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1. ÚVOD 
 
Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2012 byla zpracována na základě 

zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací zřízených 

Olomouckým krajem.  

 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 

 

Název organizace:            Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace     

Sídlo organizace:              Školní 104, 790 70 Javorník 

Statutární zástupce:          Ing. Jitka Richterová, zástupce ředitele 

IČO organizace:                75004101 

Zřizovatel:                         Olomoucký kraj 

Adresa zřizovatele:           Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 

     

 

                                                       K o n t a k t y  

 

  Pracovní pozice      telefon                                            e-mail 

zástupce ředitele 
584 440 330 
725 933 591 

Ing. Jitka Richterová 
domov.jav@tiscali.cz 

ekonom  584 440 215 
Květuše Danielová 
dd.jav@tiscali.cz 

mzdová účetní 584 440 330 
Ing. Jitka Richterová 
domov.jav@tiscali.cz 

vedoucí sociálně 
ošetřovatelského úseku  

584 440 297 
725 933 593 

Soňa Hurtajová  
sona.hurtajova@seznam.cz 

sociální pracovnice 
584 440 306 
725 933 594 

Bc. Jaromíra Velikovská, DiS. 
dd.socialni@seznam.cz 

provozář – vedoucí úseku 
584 440 306 
725 933 595 

Miluše Husovská 
dd.husovska@seznam.cz 

zásobovač 584 440 306 
Jarmila Jarošová 
dd.jarosova@seznam.cz 

 

                                      www.domovduchodcu.jesenicko/com 
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3. PREZENTACE ZAŘÍZENÍ 

 
Domov pro seniory Javorník, p. o., je umístěn ve dvou budovách, v hlavní budově  

v ulici Školní, č. p. 104 a vedlejší - v  administrativní budově v ulici Svatopluka 

Čecha, 45. Kapacita zařízení je 50 míst. K 31.12.2012 bylo umístěno 21 mužů a 29 

žen.   

V přízemí hlavní budovy se nalézá prádelna, kuchyně, společenská místnost, 

centrální jídelna, kanceláře a další provozní prostory (denní místnosti, čajové 

kuchyňky, ošetřovna, sociální zařízení). V druhém a třetím nadzemním podlaží jsou 

umístěny pokoje klientů. Z 19 pokojů je 9 dvoulůžkových, 8 třílůžkových a 2 

čtyřlůžkové pokoje.  

Administrativní budova je vzdálena od hlavní cca 100 m. Patří k ní ovocná zahrada, 

skleníky a hospodářská přístavba.  

 

V předchozím období docházelo k průběžnému zlepšování technického stavu budov 

a modernizaci pracovního prostředí. Opravy a stavební činnosti byly zaměřeny 

především na vylepšení bydlení uživatelů, na zmodernizování pracovního prostředí  

a zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany.  Byla provedena rekonstrukce 

plynové kotelny, instalována požární signalizace, zabudovány požární hydranty, 

pořízeno dorozumívací zařízení - klient – pracovník, aj.. Podařilo se uskutečnit 

rekonstrukci osobního výtahu, rekonstrukci a modernizaci stravovacího provozu, 

vybudovat nová hygienická zázemí a provést stavební úpravy ubytovacích prostorů 

(velké sedmi lůžkové pokoje byly rozděleny sádrokartonovými příčkami, čímž vznikly 

pokoje menší - dvoulůžkové a  třílůžkové).  Byl také bezbariérově upraven areál  

před budovou, kde vznikl okrasný parčík s odpočívadly. V roce 2012 byla dokončena 

výstavba evakuačního a nákladního výtahu, což umožňuje snadný pohyb zejména 

imobilních uživatelů. 

 
  
Poslání  
 
Posláním organizace je poskytovat klientům podle individuálních potřeb pomoc  

při dosahování osobních cílů a zajistit prostřednictvím pobytové sociální služby 

bezpečné zázemí a důstojné podmínky k prožití spokojeného stáří.  
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Cílová skupina 

Cílovou skupinu tvoří osoby:  

• osoby s chronickým onemocněním  

• osoby s jiným zdravotním postižením  

 
Věková struktura: 
 
•  Mladší senioři (60 – 80 let) 

• Starší senioři  (80 a více let) 

Do okruhu těchto osob je zahrnuto několik uživatelů nespadajících do cílové skupiny, 

kteří  byli v zařízení umístěni před účinností zákona 108/2006 Sb. o  sociálních 

službách.  

 
Přehled o pobytu uživatelů v zařízení za rok 2012 je uveden v tabulce č. 3. 
 
 
Cíle     
 
Cílem poskytované služby bylo podporovat podle individuálních potřeb soběstačnost 

a aktivní způsob života uživatelů.  

 

Podpůrné aktivity směřovaly k naplňování stanoveného cíle tímto způsobem: 

-   Činnost pracovníků byla orientována na rozvoj koordinačních schopností,               

na zlepšení funkce pohybového aparátu, na posílení psychických a fyzický 

schopností   uživatelů 

-        Uživatelům byla poskytována podpora při aktivizačních činnostech – zájmových      

a volnočasových aktivitách  

-    Byly prováděny a zajišťovány socioterapeutické činnosti (prvky ergoterapie, 

aromaterapie, muzikoterapie, arteterapie, canisterapie aj.) 

 
Cíle materiální   
 
Cíle materiální se týkaly vytvoření bezpečného zázemí a důstojných podmínek       

pro uživatele. V roce 2012 se podařilo zakoupit 1 transportní vozík, 1 elektrické 

sprchové křeslo, byl zakoupen plynový zahradní gril aj.. V I. pololetí byla dokončena 

výstavba evakuačního a nákladního výtahu.  

Pro stravovací provoz byl pořízen robot zn. KENWOOD. 
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Bylo  zmodernizováno pracovní prostředí - nově vytvořena odpočinková místnost   

pro pracovníky v sociálních službách. 

Dále byly provedeny nezbytné opravy a údržba hlavní budovy (oprava soklů               

a omítek, nátěry střechy, malování, oprava ústředního topení). 

 

V dalším období plánujeme: 

vybudovat:  

• prosklené zádveří před hlavním vstupem do budovy včetně výměny dveří 

(dveře jsou vystaveny povětrnostním vlivům, zatéká jimi a uniká teplo 

z budovy) 

   pořídit:    

• průmyslovou sušičku 

   provést:   

• rekonstrukce elektroinstalace a elektrorozvodů 

• rekonstrukce rozvodů tepla a ústředního vytápění 

• zateplení budovy vč. výměny oken a vnějších omítek  

• rekonstrukci prádelenského provozu (křížení cesty transportu čistého                

a špinavého prádla, potřeba přístavby krčku) 

 

Vize: 

• Zbudovat půdní vestavbu se záměrem vytvořit potřebné prostory                   

pro skladovací, společenské a další účely 
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4. POSKYTOVANÉ SLUŽBY  

Poskytování sociální služby se řídí zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb., 

jeho prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. a Standardy kvality v sociálních službách. 

Sociální služba zaměřena na poskytnutí ubytování, stravy, pomoci při zvládání 

běžných úkonů péče o vlastní osobu, poskytování pomoci při osobní hygieně, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zahrnuje sociálně 

terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných 

zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Tyto činnosti zajišťujeme nepřetržitě. 

Ubytování uživatel ů  - bylo zajištěno ve dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích. 

Stravování - celodenní příprava stravy včetně stravy dietní – tři hlavní jídla, dvě 

vedlejší  

Zdravotn ě a ošet řovatelská pé če - prováděna na základě indikace lékaře vlastními 

odbornými pracovníky (zdravotními sestrami) 

Přímá - sociáln ě obslužná pé če - poskytována podle individuálních potřeb uživatelů 

– pomoc či podpora při stravování, hygieně, mobilitě, při obstarávání osobních 

záležitostí, při zprostředkování kontaktů se společenským prostředím, při využívání 

služeb veřejnosti,  při  uplatňování práv a oprávněných zájmů a dalších činnostech. 

Fyzioterapie  -  nácvik běžných sebeobslužných činností, skupinové i individuální 

cvičení, klasické masáže, používání terapeutických přístrojů -  soluxu,  bioterapie,  

hydroterapie,  magnetoterapie aj.. 

Socioterapeutické činnosti  – prvky muzikoterapie, arteterapie, aromaterapie, 

ergoterapie, trénování paměti, canisterapie 

Aktiviza ční a zájmové činnosti  - pro uživatele byly pořádány aktivizační a zájmové 

činnosti, kterých se podle individuálních zájmů mohli zúčastnit. Jednalo se o tyto 

akce: . 

- 1x týdně akce Kavárnička (posezení při kávě a písničkách s doprovodem 

harmoniky a kytary) 

- 1x týdně Tvořivá dílna - (malování, kreslení, modelování, vystřihování s klienty, 

ruční práce) 

-  1x týdně společenské hry nebo procvičování paměti 

-  1x týdně bohoslužby  

-  1x týdně modlitební společenství 

-  1x měsíčně akce Vaření pro radost (vaření s klienty) 
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Uživatelé  se  zapojili i do dalších zájmových činností (společenské hry, luštění 

křížovek a účast v  křížovkářských soutěžích, čtenářský kroužek, společné oslavy 

narozenin klientů, sportovní hry, zábavy, Kácení máje, přednášky aj.).  

Každý pracovní den probíhá skupinové a individuální cvičení.  

Při aktivizaci uživatelů využíváme místních zařízení a spolků. Spolupracujeme se 

základní školou, uměleckou školou, kulturním domem, klubem invalidů a důchodců. 

Snažíme se uživatelům umožnit a zapojit do přípravy dodržování tradic a svátků 

např. masopust, velikonoční výzdoba, stavění máje aj.. 

V rámci ergoterapie se někteří účastnili prací na zahradě, zapojili se do vyhrabování 

trávy, vysadili květiny a převzali starost o ně. 

 

Mimo plánované týdenní akce jsme uspořádali: 

 

Datum Název akce 
21.02. Masopustní veselí 
06.03. Oslava Mezinárodního dne žen  
16.03. Vernisáž pana Vladimíra Pšeníčka v Městském kulturním 

domě  
19.03. Pletení velikonočních pomlázek 
26.03. Přednáška o kompenzačních pomůckách 
02.04. Pečení velikonočního cukroví 
16.04.  Soutěžní odpoledne bingo 
30.04.  Postavení májky 
14.05. Vystoupení dětí z MŠ Javorník ke Dni matek 
31.05. Kácení máje s opékaním 
02.06. Dny Javornicka – zahrada Dittersova domu 
04.06. Vystoupení dětí ze ZUŠ Javorník 
12.06. Sportovní odpoledne – minigolf v DPS sv. Františka 

Javorník 
20.06. Gulášení v Prostějově 
28.06. Den otevřených dveří – vystoupení uživatelů 
25.07. Procházka do města 
28.07. Výlet do Faunaparku Lipová lázně  
06.08. Návštěva výstavy v Kulturním domě v Javorníku 
08.08. Procházka do okolí 
16.08. Výlet na Travnou 
11.09. Návštěva Dne otevřených dveří v DD Kobylá 
12.09. Výstava kompenzačních pomůcek v Jeseníku 
20.09. Výlet – návštěva Jeskyně na Pomezí 
26.09. Návštěva Dne otevřených dveří v DPS sv. Františka 

Javorník 
27.09. Návštěva Dne otevřených dveří sv. Hedviky Vidnava 
27.09. Sportovní hry v DD Kobylá nad Vidnavkou 
05.10. Vycházka s klienty – sběr podzimních plodů 
05.10. Cestopisná přednáška v Kulturním domě v Javorníku 

„Královské Maroko“  
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19.10. Vernisáž výstavy v Městském kulturním středisku Javorník 
„Javorničtí  výtvarní nadšenci – Javyna“ 

09.11. „Donští kozáci“ – pravoslavné písně v kostele          
 Největší Trojice v Javorníku 

20.11. Den seniorů – v 10hod hudební produkce p. Švábka, 
Skupinová canisterapie 

20.12. Předvánoční koncert – vystoupení dětí ze ZUŠ Javorník 
21.12. Adventní koncert – vystoupení skupiny Darshan   
24.12. Štědrý den – předávání vánočních dárků  

 
 
 
Úhrada za poskytované služby   
 
Úhrada za ubytování, stravování, úkony péče a další činnosti byla stanovena 

v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění (viz. 

tabulka č. 1) 

 

Tabulka č. 1: Výše úhrady za poskytované služby v roce 2012  
 

Pokoj pro Ubytování za 
den 

Celodenní 
za den 

Úhrada 
za den 

1 uživatele 180,- Kč 150,- Kč 330,- Kč 

2 uživatele 170,- Kč 150,- Kč 320,- Kč 

3 a více uživatele 160,- Kč 150,- Kč 310,- Kč 

 

Plnou úhradu za poskytované služby zaplatilo v roce 2012 z  50-ti  jen 14 uživatelů.   

Ostatní uživatelé vzhledem k nízkým příjmům (důchodům) zaplatili za poskytované 

služby sníženou úhradu.  

Ve sledovaném období bylo 13 uživatelů hospitalizováno ve zdravotních zařízení 

celkem - 251 dnů za rok a 10 uživatelů pobývalo mimo zařízení - 62 dnů za rok. 

Těmto uživatelům byly vráceny finanční prostředky za neposkytované služby ve výši 

105 603, -Kč. 

Součástí plateb za služby byly příspěvky na  péči  přiznané uživatelům podle  §  73,  

odst. 4, zákona  č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů.  Příspěvek na péči pobíralo ke konci sledovaného období celkem 43 

uživatelů  (viz. tabulka č. 2).  
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Tabulka č. 2: Stupeň závislosti na pomoci  
 

Stupeň závislosti na pomoci Příspěvek na 
péči   

Počet 
uživatel ů 

I.stupeň      lehká závislost      800,- Kč   9 

II.stupeň      středně těžká závislost   4 000,- Kč  15 

III.stupeň      těžká závislost    8 000,- Kč  12 

IV.stupeň      úplná závislost 12 000,- Kč    8 
 
 

 
Tabulka č. 3: Přehled o pobytu uživatel ů za rok 2012  
 

Druh pohybu         Počet klientů 

Kapacita  50 

Obložnost v roce 2012 98,42 % 

Skutečný stav uživatelů k  31. 12. 2011 49 

Počet uživatelů vyžadující zvýšenou ošetřovatelskou péči 20 

Počet přijatých uživatelů 16 

Počet uživatelů, kteří ukončili pobyt v zařízení 1 

Počet uživatelů, kteří během roku zemřeli 15 

Průměrný věk uživatelů 
 

76,3 
 

Věková struktura uživatelů:                          27 - 65 let  
                                                                     66 - 85 let 
                                                                    nad  85 let 

11 
24 
14 
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5. PERSONÁLNÍ  ZAJIŠT ĚNÍ  

Nepřetržitý provoz zařízení  zajišťovalo celkem 36 zaměstnanců (33 stálých,  2 

zaměstnanci z ÚP v rámci veřejně prospěšných prací a 1 zaměstnanec byl přijat         

na výpomoc při úklidu).   

Do přímé péče  o klienty bylo zařazeno celkem 22 pracovníků (5 všeobecné 

zdravotní sestry, 1 fyzioterapeut, 14 pracovníků v sociálních službách, 2 sociální 

pracovníci). Ostatních 15 zaměstnanců zabezpečovalo hospodářsko-správní provoz.  

 

V průběhu roku 2012 byli 3 zaměstnanci přijati na základě smlouvy o organizaci          

a výkonu veřejné služby, vykonávali pomocné práce v ústavní zahradě a úklidové 

práce v zařízení.  

Pravidelně chodili za našimi uživateli 3 dobrovolníci z řad občanů města (modlitební 

společenství, hraní na harmoniku s písničkami). 

 

Organiza ční členění pracovník ů  

Management - prováděl aktivity v rozhodovacím procesu v souladu s organizačním 

řádem, zásadami řízení, nařízeními zřizovatele, obecně závaznými předpisy              

a odbornými požadavky na zjištění kvality sociálních služeb.  

Personální zajištění: ředitelka 

Ekonomický a  administrativn ě   správní úsek  - zpracovával ekonomickou 

agendu, finanční a mzdové účetnictví, evidenci,  inventarizaci, převody majetku, 

personální agendu, pokladní a statistickou agendu,  spisovou a archivní službu. 

Personální zajištění: ekonomka, mzdová účetní 

Sociáln ě ošet řovatelský úsek  - prováděl ošetřovatelskou a rehabilitační péči, 

obslužnou činnost, individuální a kolektivní aktivity, terapie v oblasti uspokojování 

společenských a sociálně psychologických potřeb uživatelů. 

Personální zajištění: 6 odborných pracovníků (5 všeobecných sester, 1 fyzioterapeut, 

14 pracovníků v sociálních službách  

Sociální úsek  - zajišťoval agendu příjmu a ukončení pobytů uživatelů, agendu úhrad 

za služby, poskytoval základní sociální poradenství, pomoc a podporu při řešení 

osobních záležitostí uživatelů, vykonával dohled nad obhospodařováním finančních 

prostředků uživatelů a dbal o naplňování standardů kvality sociálních služeb.    

Personální zajištění:  2 sociální pracovníci  
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Provozn ě technický úsek - zabezpečoval provoz prádelny, provoz úklidu, 

stravovací provoz, zásobování a skladování materiálu,  údržbu a opravy materiálně 

technického vybavení.  

Personální zajištění: provozář, 4 uklízečky, 4 kuchaři, údržbář, zásobovač, pradlena  

 

 

Graf č. 1: Personální struktura 
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Tabulka č. 4: Přehled o platovém za řazení a vyplácených  platech 
  

Pracovní pozice Průměrná platová t řída Počet  pracovník ů k 31.12.2012 

 
 

v tis. K č 
Pracovníci  v sociálních 
službách   5,2 12 

 
2 648,1 

Sociální pracovník  9 2 
 

531,8 

Fyzioterapeut 9 1 
 

274,3 

Všeobecné sestry  10 5 
 

1 328,1 
Hospodářsko správní a 
provozní zaměstnanci  9,4 4 

 
1 591,6 

Zaměstnanci převážně 
manuálně pracující 4,7 10 

 
1 960,1 

Zaměstnanci  celkem          7,88 34 
 

8 334,0 
 
 
 

Porady zam ěstnanc ů  
 
Porady zaměstnanců se uskutečňovaly na základě plánu porad každý měsíc, porady 

vedoucích pracovníků jedenkrát týdně a denně malé porady (schůzky) pracovníků 

jednotlivých provozů. Probíhaly také porady klíčových pracovníků.   

 
Vzdělávání zam ěstnanc ů   
 
Vzdělávání zaměstnanců probíhalo v souladu se vzdělávacím plánem organizace.  
 

Přehled vzd ělávacích program ů: 
 
Seminář: 13.01.2012 – Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení – 

mzdová účetní 

Seminář: 14.02.2012 – Vykazování zdravotní péče zdravotním pojišťovnám – 

vedoucí soc. oš. úseku 

Nástavbový kurz: 22.02.2012 – Bazální stimulace – 1 pracovník v soc. službách 

Seminář: 27.03.2012 – Velká novela ZP – mzdová účetní 

Školení: 03.04.2012 – BOZP a PO – všichni zaměstnanci 

Seminář: 18.04.2012 – Úvod do aktivizačních metod pro seniory - vedoucí soc. oš. 

úseku 

Vzdělávací program: 19.04.2012 – Zásady poskytování sociálních služeb, první 

pomoc a ošetřovatelská péče se zaměřením na osoby se zdravotním postižením       
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a seniory v zařízeních sociálních služeb – ředitelka, fyzioterapeut, 2 sociální 

pracovníci, 9 pracovníků v soc. službách, 4 zdravotní sestry 

Seminář: 17.05.2012 – Metody a kritéria hodnocení zaměstnanců - vedoucí soc. oš. 

úseku 

Seminář: 24.05.2012 – Příprava na inspekci sociálních služeb – ředitelka, mzdová 

účetní, vedoucí soc. oš. úseku, 2 sociální pracovníci, 5 pracovníků v soc. službách 

Seminář: 02.08.2012 - Dávky pro osoby se zdravotním postižením – zákon                

č. 329/2011 Sb. -  soc. pracovnice 

Školení: 13.09.2012 – Metodika Odpisování majetku pro příspěvkové organizace - 

ekonomka 

Seminář: 21.09.2012 - Kvalita v sociálních službách a ochrana práv uživatelů – 

vedoucí soc.oš. úseku 

Seminář: 04.10.2012 - Právní předpisy jejich změny v oblasti BOZP – zástupce 

ředitele 

Školení: 16.10.2012 - Spisová služba – zástupce ředitele, ekonomka 

Akreditovaný vzdělávací program: 27.10.2012 - Asertivita, její přednosti a limity 

v komunikaci – 5 pracovníků v soc. službách 

Akreditovaný vzdělávací program: 28.10.2012 - Komunikace s nemocnými                

a zdravotně postiženými – 4 pracovníci v soc. službách, 2 soc. pracovníci, zástupce 

ředitele 

Seminář: 09.11.2012 - Změny a základní problémy v pracovním právu v roce 2012 – 

zástupce ředitele 

Odborná stáž: 13.11. a 15.11.2012 - Domov pokojného stáří sv. Františka 

v Javorníku – 3 pracovníci v soc. službách 

Seminář: 15.11.2012 - Umíš si představit svého protivníka? – vedoucí soc. oš. úseku 

 

Odborné semináře pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky 

probíhaly v našem zařízení 1 x týdně. 

Aktivně jsme se zapojili a zúčastnili pracovních schůzek pracovní skupiny senioři 

KPSS Jesenicko v počtu 2 zaměstnanců (zástupce ředitele, sociální pracovnice). 

 

 

 

 



 15 

Supervizní činnost za rok 2012   
 
V roce 2012 byla zajišťována skupinová supervizní činnost supervizorem Dr. Lenkou 

Turkovou.  Projednávána témata se většinou týkala klientů. 

 

Přehled uskute čněných supervizích činností: 
 
 23.04.  - Jak pracovat s klientem, který často „zvoní“ na pracovníky přímé péče -  

               12 pracovníků 

 25.06.  - Jak postupovat v případě klienta, který nedodržuje pravidla slušného   

                chování vůči ostatním klientům - 7 pracovníků 

 05.11.  - Jak jednat s klient, který je vůči personálu „vulgární“ - 8 pracovníků 
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7. HOSPODAŘENÍ ORGANIZCE   

Organizace hospodařila v roce 2012 s celkovým objemem finančních prostředků     

ve výši 15 752 tis.Kč.  Státní dotace z MPSV  byla poskytnuta ve výši 3 281 tis.Kč,        

tj.  20,8 % z celkového objemu finančních prostředků. 

Příspěvek na provoz od zřizovatele tvořil 23,5 % a byl poskytnut ve výši 3 716 tis.Kč 

Podrobný přehled o celkovém hospodaření organizace udávají tabulky. 

                          

Tabulka č. 5: Výnosy organizace 

 

Výnosy  byly tvořeny : 

     -     úhradami za služby od uživatelů ……….…………           4 629  tis.Kč  

- příspěvky na péči…………………………….……..            3 634  tis.Kč 

- úhradami od zdravotních pojišťoven………….…..               204  tis.Kč    

- dotaci od zřizovatele …………..…………………...           3 716  tis.Kč 

- dotaci ze státního rozpočtu MPSV………..…….…           3 281  tis.Kč 

- dotace od Města Javorník                                                        2  tis.Kč 

- ostatní výnosy /úroky,strava zaměstnanců apod./               233  tis.Kč 

- ostatní státní rozpočet – úřad práce                                      32  tis.Kč 

- ostatní výnosy z činností                                                       22  tis.Kč 

Výnosy   celkem  ……………………………………………       15 753  tis. K č 

 

 

Tabulka č. 6: Náklady organizace 

 

Náklady  byly vynaloženy : 

- spotřeba materiálu………………………………………       2  060  tis. Kč 

(nákup potravin, DDHM,  drogistické zboží, dezinf.prostředky) 

- spotřeba energie………………………………………..            944  tis. Kč 

( plyn, el.energie, vodné a stočné) 

      -    opravy a udržování ……………………………………            193 tis. Kč 

      -     cestovní náklady   ……………………………………                5  tis.Kč 

      -     ostatní služby nevýrobní povahy ……………………           664  tis. Kč                                                                                    

           (revize, odvoz infekčního a separovaného odpadu,  

             praní  prádla,  telekom.  a poštovní poplatky)                                 

-  mzdové náklady………………………………….….…        8 414  tis. Kč 

-  zákonné sociální pojištění…………………….………        2  834  tis. Kč 
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-  jiné sociální náklady…….………………………….…             206  tis. Kč 

-  odpisy …………………………….…………………....             373  tis. Kč 

-  náklady z DDHM……………………………………….               48  tis.Kč 

- ostatní náklady z činnosti………………………………               11  tis.Kč 

 

Náklady celkem   ………………………………………………       15 752  tis. K č 

 

 
Zisk  organizace za rok 2012  činil  842,58 Kč. 

 
Pohledávky   ve výši 68 tis. Kč se týkaly úhrad za poskytované služby, úhrad           

za zdravotní výkony od zdravotních pojišťoven , stravy zaměstnanců, půjček z FKSP. 

Závazky  organizace tvořily mzdy a zákonné odvody z mezd ve výši 1.269 tis.Kč, 

vratky za pobyt uživatelů mimo zařízení  a závazky k dodavatelům. 

Dary – Martek Medical a.s.Prostějov poskytl organizaci věcné dary : končetinový 

magneciser  ve výši 7.280,-Kč a 12ks polštářů MEDICO za 3.960,-Kč 

 

Tabulka č. 7: Hospoda ření s fondy         

 
Tvorba fond ů 

 
 v tis. K č 

Fond kulturních a sociálních potřeb  
(převedením  1% z mezd   zaměstnanců,  splátky půjček) 

  168,80 

Fond rezervní (příděl ze zlepšeného VH)            7,97 

Fond odměn            48,60 

Fond reprodukce( + odpisy dlouhodobého majetku, investiční 
dotace z rozpočtu KÚ)                 

       516,77 

Čerpání fond ů  
 

Fond kulturních a sociálních potřeb z toho:          139,78 

                                     -  příspěvky na  stravu zaměstnanců                                                                        72,98 
                                     -  odměny k životnímu jubileu                                                                       3,00 

                                     -  příspěvky na penzijní připoj.                                                       63,80 

                                     -  sociální výpomoci                                                                  0,00 

Fond odměn             0,00 
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Fond rezervní                           0,00 

Fond investiční            -  odvod PO KÚ, pořízení DHM         382,00 

 

 

Tabulka č. 8:  Opravy a údržba              

 

Druh oprav v tis. K č 

Oprava soklů a omítek               36,9 

Oprava ústředního topení               15,5 

Nátěr střechy hl.budova               63,5 

Stavební práce ( výtah)               19,5 

Malování                 5,0 

 

 

Tabulka č. 9: Pořízení DDHM  ( do 40 tis. K č)  

 
                                                Druh v tis. K č 

Transportní vozík             36 

Robot KENWOOD               8 

Plynový zahradní gril               4 

 

 

Tabulka č. 10 :  Investi ční prost ředky  ( nad 40 tis.K č)   

 

Druh  v tis. K č 

Elektrické sprchové křeslo             79,5 
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Tabulka č. 11: Účetní rozvaha   

 

ROZVAHA - stav k 31.12.2012  

 k 1. 1. 2012      k 31.12.2012 

STÁLÁ AKTIVA    12 330,0   19 539,0 

dlouhodobý nehmotný majetek            7,9           7,9 

oprávky dlouhodobému nehmotnému majetku           -7,9          -7,9 

dlouhodobý hmotný majetek   18 197,0  21 811,0 

oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku     -5 867,0  - 2 272,0 

dlouhodobý finanční majetek             0,0           0,0  

OBĚŽNÁ AKTIVA        1 708,0    1 796,0 

zásoby         134,0       157,0 

pohledávky         126,0         50,0 

finanční majetek      1 448,0    1 589,0 

přechodné účty aktivní             0,0           0,0 

AKTIVA CELKEM   14 038,0   21 335,0    

VLASTNÍ kapitál  12 544,0   19 759,8 

Jmění účetní jednotky   12 330,0                19 539,0 

 Fondy účetní jednotky       210,0        220,0 

hospodářský výsledek            4,0            0,8 

CIZÍ ZDROJE      1 494,0     1 575,0 

dlouhodobé závazky             0,0            0,0 

krátkodobé závazky      1 494,0    1 575 ,0 

bankovní úvěry a půjčky            0,0            0,0 

přechodné účty pasivní            0,0            0,0 

PASIVA CELKEM   14 038,0   21 334,8 
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Tabulka č. 12 : Výkaz zisku a ztráty 

 

                               VÝKAZ  ZISKU  A  ZTR ÁTY  za rok  2012 

 v tis. Kč          % z celku 

501  Spotřeba materiálu    2 059,7    13,10 

502  Spotřeba energie       943,6      5,99 

511  Opravy a udržování       193,3      1,22 

512  Cestovné           5,5      0,00 

518  Ostatní služby       663,8      4,22 

521  Mzdové náklady    8 413,0    53,40 

524 Zákonné sociální pojištění   2 833,6    17,90 

525 Jiné sociální pojištění        35,1      0,22 

527  Zákonné sociální náklady       171,1      1,10 

557  Náklady z vyřazených pohledávek           0,4      0,00 

549  Ostatní náklady z činnosti        10,4      0,05 

551  Odpisy dlouhodobého  hmotného majetku       373,0      2,30 

558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku        48,0      0,30 

Náklady 
celkem   

 
15 751,7  

VÝNOSY (v tis. Kč)   

602  Výnosy z prodeje služeb    8 700,4       55,23 

649  Jiné ostatní výnosy          19,4         0,12 

662  Úroky           3,2         0,00 

672 
Výnosy vybraných místních vládních institucí 
z transferů    7 029,5        44,62 

Výnosy 
celkem   

 

15 752,5  

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK  (v tis. K č)       0,8 
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7. KONTROLNÍ ČINNOST 

 

Všechny účetní operace v roce 2012 byly uskutečněny v souladu se zavedeným 

systémem vnitřní kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole  

ve veřejné zprávě a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se zákon o finanční kontrole 

provádí.  Uskutečňované operace byly průběžně sledovány a kontrolovány.  

Kontroly vedoucími zaměstnanci byly prováděny na základě plánu kontrol.  Při těchto 

kontrolách nebyly zjištěny závažné nedostatky. 

 

Kontroly provedené zřizovatelem a státními orgány:  

 

16. 07. 2012 – Olomoucký kraj, Krajský úřad Olomouckého kraje – hospodaření         

s finančními prostředky. Zjištěné nedostatky byly do 31. 12. 2012 odstraněny, sankce 

nebyly uděleny.  

16. 11. 2012 – Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci 

– kontrola proočkování proti pneumokokům u fyzických osob umístěných 

v domovech pro seniory. Výsledky kontroly nevykazovaly zjištěné nedostatky. 

 

8 . ZÁVĚR  

 
Za rok 2012 nevykazovala organizace manka ani škody, nebyly jí uloženy sankce, 

penále ani pokuty a neměla žádné nevymahatelné pohledávky. Všechny své závazky 

včas plnila, poskytované služby byly přizpůsobovány potřebám uživatelů.  

Bylo  zmodernizováno pracovní prostředí, zvláště v sociálně – ošetřovatelském  

úseku. Pracovníci využívali podporu nezávislého odborníka a účastnili se 

vzdělávacích akcích zaměřených na zvyšování kvality služeb.  

 

Ing. Jitka Richterová, 

zástupce ředitele Domova pro seniory Javorník, p. o.  

 

 
V Javorníku dne 11. 03. 2013 

 
 


