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1. Úvod, kontaktní údaje 

 
 

Název organizace:   Domov Na zámečku Rokytnice, příspěvková organizace 
Sídlo organizace:    Rokytnice, č. p. 1, PSČ 751 04 
Statutární zástupce:  JUDr. Eva Fabová, ředitelka 
IČ:      61985911 
Zřizovatel:     Olomoucký kraj, ul. Jeremenkova 40 a, Olomouc, PSČ 779 11 
Telefon:     581 211 853 
Fax:       581 213 871 
e-mail:     reditelka@domovrokytnice.cz 
 
 
Domov se nachází v budově renesančního zámku z roku 1591 obklopeném 

zámeckým parkem a zahradou v obci Rokytnice, vzdálené 7 km od okresního města 

Přerov. Areál zámku se svými částmi je kulturní památkou, zapsanou do seznamu 

kulturních památek v roce 1963. 

 

 

Hlavním  účelem  zřízení  organizace  je  poskytování  sociálních  služeb  v  souladu  se 

zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Základním    předmětem   činnosti   organizace    je    poskytování    sociálních     služeb 

vymezených v § 35, 48 a 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

 

 

Jeho  posláním  je poskytovat celoročně domov  těm spoluobčanům,  jejichž  schopnosti 

v   oblasti  osobní  péče  a  péče  o  domácnost  jsou  sníženy,  a  o  které  jejich  rodinní 

příslušníci   nemohou   z   nejrůznějších   důvodů  pečovat   sami.  Cílem   personálu   je 

vytvoření  dobrých  podmínek  pro  život  uživatelů  při  respektování  lidské   důstojnosti, 

jejich svobod a individualit. 
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2. Přehled o činnosti, organizační struktura 
 
Na počátku roku 2010 se nám podařilo dokončit rekonstrukci části prvního patra a mohl 
tak být v rámci DOZP vytvořen nový domov pro 20 imobilních klientů – domov Slunce. 
Klientky tohoto domova mají k dispozici velké, slunné, prostorné pokoje, vlastní jídelnu a 
společenskou místnost, ve které se částečně odehrává i aktivizační a relaxační činnost.  
 
 
                                                      Domov Slunce 
 

 
 
 
 
Vytvoření čtvrtého domova si také vyžádalo i další organizační změny – aktivizační 
pracovníci, kteří pracují přímo na domovech, do nich byli také začleněni. Na každý  
z větších domovů (Kopretina, Duha a Čtyřlístek) po dvou pracovnících, na domov 
Slunce jeden aktivizační pracovník. 
 

Aktivizační činnost domova pro seniorky 
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Práce sociálně aktivizačního úseku se tak díky zmenšení počtu pracovníků výrazně 
specializovala. Do nových prostor v hlavní budově se přestěhovala dílna Dobrotína 
(kuchyňka) a počítačová učebna – vznikly tak menší dílny, které více odpovídají 
individuálnímu zaměření práce s klientem. V kuchyňce pracuje jedna nepedagogická 
pracovnice, v počítačové učebně jsou dvě PSS – jedna vede klienty při práci s počítači, 
druhá pracuje s pedigem. Do přízemí hlavní budovy se přestěhovala dílna Pohoda, která 
se zaměřuje na pohybovou a hudební aktivitu klientů. 
 
Z malého domku v zahradě byla vybudována dílna Šikulína, která se setkala 
s nebývalým ohlasem ze strany klientů. Jedná se o dílnu, kde se na provozu klienti 
podílí (topení v kamnech, celkový úklid, apod.) a je jim dána možnost samostatné tvorby 
batiky, malby na látku, ražení ornamentů a vyšívání detailů. Do práce se zapojili i klienti, 
kteří dříve žádnou aktivizační činnost nevyhledávali. Vedoucí dílny vede klienty 
k samostatnosti tak, aby jako denní místnost mohla dílna fungovat i mimo obvyklou 
pracovní dobu zaměstnanců. 

                                                       Dílna Šikulína 
 

 
 
 
Pracovní terapie v keramické dílně Terra se v roce 2010 zaměřila zejména na výzdobu 
samotného Domova, což se nám velmi osvědčilo jak ohlasem opatrovníků, tak i 
samotných klientů.  

Naši klienti se také mohou účastnit aktivizačních činností mimo Domov. Pravidelně 
každou středu jezdí do Přerova do sdružení Mosty k životu, kde se mohou účastnit 
různých vzdělávacích aktivit a práce v dílnách. 

Během celého roku organizujeme pro klienty soutěže, diskotéky,  carusoshow, pouštění 
draků, výlety do okolí a další tematické akce. 
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Výlet – Předmostím do pravěku 

  

                                                 Výlet do Horizontu 

  

Snažíme se zapojit klienty do běžného života vesnice, a proto zveme na některé z akcí i 
širokou veřejnost. Např. Halloween se strašidelnou stezkou a soutěž ve vyřezávání dýní 
se velmi líbil i dětem ze samotného  okolí. Rozsvěcování vánočního stromečku již patří 
k velmi očekávaným předvánočním akcím v Rokytnici. 

                                                            Halloween 
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Pořádáme dny otevřených dveří, které jsou spojené s výstavou prací klientů 
z aktivizačních dílen. Na tyto dny zveme nejenom opatrovníky, ale prostřednictvím 
místního rozhlasu a denního tisku i obyvatele obce a okolí. 

V roce 2010 jsme uspořádali čtyři tradiční velké akce – Májovou veselici, Letní sportovní 
hry, Zámecký podzim a Kateřinskou zábavu, na které zveme i přátele našich klientů 
z pobytových zařízení v kraji. Májová veselice se díky špatnému počasí uskutečnila 
v omezeném rozsahu, ostatní akce se však již vydařily. 

Sami se s klienty podobných akcí v zařízeních kraje účastníme, ať se jedná o plesy, 
sportovní soutěže, olympiády nebo společné návštěvy divadel. 

Společná rekreace klientů se v roce 2010 uskutečnila v červnu v Lázních Lipová. Pro 
naše imobilní klienty a seniorky jsme uspořádali v lázních Teplice tři pobyty v malých 
skupinkách, což  je přirozenější a zároveň více zaměřené na jednotlivé klienty. 

Lázeňské pobyty v Teplicích 

 

 

Sociální pracovnice Domova se soustředily zejména na kontrolu v oblasti individuálního 
plánování. V této práci se nám daří, o čemž svědčí také závěry kontroly našeho 
zřizovatele KÚOK, která byla zaměřena na plnění standardů 2,5,9 a 10.  
 
Během roku 2010 jsme vyřídily 54 občanských průkazů a podaly 3 návrhy o navrácení 
alespoň částečné způsobilosti k právním úkonům našim klientům. Všechny tři návrhy 
byly ukončeny rozhodnutím o navrácení. 
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Statistické údaje o klientech: 

Věková struktura klientů DOZP (stav k 31. 12. 2010) 

Věk 13-18 19-26 27-65 66-75 76-85 86-95 celkem 

Počet 
klientů 

1 2 130 10 6 3 152 

 

 

 
Věková struktura klientek  DS (stav k 31. 12. 2010) 

Věk 27-65 66-75 76-85 86-95 celkem 

Počet 
klientek 

2 3 4 2 11 
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Pohyb klientů v roce 2010: 

 DOZP DS celkem 

Stav k 1. 1. 2010 

 
157 12 169 

Nově uzavřené 

smluvy 
0 3 3 

Ukončené smlouvy 

 
1 0 1 

Úmrtí 

 
4 4 8 

Stav k 31. 12. 2010 

 
152 11 163 

 

 
Příspěvek na péči pobírá celkem 157 klientů našeho Domova. V domově pro seniorky 
se to týká všech seniorek, v domově pro osoby se zdravotním postižením z celkového 
počtu 152 klientů 6 nebyl příspěvek na péči přiznán. 
 
Příspěvek na péči v prvním stupni pobírá 23 klientů, v druhém stupni 47 klientů, ve 
třetím stupni 46 klientů a ve čtvrtém stupni 41 klientů. 
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3. Personální údaje 

Počty zaměstnanců v roce 2010 

Struktura zaměstnanců 
Skutečnost – fyzické 

osoby 
k 31.12.2010 

Průměrný přepočtený 
evidenční stav 1 – 12/2010 

Pracovníci v sociálních službách – přímá 
obslužná péče 

50 48,97 

Pracovníci v sociálních službách – 
nepedagogická činnost 

16 14,81 

Sociální pracovnice 4 4,04 
Zdravotničtí pracovníci 12 13,16 
Fyzioterapeut 0 0,17 
Administrativní pracovníci 7 7,18 
Provozní pracovníci 26 27,76 
Úřad práce 4 4 
CELKEM 119 120,09 

 

Celkový údaj o platech k 31. 12. 2010   

Mzdové prostředky celkem      24.941.640,- Kč 
z toho: prostředky na platy zaměstnanců 01 – 12/2010       24.423.321,-  Kč  
        ostatní osobní náklady          206.679,-  Kč 
        příspěvek z Úřadu práce na mzdy v rámci VPP          311.640,-  Kč 
Průměrná mzda               17.164,-  Kč 

 

Vzdělávání zaměstnanců v roce 2010 

Sociální pracovnice 

4.2.2010 Individuální plánování péče (4 pracovníci) 

8.3.2010 
Individuální plánování u nekomunikujících klientů - osob s MP 2009/335 – SP 
(1 pracovník) 

1.4.2010 Hodnocení míry potřebné podpory (1 pracovník) 

3.5.2010 
Individuální plánování u nekomunikujících klientů a nácvik intuitivních technik akreditace č. 
2010/28-PC (3 pracovníci) 

11.5.2010 Financování a kvalita sociálních služeb (1 pracovník) 
24.5.2010 Řešení konfliktů (1 pracovník) 

11.6.2010 
Alternativní a augmentativní komunikace a její praktické využití uživateli sociálních služeb (1 
pracovník) 

23.6.2010 Základy vedení a motivace zaměstnanců, moderní metody vedení (1 pracovník) 
11.10.2010 Benchmarking (1 pracovník) 
14.10.2010 Standard kvality č. 2 - ochrana práv klientů sociálních služeb (1 pracovník) 
19.10.2010 Úvod do problematiky etiky pracovníka v sociálních službách (1 pracovník) 
26.10.2010 Zákon o sociálních službách - aktuality a praxe (1 pracovník) 

2.11.2010 Zákon o sociálních službách (1 pracovník) 
30.12.2010 Standard kvality č. 2 - Ochrana práv osob (2 pracovníci) 
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Pracovníci v sociálních službách – přímá obslužná péče 

4.2.2010 Individuální plánování péče (1 pracovnice) 
4.2.2010 Individuální plánování sociálních služeb (18 pracovníků) 

8.3.2010 
Individuální plánování u nekomunikujících klientů - osob s MP 2009/335 – SP 
(8 pracovníků 

31.3.2010 Kardiopulmonální resuscitace a poskytnutí první pomoci (6 pracovníků) 

3.5.2010 
Individuální plánování u nekomunikujících klientů a nácvik intuitivních technik akreditace 
č. 2010/28-PC (26 pracovníků) 

1.6.2010 Základy znakového jazyka (3 pracovníci) 

11.6.2010 
Pracovní setkání vedoucích pracovníků Domovů pro seniory a Domovů pro osoby se 
zdravotním postižením (1 pracovník) 

17.6.2010 Odborná vzdělávací konference (9 pracovníků) 
23.6.2010 Základy vedení a motivace zaměstnanců, moderní metody vedení (3 pracovníci) 
14.9.2010 Problematika enterální výživy u klientů s poruchami příjmu (17 pracovníků) 
30.9.2010 Komunikace se seniory - alternativní metody komunikace (22 pracovníků) 
4.11.2010 Prvky bazální stimulace v každodenní péči o klienty (19 pracovníků) 

5.11.2010 
Vedení dokumentace k individuálnímu plánování klientek a organizace přímé péče 
(1 pracovník) 

18.11.2010 Základy rehabilitačního ošetřovatelství (26 pracovníků) 
3.12.2010 Cíle a způsoby poskytování sociální služby (9 pracovníků) 
6.12.2010 Ochrana práv osob (16 pracovníků) 
7.12.2010 Předlékařská první pomoc a resuscitace (5 pracovníků) 

9.12.2010 
Jednání se zájemcem o sociální službu, Smlouva o poskytování sociální služby (16 
pracovníků) 

10.12.2010 Individuální plánování průběhu sociální služby, Dokumentace (12 pracovníků) 

14.12.2010 
Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby, Návaznost sociální služby 
na vnější zdroje (9 pracovníků) 

15.12.2010 Nouzové a havarijní situace (5 pracovníků) 
30.12.2010 Standard kvality č. 2 - Ochrana práv osob (10 pracovníků) 
 

Pracovníci v sociálních službách – nepedagogická činnost 

4.2.2010 Individuální plánování sociálních služeb (6 pracovníků) 

8.3.2010 
Individuální plánování u nekomunikujících klientů - osob s MP 2009/335 – SP 
(2 pracovníci) 

13.4.2010 Pracovní setkání aktivizačních pracovnic (2 pracovníci) 

3.5.2010 
Individuální plánování u nekomunikujících klientů a nácvik intuitivních technik akreditace 
č. 2010/28-PC (6 pracovníků) 

8.5.2010 Osvědčení o kvalifikaci - Pracovník v sociálních službách (4 pracovníci) 

11.6.2010 
Alternativní a augmentativní komunikace a její praktické využití uživateli sociálních 
služeb (2 pracovníci) 

17.6.2010 Odborná vzdělávací konference (1 pracovník) 
14.9.2010 Problematika enterální výživy u klientů s poruchami příjmu (3 pracovníci) 
30.9.2010 Komunikace se seniory - alternativní metody komunikace (13 pracovníků) 

10.10.2010 Celostátní muzikoterapie (1 pracovník) 
4.11.2010 Prvky bazální stimulace v každodenní péči o klienty (11 pracovníků) 

18.11.2010 Základy rehabilitačního ošetřovatelství (7 pracovníků) 
3.12.2010 Cíle a způsoby poskytování sociální služby (2 pracovníci) 
6.12.2010 Ochrana práv osob (3 pracovníci) 

9.12.2010 
Jednání se zájemcem o sociální službu, Smlouva o poskytování sociální služby 
(3 pracovníci) 
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10.12.2010 Individuální plánování průběhu sociální služby, Dokumentace (3 pracovníci) 
30.12.2010 Standard kvality č. 2 - Ochrana práv osob (4 pracovníci) 
 

Zdravotničtí pracovníci 

4.2.2010 Individuální plánování sociálních služeb (1 pracovník) 

8.3.2010 
Individuální plánování u nekomunikujících klientů - osob s MP 2009/335 – SP 
(7 pracovníků) 

3.5.2010 
Individuální plánování u nekomunikujících klientů a nácvik intuitivních technik akreditace 
č. 2010/28-PC (1 pracovník 

11.5.2010 Reminiscenční terapie a jiné aktivizační techniky (3 pracovníci) 
24.5.2010 Řešení konfliktů (1 pracovník) 

11.6.2010 
Pracovní setkání vedoucích pracovníků Domovů pro seniory a Domovů pro osoby se 
zdravotním postižením (1 pracovník) 

17.6.2010 Odborná vzdělávací konference (3 pracovníci) 
23.6.2010 Základy vedení a motivace zaměstnanců, moderní metody vedení (1 pracovník) 
14.9.2010 Problematika enterální výživy u klientů s poruchami příjmu (4 pracovníci) 
30.9.2010 Komunikace se seniory - alternativní metody komunikace (7 pracovníků) 
4.11.2010 Prvky bazální stimulace v každodenní péči o klienty (4 pracovníci) 

18.11.2010 Základy rehabilitačního ošetřovatelství (6 pracovníků) 
 

Administrativní pracovníci 

18.1.2010 Spisová služba (1 pracovník) 

28.1.2010 
Změny ve vedení personální agendy v roce 2010 a řešení praktických problémů 
(1 pracovník) 

2.3.2010 Účetní souvztažnost příspěvkových organizací 2010 (1 pracovník) 
11.5.2010 Financování a kvalita sociálních služeb (2 pracovníci) 

18.5.2010 
Účetnictví ÚSC a jimi zřízených PO majetek příspěvkových organizací - změny 
v účtování (1 pracovník) 

18.6.2010 Pokladna (1 pracovník) 
23.6.2010 Seminář ekonomů a účetních domovů (1 pracovník) 
23.6.2010 Základy vedení a motivace zaměstnanců, moderní metody vedení (2 pracovníci) 
28.6.2010 Spisová služba (2 pracovníci) 
19.8.2010 Katalog prací od 1.10.2010 (1 pracovník) 
30.9.2010 Inventarizace majetku a závazků ÚSC a příspěvkových organizací (1 pracovník) 

4.10.2010 
Účetnictví ÚSC Postupy účtování v příspěvkových organizacích zřizovaných ÚSC 
1 pracovník) 

7.10.2010 Dlouhodobý majetek v účetnictví ÚSC a příspěvkových organizací (1 pracovník) 
11.10.2010 Benchmarking (1 pracovník) 
12.10.2010 Spisová a archivní služba (1 pracovník) 

5.11.2010 SSD - Rozšířené školení obsluhy (2 pracovníci) 
11.11.2010 Právní minimum z oblasti pracovního práva (1 pracovník) 

9.12.2010 Spisová služba (2 pracovníci) 
 

Provozní pracovníci 

17.6.2010 Stravování v zařízeních sociálních služeb (2 pracovníci) 
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Počet hodin vzdělávání dle kategorie pracovníků za rok 2010 

Kategorie Hodiny 
PSS - přímá obslužná péče 1783 
PSS - nepedagogická činnost 406 
Sociální pracovnice 137 
Zdravotničtí pracovníci 198,0 
Administrativní a provozní pracovníci 140,0 

SOUČET HODIN 2664 

 

Kategorie Hodiny 
PSS - vedoucí domova 311,0 
PSS - přímá obslužná péče 1472,0 
PSS - nepedagogická činnost 406 
Vedoucí sociálně aktivizačního úseku 36 
Sociální pracovnice 101 
Vedoucí zdravotního úseku 34 
Zdravotní sestry 164,0 
Ředitelka domova 17 
Ekonomka 27,0 
Správce 8 
Personalista, účetní, 
admin.pracovnice 

76 

Kuchaři 12 
SOUČET HODIN 2664 

 

Vzdělávání v roce 2010 dle kategorií pracovníků
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Počet hodin vzdělávání dle kategorie přepočtený na jednoho 
pracovníka, který se zúčastnil školení v roce 2010. 

Kategorie Přepočteno 

PSS - přímá obslužná péče 34,29 
PSS - nepedagogická činnost 21,37 
Sociální pracovnice 34,25 
Zdravotničtí pracovníci 15,23 
Administrativní a provozní 
pracovníci 17,50 

SOUČET HODIN 122,64 

 

Kategorie Přepočteno Počet pracovníků Počet hodin 
PSS - vedoucí domova 103,67 3 311,0 
PSS - přímá obslužná péče 30,04 49 1472,0 
PSS - nepedagogická činnost 21,37 19 406 
Vedoucí sociálně aktivizačního 
úseku 36,00 1 

36 

Sociální pracovnice 33,67 3 101 
Vedoucí zdravotního úseku 34,00 1 34 
Zdravotní sestry 13,67 12 164,0 
Ředitelka domova 17,00 1 17 
Ekonomka 27,00 1 27,0 
Správce 8,00 1 8 
Personalista, účetní, 
admin.pracovnice 25,33 3 

76 

Kuchaři 6,00 2 12 
SOUČET HODIN 355,74   2664 

 

Počet hodin vzdělávání dle kategorie přepočtený na jednoho pracovníka, který 
se zúčastnil školení v roce 2010
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Náklady v Kč vynaložené na vzdělání v roce 2010 dle kategorie 
pracovníků 

 

Kategorie Náklady 

PSS - přímá obslužná péče 97 969 Kč 
PSS - nepedagogická činnost 44 699 Kč 
Sociální pracovnice 17 525 Kč 
Zdravotničtí pracovníci 30 747 Kč 
Administrativní a provozní 
pracovníci 

13 020 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 
203 960 

Kč 

 

 

 

Náklady v Kč vynaložené na vzdělání v roce 2010 dle kategorie pracovníků
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4. Ekonomické ukazatele za rok 2010 

Plnění závazných ukazatelů v Kč 

Závazný ukazatel       Schválený         Upravený     Skutečnost 
Limit mzdových 
prostředků 
 
 
 
 
Úřad práce – mzdy 

     24 490 000        24 630 000 
 
 
 
 
              
            311 640  

           24 630 000         
z toho: 
platy   24 423 321 
DOPP       51 771 
odstupné 154 908 
 
                311 640 

Neinvestiční 
příspěvek - odpisy 
 

 
       1 223 000            

  
         1 396 141 

 
            1 396 141 

Odvody 
příspěvkové 
organizace-odpisy 
 
 

 
 
         917 000 

 
 
         1 090 141 

 
 
            1 090 141 

Investiční 
příspěvky 
 
 

 
         645 030 

  
            643 873 

 
              643 873 

 
 
Finanční fondy v Kč 

Fondy   Stav k 1. 1. 2010  Stav k  31. 12. 2010 
Fond odměn           39.507,00          39.507,00 
FKSP         147.247,74        145.389,74 
Fond rezervní tvořený ze zlepšeného VH             7.763,75          28.812,49 
Fond rezervní z ostatních titulů               14.511,10          23.873,10 
Investiční fond           28.580,34          17.396,21 
 

 

Investiční akce v roce 2010 

• nákup myčky nádobí 

• nákup průmyslové pračky 

• rekonstrukce skleníku na multifunkční prostor pro uživatele 

• rekonstrukce bývalé márnice na aktivizační dílnu pro uživatele 
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                                       VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
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                                    ROZVAHA – BILANCE  
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5. Kontrolní činnost a sponzorské dary 

V průběhu roku 2010 byly v organizaci provedeny kontroly: 
• Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, Územní pracoviště Přerov, kontrola 

placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění za období 02/2007-02/2010. 
Opatření k nápravě nebylo uloženo. 

• Úřadem práce v Přerově byla provedena kontrola dodržování zákona o státní 
sociální podpoře, konkrétně potvrzování údajů o výši příjmů ze závislé činnosti 
zaměstnanců za období roku 2009 a 2010. 
Opatření k nápravě nebylo uloženo. 

• V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
byla Úřadem práce v Přerově provedena kontrola hospodaření s veřejnými 
prostředky poskytnutými na základě dohod o poskytnutí příspěvku na vytvoření 
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací za období od 1. 3. 2009 
do 21. 6. 2010. 
Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 

• Okresní správa sociálního zabezpečení v Přerově provedla kontrolu odvodu 
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a 
plnění povinnosti zaměstnavatele v sociálním zabezpečení za období od 1. 1. 
2009 do 30. 9. 2010. 
Opatření k nápravě nebylo uloženo. 

V roce 2010 obdržela organizace dary od následujících sponzorů: 
 

• Ing. Jiří Šašinka – YARO, Uherské Hradiště 

• Viktoria Medika, s. r. o., Přerov 

• Jiří Willmann – elektro, Lipník nad Bečvou 

• Caterius – Marcela Švédová, Přerov 

• Neotrin, s. r. o., Frýdek Místek 

• Pavel Hermély, Přerov 

• Dicona, a.s., Praha 

• Stavby-opravy-rekonstrukce, Zdeněk Horák, Přerov 

• Květoslav Hlávka, obchodní činnost, Brno 

• Biopas, spol. s r.o., Kroměříž 

• Truhlářství – Lukáš Sasák, Luková 

• Jaroslav Žandovský – Čalounictví, Hluk 
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