosy celkem  79 060 827,75 143 405 

Spotřeba materiálu 501 12 396 051,24 2 680,00 

Spotřeba energie 502 3 321 519,14 0 

Opravy a udržování 511 1 814 347,13 49 497,00 

Cestovné 512 30 468,00 0 

Náklady na 
reprezentaci 513 25 449,00 0 

Ostatní služby 518 1 518 641,08 0 

Mzdové náklady 521 41 968 368,00 7 624,00 

Zákonné sociální 
pojištění 524 14 199 659,10 2 617,10 

Jiné sociální 
pojištění 525 175 453,06 0 

Zákonné sociální 
nálady 527 839 519,84 0 

Jiné daně a poplatky 538 3 565,00 0 
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Manka a škody - 
spoluúčast na 
pojistném 547 4 000,00 0 

Odpisy 
dlouhodobého 
majetku 551 228 287,00 0 

Náklady z drobného 
dlouhodobého 
majetku 558 2 508 130,82 0 

Ostatní náklady z 
činnosti 549 108 322,24 0 

Kurzové ztráty 563 34,00 0 

Náklady celkem   79 141 814,65 62 418,10 

Výsledek 
hospodaření   -80 986,90 80 968,90 

 

Tabulka č. 26: Výsledek hospodaření k 31. 12. 2018 (v Kč) 

Hlavní činnost - 80 968,90 
Hospodářská činnost 80 968,90 
Výsledek hospodaření celkem 0 

 

6.2 Skutečné čerpání rozpočtu z hlavní činnosti podle služeb v roce 2018 

Tabulka č. 27: Čerpání rozpočtu z hlavní činnosti DS, DZR, PS v roce 2018 

Č. účtu Název Domov pro 
seniory 

Domov se 
zvláštním 
režimem 

Pečovatelská 
služba 

Celkem HČ 
zřizovatel 

 PŘÍJMY     

602 
Úhrady 
uživatelů za 
pobyt 

 
 

21 410 216 

 
 

3 506 963 

 
 

0 

 
 

24 917 179 

602 
Příspěvek na 
péči 

 
17 591 898 

 
4 217 047 

 
0 

 
21 808 945 

602 
Tržby za 

stravné  

 
2 516 458 

 
0 

 
0 

 
2 516 458 

602 

Služby 
uživatelům 
Pečovatelské 
služby 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

669 411 

 
 
  

669 411 

602 
Dovoz obědů 
Pečovatelské 
služby 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

594 791 

 
 

594 791 

602 
Ostatní 
výnosy 

 
101 439 

 
0 

 
0 

 
101 439 
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602 
Úhrady 
zdravotních 
pojišťoven 

 
 

3 836 696 

 
 

1 350 052 

 
 

0 

 
 

5 186 748 

646 
Výnosy z 
prodeje DHM 

 
3 390 

 
0 

 
0 

 
3 390 

648 
Čerpání 
fondů 

  
1 982 

 
0 

 
0 

 
1 982 

649 
Jiné ostatní 
výnosy 

 
317 465 

 
0 

 
46 020 

  
363 485 

662 Úroky 0 0 0  0 

672 
Příspěvek na 
provoz - 
město 

 
 

2 191 228 

 
 

405 606 

 
 

2 403 166 

 
 

5 000 000 

672 
Neinvestiční 
dotace 
MPSV 

 
 

12 420 000 

 
 

2 462 000 

 
 

3 015 000 

 
 

17 897 000 

672 
Příspěvek 
Úřadu práce 
v Olomouci 

 
  

0 

 
 

0 

 
  

 0 

 
  

0 

 
Příjmy 
celkem 

60 390 772 11 941 668 6 728 388 79 060 828 

 VÝDAJE     

501 
5131 – 
potraviny 

7 093 584 966 388 0 8 059 972 

501 

5132 - 
ochranné 
pomůcky, 
textil 

 
 

585 148 

 
 

80 622 

 
 

58 694 

 
 

724 464 

501 
5135 - 
kancelářské 
potřeby 

 
197 967 

 
41 595 

 
24 141 

 
263 703 

501 
5136 – tisk, 
časopisy 

15 658 1 290 0 16 948 

501 
5139 –  
materiál na 
opravy 

 
432 769 

 
60 676 

 
0 

 
493 445 

501 

5139 – 
ostatní 
materiál 
+drobný maj. 

 
 

2 111 293 

 
 

379 185 

 
 

159 589 

 
 

2 650 067 

502 
5156 - 
Pohonné 
hmoty 

 
32 221 

 
29 595 

 
125 637 

 
187 453 

502 5153 – plyn 915 956 154 318  1 070 274 

502 
5154 – el. 
energie 

1 236 705 208 343 16 613 1 461 661 

502 
5151 – 
vodné, 
stočné 

 
668 712 

 
105 462 

 
15 410 

 
789 584 

511 
5171 – 
opravy a 
udržování  

 
1 538 768 

 
137 582 

 
137 997 

 
1 814 347 

512 
5173 – 
cestovné 

19 589 2 890 7 989 30 468 
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513 
5175 – 
pohoštění 

23 739 749 961 25 449 

558 

5137 – 
drobný 
dlouhodobý 
majetek 
darovaný 

 
 
 

48 000 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

48 000 

518 
5161 – 
poštovné 

12 603 1 037 0 13 640 

518 
5162 – 
telefony 

92 969 14 898 6 155 114 022 

518 

5168 – 
služby 
zpracování 
dat 

 
 

77 668 

 
 

12 926 

 
 

6 066 

 
 

96 660 

518 
5168-         
nájemné 

20 386 0 0 20 386 

518 
5166 - 
konzultační 
služby 

 
75 692 

 
37 797 

 
12 830 

 
126 319 

518 5169 – revize 103 498 11 920  115 418 

518 
5167 - 
školení 

 
52 115 

 
6 791 

 
10 902 

 
69 808 

518 
5169 –  
poplatky TV, 
rozhlas, OSA 

 
 

12 914 

 
 

2 473 

 
 

0 

 
 

15 387 

518 
5169 - 
internet 

 
13 039 

 
1 941 

 
7 570 

 
22 550 

518 

5169- ostatní 
služby, 
odvoz 
odpadu 

 
 

600 050 

 
 

89 036 

 
 

60 369 

 
 

749 455 

518 
5163 – 
bankovní 
poplatky 

 
 

117 522 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

117 522 

518 
5163 –  
darované 
služby 

 
 

57 475 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

57 475 

521* 
5011 – 
mzdové 
náklady 

 
 

30 615 776 6 760 512 

 
 

4 331 971 

 
 

41 708 259 

521* 

5021 – 
nemocenské 
dávky za 1. 
14 dní 

 
 
 

185 151 41 314 

 
 
 

33 644 

 
 
 

260 109 

524* 
5031 – 
povinné 
pojistné 

 
 

10 413 439 2 311 228 

 
 

1 474 992 

 
 

14 199 659 

525* 
5039 – zák. 
poj. (4,2‰) 

 
128 680 28 553 

 
18 220 

 
175 453 

527* 

5039 –  
FKSP, nákl. 
na strav. 
zam. 

 
 

616 171 
136 037 

 
 

87 312 

 
 

839 520 
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527 
5039 -
vzdělávání 
zaměstnanců 

 
 

0 0 

 
 

0 

 
 

0 

538 
5039 - 
ostatní daně 
a poplatky 

 
 

3 315 0 

 
 

250 

 
 

3 565 

542 
5039 –  
jiné pokuty a 
penále 

 
 

3 422 578 

 
 

0 

 
 

4 000 

549 

5039 -  
náklady na 
technické 
zhodnocení 

 
 
 

26 229 0 

 
 
 

0 

 
 
 

26 229 

549 
5039 -  
pojištění 
organizace 

 
 

52 491 

 
 

128 

 
 

29 474 

 
 

82 093 

551 5039 - odpisy 174 788 29 448 24 051 228 287 

558 

5137 – 
drobný 
dlouh. 
hmotný maj. 
(028) 

 
 
 

2 018 905 

 
 
 

273 330 

 
 
 

77 551 

 
 
 

2 369 786 

558 
5137 – 
DDNM  

77 319 13 026 0 90 345 

563 
5137 - 
kurzové 
rozdíly 

 
34 

 
0 

 
0 

 
34 

 
Výdaje 
celkem 

60 471 759 11 941 668 6 728 388 79 141 815 

 
Výsledek 
hospodaření 

- 80 987   -  

 

Tabulka č. 28: Ostatní osobní náklady 

Ostatní osobní náklady 
celkem DS DZR PS Celkem HČ 

521* 
5011 – 
mzdové 
náklady 30 615 776 6 760 512 4 331 971 

 
 

41 708 259 

521* 

5021 – 
nemocenské 
dávky za 1. 
14 dní 
nemoci 185 151 41 314 33 644 

 
 
 
 

260 109 

524* 
5031 – 
povinné poj. 10 413 439 2 311 228 1 474 992 

 
14 199 659 

525* 
5039 – zák. 
poj. (4,2‰) 128 680 28 553 18 220 

 
175 453 

527* 
FKSP, nákl. 
na strav. 
zam. 

616 171 136 037 87 312 

 
 
 

839 520 

Celkem 41 959 217 9 277 644 5 946 139 57 183 000 
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Tabulka č. 29: Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích sociálních služeb k 31. 12. 2018 

bez hospodářské činnosti (v Kč) 

Druh sociální služby Náklady  Výnosy Výsledek 
hospodaření 

Domov seniorů 60 471 759,08 60 390 772,18 - 80 986,90 

Domov se zvláštním 
režimem 

 
11 941 667,88 

 
11 941 667,88 

 
0,00 

Pečovatelská služba 6 728 387,69 6 728 387,69 0,00 

Celkem 79 141 814,65 79 060 827,75 - 80 986,90 

 

Tabulka č. 30: Hospodářská činnost (v Kč) 

Příjmy z pronájmu nebytových prostor 143 405,00 

Náklady k pronájmům nebytových prostor 62 418,10 

Hospodářský výsledek - zisk 80 986,90 

 

Tabulka č. 31: Dotace MPSV na podporu sociálních služeb v roce 2018 (v Kč)  

Druh sociální služby podle registrace 

Domov seniorů 12 420 000,00 

Domov se zvláštním režimem 2 462 000,00 

Pečovatelská služba 3 015 000,00 

Celkem 17 897 000,00 

 

Tabulka č. 32: Dotace Úřadu práce Olomouckého kraje v roce 2018 (v Kč) 

Přijatá dotace na mzdové náklady 0,00 
 

Tabulka č. 33: Neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele v roce 2018 (v Kč) 

Přijatý neinvestiční neúčelový příspěvek na 
provoz 

 
5 000 000,00 

 

Tabulka č. 34: Fondy k 31. 12. 2018 (v Kč)  

Fond Zůstatek k 31. 12. 2018 

Stav fondu reprodukce, investiční fond 427 427,65 

Stav fondu odměn 626 472,87 

Stav fondu ze zlepšeného hospodářského 
výsledku 

 
1 069 863,99 

Stav fondu z ostatních titulů 1 022 642,57 

Stav fondu kulturních a sociálních potřeb 837 567,29 
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Tabulka č. 35: Investiční fond – investiční akce v roce 2018 

Pořízený majetek (nad 40 000,-Kč) Cena v Kč 

Elektrický kotel 150 l (2 ks) 158 700,00 

Konvektomat 382 740,70 

Zvedák ARJO 104 900,00 

Celkem 646 340,70 

 

Tabulka č. 36: Neinvestiční dary přijaté v roce 2018 

 
Dárce 

Poznámka k věcným 
darům 

 
Finanční dary v Kč 

 
Věcné dary 

Inter Meta Ostrava, 
s.r.o. 

Evakuační podložky 
32 ks 

  
19 679,28 

Vostek, Hranice TV Sencor  500,00 

MUDr. Vindiš, 
Hranice 

  
30 000,00 

 

Mondelez Lurope 
Services, Praha 

 
Bonboniéry 165 ks 

  
4 950,00 

Christeyns s.r.o., 
Odry 

  
10 000,00 

 

Baleja, Bělotín  204,00  

Mikšík, Hranice  10 000,00  

Spáčilová, Hranice TV Hundai  500,00 

Andrýsková, Blatnice 
pod Sv. A. 

 
Polohovací lůžko 

  
5 000,00 

Lékárna u Zl. lva  40 000,00  

Untraco,v.o.s., 
Ostrava 

 
Seminář 

  
6 800,00 

Inter Meta Ostrava, 
s.r.o. 

 
Odborný kurz 

  
17 036,80 

Inter Meta Ostrava, 
s.r.o. 

 
Seminář 

  
16 269,00 

Vojčková, Nový Jičín Chodítko  500,00 

Ing. Küblová, Příbor  4 276,00  

Inter Meta Ostrava, 
s.r.o. 

 
Seminář 

  
17 369,00 

Palová, Hranice Nábytek - retro  70,00 

Inter Meta Ostrava, 
s.r.o. 

 
Chrániče oděvů 

  
37 635,00 

Inter Meta Ostrava, 
s.r.o. 

Podložka 
nepropustná 

  
34 500,00 

Inter Meta Ostrava, 
s.r.o. 

Fusaky k invalidním 
vozíkům 

  
20 020,00 

Racek, Slavkov u 
Brna 

 
Obraz 

  
500,00 
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Čechová, Hranice Křeslo klozetové  4 000,00 

Dohnalová, 
Hustopeče n/B 

  
4 552,00 

 

Vzdělávací středisko, 
Hranice 

  
10 000,00 

 

Plesníková, Kelč  25,00  

Bubík, Hustopeče  101,00  

Dohnalová, 
Hustopeče n/B 

  
277,00 

 

Fojtíková, Hranice  10 000,00  

Vlasák, Hranice  10 000,00  

Blažejová, Opava  5 000,00  

Valach, Paršovice Obrazy, chodítko  1 300,00 

Ing. Vaňková, Brno Fusak zimní  2 820,00 

Autodoprava B. 
Rástočný, Olšovec 

 
Doprava 

  
3 000,00 

Luko s.r.o., Holešov Potraviny  2 004,00 

Slevomat CZ s.r.o., 
Praha 1 

 
Polohovací křeslo 

  
39 000,00 

Náhlý, Přáslavice Relaxační křesla  5 897,00 

MUDr. Dvořáková, 
Lipník n/B 

 
Monitor Philips 

  
2 199,00 

Uřinovský, Lipník 
n/B 

  
50,00 

 

Žilinčík, Nový Jičín  352,00  

Syptáková, Lipník 
n/B 

  
25,00 

 

Navrátil, Drahotuše  302,00  

Stáhalová, Černotín  176,00  

Jahn, Hrabůvka  151,00  

Jahn, Hrabůvka  151,00  

Šíma, Lipník n/B  3 420,00  

Kundrátová, Špičky  25,00  

Ing. Vývoda, Hranice  20 000,00  

Jakešová, Hranice TV Hundai  350,00 

Kostková, Hranice  2 000,00  

Pavelcovi, Hranice  504,00  

Celkem  161 591,00 241 899,08 

 

Tabulka č. 37: Péče o spravovaný majetek, významné opravy v roce 2018 (v Kč) 

Druh/účel Zdroje (v Kč) 

zřizovatel vlastní jiné 

Oprava kanalizace, 
rozvodů vytápění 

 
81 677,00 
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Oprava hlavního 
rozvaděče v kuchyni 

 
84 997,00 

  

Oprava lina a podlah 484 052,00   

Malování 425 571,00   

Oprava a údržba 
výtahů 

 
91 991,00 

  

Oprava skladu 
chemie pro prádelnu 

 
65 209,00 

  

Oprava 
dorozumívacího 
zařízení 

 
 

7 472,00 

  

Údržba vozidel  165 281,00  

Oprava zařízení 
prádelny 

  
50 771,00 

 

Oprava kuchyňského 
zařízení 

  
94 426,00 

 

Údržba plastových 
oken, dveře 

  
38 747,00 

 

Oprava 
interiérových dveří, 
lůžek, zábradlí, 
nábytku 

  
 
 

152 139,00 

 

Celkem 1 240 969,00 501 364,00 0 

 

Tabulka č. 38: Závazný ukazatel pro rok 2018 stanovený zřizovatelem (v Kč) 

Závazný ukazatel v oblasti mezd, hlavní 
činnost 

57 183 000,00 

Skutečně čerpané mzdové náklady v hlavní 
činnosti 

57 183 000,00 

 

 

6.3 Rozpočet 

Tabulka č. 39: Rozpočet od zřizovatele (v Kč) 

Příjmy 

Investice – příspěvek do FRIM -přefakturace 0,00 

Celkové příjmy 61 307 232,75 

Z toho: 
Příspěvek zřizovatele 
Úhrady od uživatelů 
Stravné PS, zaměstnanců 
Služba a rozvoz stravy PS 
Zdravotní pojišťovny 
Ostatní příjmy 

 
5 000 000,00 

46 726 124,00 
2 516 458,00 
1 264 202,00 
5 186 748,00 

468 313,24 
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Pronájmy nebytových 
prostor 
Zúčtování fondů 

143 405,00 
 

1 982,00 

Výdaje                                                                     61 307 232,75 

Investiční výdaje - odvod z FRIM zřizovateli 0,00 

Neinvestiční výdaje celkem 61 307 232,75 

Z toho: 
Spotřeba materiálu 
Spotřeba energie 
Údržba 
Osobní náklady 
Ostatní služby 
Odpisy 
Ostatní výdaje 

 
12 398 731,24 

3 321 519,14 
1 863 844,13 

39 296 241,10 
1 518 641,08 

228 287,00 
2 679 969,06 

 

Hospodářský výsledek – zisk                              61 307 232,75 0,00 

 

Tabulka č. 40: Rozpočet – neinvestiční dotace MPSV 

Příjem 17 897 000,00 

Výdaje 17 897 000,00 

Z toho – mzdové náklady 17 897 000,00 

Hospodářský výsledek 0,00 

 

Tabulka č. 41: Rozpočet - neinvestiční dotace Úřadu práce 

Příjem 0,00 

Výdaje 0,00 

Z toho – mzdové náklady  

Hospodářský výsledek 0,00 

 

Organizace hospodařila dle vykázaného hospodářského výsledku v ROZVAZE A VÝSLEDOVCE 

se ziskem 0 Kč. Na úseku kuchyně byla pro nevyhovující technické zázemí KHS se sídlem 

v Olomouci uložena pokuta ve výši 4 000 Kč. Inventarizací nebylo zjištěno žádné manko. 

 

6.4 Kontroly na ekonomickém úseku 

V roce 2018 byla auditorem Ing. Markem Prachařem ze společnosti AUDIT TEAM, s.r.o., 

Olomouc provedena kontrola čerpání účelové státní dotace na zajištění sociálních služeb na 

území OK v roce 2017 v rámci Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb OK – 

Podprogramu č. 1. (čísla schválené žádosti: A2017/1131, A/2017/3094). Podle výsledku auditu 

byla dotace čerpána dle stanovených podmínek s dodržením povinné lhůty čerpání. 

Od 23. 4. 2018 do 29. 5. 2018 proběhla na ekonomickém úseku Veřejnosprávní kontrola 

zřizovatele, finanční audit – Protokol, č. j. SP/37175/18. Předmětem kontroly byl finanční audit 
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za roky 2015 a 2016, provedený Ing. Martinem Rorečkem. Kontrolou bylo zjištěno, že 

účetnictví je vedeno přehledně, podrobně, věrohodně a odpovídá požadavkům zákona o 

účetnictví i Českým účetním standardům. Inventarizace je prováděna podle §29 a §30 zákona 

o účetnictví. Zjištěné nedostatky nebyly závažné a byly ve stanovené lhůtě odstraněny, 

případně se bude v následujících účetních obdobích postupovat dle doporučení auditora. 

11. 10. 2018 kontrolovala Okresní správa sociálního zabezpečení Přerov plnění povinností 

v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za období od 1. 2. 2016 do 30. 9. 

2018 /Protokol č. 947/18/892). Kontrola proběhla bez závad. 

 

6.5 Komentář k výnosům a nákladům roku 2018 

Výnosy 

Výnosy vlastní 

Tabulka č. 42: Porovnání výnosů z úhrad a příspěvků na péči v letech 2016 až 2018 (v tis. Kč) 

Text 2016 2017 2018 Průměrný % 
meziroční 
nárůst 

Úhrady od 
uživatelů 

 
23 318 

 
24 104 

 
24 917 

 
3,38 % 

Příspěvky na 
péči 

 
18 263 

 
21 756 

 
21 809 

 
0,25 % 

Příjmy od 
uživatelů 
celkem 

 
 

41 581 

 
 

45 860 

 
 

46 726 

 
 

1,86 % 

 

Tabulka č. 43: Ostatní výnosy (v Kč) 

Text 2016 2017 2018 

Pečovatelské služby 1 126 705,00 1 067 004,00 1 264 202,00 

Zdr. pojišťoven 2 256 226,19 3 550 132,00 5 186 748,51 

Spoluúčast obcí na 
úhradách 0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Stravné 2 411 282,00 2 100 110,00 2 516 458,00 

Pronájmy nebytových 
prostor 127 514,00 

 
136 552,00 

 
143 405,00 

Ostatní výnosy 338 468,33 365 527,00 468 313,24 

c e l k e m 6 260 195,52 7 219 325,00 9 579 126,75 
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Tabulka č. 44: Přehled financování MPSV a zřizovatelem DS v letech 2016 až 2018 

 2016 2017 2018 

Dotace MPSV 
Žádaná 
Přidělená 
rozdíl 

 
9 957 300,00 
9 957 300,00 

0,00 

 
15 857 000,00 
14 613 600,00 

- 1 243 400,00 

 
17 897 000,00 

             17 897 000,00 
0,00 

Příspěvek 
zřizovatele 

 
4 000 000,00 

 
2 500 000,00 

 
5 000 000,00 

 

Náklady 

Tabulka č. 45: Náklady na lůžko v letech 2016 až 2018 (v Kč) 

 2016 2017 2018 

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 221 215,01 295 540,56 328 990,10 
Domov se zvláštním 
režimem 309 883,62 331 885,00 385 215,10 

Investiční náklady  
Domov seniorů 126 939,00 435 655,00 646 340,70 
Domov se zvláštním 
režimem 0,00 0,00 0,00 

 

Tabulka č. 46: Počet ubytovacích dnů v roce 2016 až 2018 

 2016 2016  2018 

Počty ubytovacích 
dnů/rok 

 
73 985 

 
74 337 

 
74 064 

 

Tabulka č. 47: Náklady na energie v letech 2016 až 2018 (v Kč) 

Druh energie 2016 2017 2018 

elektřina 1 408 367 1 224 377 1 461 661,33 

plyn 1 435 848 1 073 849 1 070 274,00 

vodné, stočné 806 881 836 643 789 583,81 
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Dodavatelé elektrické energie:  

Rok 2016 - firma CENTROPOL ENERGY, a. s., Ústí nad Labem 

Rok 2017 - firma CENTROPOL ENERGY, a. s., Ústí nad Labem 

Rok 2018 - firma CENTROPOL ENERGY, a. s., Ústí nad Labem 

Dodavatelé plynu: 

Rok 2016 – Pražská plynárenská a. s., Praha 1 

Rok 2017 - Pražská plynárenská a. s., Praha 1 

Rok 2018 - Pražská plynárenská a. s., Praha 1 

Dodavatel vody: 

Roky 2011 – 2018: Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., Přerov 

 

6.6 Opravy a údržba budov a dalšího zařízení Domova seniorů 

Tabulka č. 48: Přehled významnějších oprav a údržby v roce 2018 

Budova Druh opravy  

Pavilon 1 Servis výtahů 
Oprava elektrického polohovacího lůžka 
Údržba plastových oken a dveří 
Úprava kuchyňských linek pro myčku 
Oprava dorozumívacího zařízení 
Proplach ležaté kanalizace z vodovodní 
přípojky 
Ošetření podlahy ochrannou vrstvou 
Přeložení rozvodů topení a vody z archivu 

Pavilon 2 Servis výtahů 
Oprava kuchyňské linky v kuchyňce 
obyvatel v 1. patře 
Čištění kanalizace a úprava rozvodů vody a 
kanalizace v kuchyňce obyvatel (1. patro) 
Oprava elektricky polohovatelného lůžka 
(Terno) 
Oprava kuchyňské linky v přízemí 
Oprava podlahové krytiny 
Výměna tabule drátoskla u vstupních dveří 
DZR 

Hospodářský pavilon Údržba vstupních dveří 

Prádelna Oprava praček, průmyslového sušiče, 
mandlu 

Kuchyně Oprava myčky Electrolux 
Oprava mixéru 
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Oprava klimatizace ve skladech potravin 
Oprava plynové pánve 
Oprava konvektomatu 
Oprava odpadů 
Výměna plynových hadic 
Oprava vypouštěcích prodloužení ke kotlům 
Oprava vozíku konvektomatu 
Servis chladícího zařízení 
Oprava rozvaděče – hlavní rozvodna 
Výměna přívodního kabelu, zvýšení kapacity 
na 600 A 
Výmalba kuchyňského provozu, opravy 
stěn, záteků 

 Ostatní opravy: 
Opravy a údržba vozidel Domova a 
Pečovatelské služby 
Údržba telefonní ústředny a telefonních 
přístrojů 
Oprava podlahové krytiny 
Servis a údržba hasících přístrojů v areálu 
DS 
Výměna stávajících a instalace nových 
zámků dle GDPR 
Čištění kanalizace 
Malířské a natěračské práce 
Přečalounění podsedáků křesel (45 ks) 
Oprava místnosti skladu chemie pro 
prádelnu 

 

 

6.7 Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558) 

V roce 2018 byl pořízen nákup drobného dlouhodobého majetku ve výši 2 370 000 Kč. Tato 

částka byla použita na nákup nového vybavení lůžkových částí domova, kuchyňského provozu, 

ekonomického úseku a údržby.  

Tabulka č. 49: Nejvýznamnější pořízené položky DDM (nad 3 000 Kč) v roce 2018 

Pracovní úsek DDM (ceny v závorce jsou zaokrouhlené na 
tisíc) 

Stravovací úsek Válcové struhadlo, 1 ks (5 000 Kč) 
Mycí stůl s lisovaným dřezem, 1 ks (9 000 
Kč) 
Nerezový dvoudřez, 1 ks (25 000 Kč) 
Řezačka masa, 1 Ks (23 000 Kč) 
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Olejová pistole ke konvektomatu, 1 ks 
(7 000 Kč) 
Vozík ke konvektomatu, 1 ks (22 000 Kč) 
Změkčovač vody ke konvektomatu, 1 ks 
(8 000 Kč) 
Pracovní stůl nerez, 1 ks (15 000 Kč) 
Servírovací vozík 3 patrový, 2 ks (19 000 Kč) 

Prádelna Skříň šatní, 4 ks (14 000 Kč) 
Nerezový sklopný sušák, 3 ks (25 000 Kč) 

Údržba  Kladivo Makita, 1 ks (5 000 Kč) 
AKU sekačka STIHL, 1 ks (5 000 Kč) 
Lednice s mrazákem, 1 ks (5 000 Kč) 
Bruska, 1 ks (6 000 Kč) 

Zdravotnický úsek Jídelní stolek, 18 ks (93 000 Kč) 
Termos nerezový na čaj, 1 ks (11 000 Kč) 
Vestavná myčka, 2 ks (16 000 Kč) 
Židle Hana, 16 ks (56 000 Kč) 
Vestavná myčka, Beko 1 ks (7 000 Kč) 
Vestavná trouba, 1 ks (5 000 Kč) 
Odsávačka VAC MAXI, 1 ks (10 000 Kč) 
Vozík VAKO – 4 pytle, nožní ovládání, 2 ks 
(30 000 Kč) 
Čtečka čárových kódů, 19 ks (91 000 Kč) 
Zdravotnický vozík BASIC COMBI, 1 ks 
(34 000 Kč) 
Křeslo GAVOTA, 10 ks (102 000 Kč) 
Jídelní stolek SOLO, 15 ks (56 000 Kč) 
Myčka nádobí ECG, 1 ks (8 000 Kč) 
Varná deska Whirpool, 1 ks (5 000 Kč) 
TV Philips, 1 ks (6 000 Kč) 
Šatní skříně, 38 ks (292 000 Kč) 
Stůl do respiria, 1 ks (21 000 Kč) 
Elektronická plošinová váha, 2 ks (72 000 
Kč) 
PC ,1 ks (9 000 Kč) 
Toaletní židle, 7 ks (39 000 Kč) 
Skartovací stroj AT 20, 1 ks (6 000 Kč) 
Sedací souprava Ryan, 1 ks (17 000 Kč) 
Židle TWIST oranžová, 17 ks (59 000 Kč) 
Polohovací lůžko NP 250 s příslušenstvím, 5 
ks (111 000 Kč) 
Ušák, 2 ks (11 000 Kč) 
Policový díl, regály, 2 ks (7 000 Kč) 
Pohovka dvojsedák, 1 ks (8 000 Kč) 
Pohovka trojsedák, 1 ks (9 000 Kč) 
Lavice, 3šuplíky, 1 ks (5 000 Kč) 
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Osvěžovač vzduchu Hyscent, 1 ks (10 000 
Kč) 
Kontejner zásuvkový, 1 ks (5 000 Kč) 

Domov se zvláštním režimem Jídelní stolek, 5 ks (26 000 Kč) 
Čtečka čárových kódů, 7 ks (34 000 Kč) 
Koncentrátor kyslíku Perfect 02V, 1 ks 
(21 000 Kč) 
Polohovací elektrické lůžko NP 250 
s příslušenstvím, 5 ks (111 000 Kč) 
Odsávačka VAC MAXI, 1 ks (10 000 Kč) 
Vozík na prádlo BESI, 1 ks (11 000 Kč) 
Skříň s dvířky, prosklená, 2 ks (16 000 Kč) 
Stůl, 1 ks (4 000 Kč) 
Mechanický vozík skládací V100, 1 ks (9 000 
Kč) 
Příborník Marskel, 3 ks (12 000 Kč) 
Nástavec Marskel, 2 ks (7 000 Kč) 
Skartovačka HSM, 1 ks (6 000 kč) 
Jídelní vozík, hliníkové stojny, 2 ks (21 000 
kč) 
Toaletní židle, 2 ks (11 000 Kč) 
Zahradní lavice Prowood, 4 ks (14 000 Kč) 
Houpačka závěsná, 1 ks (6 000 Kč) 
Osvěžovač vzduchu Hyscent, 1 ks (10 000 
Kč) 

Pečovatelská služba Pračka BOSCH, 1 ks (13 000 Kč) 
Sušička BOSCH, 1 ks (14 000 Kč) 
Notebook Lenovo. 1 ks (15 000 Kč) 
Elektroskútr HECHTEQUIS, 1 ks (30 000 Kč) 

Ekonomický a sociální úsek Zásuvkový kontejner, 1 ks (4 000 Kč) 
Kancelářský nábytek ekonoma (61 000 Kč) 
Koberec, 2 ks (10 000 Kč) 
Trezor T-SAVE, 2 ks |(69 000 Kč) 
Vestavná kartotéka, mzdová účetní, 2 ks 
(16 000 Kč) 
Mobilní telefon Huawei, 1 ks (8 000 Kč) 
Kancelářská židle Ben, 2 ks (8 000 Kč) 
Kancelářská židle LYRA, 1 ks (6 000 Kč) 
Kancelářský nábytek, skladová účetní 
(56 000 Kč) 
Monitor BEnQ, 2 ks (8 000 Kč) 
PC Barbone, 1 ks (12 000 Kč) 
Multifunkční zařízení XEROX, 1 ks (6 000 Kč) 

Ostatní provozní nákupy: 
 

Čtečka čárových kódů (rehabilitace, UODČ), 
4 ks (19 000 Kč) 
Lednička (UODČ), 1 ks (5 000 Kč) 
Rádio (UODČ), 2 ks (6 000 Kč) 
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Obkladová stěna pro TV, vstupní hala (8 000 
Kč) 
Retrosouprava IBIZA, 1 ks (7 000 Kč) 
Televize LG, vstupní hala, 1 ks (20 000 Kč) 
Osvěžovač vzduchu Hyscent, vstupní hala, 1 
ks (9 000 Kč) 

 

6.8 Komentář k financování Domova v roce 2018 

Domov seniorů Hranice, p. o. je financován z více zdrojů. Mezi nejvýznamnější příjmy se řadí 

úhrady obyvatelů zahrnující oblast bydlení a stravování, příspěvky na péči a příjmy od 

zdravotních pojišťoven. Významným příjmem je dotace poskytována dle pravidel 

Podprogramu č. 1 Krajského úřadu Olomouckého kraje a neinvestiční příspěvek zřizovatele 

(město Hranice). Příjmová kategorie zahrnuje také finance z pronájmu nebytových prostorů.  

Od 1. ledna 2018 byla na základě rozhodnutí Rady města zvýšena úhrada za poskytování 

celodenní stravy, která nyní činí 170 Kč za den. Podle vyhlášky 505/2006 Sb. zvýšení nyní 

dosáhlo možného maxima. Platba za pobyt byla naposledy zvýšena od 1. ledna 2017 a 

nedosahuje horní hranice možné úhrady, jež stanovuje výše uvedená prováděcí vyhláška. 

V oblasti Příspěvku na péči došlo k vyššímu příjmu zejména proto, že do zařízení nastupují 

senioři s vyšším Příspěvkem na péči vyžadující celodenní potřebnou péči a podporu. Pokud 

senior odchází mimo zařízení, např. k rodině, je mu vyplácena alikvotní část. Je-li uživatel 

sociální služby hospitalizován v nemocničním zařízení, není Příspěvek na péči Domovu 

vyplácen. 

K vlastním příjmům se řadí rovněž finance získané za stravné zaměstnanců a od uživatelů 

Pečovatelské služby, kterým je strava připravována v kuchyni příspěvkové organizace. Klienti 

Pečovatelské služby hradí poskytovanou péči podle zřizovatelem schváleného ceníku. Od 

úhrady byly v roce 2018 osvobozeny pouze dvě osoby, na něž se vztahuje § 75 zákona o 

sociálních službách č. 108/2006 Sb. Tito lidé platí pouze cenu odebrané stravy. Příjmy 

z Pečovatelské služby jsou vyšší než v uplynulých letech hlavně proto, že služba je od ledna 

2018 poskytována i během víkendu. Zároveň byla přijata jedna pečovatelka vykonávající práci 

v úvazku 1,0, což se odrazilo i ve zvýšených příjmech za službu v pracovních dnech. 

Finance poskytované zdravotními pojišťovnami jsou vázány na prováděcí vyhlášku a předpis 

lékaře. Lékařem indikované ošetřovatelské výkony jsou vykonávány kmenovými zaměstnanci 

zařízení, kteří o nich vedou rozsáhlou ošetřovatelskou dokumentaci dle platné metodiky. 

Nejvyšší podíl úhrad tvoří příjmy od Všeobecné zdravotní pojišťovny. V roce 2018 byla zařízení 

vyplacena stran Všeobecné zdravotní mimořádná bonifikace za péči poskytovanou klientům 

s diagnózami F00 až F09 (organické duševní poruchy) a G30 – G32 (jiné degenerativní nemoci 

nervové soustavy) ve výši 1 216 600 Kč. Domov má zvláštní smlouvu pro poskytování péče 

uzavřenou i s dalšími pěti zdravotními pojišťovnami (201, 205, 207, 211, 213).  
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Poskytování dotace MPSV, která se nově posuzuje jako vyrovnávací platba, se děje 

prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje. Výplata i vyúčtování této účelové 

vyrovnávací platby je upraveno smluvně. Jedním ze zásadních kritérií je vyrovnaný výsledek 

hospodaření. 

Město Hranice poskytnutým neinvestičním příspěvkem ve výši 5 000 000 Kč přispělo k pokrytí 

provozních nákladů, které organizace vlastními příjmy nemohla zabezpečit. 

6.9 Fondy 

Tabulka č. 50: Fond odměn 

Fond odměn 2018 
Účet číslo 411 

Počáteční stav fondu k 1. 1. 2018 626 472,87 Kč 
Příjem do fondu 0,00 Kč 
Čerpání fondů 0,00 Kč 
Zůstatek fondu k 31. 12. 2018 626 472,87 Kč 

 

Tabulka č. 51: FKSP 

Fond kulturních a sociálních potřeb 2018 
Účet číslo 412 

Počáteční stav fondu k 1. 1. 2018 620 638,95 Kč 

Příjem do fondu – základní příděl 839 519,64 Kč 

Čerpání z fondu 
V tom: 
Příspěvek na stravné 
Peněžní dary k životním a pracovním 
výročím 
Příspěvek na penzijní připojištění 
zaměstnancům 
Unišeky+ 

622 591,50 Kč 
 

121 060,00Kč 
 

55 500,00Kč 
414 650,00 Kč 

 
31 381,50 Kč 

Zůstatek fondu k 31. 12. 2018 837 567,29 Kč 

 

Tabulka č. 52: Rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku 

Rezervní fond ze zlepšeného 
hospodářského výsledku 

2018 

Účet číslo 413 
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2018 1 069 863,99 Kč 

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2017 0,00 Kč 

Čerpání fondu 0,00 

Konečný zůstatek k 31. 12. 2018 1 069 863,99 Kč 
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Tabulka č. 53: Fond investic 

Fond investic 2018 
Účet číslo 416 

Počáteční stav fondu k 1. 1. 2018 740 481,35 Kč 

Příjem do fondu  - odpisy 333 287,00 Kč 

V tom: 
Příjem do fondu – odpisy 
Příjem do fondu – od zřizovatele 
Příjem do fondu z rezervního fondu ze 
zlepšeného hospodářského výsledku (RF 
413) 

 
228 287,00 Kč 

0,00 Kč 
105 000,00 Kč 

Čerpání z fondu celkem 646 340,70 Kč 

V tom: 
Elektrický kotel (2 ks) 
Konvektomat 
Zvedák ARJO 

 
158 700,00 Kč 
382 740,70 Kč 
104 900,00 Kč 

Konečný zůstatek k 31. 12. 2018 427 427,65 Kč 

 

Tabulka č. 54: Rezervní fond z ostatních titulů 

Rezervní fond z ostatních titulů 2018 
Účet číslo 414 

Počáteční stav fondu k 1. 1. 2018 968 033,57 Kč 

Příjem do fondu 161 591,00 Kč 

V tom: 
Finanční dary 
Doplatky pobytu uživatelů 

 
147 000,00 Kč 
14 591,00 Kč 

Čerpání fondu v roce 2018: 
Nákup nábytku pro Pečovatelskou službu 
Převod do fondu investic 

106 982,00 
1 982,00 Kč 

105 000,00 Kč 

Konečný stav fondu k 31. 12. 2018 1 022 642,57 Kč 

 

 

7 Slovo závěrem 

Rok 2018 byl pro zařízení po finanční stránce velmi úspěšný. Hospodaření skončilo vyrovnaně, 

jelikož ztráta v hlavní činnosti byla pokryta příjmem z doplňkové činnosti. Prostřednictvím 

investičního fondu byly pořízeny nejvíce potřebné technologie do kuchyně, která je 

v každodenním provozu stěžejní pro přípravu celodenní stravy klientům pobytového zařízení 

a zajištění obědů uživatelům Pečovatelské služby i zaměstnancům. Zároveň byl zakoupen 

zvedák usnadňující personálu manipulaci s imobilními osobami. 

 „Je to téměř pravidlem. Druzí ti vždycky vrátí ozvěnu tvých slov. “ 

(Bruno Ferrero) 
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Tímto citátem bych ukončila zprávu o proběhlém dění v příspěvkové organizaci. Věřím, že i 

v příštím roce se nám, díky důrazu na otevřenou komunikaci mezi klienty a jejich rodinami, 

bude dařit vnímat potřeby naší cílové skupiny, abychom poskytovali péči nejen o tělesnou 

schránku, ale i o dobrou psychickou kondici. 

 

Obr. č. 45: Pavilon 1         Obr. č.46: Pavilon 2 

    

 

 

 

 


