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I. Základní údaje o organizaci 
 
Název:   Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace 
 
Sídlo:   U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk 
 
Právní forma:  Příspěvková organizace 
 
Datum vzniku:  1. 1. 2003 
 
Zřizovatel:  Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 
 
Bankovní spojení: 86-747259027/0100 
 
Zápis v OR: oddíl Pr, vložka 755, OR vedený Krajským soudem v Ostravě 
 
Identifikační číslo: 75004011 
 
Předmět činnosti: Hlavním účelem zřízení  organizace je poskytování sociálních služeb 

v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
Základním předmětem činnosti je poskytování sociálních služeb 
vymezených v § 35 a 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách a poskytování stravovacích služeb oprávněným osobám 
v rámci jiných příspěvkových organizací Olomouckého kraje, 
působících v sociální oblasti. Součástí poskytování sociálních služeb je 
i domov se zvláštním režimem podle § 50 zák. č. 108/2006Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. 

 
Statutární orgán: Ing. Anna Podhrázská, ředitelka 
 
Způsob jednání: Statutárním orgánem je ředitel, jmenovaný a odvolaný Radou 

Olomouckého kraje. Jménem příspěvkové organizace jedná ředitel, 
nebo jím pověřený zástupce. 

 
Zástupce:  Bc. Kateřina Bílková, vedoucí sociálního úseku 
 
Kontakty:  telefony:  583215518, 583215519, 583213702, 583213935 

fax:   583213935 
e-mail:   info@dspk.cz, socialni@ddspk.cz,reditelka@ddspk.cz 

web:   www.ddspk.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@dspk.cz
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II. Přehled o činnosti 
 
1. Organizační struktura 
Organizace se člení na pět odborných úseků a řediteli jsou přímo podřízeni vedoucí 
zaměstnanci těchto úseků : vedoucí ekonomického úseku, vedoucí ošetřovatelsko-zdravotního 
a hygienického úseku, vedoucí sociálního úseku, vedoucí stravovacího úseku, vedoucí 
technického úseku. 
Ekonomický úsek zabezpečujících ekonomické činnosti, správu a ochranu majetku. Plní úkoly 
spojené s přípravou a čerpáním rozpočtových prostředků DD, jejich kontrolu, vyhodnocování a 
příjímání potřebných opatření včetně rozborů, rozpočtů a statistického výkaznictví. Dále 
zabezpečuje komplexní výkon personální a mzdové agendy. 
Ošetřovatelsko-zdravotní a hygienický úsek dbá na dodržování potřebné úrovně ošetřovatelské 
péče, dodržování hygienických  a  protiepidemiologických norem a předpisů. Do úseku spadají 
všeobecné sestry, pracovníci sociální péče, fyzioterapeuti, uklizečky. Úsek se dělí na čtyři 

oddělení. 
Sociální úsek zabezpečuje komplexně sociální péči o uživatele včetně administrace (správy 
depozit, uložení cenností), ergoterapie, aktivizace a kulturních programů. 
Technický úsek zajišťuje správu svěřeného majetku, vnitřní a vnější vybavení včetně provozní a 
skladové evidence, materiálně-technického zabezpečení a zásobování, bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci včetně poskytování osobních ochranných prostředků, provoz zařízení včetně 
zajišťování potřebných revizí. Do úseku spadá údržba, kotelna, prádelna, telefonní ústředna a 
vrátnice. 
Stravovací úsek zabezpečuje stravování, dodržování hygienických předpisů, zásady zdravé 
výživy, ekonomickou a administrativní agendu související  se stravovacím úsekem. 
 
2. Zaměření  
Obě zaregistrované sociální služby § 49 Domov pro seniory (DpS) i § 50 Domov se zvláštním 
režimem (DZR) poskytují pomoc a podporu lidem, kteří nemohou žít ve svém domácím 
prostředí a kteří v důsledku svého věku nebo poruchy kognitivních funkcí mají sníženou 
soběstačnost a ocitli se v nepříznivé sociální situaci. Smyslem je zachování funkčních 
sociálních vazeb - rodina, přátelé, vrstevníci, a podpora sociálního začleňování a aktivního 
trávení volného času. 
Služby 
Uživatelům je poskytováno celoroční ubytování včetně úklidu, praní, žehlení a drobných oprav 
prádla, celodenní stravování s možností zajištění dietní a diabetické stravy, pomoc při zvládání 
běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 
osobní hygienu, ošetřovatelské služby a zprostředkování lékařské péče, základní sociální 
poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, aktivizační činnosti, pomoc 
při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně 
terapeutické činnosti. Služby se poskytují 24 hodin denně, a to každý den dle individuálního 
plánu péče a požadavku, potřeb a možností uživatele. Péči zajišťují pracovníci v sociálních 
službách, zdravotní sestry, sociální pracovníci, rehabilitační pracovníci, ergoterapeut. 
Kapacita 
Domov pro seniory má k dispozici kapacitu 70 jednolůžkových, 50 dvoulůžkových a 2 třílůžkové 
pokoje (176 míst). Domov se zvláštním režimem má k dispozici 10 jednolůžkových a 22 
dvoulůžkových pokojů (54). Pokoje jsou vybaveny základním nábytkem, signalizací a televizní 
přípojkou, uživatelé si je mohou dovybavit podle vlastního vkusu. Na každém patře je 
uživatelům k dispozici velká bezbariérová koupelna, posezení s televizí, jídelna. Uživatelé mají 
k dispozici knihovnu, kadeřnictví, pedikúru a minimarket.  Uživatelé mohou využívat i další 
společné prostory a přilehlý park. Přímo u budovy je autobusová zastávka městské hromadné 
dopravy. Pokoje jsou umístěny ve dvou pavilonech, které jsou částečně bezbariérové. 
Zdravotní péče a rehabilitace 
Zdravotní péči zajišťují dva praktičtí lékaři po čtyři dny v týdnu. V objektu je přímo 
umístěno Centrum duševního zdraví, které nabízí služby psychologa i psychiatra od 
pondělí do čtvrtku. Rehabilitaci zajišťují dva fyzioterapeuté. 
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Stravování 
Je poskytováno 5 jídel denně v klasickém zastoupení diet. Jídelníček je k dispozici na 
nástěnkách. V případě zájmu si mohou uživatelé jídlo sami připravit v kuchyňkách, které 
jsou na každém podlaží. 
 
Přehled o uživatelích služeb : ukazatel    DpS  DZR

     kapacita    176  54 
     průměrný počet uživatelů  164  53 
     přijatých v roce 2010   45  13 
     propuštěných v roce 2010  3  1 
     zemřelí v roce 2010   40  19 
     celkový počet k 31.12. 2010  163  47 
 
 Rozdělení dle věku  do – 65 roků    13  16 
     66 – 85 roků    85  23 
     nad 85 roků    65  8 
     průměrný věk uživatelů  82  73 
 
 Rozdělení dle pohlaví  muži     44  14 
     ženy     119  33 
  
 Rozdělení dle PnP  I. stupeň závislosti   62  9 
     II. stupeň závislosti   42  11 
     III. stupeň závislosti   18  16 
     IV. stupeň závislosti   35  11 
     bez příspěvku na péči  6  0 

 
Využití volné času v roce 2010 
Hudební vystoupení sboru učitelek 
Vystoupení Primářské kapely 
Ples ve Štítech (družební návštěva) 
Vystoupení pěveckého sboru Seniorky Šumperk 
Maškarní Josefovská zábava 
Velikonoční výstava Tvořivé dílny 
Velikonoční pondělí s KIKSem (hudební skupina DD Šumperk) 
Turnaj ve spol. hrách (člověče nezlob se, dáma apod.) 
Stavění Májky 
Divadelní vystoupení dětí z Rejchartic 
Cestopis Egypt – přednáška 
ZUŠ Zábřeh – hudební vystoupení klavír a zpěv 
Kácení Májky 
Divadelní vystoupení dětí ze ZŠ Bohutín 
Sportovní hry Pontis  (účast družstva) 
Divadelní vystoupení dětí z Centra pro rodinu 
Byliny a bylinné výrobky - přednáška 
DD Chvalkovice Turnaj v petangu (účast družstva) 
Sportovní hry DD Libina (účast družstva) 
Den otevřených dveří 
Hašlerovy písničky 
Hlava jen na čepici a neb máte filipa (vědomostní soutěž) 
Vystoupení Primářské kapely 
Setkání s Duhovým andílkem – beseda s autorkou Juditou Procházkovou 
Cesta k sobě – relaxace při poslechu tónů tibetských misek   
Hudební vystoupení dětí ze ZŠ Šumavská 
Vystoupení dětí z Rejchartic a studentek SZŠ 
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Sociální úsek úzce spolupracuje s Městskou knihovnou Šumperk (knížky do uší), se 
základními a uměleckými školami (hudební a divadelní vystoupení), s ostatními zařízeními 
sociální péče v okolí. Pravidelně probíhají bohoslužby a trvale je k dispozici modlitebna. 
 
3. Úspěchy a záměry 
Byl zahájen provoz internetového koutku pro uživatele a na podzim započala spolupráce 
s dobrovolnickou organizací ADRA a s římskokatolickou farností. Plánuje se rozšíření 
aktivizačních programů i o tematicky zaměřené procházky, výlety a další aktivity. Celková 
renovace vnitřních prostor je nezbytná vzhledem ke stáří objektů a jejich vybavení (30 let). 
Cílem je zajistit uživatelům bezpečné prostředí nahrazující život ve vlastní rodině – 
úpravou prostředí a přístupem zaměstnanců. Dále každý měsíc nabídnout atraktivní 
společenské a kulturní aktivity, kterých by se mohli zúčastnit i jejich blízcí. Reagovat na 
měnící se potřeby uživatelů služby změnami v personálním obsazení poskytované služby  
- např. přerozdělením pracovních úvazků pracovníků v přímé péči, posílením 
zaměstnanců na pracovní pozici aktivizační pracovník a v nastavení vzdělanostní úrovně 
zaměstnanců. A udržet u více než poloviny uživatelů stávající soběstačnost a 
samostatnost pomocí individuální nebo skupinové rehabilitace, trénování paměti a 
aktivního nácviku sebeobsluhy. Zajistit uživatelům kontakt se zvířaty – formou 
canisterapie, hypoterapie a podobnými aktivitami. 
Každý rok zrealizovat Den otevřených dveří, prezentovat zařízení na veřejnosti. 
 

III. Přehled o zaměstnancích 
 

1. Struktura a počty zaměstnanců 
K 31.12.2010 měla organizace v evidenčním počtu celkem 127 zaměstnanců a 
přepočtený počet činil 126. 
 
Celkový evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2010 127 
v tom: pracovníci v sociálních službách  51 
  sociální pracovníci    3 
  ergoterapeut     1 
  všeobecná sestra    20 
  fyzioterapeut     2 
  nutriční terapeut    1 
  technicko-hospodářští   10 
  provozní     39 

 
Zatřídění  zaměstnanců do platových tříd : 

pracovník v sociálních službách (PSP)   5 
sociální pracovnice    9 
ergoterapeut     9 
všeobecná sestra    10 
fyzioterapeut     9 
nutriční terapeut    9 
technicko-hospodářští   8,9 
provozní     3,1 
 

2. Mzdové prostředky 
V roce 2010 bylo vyplaceno ve 26 698 tis. Kč mzdových prostředků bez OON a náhrad. 
Vyplacené mzdové prostředky v tis. Kč. 
  PSP a sociální pracovnice   9981 
  zdravotničtí pracovníci   7815 
  technicko-hospodářští   2766 
  provozní     6135 
Na podzim byli všichni PSP zařazeni do 5 PT a všem byl přiznán zvláštní příplatek. 
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3. Vzdělávání zaměstnanců 
V průběhu roku proběhlo 12 hodin supervizí vedených Dr. Svatoplukem Morávkem a 2 
hodiny s Dr. Antonínem Bryxem (nácvik empatie). V oblasti přímé péče probíhaly 
odborné stáže v Denním centru Matýsek. Dále se uskutečnily akreditované kurzy 
Ochrana práv uživatelů sociálních služeb, Restriktivní opatření, střety zájmů. A řada 
školení: Co znamená stáří, Ostatní diagnózy u seniorů, přístup ke klientům, Práce 
klíčového pracovníka a osobnost uživatele, Přístup a péče o jednotlivé specifické dušení 
poruchy ve stáří, Individuální práce s uživatelem seniorem a Ukázka kognitivního 
tréninku. Sociální pracovnice absolvovaly: 
Individuální plánování  sociálních služeb, Charita Olomouc 

Ochrana práv uživatelů sociálních. služeb, Edupol 

Jak dobře jednat se zájemcem o službu, Diakonický institut 

Sebehodnocení a zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe, Caritas 

Alternativní a augmentivní komunikace, APSS ČR 

 

IV. Základní údaje o hospodaření 
 

1. Rozpočet 2010 
Schválený rozpočet  2010    54 762   tis. Kč 
Upravený rozpočet  2010    55 023   tis. Kč 
Náklady skutečnost 2010    54 018   tis. Kč 
 

2. Výnosy a náklady  
Ve výši příjmů od klientů se odráží skutečnost, že řada z nich nemá na plnou úhradu, a 
v PnP fakt, že jedna třetina uživatelů má přiznán I. stupeň závislosti nebo žádný. 
 
Celkové výnosy roku 2010    54 032 tis. Kč 
 

Výnosy Celkem v tis. Kč DpS v tis. Kč DZR v tis. Kč 

Příjmy od klientů 20964 16211 4753 

Úhrady od ZP -449 -341 -108 

Příspěvek na péči 14905 10457 4448 

Ostatní příjmy 909 691 218 

Výnosy z pronájmů 75 87 18 

Ostatní výnosy 191 145 46 

Dotace MPSV 10327 7448 2879 

Příspěvek na provoz KÚOK 5865 2860 3005 

Příspěvek na odpisy KÚOK 1246 947 299 

Celkem 54032 38474 15558 

 
Celkové náklady roku 2010    54 018 tis. Kč 

 

Náklady Celkem v tis. Kč DpS v tis. Kč DZR v tis. Kč 

Spotřeba materiálu 8906 6769 2137 

Spotřeba energie 5140 3906 1234 

Opravy a udržování 367 279 88 

Cestovné 16 12 4 

Služby 1429 1086 343 

Mzdy-platy 26847 18501 8346 

Zákonné pojištění 9101 6273 2828 

Příděl do FKSP 534 368 166 

Náhrady za PN 104 72 32 

Daně a poplatky 8 6 2 
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Ostatní náklady 319 242 77 

Odpisy 1247 948 299 

Celkem 54018 38462 15556 

 
Hospodářský výsledek za rok 2010   14 tis. Kč 
 
V průběhu roku 2010 byl schválený rozpočet  upravován, a to  rozpočtovými opatřeními 
zřizovatele - UR/45/51/2010, UR/52/49/2010 – navýšení příspěvku na provoz, UR/52/7/2010 
úprava závazného ukazatele – příspěvek na provoz – odpisy, a rovněž vlastním rozpočtovým 
opatřením. Úhrady od zdravotních pojišťoven vykazují v roce 2010 mínusový stav z důvodu 
vyčíslení závěrů revize VZP provedené za předcházející tři roky. Na snížení výnosů 
v důsledku této revize jsme reagovali úspornými opatřeními v oblasti nákladů. 
 

3. Základní údaje z rozvahy, aktiva a pasiva 
 

Celková aktiva Stav k 1.1.2010 v tis. Kč Stav k 31.12.2010 v tis. Kč 

Celkem 51954 59272 

Stavby 34049 40290 

Movitý majetek 5595 5581 

Pozemky 2169 2169 

Kulturní předměty 162 162 

Zásoby 777 663 

Pohledávky 604 522 

Finanční majetek 8598 9885 

 

Celková pasiva Stav k 1.1.2010 v tis. Kč Stav k 31.12.2010 v tis. Kč 

Celkem  51954 59272 

Jmění účetní jednotky 43572 49800 

Fond odměn 116 116 

FKSP 904 962 

Fond rezervní 41 170 

Fond investiční 35 297 

Hospodářský výsledek 129 14 

Závazky – dodavatelé 611 610 

Závazky zaměstnanci (12 měsíc) 1793 2008 

Závazky ze S+ZP (12 měsíc) 961 1138 

Daně (12 měsíc) 166 210 

Jiné závazky (dohadné položky) 44 2 

Ostatní (fin.úschovy klientů) 3582 3945 

 
4. Fondy 

Fond odměn nezaznamenal v roce 2010 žádný pohyb. 
FKSP byl čerpán v souladu s plánovaným rozpočtem na kulturní akce, rekreaci dětí, 
vitamínové přípravky pro zaměstnance, úhrada očkovací vakcíny proti chřipce, příspěvek na 
stravování zaměstnanců a zaměstnancům při významném jubileu nebo prvním odchodu do 
důchodu. Z fondu byly dále poskytnuty půjčky zaměstnancům převážně na bytové účely. 
Celkové čerpání bylo nižší než plánovaný rozpočet. 
Rezervní fond  byl v roce 2010 zvýšen o příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 
2009 o 128 823,87 Kč, čerpání v roce 2010 uskutečněno nebylo.  
Investiční fond  byl tvořen účetními odpisy ve výši 1 246 785,70 Kč a investiční dotací 
z rozpočtu KÚ (UR/30/16/2010) ve výši 150 tis. Kč na myčku nádobí, 120 tis. Kč na akci 
„Sekačka na trávu a úklid sněhu“. Investiční dotace byla usnesením ROK UR/50/12/2010 
snížena od 2 tis. Kč. Fond byl čerpán na nákup DHM ve výši 296 200 Kč, technické 
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zhodnocení ve výši 7 989 Kč, dále byly z fondu čerpány na základě usnesení ROK 
UR/30/16/2010 a UR/52/43/2010 odvody PO KÚ ve výši 948 tis. Kč. 
 

5. Závazné ukazatele 
Usnesením ROK č. UR/30/16/2010 byly DD Šumperk stanoveny závazné ukazatele pro rok 
2010, a to: 
Limit mzdových prostředků ve výši 27 350 tis. Kč. Limit nebyl dočerpán z důvodu vysoké 
nemocnosti v prvním pololetí roku 2010 a úsporných opatření k pokrytí deficitu z vyúčtování 
revize VZP. 
Příspěvek na provoz – odpisy ve výši 1190 tis. Kč a odvod z investičního fondu ve výši 892 
tis. Kč. Usnesením ROK UR/52/43/2010 byl příspěvek na provoz – odpisy i odvod 
z investičního fondu navýšen o 56 tis. Kč, celkem byl tedy stanoven příspěvek na provoz 
částkou 1 246 tis. Kč a odvod z IF částkou 948 tis. Kč. Výše odpisů byla překročena o částku 
785,70 Kč, která byla pokryta z provozních prostředků. 

 

V. Kontroly 
 

V roce 2010 proběhly kontroly činnosti organizace  z Krajského úřadu Olomouckého kraje. 
V termínu od 19. do 21. dubna byla kontrola zaměřena na povinnosti poskytovatelů 
sociálních služeb stanovených v § 88 písm. a) c) d) e) a § 89 zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Zjištěné nedostatky byly předmětem 
nápravných opatření, která se odstraňovala ve dvou termínech k 31.8. a  k 31.10. 
Ve dnech 20. 9. až 18. 10. proběhla kontrola v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Z této kontroly vyplynula 
nápravná opatření, která byla odstraněna ve dvou termínech k 1.12.2010. a k 25.2.2011. 
Ve dnech 16.11. až 18.11. proběhla následná inspekce MPSV na službě Domov se 
zvláštním režimem. Z této kontroly nevyplynula žádná nápravná opatření. 
Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj provedl v organizaci 
2. 9. 2010 kontrolu. Předmětem kontroly bylo období leden až červenec 2010 zaměřené na 
oblast vzniku a skončení pracovního poměru. Z této kontroly nebyla organizaci uložena 
žádná nápravná opatření. 
 

VI. Doplňující informace  
  

Rok 2010 byl pro organizaci složitým obdobím. K 30.6. 2010 rezignoval na funkci ředitele 
ing. Roman Průša, od 1. 7. do 31. 8. byla poměřena řízení Alena Berková  a od 1.9.2010 
byla do funkce jmenována ing. Anna Podhrázská. Odborná pomoc odboru sociálních věcí 
KÚOK při odstraňování nedostatků zjištěných z kontroly kvality poskytovaných sociálních 
služeb byla mimořádná a velmi pozitivně se odrazila i ve výsledcích následné inspekce 
MPSV.  
Ke konci roku byly všechny provozy organizace napojeny na intranet, došlo k obměně PC a 
v prosinci byl zahájen zkušební provoz programu Cygnus. Ke zlepšení vybavení pokojů 
uživatelů přispěla výměna postelí za polohovací. Mimořádný vliv na zvýšení kvality prostředí 
organizace mají bezesporu investiční akce zřizovatele, Olomouckého kraje. V roce 2010 byla 
ukončena rekonstrukce balkonů na obou obytných pavilonech. V polovině roku byla 
zahájena rekonstrukce koupelen, která je sice provázena řadou problémů, nicméně výsledný 
dojem z provedených rekonstrukcí je pozitivní. Zajištění stavebních prací za plného chodu 
zařízení je náročné. Digitalizace vysílání rozšířila možnosti a kvalitu televizního signálu. 
V neposlední řadě zahájená stavba bezbariérové rampy k hlavnímu vchodu včetně výměny 
vstupních dveří opatřených fotobuňkou a nových schodů přiblížila vnějším dojmem 
organizaci k zařízením dnešní doby. Pokud by byla získána dotace na zateplení pláště 
objektů, získalo by zařízení vzhled současných staveb. Výměna oken  a zateplení pláště je 
z pohledu tepelných úniků velmi žádoucí.  
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Grafická příloha Výroční zprávy o činnosti organizace v roce 2010 
 
 
 

A) Uživatelé 
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B) Zaměstnanci k  31. 12. 2010 
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C) Výnosy a náklady 
 
 
 
 

Výnosy 
1-Úhrady klientů, 2-PnP, 3-Dotace MPSV, 4-Příspěvek KÚOK, 5-Ostatní 
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Náklady 
1-Materiál, 2-Energie, 3-Mzdy-platy, 4-Pojištění, 5-Odpisy, 6-Služby, 7-Ostatní 
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