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1. Úvodní slovo ředitelky 
 

 
 
Váţení čtenáři, 
 
výroční zpráva bývá pro zpracovatele příleţitostí poohlédnout se za uplynulým 
rokem. Ani tentokrát tomu nebylo jinak. Připomněli jsme si provozně velmi náročné 
první pololetí, kdy probíhala za plného provozu rekonstrukce všech koupelen a 
rozvodů zdravotechniky, stejně jako navazující, tři měsíce trvající, rekonstrukci 
Zahradního domku, kde je ubytováno 20 klientů. Současně jsme si uvědomili 
pomíjivost času, kdy všechny problémy a starosti s  tím spojené zapadly do 
zapomnění a zůstává zejména dobrý pocit z dalšího kvalitativního posunu v námi 
nabízených sociálních sluţbách. 
 
Moţná pro někoho příliš troufalá slova na úvod, věřím však, ţe po přečtení 
následujících stránek mi mnozí dáte za pravdu. I přes zmíněné provozní těţkosti 
dokázal kolektiv zaměstnanců našeho Domova poskytnout našim klientům sluţby na 
vysoce profesionální úrovni. Dovolte mi, abych jim i touto cestou za jejich namáhavou 
a obětavou práci poděkovala.   

 
 
 
 
 
 

2. 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 
Webové stránky:   www.domovrokytnice.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:reditelka@domovrokytnice.cz
http://www.domovrokytnice.cz/


3. Představení organizace 
 
Domov Na zámečku Rokytnice, p.o. poskytuje dvě sociální sluţby – Domov pro 
osoby se zdravotním postiţením a Domov pro seniorky. 
 
 
 

Domov pro osoby se zdravotním postižením 

 
Na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 28.2.2011 je 
kapacita této sluţby 140osob. 

 
V našem domově poskytujeme celoroční pobytovou sluţbu pro osoby se zdravotním 
postiţením, které mají z důvodu tohoto postiţení sníţenou soběstačnost, a jejichţ  
situace vyţaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Sluţbami, které našim 
klientům poskytujeme, se snaţíme vytvářet podmínky pro ţivot srovnatelný s ţivotem 
v běţné společnosti 
 
Našimi klienty jsou dospělí muţi a ţeny se středním nebo těţkým mentálním a 
kombinovaným postiţením od 19-ti let věku, kteří jsou závislí na pomoci jiné fyzické 
osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti. Důvodem pro nepřijetí do 
našeho Domova jsou autismus, problémové a agresivní chování, závislost na 
návykových látkách, sexuální deviace, infekční onemocnění, zdravotní stav 
vyţadující poskytování akutní péče. 
 
 
K 31.12.2011 jsme měli na tomto Domově 142 klientů, z nichţ 139 pobírá příspěvek 
na péči. Průměrný věk našeho klienta je 52 let.  
 
 

Věková 
struktura Počet klientů 

19-26 let 1 

27-65let 126 

66-75 let 6 

76-85 let 6 

86-95 let 3 

 
 



 
 
Naši klienti jsou ubytováni v jedné hlavní a jedné vedlejší budově. K dispozici jim jsou 
2 jednolůţkové pokoje 7 dvoulůţkových a 31 tří a vícelůţkových pokojů. 
 
V průběhu roku 2011 nebyl přijat do domova ţádný klient, 2 klienti byli přemístěni do 
jiného zařízení a 7 klientů zemřelo. 
 
Domov pro osoby se zdravotním postiţením se člení na menší celky: domov Slunce, 
domov Kopretina, domov Duha,  jehoţ součástí je i bydlení v rodinném domku tzv. 
Zahradní domek a posledním je domov Čtyřlístek. Kaţdý z těchto domovů je 
specifický a zaměřuje se jiný typ péče o klienty. 
 
Na domově Slunce jsme v roce 2011 zavedli reminiscenční práci s terapeutickými 
panenkami a zvířátky. Klientky si panenky pojmenovaly a starají se o ně jako o děti. 
Tyto empatické panenky jsou účinnou metodou v komunikaci s nekomunikujícími 
klienty.  
 

                                   
 
Pracovníci domova Čtyřlístek se po rekonstrukci opět začali věnovat snoezel terapii, 
která je u některých klientek velmi oblíbená. Na tomto domově jsou převáţně klientky 
s poruchami v chování, a proto je zde velmi důleţitá i individuální terapeutická práce 
a supervize u klientů, kterou nám zajišťují speciální terapeuti. 
 



             
 
 
 
V Zahradním domku došlo v roce 2011 k rozsáhlé rekonstrukci a díky stavebním 
úpravám, které zde byly provedeny, se mohla více specializovat a individuálně 
zaměřit i péče o klienty, u kterých by byl moţný  do budoucna přechod do 
chráněného bydlení. 
 

            
 

 
 

Domov pro seniorky 

 
Na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 28.2.2011 je 
kapacita této sluţby 12 osob. 

 
V Domově pro seniorky poskytujeme nepřetrţitou celoroční pobytovou sluţbu ţenám, 
které mají sníţenou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichţ situace vyţaduje 
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby nebo  potřebují péči s ohledem na svůj věk a 
zdravotní stav. 
 
Našimi klientkami jsou seniorky ve věku od 55 let, které jsou závislé na pomoci jiné 
fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, případně potřebují 
péči s ohledem na svůj věk a zdravotní stav. Důvodem pro nepřijetí klientky  jsou 
Alzheimerova nemoc, alkoholismus, závislost na návykových látkách, infekční 
onemocnění a zdravotní stav vyţadující poskytování akutní péče. Naši sluţbu také 
nemůţeme poskytovat seniorkám s problémovým a agresivním chováním. 
 



Tuto sluţbu poskytujeme 12 seniorkám (11 z nich pobírá příspěvek na péči) a do 
budoucna chceme na základě poţadavků veřejnosti tuto sluţbu rozšiřovat. Průměrný 
věk klientky domova pro seniorky je 77 let. 
 

Věková 
struktura Počet klientek 

27- 65 let 2 

66 - 75 let  2 

76 - 85 let 6 

86 - 95 let  2 

 
 

 
 
          

              
 
Naše seniorky jsou ubytovány v samostatném křídle hlavní budovy, k dispozici jsou 
jim 3 třílůţkové pokoje, jeden dvoulůţkový a jeden jednolůţkový pokoj. 

 
 

Cíle námi poskytovaných sluţeb 
 

- Vytváření co nejdomáčtějšího prostředí 
- Podpora volného pohybu 
- Podpora kontaktu s přirozeným společenským prostředím 



- Podpora samostatnosti klientů 
- Zajištění rehabilitační péče 
- Co nejkvalitněji poskytovaná sluţba odborně vyškoleným personálem 

 
Hlavní zásady 

 
- Respektujeme svobodnou volbu a svobodu pohybu klientů 
- Respektujeme a podporujeme lidskou důstojnost klientů 
- Podporujeme sociální začleňování a kontakty s rodinou a přáteli 
- Ke kaţdému klientovi přistupujeme individuálně a profesionálně 

 
 
 

4. Aktivizační činnost 
 
Všech našich akcí se účastní jak klienti Domova pro osoby se zdravotním 
postiţením, tak i klientky Domova pro seniorky, a to dle svého zájmu. Rok 2011 jsme 
zahájili pořádáním malých akcí přímo na jednotlivých domovech pouze pro naše 
klienty – Country bál, Pyţamová párty, vystoupení skupiny „Kabát“, apod.  Velkou 
zahajovací akcí roku 2011 se stal první ročník soutěţe ve studené kuchyni. Ani jsme 
nečekali, s jak velkým ohlasem se tato akce setká i u jiných zařízení a na jak vysoké 
úrovni proběhne. 
 

          
 
Kaţdý domov pořádal v průběhu roku taneční zábavy, výlety a akce podle potřeb a 
zájmů svých klientů, ti měli také moţnost účasti na rekreačních a lázeňských 
pobytech.  
 

           
 



Tradičně se u nás uskutečnila Májová veselice, Zámecký podzim a Kateřinská 
zábava. Májové veselice a Kateřinské zábavy se zúčastnili i naši přátelé z jiných 
pobytových a denních zařízení v kraji. Na Zámecký podzim zveme naše bývalé 
zaměstnance, kteří se mohou podívat, co se nám podařilo nového. Širokou veřejnost 
zveme vţdy na dva Dny otevřených dveří, které jsou spojené s prodejní výstavou 
výrobků z dílen.  
 

          
 
 
Velmi oblíbenými akcemi se stalo Pálení čarodějnic a Halloween. Těchto akcí se 
účastní i děti z místní školy a obyvatelé obce Rokytnice. 
 

          
 
Pracovnice z dílny  Pohoda dokončila tří semestrové studium na Univerzitě 
Palackého v oboru muzikoterapie,  a tak se činnost dílny mohla ještě více 
specializovat. V současné době v dílně probíhá také dvakrát v týdnu canisterapie 
vedená p. Doškem. Další dvě pracovnice aktivizačního úseku dokončily dlouhodobý 
kurz Tanečně pohybové terapie a  budou moci i tuto formu aktivizace zavést v našem 
zařízení. 
 
Další dvě dílny – Terra a Šikulína se v roce 2011 zaměřily zejména na výzdobu 
Domova a přípravu kostýmů na různá vystoupení. Náš velký keramický betlém mohla 
obdivovat v předvánočním období široká veřejnost ve vstupní chodbě a vystoupení 
na téma Johanka z Arku sklidilo bouřlivý ohlas na Paraparádě ve Zlíně. 
 



            
 
V nových prostorách je od listopadu dílna Proutek. Svou činnost v roce 2011 také 
zaměřila zejména na výrobu drobných dekoračních a uţitkových předmětů z pediggu 
pro jednotlivé domovy. 
 
V aktivizační činnosti spolupracujeme i s denním stacionářem Centrum Setkávání 
v Přerově, kam někteří naši klienti 1xtýdně jezdí.  
 
Našim klientům také pomáháme ve vyhledávání jiného typu sluţby, který by byl pro 
ně vhodnější a v této oblasti spolupracujeme s příspěvkovou organizací Sagapo 
Bruntál, která se snaţí podporovat zdravotně postiţené klienty z pobytových sluţeb 
k samostatnému bydlení a ţivotu. 
 

Přehled všech akcí, které byly pořádány v rámci 
aktivizační činnosti v roce 2011 nebo kterých se naši 

klienti v roce 2011 zúčastnili 
 
  

  

Název akce Datum 

Návštěva kostela (vánoční betlém) 8.1. 

Setkání se seniory 3.2. 

Představení Divadelního souboru J. K. Tyla "Král zvířat" 20.2. 

Diskotéka Taverna, Přerov 23.2. 

Country bál, pořádaný domovem Duha  24.2. 

Tradiční ples v Kokorách 25.2. 

Pyţamová párty, pořádaná domovem Duha 10.3. 

Vystoupení skupiny "Kabát" - akce pořádaná domovem Čtyřlístek 17.3. 

Soutěţ o nejhezčí vajíčko - akce pořádaná domovem Čtyřlístek 31.3. 

Návštěva kina Hvězda 31.3. 

Olympia Olomouc, domov Slunce březen 

Matějská pouť v Praze - Den pro zdravotně postiţené 4.4. 

Sejdeme se na Vlachovce 5.4. 

Výlet do Globusu do Olomouce 5.4., 14.4. 

Poznávání města Přerova - prohlídka zámku 5.4. 

Soutěž ve studené kuchyni 14.4. 

DDM Atlas, Přerov 15.4. 

Zdobení velikonočních perníčků 18.4. 

Moravské divadlo Olomouc - "Někdo to rád horké" 15.4. 

Moravské divadlo Olomouc - "My Fair Lady" 24.4. 

Den otevřených dveří 5.6. 

Horizont Bystrovany - návštěva botanické zahrady 10.5. 



Poznávání města Přerova 18.5. 

Regionální speciální olympiáda, Olomouc 25.5. 

Májová veselice 26.5. 

Čarování dlaní 27.5. 

Výlet do Kroměříţe 1.6., 2.6. 

Poznávání Přerova, návštěva parku Michalov 2.6. 

Den plný her v Litovli 4.6. 

Naučná vlastivědná stezka 7.6. 

Lamaterapie - akce pořádaná domovem Nezamyslice 8.6. 

Sejdeme se na Vlachovce 9.6. 

Výlet do Olomouce 10.6. 

Návštěva Přerova - park Michalov 14.6. 

Výlet do Bystřice pod Hostýnem 14.6. 

Diskotéka Taverna, Přerov 15.6. 

Malé školní muzeum "Mamutov", Přerov, Předmostí 21.6. 

Vítání léta v Kokorách 25.6. 

Výlet na Svatý Hostýn 28.6. 

Návštěva v zařízení Sagapo Bruntál 28.6. 

Procházka po Rokytnici spojená s pohárem v restauraci červen 

Návštěva Ornitologické stanice Přerov 30.6. 
Rekreace domova Kopretina a DS - Jánské lázně 
v Krkonoších 27.6.-1.7. 

Návštěva Střediska volného času Atlas a Bios, Přerov 7.7. 

Výlet do Kokor 11.7. 

Opékání špekáčků, domov Duha 4.8. 

Opékaná špekáčků, domov Čtyřlístek 10.8. 

Zahradní slavnost, pořádaná poskyt. Nové Zámky 19.8. 

Návštěva Sv. Kopečku 1.9. 

Výlet do Brodku u Přerova, domov Kopretina + DS 2.9. 

Rekreace domova Duha - Hotel Slunce, Rýmařov, Jeseníky 4.9.-9.9. 

Klubíčko přátelství, Kozlovice 7.9. 

Loučení s létem v Kokorách 9.9. 

Loučení s létem s hejtmanem, ZOO Sv. Kopeček 11.9. 
Výlet Lipník nad Bečvou - střešní zahrada, výstava "Kov ve 
městě" 21.9. 

Zámecký podzim 22.9. 

Výlet do ZOO Sv. Kopeček 26.9. 

Výlov rybníka v Rokytnici, akce pořádaná obcí Rokytnice 1.10. 

Návštěva města Kroměříţe 3.10. 

Kulturní vystoupení při setkání seniorů v Rokytnici 5.10. 

Rekreace domova Čtyřlístek - penzion U Dřína, Hošťálková 26.9.-30.9. 

Výlet do Přerova 11.10. 

Turistický výlet do Kokor 12.10. 

Nad oblaky - 2. ročník celostátní pěvecké soutěţe 12.10. 

Rekreace domova Slunce v Lednici 
17.10.-
20.10. 

Diskotéka Taverna, Přerov 19.10. 

Den dýní 27.10. 

Sejdeme se na Vlachovce 3.11, 11.11. 

Výlet do Skaličky 3.11. 

Svatomartinský ples v Nezamyslicích 10.11. 

Kateřinská zábava 23.11. 

Společenský ples - Šternberk, Vincentinum 2.12. 

Den otevřených dveří 4.12. 

Výlet Globus, Olomouc 6.12. 



Návštěva vánočních trhů, Přerov 6.12.-8.12. 

Paraparáda aneb Cesta kolem světa, pořádaná Univerzitou T. Bati 8.12. 

Pěší výlet do Kokor 19.12. 

Vánoční besídka na domovech 15.-20.12. 

    

Opakované akce:   

Cannisterapie 74 

návštěva sdruţení "Mosta k ţivotu" 34 

snoezelen terapie                 6 

 
 
 
 

Stíţnosti na kvalitu sluţby 
 

V roce 2011 bylo podáno 21 stíţností, z nichţ bylo 20 písemných a jedna telefonická. 
Klienti podali 18 stíţností, jednu stíţnost podala opatrovnice a dvě stíţnosti byly 
anonymní. Bylo vyhodnoceno, ţe 16 stíţností nebylo na kvalitu sluţby (jednalo se o 
vzájemné spory mezi klienty, které se řeší v týmech nebo pohovorem s konkrétními 
osobami), ve dvou případech bylo zjištěno, ţe se nejedná o stíţnost, ale spíše o 
podnět (např. klientka si stěţuje, ţe by chtěla pracovat). Tři stíţnosti byly podány na 
pracovníky Domova a řešila je ředitelka s pověřenými vedoucími úseků. 
 

Pochvaly 
 
Výbor obyvatelek domova pro seniorky chválil v průběhu roku zaměstnance za 
poskytovanou péči a za výbornou stravu. I členové Výboru obyvatel DOZP vyslovili 
zaměstnancům pochvalu – zejména za dokončenou rekonstrukci Zahradního domku 
a vánoční výzdobu včetně Betlému. Těší nás, kdyţ jsou spokojeni s naší prací 
opatrovníci, kteří také hodnotí úroveň a kvalitu námi poskytovaných sluţeb. 
 

 

 

5. Zdravotní a ošetřovatelská péče 
 

Zdravotní péče o klienty v našem Domově je zaměřena na preventivní, léčebnou                                          
a ošetřovatelskou péči, kterou  zajišťují nepřetrţitě registrované všeobecné sestry. 
Komplexní ošetřovatelská péče vychází ze zdravotního a psychického stavu klientů  
a je zajišťována ošetřovatelskými standardy jednotlivých výkonů. Vypracované 
individuální ošetřovatelské  plány umoţňují efektivně reagovat na vzniklé problémy 
klientů v souladu s holistickým přístupem.  Celý ošetřovatelský proces slouţí 
k systematické, důsledné a kontinuální péči tak, aby se klienti mohli co nejdříve 
zapojit do kaţdodenního ţivota.  
 



     
 

 

 

 

 
6. Personální údaje 

 
Počty zaměstnanců v roce 2011 

 

Struktura zaměstnanců 
Skutečnost – fyzické osoby 

k 31.12.2011 
Průměrný přepočtený evidenční 

stav 1 – 12/2010 

Pracovníci v sociálních 
sluţbách – přímá obsluţná 

péče 
52 52,7 

Pracovníci v sociálních 
sluţbách – nepedagogická 

činnost 
13 13,2 

Sociální pracovnice 4 4,1 

Zdravotničtí pracovníci 12 12,1 

Administrativní pracovníci 7 7 

Provozní pracovníci 27 29,8 

CELKEM 115 119 

 
 

Čerpání mzdových prostředků v roce 2011 
 

Prostředky na platy zaměstnanců        24.995.747 Kč 
Dohoda o provedení práce            1.180 Kč 
Vyplacené odstupné     107.073 Kč 
Příspěvek z úřadu práce na mzdy     72.889 Kč 
Dohody o pracovní činnosti v rámci OP LZZ  209.027 Kč 
 
 

Vzdělávání zaměstnanců v roce 2011 
 

Sociální pracovnice 
 

31.3.2011 Prevence syndromu vyhoření (1 pracovník) 

18.4.2011 Deinstitucionalizace (1 pracovník) 

20.4.2011 Právní způsobilost a opatrovnictví (2 pracovníci) 

26.4.2011 Zvládání rizikových situací (1 pracovník) 



11.10.2011 Úvod do supervize v sociální práci (1pracovník) 

31.10.2011 Vybrané otázky legislativy v oblasti poskytování sociálních sluţeb (4pracovníci) 

29.11.2011 Zásady pro práci s klientem s rizikem chování (1 pracovník) 

8.12.2011 Metody kvality v sociálních sluţbách (4 pracovníci) 

16.12.2011 Individulální plánování (2 pracovníci) 

 
 

Pracovníci v sociálních sluţbách – přímá obsluţná péče 
 

2.3.2011 Prevence pádů (24 pracovníků) 

3.3.2011 Prevence pádů (24 pracovníků) 

14.3.2011 Péče o klienty s demencí (23 pracovníků) 

15.3.2011 Péče o klienty s demencí (23 pracovníků) 

29.3.2011 Etika v práci sestry, pečovatele (27 pracovníků) 

30.3.2011 Etika v práci sestry, pečovatele (20 pracovníků) 

6.10.2011 Základy sociální práce se seniory (12 pracovníků) 

10.10.2011 Techniky asertivního jednání (13 pracovníků) 

24.11.2011 Základy sociální práce se seniory (10 pracovníků) 

29.11.2011 Zásady pro práci s klientem s rizikem chování (6 pracovníků) 

3.12.2011 Arteterapie v institucionální výchově (1 pracovník) 

8.12.2011 Metody kvality v sociálních sluţbách (3 pracovníci) 

13.12.2011 Odborná stáţ (1 pracovník) 

16.12.2011 Individulální plánování (6 pracovníků) 

19.12.2011 Práce s agresivním klientem, pouţití restriktivních opatření (11 pracovníků) 

21.12.2011 Ochrana práv obyvatel Domova Na zámečku (5 pracovníků) 

22.12.2011 Odborná stáţ (2 pracovníci) 

 
 

Pracovníci v sociálních sluţbách – nepedagogická činnost 
 

2.3.2011 Prevence pádů (8 pracovníků) 

3.3.2011 Prevence pádů (7 pracovníků) 

14.3.2011 Péče o klienty s demencí (7 pracovníků) 

15.3.2011 Péče o klienty s demencí (8 pracovníků) 

29.3.2011 Etika v práci sestry, pečovatele (6 pracovníků) 

30.3.2011 Etika v práci sestry, pečovatele (9 pracovníků) 

10.9.2011 Seznámení s psychoterapií (2 pracovníci) 

6.10.2011 Základy sociální práce se seniory (1 pracovník) 

10.10.2011 Techniky asertivního jednání ( 3 pracovníci) 

24.11.2011 Základy sociální práce se seniory (3 pracovníci) 

29.11.2011 Zásady pro práci s klientem s rizikem chování (6 pracovníků) 

3.12.2011 Tanečně-pohybová terapie v institucionální výchově (2 pracovníci) 

17.12.2011 Celostátní muzikoterapie (1 pracovník) 

19.12.2011 Práce s agresivním klientem, pouţití restriktivních opatření (2 pracovníci) 

 
 

Zdravotničtí pracovníci 
 

2.3.2011 Prevence pádů (6 pracovníků) 

3.3.2011 Prevence pádů (6 pracovníků) 

14.3.2011 Péče o klienty s demencí (6 pracovníků) 

15.3.2011 Péče o klienty s demencí (6 pracovníků) 

29.3.2011 Etika v práci sestry, pečovatele (6 pracovníků) 



30.3.2011 Etika v práci sestry, pečovatele (6 pracovníků) 

8.12.2011 Metody kvality v sociálních sluţbách (1 pracovník) 

19.12.2011 Práce s agresivním klientem, pouţití restriktivních opatření (1 pracovník) 

 
 

Administrativní pracovníci 
 

8.2.2011 Spisová a archivní sluţba (1 pracovník) 

18.3.2011 
Archivnictví a spisová sluţba pro začínající a mírně pokročilé spisovníky  
(1 pracovník) 

5.4.2011 Veřejné zakázky v praxi (2 pracovníci) 

10.6.2011 Účetnictví ÚSC a jimi zřízenými PO (1 pracovník) 

24.6.2011 Pracovní setkání poskytovatelů zdravotních a sociálních sluţeb ČR (1 pracovník) 

25.10.2011 
Novela Zákoníku práce v praxi a nejčastější chyby zaměstnavatelů v pracovně 
právních vztazích (1 pracovník) 

10.11.2011 Dlouhodobý majetek v účetnictví ÚSC a příspěvkových organizací (1 pracovník) 

15.12.2011 Spisová a archivní sluţba (1 pracovník) 

 
Počet hodin vzdělávání dle kategorie pracovníků za rok 2011 

 
 

Kategorie Hodiny 
PSS - přímá obsluţná péče 2169 

PSS - nepedagogická činnost 724 

Sociální pracovnice 116 

Zdravotničtí pracovníci 284 

Administrativní a provozní 
pracovníci 

63 

SOUČET HODIN 3356 
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Organizační schéma k 31.12.2011 
Domova Na zámečku Rokytnice, p.o. 

 

 

 

 

7. Projekt 
 
V období červen 2011 aţ květen 2013 realizujeme v našem Domově projekt 
s názvem: „S vyšší kvalitou pro budoucnost“, č. CZ.1.04/3.1.03/66.00156 v rámci 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Tento projekt je financovaný 
z prostředků ESF a rozpočtu ČR. 
 
Cílem projektu je zvýšení a rozvoj kvality sociálních sluţeb poskytovaných klientům, 
a to prostřednictvím zvýšení odborných znalostí a dovedností pracovníků a zlepšení 
procesů zaměřených na plnění standardů kvality sociálních sluţeb a jejich další 
rozvoj. 
 
Do projektu jsou zapojení pracovníci v sociálních sluţbách pracující v přímé obsluţné 
péči, zajišťující základní výchovné a aktivizační sluţby a sociální pracovníci 
zabezpečující základní sociální agendu klientů. Jednotlivých školení se účastní 
pracovníci s ohledem na odborné zaměření daného domova. 
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8. Stavební investiční činnost 
 
 

V roce 2011 byly dokončeny a předány investiční akce realizované zřizovatelem: 
 
Sociální zařízení a rozvody zdravotechniky - vynaloţené náklady činily 9 642 662 Kč.  
Stavební úpravy pokojů – vynaloţené náklady činily 4 371 217,24 Kč. 
 
 

Rekonstrukce rozvodů zdravotechniky 
 
První z investičních akcí zřizovatele v roce 2011 bylo provedení rekonstrukce 
rozvodů vody a odpadů v 2. a 3. nadzemním podlaţí budovy zámku. S tím byla 
spojena rekonstrukce všech sociálních zařízení a umyváren v těchto podlaţích. 
Podařilo se dále zavedení vody a odpadů do všech loţnic klientů.  
 

     
 

 
Rekonstrukce samostatného domečku v zahradě 

 
Druhá investice zřizovatele proběhla z  důvodu špatného stavu krovu budovy a 
prosakování vody ze základů budovy. V rámci rekonstrukce se povedlo opravit krov 
budovy, podřezání a izolace stěn, úprava pokojů klientů. Vznikla nová společenská 
místnost klientů a samostatný byt pro párové bydlení klientů, případně pro postupný 
přechod klientů do chráněného bydlení. 
 

     
 
 



 
Bezbariérový vstup do budovy zámku 

 
Zpřístupnění prostorů přízemí zámku pro imobilní klienty umoţnila výměna 2 ks 
klasických dveří za nové dveře s automatickým otevíráním.  

 

                  
 
 
 

Příprava půdní vestavby a zahájení revitalizace parku 
 
V roce 2011 byly zahájeny práce na komplexní revitalizaci zámeckého parku. Byly 
vykácené přestárlé stromy a zahájeny přípravné práce pro novou výsadbu. Dále byly 
zahájeny projektové práce na půdní vestavbu, která nám poskytne prostory pro 
chybějící technické zázemí personálu a aktivizační činnost klientů. 
 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Ekonomické údaje 
 

Plnění závazných ukazatelů 
 

 
*) Limit mzdových prostředků schválen ve výši 25 104 tis. Kč, celkové mzdové 
náklady za rok 2011 činí 25 385 916,- Kč, rozdíl 281 916,- Kč tvoří dotace z úřadu 
práce na mzdy ve výši 72 889,- Kč a mzdové náklady projektu v rámci OP LZZ ve 
výši 209 027,- Kč. 
*) Upravený příspěvek na provoz – odpisy 1 675 039,- Kč a skutečné účetní odpisy 
za rok 2011 činí 1 683 920,- Kč, rozdíl ve výši 8 881,- Kč pokryla organizace 
z vlastních provozních prostředků. 
 

Stavy fondů v Kč 
 

Název fondu Stav k 1. 1. 2011 Stav k  31. 12. 2011 

Fond odměn 39 507,00 39 507,00 

FKSP 145 389,74 56 560,74 

Fond rezervní tvořený ze zlepšeného VH 28 812,49 34 490,20 

Fond rezervní z ostatních titulů 23 873,10 398 351,57  *) 

Investiční fond 17 396,21 21 821,21 

 
*) V zůstatku Fondu rezervního z ostatních titulů jsou zahrnuty poskytnuté prostředky 
dotace na projekt v rámci OP LZZ ve výši 353 504,47 Kč, které byly převedeny do RF 
jako zdroj financování projektu v následujícím období. 
 

Údaje z Výkazu zisku a ztráty 
 
Celkové výnosy roku 2011                                                                 51 384 799,37 Kč 
z  toho:       příjmy od klientů                                                              13 820 169,00 Kč 
                   příspěvek na péči                                                            11 859 329,00 Kč 
                   úhrady od zdravotních pojišťoven                                     1 282 680,48 Kč 
                   ostatní příjmy                                                                        605 965,00 Kč 
                   výnosy z pronájmu                                                                   4 656,00 Kč 
                   ostatní výnosy a zúčtování fondů                                         112 960,72 Kč 
                   dotace MPSV                                                                  12 419 000,00 Kč 
                   příspěvek na provoz od zřizovatele                                   8 674 000,00 Kč 
                   příspěvek na provoz – odpisy od zřizovatele                    1 675 039,00 Kč 
                   dotace z ÚP na veřejně prospěšné práce                              99 000,00 Kč 
                   dotace na financování nákladů projektu (OP LZZ)       832 000,17 Kč 

Závazný ukazatel      Schválený v Kč        Upravený v Kč     Skutečnost v Kč 

Limit 
mzdových prostředků 

25 104 000 25 104 000 25 385 916  *) 

Příspěvek 
na provoz - odpisy 

1 462 000 1 675 039 1 683 920  *) 

Odvody 
z investičního fondu 

(odpisy) 
1 097 000 1 310 039 1 310 039 

Výsledek 
hospodaření 

vyrovnané 
hospodaření 

vyrovnané 
hospodaření 

32 709 



 
Celkové náklady roku 2011                                                                51 352 089,80 Kč 
z  toho:       spotřeba materiálu                                                             8 781 421,00 Kč 
                   spotřeba energií                                                                2 716 965,04 Kč 
                   opravy a udrţování                                                            1 484 276,64 Kč 
                   cestovné                                                                                 13 152,00 Kč 
                   náklady na reprezentaci                                                           4 931,00 Kč 
                   ostatní sluţby                                                                    1 922 801,77 Kč 
                   mzdové náklady                                                              25 385 916,00 Kč 
                   zákonné sociální pojištění                                                 8 614 608,00 Kč 
                   zákonné sociální náklady                                                     252 778,00 Kč 
                   náhrady za PN                                                                      209 235,00 Kč 
                   daně a poplatky                                                                      14 604,00 Kč 
                   odpisy dlouhodobého majetku                                           1 683 920,00 Kč 
                   ostatní náklady                                                                     213 539,00 Kč 
                    
Výsledek hospodaření za rok 2011                                                           32 709,57 Kč 
 
 
 

Údaje z Rozvahy příspěvkové organizace 
 
 

                         k 1.1.2011               k   31.12.2011 
Celková aktiva                                              27 840 760,04 Kč         42 465 542,76 Kč                                                                    
z  toho:     stavby                                          16 134 703,12 Kč          30 102 155,49 Kč    
                 pozemky                                           148 497,80 Kč               148 497,80 Kč     
                 kulturní předměty                                10 500,00 Kč                10 500,00 Kč 
                 movitý majetek                               4 138 056,27 Kč           3 621 437,27 Kč 
                 nedokončený hmotný majetek          682 179,13 Kč                60 000,00 Kč 
                 zásoby                                               624 566,67 Kč              519 918,06 Kč 
                 pohledávky                                        333 594,66 Kč           1 138 568,85 Kč 
                 finanční majetek                             5 768 662,39 Kč           6 864 465,29 Kč 
 
 
 
Celková pasíva                                                 27 840 760,04 Kč     42 465 542,76 Kč 
z  toho:    jmění účetní jednotky                        21 601 800,96 Kč     34 427 845,12 Kč 
                fondy účetní jednotky                             254 978,54 Kč          550 730,72 Kč 
                výsledek hospodaření                                5 677,71 Kč            32 709,57 Kč 
                krátkodobé závazky                             5 624 667,83 Kč      7 109 932,45 Kč  
                ostatní (přechodné a dohadné účty)       353 635,00 Kč         344 324,90 Kč     
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

10. Kontrolní činnost 
 

Vnitřní kontrolní systém v organizaci 
 

Vnitřní kontrolní systém je zajišťován v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a jeho prováděcí vyhlášky. V souladu s platnou 
právní úpravou má Domov vypracován vnitřní předpis, platný a závazný pro všechny 
vedoucí a pověřené zaměstnance, který je dodrţován a dle potřeby aktualizován. 
 

FinAudit s.r.o. 
 

V souvislosti s vyúčtováním dotace poskytnuté z MPSV vykonává  kaţdoročně 
v Domově finanční audit firma FinAudit s.r.o., která ověřuje  účetní a finanční operace 
související s čerpáním přidělených finančních prostředků a zpracovává Auditorskou 
zprávu. 
 

Krajský úřad Olomouckého kraje 
 

V průběhu měsíce února a března 2011 proběhla v Domově veřejnosprávní kontrola, 
vykonaná pověřenými pracovníky oddělení kontroly Krajského úřadu Olomouckého 
kraje. Kontrola byla zaměřena na dodrţování zřizovací listiny, právních předpisů a 
nařízení zřizovatele, na hospodaření příspěvkové organizace a na zavedení vnitřního 
kontrolního systému v jednotlivých oblastech hospodaření dle zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole. 
 

Krajský úřad Olomouckého kraje 
 

V měsíci srpnu 2011 byla provedena kontrola pracovníky Krajského úřadu 
Olomouckého kraje zaměřena na plnění povinnosti poskytovatelů sociálních sluţeb 
stanovených zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších 
předpisů a na dodrţování pracovněprávních předpisů. Předmětem kontroly byl 
standard č. 2 Ochrana práv osob, standard č. 6 Dokumentace o poskytování sociální 
sluţby, standard č. 7 Stíţnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální sluţby, 
standard č. 9 Personální a organizační zajištění sluţby a standard č. 10 Profesní 
rozvoj zaměstnanců.  
 

Finanční úřad v Přerově 
 

Dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád byla provedena Finančním úřadem 
v Přerově daňová kontrola dne 16. 11. 2011. Kontrola byla zaměřena na dodrţování 
podmínek čerpání finančních prostředků v souvislosti s poskytnutím neinvestiční 
dotace MPSV na rok 2009 v rámci dotačního programu Podpora sociálních sluţeb, 
které mají místní či regionální charakter – Olomoucký kraj. 
 

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje 
 

V měsíci listopadu byla provedena kontrola Krajskou hygienickou stanicí 
Olomouckého kraje. Kontrola byla zaměřena na plnění povinností stanovených 



k ochraně zdraví  při práci zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a 
vybraných ustanovení k ochraně zdraví zaměstnanců při práci stanovených zákonem 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákonem č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 
Všechny zmiňované instituce při kontrolách neshledaly ţádné závaţné nedostatky. 
 

 
11. Sponzorské dary 

 
 

V roce 2011 se nám podařilo získat prostředky od sponzorů, a to formou věcných i 
finančních darů na zkvalitňování podmínek pro uţivatele a na organizaci jejich 
volnočasových aktivit.  
 
Seznam našich sponzorů: 
UNTRACO, v.o.s., Ostrava Poruba 
Ing. Petr Svačina, Ivaň 
Lenka Horáková, Rokytnice 
PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o., Kojetín 
Pavel Hermély, Přerov  
Miloslav Šrot, Ţdánice 
LINET spol. s r.o., Slaný 
Jaroslav Ţandovský, Hluk 
Eva Otrubová, Olomouc 
DICONA a. s., Praha 
MePro Trading s.r.o., Praha 
Lékárna U Zlatého mamuta, Přerov-Předmostí 
Svět prezentací spol. s r.o., Přerov-Předmostí 
BJM Přerov s.r.o. 
MONATEX s.r.o., Horní Moštěnice 
KOS CONSULT s.r.o., Přerov 
REPRO OFFICE s.r.o., Přerov 
STAVCAR s.r.o., Přerov 
ARP – mechanizace s.r.o., Přerov-Újezdec 
Geprois, spol. s r.o., Přerov 
SW poradenství s.r.o., Přerov 
EPROJEKT s.r.o., Přerov 
FERROPOLYMER spol. s r.o., Přerov 
Janovský TRANS s.r.o., Přerov-Újezdec 
BENEOB s.r.o., Přerov 
LEON centrum s.r.o., Přerov 
Alcer CZ s.r.o., Přerov 
Ivana Vágnerová, Přerov 
 
Ještě jednou děkujeme. 


