
Domov Na zámečku Rokytnice, p. o. 
 

Výroční zpráva za rok 2013 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



O B S A H 
 
 
 

1. Úvodní slovo ředitelky 
 
2. Kontaktní údaje 
 
3. Domov pro osoby se zdravotním postižením 
 
4. Domov pro seniory 
 
5. Aktivizační činnost 
 
6. Sociální část 
 
7. Ošetřovatelsko – zdravotnický úsek 
 
8. Personální údaje 
 
9. Projekt 
 
10. Investiční činnost 

 
11. Ekonomické údaje 
 
12. Kontrolní činnost 
 
13. Sponzorské dary 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



1. Úvodní slovo ředitelky 
 
Vážení čtenáři, 
přijměte pozvání k nahlédnutí do naší každodenní činnosti, kterou jsme se pokusili 
nastínit v této výroční zprávě. I loňský rok byl plný změn, náročných úkolů, ale i 
naplněných očekávání. 
Pro zaměstnance byly po rozsáhlé rekonstrukci zprovozněny nové šatny v půdních 
prostorách, které významně přispěly ke zlepšení jejich pracovních podmínek.  
V létě byla ukončena dva roky trvající komplexní revitalizace zámeckého parku. 
Vybudování nových pěšinek, útulných zákoutí s lavičkami a zpřístupnění celého 
areálu veřejnosti nám usnadňuje naplňování kréda plného začlenění našeho zařízení 
do místního prostředí. 
Rozšířením kapacity domova pro seniory o dalších 13 míst jsme i my zareagovali na 
rostoucí zájem o tuto službu. Okamžité naplnění všech volných míst snad ani nežádá 
další komentář.   
Zprovozněním nového domova Petrklíč jsme na podzim uskutečnili svůj koncepční 
záměr vybudovat další domov pro klienty se zdravotním postižením, připravující se 
na samostatné bydlení. Jejich rychlá adaptace a spokojenost nás utvrdila ve 
správnosti tohoto kroku. Pochopitelně, že i tato změna byla možná jen s podporou a 
entuziasmem celého pracovního týmu. Ráda využiji i této příležitosti, abych jim za 
jejich laskavý přístup a nasazení 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 
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3. Domov pro osoby se zdravotním postižením 
 
V našem Domově poskytujeme celoroční pobytovou službu pro osoby se středním 
nebo těžkým mentálním a kombinovaným postižením od 19-ti let věku, které mají 
z důvodu tohoto postižení sníženou soběstačnost, a jejichž  situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Službami, které našim klientům poskytujeme, 
se snažíme vytvářet podmínky pro život srovnatelný s životem v běžné společnosti a 
postupně snižovat závislost našich klientů na službě.  
Našimi klienty jsou dospělí muži a ženy se středním nebo těžkým mentálním a 
kombinovaným postižením od 19 let věku, kteří jsou závislí na pomoci jiné fyzické 
osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti. Důvodem pro nepřijetí 
klienta do našeho Domova jsou autismus, problémové a agresivní chování a 
zdravotní stav vyžadující specializovanou zdravotní péči. 
K  31. 12. 2013 jsme poskytovali pobytovou sociální službu podle § 48 zákona č. 
108/200 Sb. o sociálních službách v platném znění, 128 klientům. Na základě 
Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje byla od 1. 7. 2013 snížena kapacita 
této služby na 127 osob. 
 
Graf  -  Věková struktura klientů domova pro osoby se zdravotním postižením 

 
 
 
 
Domov pro osoby se zdravotním postižením se člení na menší celky: domovy 
Kopretina, Duha, Čtyřlístek, Petrklíč a Zahradní domek. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Graf – Věková struktura klientů podle jednotlivých domovů 
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Nejvyšší průměrný věk klientů je na domově Kopretina. Činnost domova je tak 
zaměřena na práci se staršími klienty, kteří potřebují zvýšenou ošetřovatelskou péči. 
Výhodou je stálá přítomnost personálu zdravotního úseku, který je umístěn v těsné 
blízkosti. Aktivizace klientů probíhá dle jejich přání spíše klidnější formou – 
zaměřujeme se na trénink paměti pomocí fotografií a obrázků, poslech hudby a 
zpívání za doprovodu hudebních nástrojů. Podle období se všichni mohou podílet na 
výzdobě domova, např. při výrobě adventních věnců, velikonočních kraslic, zdobení 
perníčků. Velmi žádanou aktivitou je příprava jednoduchých jídel. Zaměstnanci a 
klienti domova uspořádali během roku několik akcí pro ostatní domovy. Mezi 
nejúspěšnější patřil Kabátový bál a Párty s čarodějnicí. 
 

  
 
 
Na domově Duha bydlí jak ženy, tak i muži. Vzhledem k tomu, že při soužití klientů 
dochází v průběhu času k vytváření párů, byl zde vytvořen pokoj pro partnerskou 
dvojici. Při aktivizační činnosti s klienty na tomto domově je kladen velký důraz na 
podporování samostatnosti a vlastní aktivity klientů tak, aby se v co nejvyšší míře 
mohli zapojovat do života běžné společnosti. 



  
 
 
Návaznost na tento domov mají domovy Zahradní domek a Petrklíč. 
 
V polovině roku 2013 se nám podařilo realizovat další stupeň na cestě k větší 
samostatnosti našich klientů – domov Petrklíč. Tento domov vznikl v přízemí hlavní 
budovy. Jedná se o relativně samostatný celek, který je ale velmi dobře dostupný 
v případě potřeby pro personál. Denní činnost s klienty zde zajišťuje jedna aktivizační 
pracovnice, klienti sami pomáhají při běžných činnostech.  
 

  
 
Domov Zahradní domek se nachází mimo hlavní budovu, v areálu zámeckého parku. 
Své bydlení v něm má 19 klientů. Je zde vybudován pokoj pro partnerskou dvojici a 
jeden samostatný cvičný byt. V domově Zahradní domek se zaměřujeme na práci 
s klienty, kteří by byli schopni žít při určité míře podpory samostatného života 
v chráněném bydlení. Naším hlavním cílem na domově je vést klienty k větší 
soběstačnosti a odpovědnosti za vlastní rozhodování. Snažíme se, aby si klienti 
dokázali s malou mírou podpory zařizovat své běžné záležitosti na úřadech, 
samostatně absolvovali návštěvy u lékaře, nákupy aj. Podporujeme tak jejich 
integraci do společnosti účastí na běžných volnočasových aktivitách – bowling, 
návštěva muzea, výstav.  



   
 
Posledním domovem je domov Čtyřlístek. Věkový průměr klientů tohoto domova je 
nejnižší ze všech, jsou zde ubytovány i klientky s poruchami v chování. Většina 
pracovníků tohoto domova je proškolena v provádění bezpečných úchopů a 
pravidelně se věnuje vzdělávání v různých oblastech práce s rizikovým klientem. 
Aktivizační činnost na tomto domově směřujeme k individuální práci s malými 
skupinami klientů a k častému střídání různých zajímavých  činností. Klientky  
domova  se pravidelně zúčastňují individuálních supervizí klientů, jež u nás provádějí 
speciální pedagogové. Zaměstnanci Čtyřlístku pořádají pro klienty mnoho různých 
tematických akcí, pomáhají jim v začleňování do běžného života například pomocí při 
nakupování v místní samoobsluze.  
 

  
 
Vyhodnocení krátkodobých a dlouhodobých cílů DOZP: 
Z krátkodobých cílů pro rok 2013 se nám dařilo průběžně se snižováním počtu lůžek 
na pokojích rozčleňovat pokoje nábytkovými sestavami na útulnější a intimnější 
domácí prostředí. Podařilo se nám vytvořit dva jednolůžkové pokoje pro klienty 
s poruchami chování na domově Čtyřlístek, jeden nový partnerský pokoj na domově 
Duha. V polovině roku jsme zrealizovali rekonstrukci přízemních prostor a tak vznikl 
k 1. červenci nový domov Petrklíč. Nepodařilo se nám splnit jeden krátkodobý cíl – 
z důvodu nedostatku finančních prostředků nebyl realizován bezbariérový vstup na 
domov Duha (samootevírací dveře). Tento cíl přesunujeme do roku 2014. 
 
Daří se nám průběžně plnit i dlouhodobé cíle. V rámci snižování počtu klientů na 
pokojích jsme zrušili již většinu pětilůžkových pokojů – zůstává nám pouze jeden. 
Naše klienty zapojujeme v co největší možné míře do běžného života v obci, další 
klienti s naší podporou nakupují v místní samoobsluze. Pořádali jsme akce 



nadregionálního charakteru jak pro naše přátele z jiných zařízení, tak i pro širokou 
veřejnost. Pracovníci domova byli proškoleni v konceptu bazální stimulace a 
bezpečných úchopů. Nedaří se nám z důvodu omezených finančních prostředků 
realizovat cíl – nákup cvičných bytů.  
 

   
 
 
Pro rok 2014 jsme si stanovili tyto cíle: 
 

1. Nákup antidekubitní matrace na domov Kopretina 
 

2. Bezbariérový vstup na domov Duha 
 

3. Rekonstrukce koupelny domova Petrklíč 
 

4. Zrušení posledního pětilůžkového pokoje na domově Čtyřlístek 
 

 
4. Domov pro seniory 

 
 
Posláním našeho domova pro seniory je poskytnout nepřetržitou celoroční pobytovou 
službu ženám a mužům se sníženou  soběstačností zejména z důvodu věku, jejichž 
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby nebo potřebují podporu a 
péči s ohledem na svůj věk a zdravotní stav. Službu poskytujeme tak, abychom 
vytvořili klientům podmínky pro důstojný život ve stáří. 
Na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje byla od 1. 7. 2013 
zvýšena kapacita domova na 25 klientů, a tak mohl být od července 2013 
zprovozněn druhý domov. 
Našimi klienty jsou senioři ve věku od 55 let, kteří jsou závislí na pomoci jiné fyzické 

osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, případně potřebují 

podporu a péči s ohledem na svůj věk a zdravotní stav. Důvodem pro nepřijetí je 

Alzheimerova nemoc a zdravotní stav vyžadující specializovanou zdravotní péči. 

 
 
 
 



Graf  -  Věková struktura klientů domova pro seniory 

 
 
Domov pro seniory se člení na dva samostatné celky: domov Luna s kapacitou 11 
klientů  a domov Slunce s kapacitou 14 klientů. Na domovech jsou 2 – 3 lůžkové 
pokoje, je možné poskytnout pobytovou službu i párům. Filozofie naší péče na těchto 
domovech vychází ze základních společenských hodnot: úcta k životu, k moudrosti 
stáří, respekt k partnerství a individuální přístup.  
 

   
 
Naší velkou snahou je podpora stávajících dovedností seniorů v péči o sebe sama za 
pomoci aktivizačních činností. Této aktivizaci se plně věnují aktivizační pracovnice 
v úzké spolupráci s klíčovými pracovníky na obou domovech. Pracují s metodami 
práce se vzpomínkami, vybavování si činností při běžných aktivitách (např, pečení 
cukroví), kondiční cvičení, rozvoj jemné motoriky, apod. 



   
 
Vyhodnocení krátkodobých a dlouhodobých cílů DS: 
 
Z krátkodobých cílů pro rok 2014 se nám podařily splnit všechny. Rozšířili jsme 
kapacitu domova pro seniory na 25 osob a změnili jsme cílovou skupinu tak, 
abychom zde mohli poskytovat službu i mužům a tím tak zajistili možnost 
poskytování služby pro páry. Byly zakoupeny dvě antidekubitní matrace a nové 
koupací křeslo. 
 
Dlouhodobým cílem je snaha o vytvoření prostředí co nejbližšího domácím 
podmínkám. Toto se u nás projevuje v novém zařizování pokojů  nábytkem určeným 
pro běžné bydlení. Na pokojích vytváříme odpočinkové zóny ze sedacího nábytku 
tak, aby zde mohly seniorky jak odpočívat, tak i případně trávit svůj volný čas mimo 
organizované aktivity. I polohovací postele se snažíme do prostoru začlenit tak, aby 
nebudily dojem nemocničního prostředí.  
 

  
 
Naši senioři se běžně pohybují po domově i v jeho okolí a začleňují se do života 
obce, např. účastí na pravidelném setkání klubu seniorů v Rokytnici. V rámci 
aktivizace využívají i pomoc fyzioterapeutky, která se seniory pravidelně pracuje. Aby 
naše práce byla co nejlepší, vzdělávají se pracovníci v oblasti péče o seniory a 
v oblasti aktivizačních programů pro seniory. K dlouhodobým cílům jsme od roku 
2014 začlenili v rámci zvyšování kvality péče i vybavení pokojů signalizačním 
zařízením. 
 
 
 
 



Pro rok 2014 jsme si stanovili tyto cíle: 
 

1. Zavedení konceptu bazální stimulace 
 

2. Výměna dvou matrací za elektrické antidekubitní 
 

3. Pořízení speciálních pomůcek pro trénink paměti 

 
 

5. Aktivizační činnost 
 
Naše aktivizační činnost je rozdělena na několik částí. Každý domov v rámci své 
činnosti aktivizuje klienty přímo na domově. Všichni se tak mohou podílet na výzdobě 
domova, přípravě různého občerstvení, nácviku vystoupení, tréninku paměti a jemné 
motoriky, apod.  

   
 
 
 
V našem Domově aktivně pracuje šest speciálních aktivizačních dílen, do kterých 
chodí klienti podle svých zájmů. Dílna Dobrotína se zaměřuje na přípravu jídel a 
rukodělné práce. V rámci činnosti dílny je jednou ročně organizována soutěž 
v přípravě výrobků studené kuchyně. 
 

  
 
 
 



Dílna Pohoda svou činnost zaměřuje na muzikoterapii a nácvik nejrůznějších 
tanečních a hudebních vystoupení. 
 

  
 
Košíkářská dílna Proutek vytváří košíky, zvonky a další výrobky z peddigu, a to jak 
na výzdobu domova, tak i na prezentaci naší činnosti. 
 

  
 
Hlavní činností dílny Radost je vytváření nejrůznějších drobných předmětů z drátků, 
ať už se jedná o samostatné výrobky nebo o doplňování keramických podkladů či 
odrátkovávání sklenic a lahví. 
 

   
 
 
 



V dílně Terra vytvářejí klienti různými technikami výrobky z hlíny nebo také chystají 
základ pro doplnění do dalších dílen. 
 

   
 
Dílna Šikulína v roce 2013 přerušila výrobu svíček z důvodu dlouhodobé nemoci 
aktivizační pracovnice a zaměřila se na pletení z papíru a další papírenské techniky. 
 

  
 
Pracovnice sociálně aktivizačního úseku připravují každoročně několik velkých 
společenských akcí, na které zveme i klienty z okolních zařízení. I v roce 2013 jsme 
uspořádali Májovou zábavu, Zámecký podzim, Kateřinskou zábavu a Rozsvěcování 
vánočního stromečku.  
 

   
 
 



Tradicí se stala organizace Dne otevřených dveří – první červnovou neděli, první 
prosincovou neděli a také Den otevřených dveří v rámci Týdne sociálních služeb. 
V tomto týdnu se také v Zámeckém skleníku uskutečnila velká prezentační výstava 
naší činnosti Jsme jeden svět, kterou připravil domov Čtyřlístek. 
 

  
 

Výběr některých akcí uspořádaných v roce 2013 
Leden 
Zpívání koled se sestrou Maxmiliánou, Kabátový bál,  V říši zvířat – karneval, 
Kloboukový bál, Soutěž v kuželkách 
Únor 
Karneval domova Čtyřlístek, Valentýnská párty, Návštěva kina v Přerově, Muzeum 
Přerov, Taneční vystoupení pro důchodce v Rokytnici 
Březen 
Velikonoční výstava, Párty s čarodějnicí, Zdobení velikonočních perníčků na domově 
Kopretina, Návštěva muzea v Přerově, Výroba velikonoční výzdoby z vizovického 
těsta, Pěší výlet Kokory 
Duben 
Předmostím až do Pravěku, Turnaj v šipkách, Zahrada smyslů Olomouc, Slet 
čarodějnic, Zpívání se sestrou Maxmiliánou na domově Kopretina, Flóra Olomouc, 
Návštěva koní  Majetín, Pěší výlet Kokor, Návštěva přerovského zámku – „Tiskařský 
workshop“, Film Sedmikrásky  - kino Brodek u Přerova 
Květen  
Návštěva hradu Špilberk, Výlet do Lednice na Moravě, Májová veselice,  Výlet do 
Dluhonic u Přerova spojený s opékání kabanosu, Pěší výlet Brodek u Přerova, 
Sejdeme se na Vlachovce , Výlet Morkovice, „Veselá entomologie aneb příběhy ze 
života hmyzích kamarádů“ – Muzeum  Přerov, Film „Jedlíci aneb sto kilo lásky“ + 
autogramiáda – kino Brodek u Přerova 
Červen 
Výlet do Nového Jičína, Opékání kabanosu, Výlet do Luhačovic, Návštěva parku 
Michalov Přerov, Výlet do Lednice, Rekreace Lednice, Den otevřených dveří  
Červenec 
Zpívání se sestrou Maxmiliánou, Park Michalov, Film „Asterix a Obelix ve službách 
jejího veličenstva“ – kino Brodek u Přerova 
Srpen 
Soutěž ve skládání puzzle, Opékání kabanosu, Kreslení Tužkou – stínování 
Září 



Zámecký podzim, Rekreace ve Velkých Losinách, Film „Babovřesky“ – kino Brodek u 
Přerova, Výstava  - Kov ve městě – Lipník nad Bečvou, Zpívání s kytarou, 
Moravanka, Návštěva kina v Přerově, ZOO Olomouc, ZOO Ostrava 
Říjen 
Výlet na Tesák, Podzimní výstava ve skleníku, Podzimní koncert na housle a klávesy 
na domově Čtyřlístek, Akce Ukliďme si park, Flóra Olomouc, Drakiáda, Výstava 
plyšových medvídků – Muzeum Přerov, Film „Čtyřlístek ve službách krále“ – kino 
Brodek u Přerova, Setkání s bývalými zaměstnanci Domova 
Listopad 
Kateřinská zábava v místní sokolovně, Disco tanec – Loučení s podzimem, Pečení a 
zdobení perníčků 
Prosinec 
Vánoční Olomouc, Vánoční trhy v Přerov, Vánoční besídky jednotlivých domovů, 
Oslava Silvestra, Česko zpívá koledy – náměstí Olomouc, Den otevřených dveří + 
prodejní výstava, Rozsvěcování vánočního stromu, Mikulášská besídka 
 
 

6. Sociální činnost 
 
 

V rámci zajišťování sociální agendy a agendy individuálního plánování pracují 
v Domově tři sociální pracovnice, z nichž jedna vykonává činnost vedoucí sociálně 
aktivizačního úseku. 
V průběhu roku 2013 zajišťovaly v rámci sociální agendy zejména činnosti související 
s kontaktem na soudy a úřady, agendu příspěvku na péči a vyřizování dalších 
dokladů pro klienty (průkazky ZTP, občanské průkazy, karty sociálních systémů). 
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Grafické srovnání vyplácených příspěvků na péči podle domovů – DS 
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V roce 2013 na DOZP uzavřeli smlouvu 3 noví klienti, 3 zemřeli a jeden klient odešel 
jiného zařízení. Na domově pro seniory uzavřelo smlouvu 11 seniorů, 4 zemřeli a 
jedna seniorka ukončila smlouvu z důvodu odchodu k synovi. 
V rámci individuálního plánování sociální pracovnice aktivně pracují v týmech na 
domovech. U každého našeho klienta je stanoven minimálně jeden aktuální cíl, který 
je průběžně hodnocen.  
Sociální pracovnice také zajišťují evidenci stížností a pochval. V roce 2013 bylo 
přijato 7 písemných stížností na kvalitu služby – 6 z nich bylo řešeno ve lhůtě 15 dnů, 
jedna ve lhůtě 30 dnů. Dále je v evidenci 22 stížností na vztahy mezi klienty, které 
byly řešeny do 15-ti dnů. Ze všech  evidovaných stížností bylo 26 písemných a 3 
stížnosti byly anonymní. Potěšilo nás také 24 pochval na poskytovanou službu – 22 
na DOZP a 2 na DS. 
Naší velkou snahou je řešit problémy mezi klienty domova a jeho pracovníky. 
Snažíme se touto cestou zvyšovat kvalitu námi odvedené práce. O tom také svědčí 
výsledky anonymních průzkumů spokojenosti jak na DOZP tak i DS a v neposlední 
řadě i u personálu celého Domova. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



7. Ošetřovatelsko - zdravotní úsek 
 
Pracovníci tohoto úseku zabezpečují kvalitní poskytování zdravotní a ošetřovatelské 
péče prostřednictvím zdravotnických pracovníků a fyzioterapeuta. Odpovídají za 
poskytování bezpečné a odborné služby, která vychází ze zdravotního stavu klientů a 
potřebné míry podpory při zvládání péče o vlastní osobu. Ošetřovatelskou péči 
poskytují pracovníci nepřetržitě formou ošetřovatelského procesu. Ošetřovatelské 
úkony jsou vykazovány zdravotním pojišťovnám a je také vedena odborná 
dokumentace. Součástí každodenní práce pracovníků úseku je dodržování 
hygienických a protiepidemiologických norem a zásad racionální výživy. Lékařskou 
péči zajišťuje v Domově 2 x týdne nový praktický lékař MUDr. Marek Obrtel a další 
specialisté. 
 

   
 

 

 

8. Personální údaje 
 

Počty zaměstnanců v roce 2013 
 

Struktura zaměstnanců 
Skutečnost – fyzické 
osoby k 31.12.2013 

Průměrný přepočtený 
evidenční stav 
 1 – 12/2013 

Pracovníci v sociálních 
službách – přímá 

obslužná péče 
56 54,6 

Pracovníci v sociálních 
službách – nepedagogická 

činnost 
16 13,4 

Sociální pracovnice 4 3,2 

Zdravotničtí pracovníci 13 13 

Administrativní pracovníci 7 7,5 

Provozní pracovníci 26 27,1 

CELKEM 122 118,8 

 
 
 



 
 

Čerpání mzdových prostředků v roce 2013 
 

Prostředky na platy zaměstnanců        24.830.357 Kč 
Vyplacené náhrady v PN                                              231.712 Kč 
Mzdové náklady z příspěvku ÚP                                  127.960 Kč 
Dohoda o provedení práce            9.720 Kč  
Dohody o pracovní činnosti v rámci OP LZZ  150.483 Kč 
Vyplacené odstupné       39.924 Kč 
 
 

Vzdělávání zaměstnanců v roce 2013 
 

Datum Název vzdělávací akce 
Počet 

zaměstnanců 

22.1.2013 Sociálně-aktivizační programy pro seniory 12 

31.1.2013 Spisová a archivní služba 1 

14.2.2013 Sociálně-aktivizační programy pro seniory 12 

19.2.2013 Prevence syndromu vyhoření 14 

7.3.2013 Komunikační dovednosti 13 

12.3.2013 Základní techniky zjišťování potřeb u nekomunikujících klientů 11 

19.3.2013 Základní techniky zjišťování potřeb u nekomunikujících klientů 12 

21.3.2013 Sociálně-aktivizační programy pro seniory 13 

26.3.2013 Základní techniky zjišťování potřeb u nekomunikujících klientů 10 

4.4.2013 Rozvíjíme svou emoční inteligenci 13 

11.4.2013 Rozvíjíme svou emoční inteligenci 12 

15.4.2013 Základní zásady poskytování první pomoci 16 

18.4.2013 Rozvíjíme svou emoční inteligenci 13 

22.4.2013 Základní zásady poskytování první pomoci 12 

30.4.2013 Úvod do problematiky speciálních technik sociální práce 6 

6.5.2013 Základní zásady poskytování první pomoci 13 

13.5.2013 Základní zásady poskytování první pomoci 12 

17.5.2013 Stimulační metody 10 

27.5.2013 Příprava poskytovatele na inspekci 7 

19.6.2013 
Rozhoduji za sebe aneb problematika způsobilosti k právním 
úkonům v novém občanském zákoníku 

1 

13.9.2013 Účetnictví ÚSC a příspěvkových organizací 1 

23.9.2013 
Mzdy v kostce - vše, co potřebujete vědět o mzdách pro Vaši 
praxi 

1 

10.10.2013 Individuální plánování s využitím "Životního příběhu klienta" 4 

6.11.2013 
Pomůcky Romedic - snadnější život pro uživatele a ošetřující 
personál 

22 

15.11.2013 Zákon o sociálních službách - aktuality a praxe 2 

12.12.2013 Rozhodování s podporou 1 

16.12.2013 Individuální plánování průběhu sociální služby 1 

19.12.2013 Aktuální otázky v oblasti sociálně právní ochrany dětí 1 
 

  



Počet hodin vzdělávání dle kategorie pracovníků za rok 2013 
 
 

 
Kategorie Hodiny 

Pracovníci v sociálních službách 2 002 

Sociální pracovnice 158 

Zdravotničtí pracovníci 388 

Administrativní a provozní pracovníci 35 

SOUČET HODIN 2 583 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Organizační schéma k 31.12.2013 

Domova Na zámečku Rokytnice, p.o. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ředitelka 

1 

Vedoucí sociálně 

aktivizačního úseku 

1 

Vedoucí zdravotního 
úseku + domova Slunce 

+ domova Luna 

1 

Vedoucí domova 

 Kopretina  + 
domova Petrklíč 

1 
  

 

Vedoucí domova 

Duha + Zahradní 
domek   

1 

 

Vedoucí domova 

 Čtyřlístek   

1 

Sociální pracovnice 

2 

PSS – nepedagogická 

činnost 

6 

Všeobecná sestra 

11 

Fyzioterapeut 

1 

KOPRETINA 

PSS – přímá obslužná 

péče 

11 

KOPRETINA 

PSS – nepedagogická 

činnost 

1 

DUHA 

PSS – přímá obslužná 

péče 
11 

 

DUHA 

PSS – nepedagogická 

činnost 

1 

PSS – přímá 

obslužná péče 

13 

PSS – nepedagogická 

činnost 

2 

 

Úklízečka 

4 

SLUNCE + LUNA 

PSS – přímá 

obslužná péče 

12 

SLUNCE + LUNA 

PSS – nepedagogická 

činnost 

2 

Vedoucí 

ekonomického úseku, 

ekonom 

1 

Personální a mzdový 

účetní 

1 

Účetní 

1 

Administrativní 

pracovnice 

1 

Zásobovačka 

1 

Kuchař 

8 

PETRKLÍČ 

PSS – nepedagogická 

činnost 

1 

 

Uklízečka 

5 

 

Zahradní domek 

PSS – nepedagogická 

činnost 

1 

Vedoucí 

provozního úseku, 
správce, řidič 

1 

 

Pradlena 

5 

 

Údržbář 

2 

 

Zahradník, řidič 

1 

 

Zahradník 

1 

 



9. Projekt 
 
V období červen 2011 až květen 2013 jsme realizovali 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 byl financovaný 
z prostředků ESF a rozpočtu ČR. 
Cílem projektu bylo zvýšení a rozvoj kvality sociálních služeb poskytovaných 
klientům, a to prostřednictvím zvýšení odborných znalostí a dovedností pracovníků a 
zlepšení procesů zaměřených na plnění standardů kvality sociálních služeb a jejich 
další rozvoj. 
Do projektu byli zapojeni pracovníci v sociálních službách pracující v přímé obslužné 
péči, zajišťující základní výchovné a aktivizační služby a sociální pracovníci 
zabezpečující základní sociální agendu klientů.  
 
 

10. Investiční činnost 
 

                                                      Strojní investice 
 
V roce 2013 jsme obdrželi od zřizovatele účelové investiční příspěvky v celkové výši 
481 289  Kč na investiční akce: 

 dodávka a zabudování fasádních komínů na odvod spalin pro připojení 
spotřebičů na plynná paliva v centrální prádelně 

 elektrický kotel do stravovacího provozu 

 dva ohřívací vozíky na jídlo 

 změkčovač vody do prádelny 
 
 
 

                                     Rekonstrukce zámeckého parku 
 
Jednou ze stavebních investičních akcí financovaných z rozpočtu Olomouckého kraje  
bylo dokončení  rekonstrukce zámeckého parku v areálu Domova Na zámečku 
Rokytnice a jeho zpřístupnění veřejnosti. Investiční část projektu zahrnovala v prvním 
pololetí roku 2013 vybudování nové sítě zpevněných cest včetně plastových 
obrubníků, osazení nových laviček a odpadkových košů.      

 
      



 
Půdní vestavba – I. Etapa 

 
Uvedená stavební  investiční akce Olomouckého kraje, realizovaná firmou 
HORSTAV Olomouc, spol. s r.o.  byla dokončena v březnu 2013 a předána do naší 
správy a užívání. Půdní vestavba slouží jako zázemí pro personál (šatny, soc. 
zařízení). 

 
 
V měsíci říjnu 2013  byla Olomouckým krajem zahájena sanace krovu a stropní 
konstrukce na budově zámku. Sanace probíhá z důvodu zjištění napadení barokního 
krovu dřevokazným hmyzem a houbami. Celkové náklady na investiční akci činí 
11 841 822,- Kč včetně DPH. Termín dokončení díla  je stanoven na  30. 6. 2014. 
 
 

11. Ekonomické údaje 
 

Plnění závazných ukazatelů 
 

 
*) Uvedené přečerpání limitu mzdových prostředků o 127 444 Kč činí čerpání 
příspěvku z úřadu práce na mzdy a vyúčtování mzdových nákladů projektu v rámci 
OP LZZ. 
*) Skutečné účetní odpisy za rok 2013 činily 1 129 994 Kč. Vratka nedočerpaného  
příspěvku na provoz – odpisy ve výši 2 403 Kč byla vrácena na účet zřizovatele. 

 
                                  

Závazný ukazatel      Schválený v Kč        Upravený v Kč     Skutečnost v Kč 

           Limit 
mzdových prostředků 

25 104 000 25 031 000 25 158 444 *)      

Příspěvek 
na provoz - odpisy 

           2 415 000            1 132 397         1 129 994  *) 

Odvody 
z investičního fondu 

(odpisy) 
           1 811 000               849 048             849 048 

Výsledek 
hospodaření 

vyrovnané 
hospodaření 

vyrovnané 
hospodaření 

              42 974   



                                       Zdroje financování v roce 2013 
 

Vlastní zdroje 53,27% 

Dotace MPSV 22,92% 

Neinvestiční příspěvky - zřizovatel 20,74% 

Dotace na projekt v rámci OPLZZ 1,56% 

Finanční dary 1,14% 

Příspěvek z ÚP 0,34% 

Příspěvek z Obce Rokytnice 0,03% 

 
 
 

 
 
 
 
                                                     Stavy fondů v Kč 
 

Název fondu Stav k 1. 1. 2013 Stav k  31. 12. 2013 

Fond odměn 39 507,00 39 507,00 

FKSP          26 472,74          35 262,74 

Fond rezervní tvořený ze zlepšeného VH          33 199,77          72 813,93 

Fond rezervní z ostatních titulů          41 083,10          29 870,10 

Investiční fond          21 067,51        350 394,71 

 
 
 
 
 
 
 



                                             Údaje z Výkazu zisku a ztráty 
 
 
Celkové výnosy roku 2013                                                                50 951 579,75 Kč 
z  toho:       příjmy od klientů                                                             13 714 073,00 Kč 
                   příspěvek na péči                                                           11 353 380,00 Kč 
                   úhrady od zdravotních pojišťoven                                    1 318 044,36 Kč 
                   ostatní příjmy                                                                       555 415,00 Kč 
                   výnosy z pronájmu                                                                   3 743,00 Kč 
                   výnosy z prodeje DHM                                                           51 000,00 Kč 
                   čerpání fondů                                                                       570 395,00 Kč 
                   ostatní výnosy z činnosti                                                      165 051,09 Kč 
                   dotace MPSV                                                                  11 676 700,00 Kč 
                   příspěvek na provoz od zřizovatele                                   9 435 000,00 Kč 
                   příspěvek na provoz – odpisy od zřizovatele                    1 129 994,00 Kč 
                   dotace z ÚP                                                                          173 255,00 Kč 
                   dotace na financování nákladů projektu (OP LZZ)       789 374,20 Kč 
                   příspěvek z Obce Rokytnice                                                  16 000,00 Kč 
                   transferový podíl odpisy                                                              155,10 Kč   
 
 
 
Celkové náklady roku 2013                                                                50 908 605,97 Kč 
z  toho:       spotřeba materiálu                                                             7 091 022,13 Kč 
                   spotřeba energií                                                                3 259 672,10 Kč 
                   opravy a udržování                                                            1 232 437,44 Kč 
                   cestovné                                                                                 11 390,00 Kč 
                   náklady na reprezentaci                                                           5 772,00 Kč 
                   ostatní služby                                                                    1 315 779,28 Kč 
                   mzdové náklady                                                              25 390 156,00 Kč 
                   zákonné sociální pojištění                                                 8 546 368,00 Kč 
                   jiné sociální pojištění                                                            103 444,00 Kč 
                   zákonné sociální náklady                                                     898 936,31 Kč 
                   náklady z drobného dlouhodobého majetku                     1 754 777,71 Kč 
                   aktivace oběžného majetku                                                 -   1 280,00 Kč 
                   tvorba a zúčtování opravných položek                                -    2 043,00 Kč 
                   tvorba fondů                                                                           48 381,20 Kč 
                   daně a poplatky                                                                      14 257,00 Kč 
                   odpisy dlouhodobého majetku                                          1 129 994,00 Kč 
                   ostatní náklady z činnosti                                                     109 541,80 Kč 
 
 
 
Výsledek hospodaření za rok 2013                                                           42 973,78 Kč 
 
 
 
 
 
 



                                    Údaje z Rozvahy příspěvkové organizace 
 
 

                         k 1.1.2013               k   31.12.2013 
Celková aktiva                                              43 350 591,07 Kč         57 985 893,29 Kč                                             
z  toho:     stavby                                          28 579 591,19 Kč          44 216 937,30 Kč 
                 pozemky                                           148 497,80 Kč               148 497,80 Kč        
                 kulturní předměty                                10 500,00 Kč                11 500,00 Kč 
                 movitý majetek                               5 095 857,27 Kč           4 851 203,27 Kč 
                 nedokončený hmotný majetek            60 000,00 Kč                         0,00 Kč     
                 zásoby                                               481 988,24 Kč              463 971,03 Kč 
                 pohledávky                                     2 473 524,75 Kč              571 201,22 Kč 
                 finanční majetek                             6 500 631,82 Kč           7 722 582,67 Kč 
 
 
 
Celková pasíva                                                 43 350 591,07 Kč     57 985 893,29 Kč 
z  toho:    jmění účetní jednotky                        34 376 727,32 Kč     49 709 456,33 Kč 
                fondy účetní jednotky                             161 330,12 Kč          527 848,48 Kč 
                výsledek hospodaření                              39 614,16 Kč            42 973,78 Kč 
                krátkodobé závazky                            6 496 264,12 Kč       7 500 622,70 Kč 
                dlouhodobé závazky                           2 068 255,35 Kč                     0,00 Kč 
                ostatní (přechodné a dohadné účty)      208 400,00 Kč          204 992,00 Kč 
 
 
 
                                                12. Kontrolní činnost 
 
 

Finanční kontrola v organizaci 
 

Finanční kontrola za rok 2013 byla v Domově vykonána v souladu s vyhláškou č. 
416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve 
veřejné správě. Řídící kontrola k zabezpečení hospodárného, efektivního a účelného 
hospodaření s přidělenými veřejnými prostředky byla provedena v souladu s vnitřním 
předpisem Domova. 

 
FinAudit s.r.o. 

 
V souvislosti s vyúčtováním dotace poskytnuté z MPSV vykonává  každoročně 
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. 

 
 

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje 
 

Dne 18. 9. 2013  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, zákonem č. 309/2006 



Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vyhlášky č. 
137/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a 
provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v platném znění. 
Dne 20.11. 2013 byla provedena kontrola Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého 
kraje. Kontrola byla zaměřena na dodržování vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování 
proti infekčním nemocem, v platném znění. 
Dne 18.12. 2013 byla provedena kontrola Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého 
kraje. Kontrola byla zaměřena na dodržování obecných zásad a požadavků 
potravinového práva dle Nařízení evropského parlamentu a Rady (ES). 
 
 
 
                               Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci 
 
Ve dnech 5.2. – 7. 2. 2013 byla Úřadem práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci  
v souladu s ustanoveními §  97 až § 99 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách  provedena hloubková inspekce kvality sociálních služeb poskytované 
služby: domov pro osoby se zdravotním postižením.  
 
 
                                Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR  
 
Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, Regionální pobočkou Ostrava, klientským 
pracovištěm Přerov byla dne 16. 5. 2013 provedena kontrola plateb pojistného na 
všeobecné zdravotní pojištění a dodržování oznamovací  povinnosti plátce 
pojistného.  
 
                               Okresní správa sociálního zabezpečení Přerov                      
 
Okresní správou sociálního zabezpečení Přerov byla provedena kontrola ve dnech 
23. 5. a 24. 5. 2013. Předmětem kontroly bylo plnění povinností v nemocenském 
pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti                  
          
 
                                Finanční úřad pro Olomoucký kraj 
 
Finančním úřadem pro Olomoucký kraj, pracovištěm Přerov byla dne 13. 11. 2013 

zahájena kontrola plnění podmínek vyplývajících z Rozhodnutí o poskytnutí 

neinvestiční dotace z kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu na rok 2010  a 

z Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313-MPSV státního 

rozpočtu na rok 2011. Kontrola byla zaměřena na dodržování pravidel  pro čerpání a 

finanční vypořádání poskytnuté dotace na rok 2010 a 2011. 

 
                             Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
 
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Odborem implementace fondů EU byla 

dne 13. 6. 2013 provedena kontrola projektu „S vyšší kvalitou pro budoucnost“ 



financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 

Kontrola byla zaměřená na ověření, že projektové aktivity probíhaly v souladu se 

schváleným projektem, požadované prostředky byly skutečně vynaloženy a byl 

zajištěn soulad se souvisejícími vnitrostátními pravidly a pravidly programu. 

 

Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v Praze, odborem sociálních služeb a 

sociální práce byla dne 9. 9. 2013 ukončena následná kontrola finančního 

hospodaření s dotací ze státního rozpočtu na základě Rozhodnutí o poskytnutí 

neinvestiční dotace z kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu na rok 2011.  

Všechny zmiňované instituce při kontrolách neshledaly žádné závažné nedostatky. 
 
 
                                             13. Sponzorské dary 

 
V roce 2013 se nám podařilo získat prostředky od sponzorů, a to formou věcných a 
finančních darů  na organizaci  volnočasových aktivit uživatelů a na úhradu 
provozních nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb. 
Současně jsme ve spolupráci s opatrovnickým soudem v Přerově uzavřeli darovací 
smlouvy s opatrovníky na plnou doúhradu poskytované služby z úspor klientů. 
 
Seznam našich sponzorů: 
 
Dicona a. s., Praha 
Dentimed s. r. o., Náchod 
Agentom Alfa s. r. o., Praha 
Františka Šebestová, Rokytnice 
Libuše Dorrichová, Brodek u Přerova 
Helena Kwiecinská, Dolní Lutyně 
Blažena Horáková, Luká, Olomouc 
Marcela Šomanová, Přerov 
Lékárna U Zlatého mamuta, Přerov-Předmostí 
COMPO Praha, Martin Zach 
Martek Medical a.s., Prostějov 
Božena Lavičková, Zlaté Hory 
Jiří Mánek, Těchov 
Gastro instant, spol. s r.o., Kouřim 
Ergona Opava s.r.o., Ing. Miroslav Bokiš 
Promedica Praha Group, a.s. 
 
 
Ještě jednou děkujeme. 


