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Motto: 
 
 

Krásní mladí lidé jsou hračkou přírody, 
 

ale krásní staří lidé jsou umělecká díla. 
 
 
 Johann Wolfgang Goethe 
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Předmluva k Výroční zprávě Domova důchodců Jesenec, p.o. za rok 
2010  

Také v letošním roce se Vám dostává do rukou Výroční zpráva 
DD Jesenec, p. o. Cílem tohoto dokumentu je informovat o činnosti našeho zařízení 
v uplynulém období. Přestože bylo naší snahou v předkládaném materiálu osvětlit všechny 
základní aspekty, které mají na chod zařízení tohoto typu zásadní vliv, jde o obsahově 
limitovaný materiál, ve kterém nebylo možno vyjmenovat nebo se podrobně zabývat všemi 
činnostmi a popsat veškerou problematiku, kterou je nutno při poskytování sociální služby 
řešit. V dokumentu jsme zároveň chtěli přiblížit nelehkou práci zaměstnanců tohoto 
segmentu veřejných služeb, kteří se každodenně s problematikou seniorů, závislých na 
jejich pomoci, setkávají. Přesto bylo naší snahou podat poměrně ucelenou zprávu a osvětlit 
nejzajímavější souvislosti této oblasti.  

Přáli bychom si, aby tento materiál přinesl nejen poznatky o naší práci, místě 
a čase, ve kterém byla vykonána, ale také aby jste nalezli vysvětlení pro Vaše případné 
otázky, týkající se věkové skupiny seniorů, která tvoří významnou součást naší společnosti 
a mohli si tak učinit názor na danou problematiku. Oceníme také Vaše názory a případné 
připomínky.  
 
 
V Jesenci dne 11. 3. 2011 Bc. Zuzana Bratterová, LLM 
 ředitelka organizace 
 
 
 
Děkuji pracovníkům organizace za spolupráci při tvorbě Výroční zprávy za rok 2010. 
 
Na Výroční zprávě 2010 DD Jesenec se podílely: 
 
Bc. Bratterová Zuzana, LLM 
Štefková Božena 
Mgr. Andělová Yvona 
Vymětalová Věra 
Veselá Jitka 
Nedbalová Petra 
Kočí Ludmila 
Nedbalová Jana 
Zajíčková Marie 
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1. Úvod 

Tato Výroční zpráva je zpracována s ohledem na znění zákona č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a na základě příslušných 

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

pozdějších předpisů. Obsahovou náplní jsou základní údaje o statutu organizace, údaje 

o službách poskytovaných uživatelům, významné ekonomické informace. Zpráva dále 

podává přehled o personálním zajištění chodu organizace, struktuře uživatelů. Popisuje 

stav interní legislativy, soubor nastavených interních kontrolních mechanizmů i soubor 

kontrolních činností, které byly prováděny externími kontrolními orgány i samostatnou 

interní činností. Obsahuje také zmínku o procesu snižování nebo odstraňování rizik. 

Ve zprávě je popsána i prezentace Domova a celým textem se prolíná predikce vývoje 

v následujícím roce. 
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2. Základní údaje o organizaci 

2.1. Identifikační údaje a kontakty v roce 2010 

Název organizace: Domov důchodců jesenec, příspěvková organizace 
Sídlo organizace: Jesenec 1, PSČ  798 53 
Statutární zástupce: Bc. Zuzana Bratterová, LLM 
 
IČO organizace: 71197702 
Bankovní spojení: 19-2121800257/0100 
Zřizovatel: Olomoucký kraj 
Adresa zřizovatele: Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ  779 11 
 
 
Kontakty: 

Funkce Pevná linka E-mail 
ředitelka +420 582 396 890 ddjesenec@volny.cz 
zástupce ředitele +420 582 396 396 bozena.stefkova@volny.cz 
ekonom +420 582 396 396 bozena.stefkova@volny.cz 
personalista +420 582 396 396 vesela.ddjesenec@volny.cz 
vrchní sestra +420 582 330 517 vera.vymetalova@volny.cz 
sociální pracovnice +420 582 396 922 socialni.ddjesenec@volny.cz 
účetní +420 582 396 922 ucetniddjesenec@volny.cz 
zásobovač +420 582 396 922 zdena.popelkova@seznam.cz 
účetní pro sociální záležitosti +420 582 396 922 koci.ddjesenec@volny.cz 
 
Fax: +420 582 396 890 
 +420 582 396 396 
Web:  www.ddjesenec.yc.cz 

 
 

2.2. Statut organizace 

Domov důchodců Jesenec je příspěvkovou organizací, která je zřizována na základě 

ustanovení § 35, odst. 2, písmeno j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). 

mailto:ddjesenec@volny.cz
mailto:bozena.stefkova@volny.cz
mailto:bozena.stefkova@volny.cz
mailto:vesela.ddjesenec@volny.cz
mailto:vera.vymetalova@volny.cz
mailto:.ddjesenec@volny.cz
mailto:ucetniddjesenec@volny.cz
mailto:zdena.popelkova@seznam.cz
mailto:koci.ddjesenec@volny.cz
http://www.ddjesenec.wz.cz/
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To opravňuje tyto územní celky zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační 

složky kraje a schvalovat jejich zřizovací listiny. Dále je příspěvková organizace zřizována 

na základě ustanovení § 23 odst. 2 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů. Na základě tohoto ustanovení je územní samosprávný celek oprávněn 

ve své samostatné působnosti k plnění svých úkolů, zejména k hospodářskému využívání 

svého majetku a k zabezpečení veřejně prospěšných činností zřizovat příspěvkové 

organizace jako právnické osoby, které zpravidla ve své činnosti nevytvářejí zisk. 

V případě Domova důchodců Jesenec je tato organizace zřízena pro činnosti, které 

musí územní celek ze zákona pro své občany zajišťovat – což má ukotvení v ustanovení § 1 

zákona o krajích, na jehož základě kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby 

svých občanů. Jde o činnosti velkého rozsahu, u nichž by zajišťování úředníky územního 

celku bylo nerentabilní – proto je vhodné, aby organizace, která je vykonává, měla 

postavení právnické osoby. Zároveň však své působení má takováto organizace omezeno 

předmětem činnosti. Protože obecně jde v oblasti sociálních služeb převážně o nevýnosné 

činnosti, bývá činnost saturována z veřejných prostředků včetně prostředků zřizovatele. 

Zřizovatelem organizace je Olomoucký kraj, který rozhoduje o zřízení, založení, 

reorganizaci nebo zrušení organizace. Zařízení se současným právním statutem vzniklo 

s účinností od 1.1.2004, zřízeno bylo z rozhodnutí Zastupitelstva Olomouckého kraje 

rozhodnutím č.j. 2/UZ/20/31/2003 ze dne 18. prosince 2003. Je zapsáno u Obchodního 

rejstříku Krajského soudu v Brně v oddíle Pr, vložce číslo 1432. 

Hlavním předmětem činnosti je poskytování sociální služby v intencích ustanovení § 

35 a 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Jako 

zařízení sociální péče s pobytovými službami poskytuje v souladu s ustanovením § 11, 

odst. 1 zákona č.  20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů také 

zdravotní péči, jde-li o ošetřovatelskou a rehabilitační zdravotní péči o pojištěnce v nich 

umístěné, a to za podmínek a v rozsahu stanoveném ve zvláštním právním předpisu. 

Zařízení hospodaří na základě zřizovací listiny, v úplném znění 

č. j. 8/UZ/4/37/2009 ze dne 10.3.2009, se svěřeným nemovitým majetkem v obci Jesenec, 

katastrální území Jesenec, stavby č.p. 1, na parcele 31, č.p. 2, parcela 30, č.p. 10, parcela 

28/2 a dále na třech pozemcích, které jsou zastavenými plochami a nádvořím, třech 

pozemcích, které jsou zahradami a jednom pozemku, který je ostatní plochou. Také tyto 

svěřené pozemky jsou v obci Jesenec v jeho katastrálním území. 

Zřizovatel také předal příspěvkové organizaci do správy k vlastnímu využití ostatní 

majetek podle inventury k 31. 12. 2003. 

 

 

2.3. Geneze sociální služby 

V minulosti byl zámek s jeho areálem využíván vlastníky k sezónnímu bydlení. 

V roce 1932 zámek a přilehlé pozemky i s rozlehlým parkem zakoupeny Sestrami sv. 
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Františka v Kojetíně. Následující rok byl objekt převeden do vlastnictví kongregace sester 

Dominikánek v Řepčíně. V tomto období byl v zámku zřízen zaopatřovací ústav sv. Liboria. 

V roce 1960 začal ústav spravovat stát. Samotnou službu zde ale řádové sestry vykonávaly 

až do roku 1974. Po roce 1989 byl majetek kongregaci navrácen. Zařízení však bylo nadále 

spravováno státem, resp. jím zřizovanou příspěvkovou organizací – Sociálními službami, 

příspěvkovou organizací se sídlem v Prostějově. S účinností ode dne 1. 1. 2004 přešla 

zřizovací povinnost v rámci reformy veřejné správy na Olomoucký kraj, který organizaci 

zakládá pod názvem Domov důchodců Jesenec. Po celou dobu, od navrácení majetku 

kongregaci Dominikánek, byla organizace nájemcem objektu. V  prosinci 2006 se zřizovatel 

– Olomoucký kraj – stal vlastníkem objektu a příspěvkové organizaci Domov důchodců 

Jesenec byl nemovitý majetek svěřen do správy. 

 

 

2.4. Údaje o sídelním celku 

Obec Jesenec je vzdálena 25 km severozápadně od Prostějova a 38 km západně 

od Olomouce. Katastrální území obce má rozlohu celkem 4,81 km2. Mezi obcí Jesenec 

a Dzbel pramení říčka Jesenka, v dolní části toku nazývaná Romže. V obci žije přes 

330 obyvatel, z nichž 75 žije v domově důchodců. 

Obec se nachází ve správním obvodu, ve kterém je státní správa v přenesené 

působnosti vykonávána Městským úřadem Konice. Ten ji vykonává jako pověřený obecní 

úřad (tzv. úřad II.) a jako úřad obce s rozšířenou působností (tzv. úřad III.). Jesenec také 

spadá do správních obvodů státních institucí, které mají v Konici zřízeny úřady nebo 

detašovaná pracoviště. V Konici jsou také zařizovány služby pro uživatele zařízení (tedy 

lékárna, drobné nákupy). 

Zařízení je umístěno v barokním zámku, nadmořská výška u zámku je 495 metrů. 

 
 

2.5. Historie obce a okolí 

Obec je známým poutním místem, které je zasvěceno sv. Liborovi. Tomuto světci je 

zasvěcen i místní kostel, který byl postaven v roce 1710. Zámek samotný byl postaven 

v roce 1711. Postupně jej vlastnilo osmnáct majitelů z několika moravských panských rodů. 

S největší pravděpodobností je barokní komplex s budovou zámku (postavenou na místě 

bývalé tvrze) dílem nejvýznamnějšího barokního architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla, 

který žil v letech 1677 až 1723. Na zámku žil také hudební skladatel Ludvík z Ditrichu, který 

je autorem nápěvu Moravo, Moravo. K jeho osobě je umístěna na průčelí zámku pamětní 

deska.  V počátku 18. století se v Jesenci těžila železná ruda. Přibližně v této době byla 

postavena barokní kontribuřenská sýpka, z níž dnes zbyly už jen obvodové zdi.  Jesenec se 

nachází na železniční trati z Olomouce do Moravské Třebové, která je užívána již od roku 
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1890. Obec byla v roce 1927 elektrifikována.  V Jesenci se nachází obecní úřad, který sídlí 

v budově kulturního domu, stejně jako pošta. V obci mají také sídlo některé firmy zajišťující 

služby pro občany okolních obcí a vytvářející pracovní příležitostí pro místní občany. Nad 

komplexem domova důchodců začíná výchozí bod Kladecké naučné stezky. Obec žije 

bohatým kulturním, společenským a duchovním životem, jehož součástí jsou i uživatelé 

našeho zařízení. 
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3. Veřejný závazek 

Veřejný závazek je formulován posláním a cíli organizace. Jedná se o dobrovolný 

závazek, na jehož základě se organizace chová odpovědně, v intencích morálních zvyklostí 

a etiky ve společnosti, a to i nad rámec zákonem stanovených povinností. Je formulován 

posláním a cíli organizace. 

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování sociálních služeb v mezích zákona 

č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Základním předmětem činnosti Domova důchodců 

Jesenec je poskytování sociálních služeb vymezených v § 35 a 49 zákona č.108/2006 Sb., 

o sociálních službách. Poskytování komplexních služeb sociální péče starým a zdravotně 

postiženým občanům spočívá především ve všestranné péči sociální, poskytování 

ošetřovatelské péče včetně rehabilitace i možnosti využití pracovní terapie, s cílem podpory 

soběstačnosti klienta a zajištění podmínek pro rozvoj jeho osobnosti. 

 
 

3.1. Poslání organizace 

Posláním Domova je vytvoření takového prostředí, které se i přes nezbytnou 

institucializaci služby a nezbytné kolektivní soužití přiblíží podmínkám, které mohou 

uživatelé považovat za skutečný domov. 

Naší snahou je podpora uživatele ve využívání místní sítě služeb a institucí 

a podpora při obnovení a udržování přirozené vztahové sítě. To vše mu umožní prožívat 

současný život co nejdéle  běžným způsobem. Naší snahou je u uživatelů Domova zachovat 

optimální míru samostatnosti a nezávislosti. K prožití plnohodnotného života je nezbytná 

podpora odpovědnosti za své rozhodování, chování, jednání, když současně jsou uživatelé 

informováni o možném riziku a následcích. Tato možnost svobodné volby tak přispívá 

k prožití plnohodnotného života uživatelů. 

Spoluprací s místními osobami a institucemi usilujeme o to, aby uživatelé zůstali 

součástí přirozeného místního a širšího společenství. Snahou Domova je úsilí o co nejširší 

nabídku z kulturního, společenského, sportovního, duchovního i veřejného života. S tím 

je také spojen respekt k uplatnění svobodné vůle uživatelů ve výběru aktivit i jejich 

konečnému rozhodnutí. Tím je zachováván pocit přirozeného života v bezpečném 

a přátelském domácím prostředí. 
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3.2. Cíle organizace 

Cílem Domova je poskytovat bezpečné a odborné služby ošetřovatelské a sociální 

péče, při jejichž poskytování je respektována důstojnost uživatelů a které jsou založeny 

na principech přijatých a uznávaných dokumentů Evropského i národního společenství, 

obsahujících práva a svobody jedinců i jednotlivých skupin občanů. Z těchto dokumentů 

vychází i Kodex práv uživatelů, který byl přijat kolektivem zaměstnanců Domova.  

Naším dlouhodobým cílem je rozvíjet kvalitu 

poskytovaných služeb, ubytování, stravování a 

prostředí uživatelů a uplatňovat nové poznatky a 

trendy z těchto oblastí při vědomí, že tyto služby jsou 

spolufinancovány z veřejných zdrojů, a proto závislé 

na politických rozhodnutích či na legislativě, a že se 

jedná o služby často intimní povahy, s velkou etickou 

a hodnotovou dimenzí. Zajišťování služeb bude proto 

vykonáváno s ohledem na nezbytnost propojení 

profesních i komerčních přístupů. 

Dalším cílem Domova je podporovat pocit 

bezpečí uživatelů z hlediska potřebné sociální a 

zdravotní péče a snižovat nebo stabilizovat následky 

nepříznivé sociální situace uživatelů, pro níž nás 

vyhledali a která jim nedovoluje žít v přirozené komunitě. 

Napomáháme adaptaci příchozích uživatelů na novou životní situaci a prostředí, 

ve kterých se po příchodu do Domova nacházejí, a napomáháme také jejich aktivizaci 

a případné seberealizaci. Prioritou je poskytování takových služeb, jež podporují běžný 

způsob života našich uživatelů, podporují je v prožívání života podle jejich vlastních 

představ a respektují jejich názory, neboť dalším ze zásadních cílů je respekt ke svobodě, 

kterou považujeme za nejvyšší hodnotu člověka. 

Spolupracujeme s uživateli a vytváříme podmínky pro jejich rodiny a blízké osoby, 

které napomáhají udržovat a rozvíjet jejich osobnost a tělesné i duševní schopnosti. 

Respektujeme citový život uživatelů a umožňujeme další navazování přátelských 

a mezilidských vztahů. 
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4. Materiální vybavení pro poskytování služby 

4.1. Objekty a jejich údržba 

Zařízení je disponováno ve třech budovách, z nichž dvě - původní barokní stavba 

a na ni navazující přístavba z 60. let jsou stavebně propojeny. V souboru těchto budov 

je také situována půdní vestavba z 90. let 20. stol. V původní budově zámku se v přízemí 

nachází administrativní zázemí a kuchyně se sklady. V I. podlaží je pak umístěna sesterna a 

rehabilitace. 

V II. podlaží dostupném bezbariérově je umístěna ergoterapie.  V navazující přístavbě je 

pak umístěna kotelna a dílna. V hlavní budově jsou v I. a druhém podlaží ubytovací 

kapacity, stejně jako v navazující přístavbě (tzv. Budova II). K dispozici je jídelna, sloužící 

zároveň jako kulturní místnost. Jednotlivá podlaží hlavní budovy jsou spojeny i výtahem. 

Také v přístavbě je mimo ubytovací kapacity pro uživatele jídelna a kuchyňka, dále se zde 

nachází kuřárna. 

Další ubytovací kapacitou Domov disponuje v Budově III. Původně šlo o samostatné 

stavby bývalých hospodářských budov. V těch je v současné době 7 dalších pokojů pro 

uživatele organizace. Tyto prostory však nejsou plně bezbariérové. V těchto budovách 

se nachází další technické zázemí (prádelna, sklady, garáže). Obě stavební části jsou 

od sebe odděleny veřejnou (i když v současné době velmi málo frekventovanou) místní 

komunikací v majetku obce.  

Vytápění objektu je zajišťováno čtyřmi plynovými kotli a jako záložní tepelný zdroj 

(pro případ výpadku dodávky plynu nebo poruchy plynových kotlů) by mohl být využit kotel 

na tuhá paliva. Technické možnosti jeho znovuzprovoznění jsou v současné době 

prověřovány. Ohřev teplé užitkové vody je zajištěn bojlerem napojeným na plynové kotle, 

v samostatné budově je ohřev zajištěn v elektrických bojlerech. V Domově není v současné 

době nevyužíván žádný alternativní zdroj energie. 

S ohledem na stavební dispozici a stáří objektu bylo nezbytné provádět po celý rok 

2010 údržbu. V roce 2010 byly provedeny tyto opravy a činnosti vedoucí k údržbě stavby: 

 Nátěr části oken 

 Opravy maleb 

 Izolace za jídelnou hlavní budovy 

 Oprava sociálního zařízení Stravovacího úseku 

 Oprava sociálního zařízení, které využívají uživatelé 

 Oprava sociálního zařízení, které využívá Zdravotní úsek 

 Oprava a údržba jídelen a kuchyněk pro uživatele 

 Oprava dveří Budovy II. 

 Oprava odpadů 

 Oprava elektroinstalací 
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 Oprava vstupních prostor Budovy III. 

Zařízení provozuje vlastní čističku odpadních vod, neboť obec zatím nedisponuje 

veřejnou kanalizací. Po vleklých problémech s jejím chodem v předchozích letech, kdy byl 

vznesen požadavek vůči zřizovateli na finanční prostředky na investici vedoucí k zvýšení její 

kapacity, se tyto problémy podařilo vyřešit pouze změnou provozních podmínek. Tím, 

že prostředky z rozpočtu zřizovatele nebyly čerpány, se podařilo zajistit výraznou úsporu 

veřejných rozpočtů.  

Tuhý komunální odpad je vyvážen obcí, nebezpečný a biologický odpad je vyvážen 

na základě smluvního vztahu Domova a jeho obchodního partnera. Organizace v roce 2010 

vyprodukovala cca 23,5 t nebezpečného odpadu. Je zbudován chladící box na pleny. 

 
 

4.2. Vozový park a jeho údržba 

Po celý rok 2010 byl využíván osobní automobil tovární značky Škoda Octavia 

a minibus tovární Značky Mazda, který je určen pro přepravu většího množství osob. Dále 

jsou k dispozici dva malotraktory s příslušenstvím, sněhová fréza, přívěsný vozík. 

 
 

4.3. Lesopark se zahradami a jejich údržba 

Organizaci byly svěřeny do správy také pozemky 

v celkové rozloze v celkové výměře 19.891 m2 (z toho 

zahrady 3.176 m2 a lesopark 16.715 m2). Park jako 

unikátní urbanistický celkem spadá do ochrany v režimu 

zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 

Přestože v minulosti byl vytvořen jako krajinářské dílo 

v kopcovitém terénu, nebyl v předchozím delším období 

nijak systematicky udržován. V tomto stavu také přešel 

do majetku zřizovatele. Přestože původní koncept parku vycházel z rozvolněně 

rozestavěných stromů a cestních sítí se schody a mobiliářem, současná realita je taková, že 

dřevinatý porost je dnes tvořen značným množstvím (cca 800 – 900 ks) náletových dřevin. 

Z důvodu odpovědnosti za případnou škodu, způsobenou na majetku zřizovatele či třetích 

osob a z důvodu ohrožení zdraví osob, které se v parku nebo jeho blízkosti pohybují, bylo 

nezbytné provést zdravotně bezpečnostní zásah. 

Na pozemcích (zahradách i parku) svěřených do správy byly průběhu roku 2010 

provedeny tyto opravy a údržba: 

 Kácení stromů a provedení bezpečnostního řezu na vybraných jedincích 

v oblasti parku ve svažité části  přiléhající k budovám  
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 Inventarizace dřevin 

 Čistění plochy parku od náletových rostlin 

v oblasti parku ve svažité části  přiléhající 

k budovám 

 Komunikace pro pěší v části dvora a zahrad  

 Hřiště na petanque 

Pozemky a zejména park pak bude v budoucích letech v důsledku vnějších vlivů, jež na park 

v minulosti působily, vyžadovat značné finanční prostředky na radikální řešení při jeho 

úpravě. S ohledem na jeho polohu a rozlohu však není park vhodný pro rekreaci většiny 

našich uživatelů. Proto se jeví jako velmi vhodné naplnění jiných celospolečenských funkcí 

(např. funkce ekologické, zdravotně - hygienické, estetické, krajinotvorné). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Poskytované služby a jejich úhrada 



Výroční zpráva 2010 – Domov důchodců Jesenec, p. o. 
 

 

 15 

5.1. Ubytování 

Ubytovací kapacita je naplňována jak v hlavní budově a její půdní vestavbě (Budova 

I), tak v přístavbě z šedesátých let (Budova II) a v samostatné budově (Budova III). 

Po celý rok 2010 byla kapacita zařízení stanovena pro 75 klientů. 

Složení pokojů: 

Dvoulůžkových pokojů 11 

Tří a vícelůžkových pokojů 15 

Vybavení pokojů je tvořeno standardním zařízením 

(postele, noční stolky), pokoje jsou vybaveny podle velikosti a 

potřeby dalším nábytkem – křesly, stolky, jídelními stoly a židlemi 

a šatní nábytek. Každý u uživatelů má k dispozici uzamykatelnou 

šatní skříň. Na pokojích je možno užívat i vlastní spotřebiče 

(televizní přijímače, radiopřijímače, lednice), nebo po domluvě 

také části vlastního vybavení. 

Na každé z budov mají 

uživatelé možnost využívat 

společné prostory – jídelny 

s kuchyňkami, denní místno-sti, kuřárnu, další společné 

prostory. 

Pro odpočinek nebo aktivní rekreaci lze využívat 

prostor upraveného dvora s ohništěm, krytých teras nebo 

prostor s lavičkami před zařízením, sadu a zahrady se 

skleníkem – ta je využívána některými z uživatel pro pěstování květin a zeleniny. 

 
 

5.2. Stravovací služby 

Každý den v týdnu je podávána strava, připravovaná v kuchyni Domova. Čtyři dny 

v týdnu jsou podávána dvě teplá jídla denně, tři dny v týdnu je podáváno jedno teplé jídlo 

denně. Celodenní strava je tvořena pěti 

jídly - snídaní, dopolední přesnídávkou, obědem, svačinou a večeří. U diabetiků je navíc 

poskytována druhá večeře. Jídlo je podáváno v jídelně nebo v denních místnostech na 

patrech, popř. přímo na jednotlivých pokojích dle potřeb a přání uživatelů. 

Jídelníček je sestavován na každý týden Stravovací komisí, která zohledňuje 

požadavky na racionální stravu a zdravotní stav uživatelů. 

 Strava je připravována jako: 

 racionální (normální) 

 diabetická 

 s omezením tuku 
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 lomená 

 mletá 

5.3. Úhrada za pobyt a stravu 

Úhrada za ubytování a stravu je účtována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách 

Denní úhrada 

Služby Kč 

Za bydlení ve dvou lůžkovém pokoji 120,00 

Za bydlení ve vícelůžkových pokojích 95,00 

Za stravu 150,00 

Za nezbytné služby 0,00 

Měsíční úhrada 

Úhrada celkem           

Dvoulůžkový pokoj 8 100,- Kč 

Tří a vícelůžkový pokoj 7 350,- Kč 

 
 

5.4. Ošetřovatelská, lékařská a rehabilitační péče 

5.4.1. Ošetřovatelská péče 

Ošetřovatelská péče je zajišťována v našem zařízení nepřetržitě středním 

zdravotnickým personálem. Ošetřovatelská činnost Zdravotního úseku byla v roce 2010 

zajišťována devíti registrovanými zdravotními sestrami s odborností 913 (všeobecná sestra 

v sociálních službách). Péče je prováděna na základě ordinace praktického lékaře a plně 

hrazena z veřejného zdravotního pojištění. 

 

5.4.2. Lékařská péče 

Lékařská péče je zajištěna péčí smluvní praktické lékařky, která ordinuje přímo 

v zařízení 2x týdně, mimo tuto dobu je zajišťována přímo v ordinaci lékařky. Uživatelé mají 

možnost si vybrat také jiného praktického lékaře nebo po příchodu do Domova zůstat 

v péči praktického lékaře, který jim službu zajišťoval v předchozím bydlišti.   

V domově je pro klienty zajišťována i psychiatrická péče, odborná lékařka dojíždí 

do zařízení 1x měsíčně. 
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K dalším odborným vyšetřením je uživatelům zprostředkován odvoz do příslušného 

zdravotnického zařízení nebo do ordinace odborného lékaře. K těmto vyšetřením je jim 

zajišťována zdravotnická doprava. 

 

5.4.3. Rehabilitační péče 

Rehabilitace je v našem domově důchodců poskytována na základě diagnózy 

stanovené lékařkou. Rehabilitační pracovník dojížděl v roce 2010 do zařízení 1 x v  týdnu 

(pondělí). Rehabilitace je poskytována individuálně v rehabilitační místnosti nebo přímo na 

pokoji uživatele dle jeho potřeb. 

 
 

5.5. Sociální péče 

Pro dopomoc a podporu uživatelů je v Domově poskytována sociální péče. 

Ta je zajišťována pracovníky v sociálních sužbách - přímá obslužná péče (Zdravotní úsek), 

pracovníky v sociálních službách – základní výchovná nepedagogická činnost (ergoterapie) 

a sociální pracovnicí (Sociální úsek) v tom rozsahu, který vyžaduje stav našich uživatelů. 

Služby jsou poskytovány v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách ustanovením § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona o sociálních službách. 

 

5.5.1. Úkony sociální péče 

Péče je poskytována pracovníky v sociálních službách.  Jde o pomoc při zvládání 

běžných úkonů péče o vlastní osobu – tedy při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu 

na lůžko, vstávání nebo uléhání, při přesunu na vozík, pomoc při podávání jídla a pití a při 

prostorové orientaci.  Dále jde o pomoc při osobní hygieně včetně péče o vlasy a nehty 

a pomoc při použití WC. Uživatelům jsou poskytovány prádelenské služby, které se týkají 

praní osobního prádla i svrchního ošacení každého uživatele. Služba je převážně hrazena 

z příspěvku na péči. 

 
 

 
 

5.5.2. Sociálně terapeutické a aktivizační činnosti 

Cílem pracovní terapie je udržení maximální 

soběstačnosti a samostatnosti uživatelů v běžném denním 
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životě. Pracovnice volí takové techniky, které se zaměřují cíleně na konkrétní deficit, 

koordinaci pohybu a zlepšení jemné motoriky. Jsou využívány i relaxační techniky za 

pomocí relaxační hudby, které slouží ke zmírnění stresů.  Uživatelé se také velmi často 

účastní vycházek do přírody, což vede nejen k udržení příznivého psychického stavu, ale 

také udržení fyzické kondice. Každý den probíhá čtení ve společenské místnosti – jednak z 

denního tisku, jednak z časopisů. V letních měsících tyto činnosti probíhají na terase. 

K rozvoji a udržení osobních a sociálních schopností a dovedností  je využíváno činností 

jako je šití, vyšívání, pletení, práce s papírem, malování a výroba drobných předmětů. 

Tanec v sedě za doprovodu hudby je určen pro méně pohyblivé klienty. Uživatelům jsou 

nabízeny také volnočasové a zájmové aktivity upevňující motorické, psychické a sociální 

dovednosti. Jsou pravidelně pořádány turnaje v kuželkách, šipkách a hře Člověče nezlob se. 

Ve společenské místnosti probíhá promítání filmů na základě přání klientů. Je možno využít 

společenské hry. V rámci pracovní terapie je procvičována paměť a myšlení formou 

slovních her. Pracovní terapie se provádí skupinově i individuálně. Slouží k odpoutání 

klienta od samoty, nemoci a k integraci do společnosti. Naši klienti se v hojném počtu 

zapojují do soutěží. 

 

5.5.3. Kontakt se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv 
a oprávněných zájmů, pomoc při obstarávání osobních záležitostí 

Proto, aby uživatelé našeho zařízení neztratili kontakt s prostředím, ze kterého 

přišli, a také kontakt s širší rodinou a přáteli, jsou pracovníci našeho zařízení nápomocni při 

pomoci tyto kontakty udržovat či znovu navazovat. Uživatelům jsme nápomocni při 

uplatňování oprávněných zájmů – ať již radou, či přímou pomocí. Jde většinou 

o komunikaci s orgány veřejné správy, notáři a soudy. Tyto činnosti zajišťuje sociální 

pracovnice. 

Pracovnice Zdravotního úseku také napomáhají při obstarávání osobních 

záležitostí. Jde především o nákupy, odvozy osobních předmětů do opraven, nákup léků 

atp. 

 

 
 

5.6. Další služby 

Domov důchodců poskytuje a zprostředkovává uživatelům jiné 

služby - kadeřnictví, holiče, pedikúru, vyřizuje nezbytnou korespondenci. Tam, kde je 

nezbytná vyšší míra podpory, jsou služby zprostředkovány přímo v zařízení, v dalších 

případech jsou uživatelé informováni, kde v okolí si mohou službu zajistit. Tím se také 

zapojují do života regionu, ve kterém v současnosti žijí. Domov organizuje řadu kulturních 

a sportovních akcí. S velkým ohlasem se setkávají oslavy jubileí, posezení s harmonikou, 
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mikulášské nadílky, vánoční koncerty, různá vystoupení žáků ze ZŠ a MŠ a divadelní 

vystoupení. Oblíbené jsou celodenní výlety do okolí, táboráky, sportovní soutěže. 

V přilehlém kostele mohou navštěvovat klienti bohoslužby nebo je mohou sledovat 

přeneseně přímo v zařízení na některém z televizních přijímačů. 

 

 

Přehled některých služeb, které jsou uživatelům zajišťovány nebo které mohou 

uživatelé využít v okolí Domova:  

 kadeřnictví, holič 

 pedikúra 

 bohoslužby v blízkém kostele 

 knihovna 

 vyřizování trvalého pobytu 

 možnost uložení cenností 

 blahopřání k výročím 

 účast na sportovních a společenských akcích 

 
 

5.7. Služba – realizace volnočasových aktivit, kulturních, společenských a 
sportovních akcí v roce 2010 

Leden 2010 
 13. 1. Cvičení s míčky v kulturní místnosti 

 26. 1. Turnaj v Člověče nezlob se za velké účasti uživatelů 

 27. 1. Velké finále v turnaji v Člověče nezlob se.  

 Filmový klub – každý pátek film na přání. 
 

Únor 2010 
 2. 2. Výtvarná dílna-vystřihování obrázků z časopisů a lepení formou koláže na papír A3. 

Z výrobků byla uskutečněna výstava. Modelování kuliček z moduritu-seznamování klientů s různými 
materiály. 

 11. 2. Výtvarná dílna-vykreslování obrázků, vystřihování obrázků, papírové panenky a koleček 
a lepení koleček, jako ozdoby do kultury, to vše za poslechu CD říkadel. 

 15. 2. Výtvarná dílna-vystřihování, kreslení, tvorba přáníček, výroba špachtlových zajíčků, tvorba 
a vykreslování velikonočních slepic. 

 Filmový klub – každý pátek film na přání. 
 
 

Březen 2010 
 Výtvarná dílna zaměřena na výrobu ozdob na Ostatkovou veselici a na velikonoční výzdobu. 

Z krepového papíru výroba skladných květin, za okny byly barevně ozdobeny petrklíče, z krepového 
papíru skládané řetězy, pletení mrskaček, vykreslování velikonočních obrázků, četba velikonočních 
tradic, zdobení domova vázami s jarními větvičkami a mašličkami. 

 17. 3.  Ostatková veselice - k poslechu a tanci hrála pozvaná již tradiční kapela Tóny, bylo 
připraveno bohaté občerstvení a také tombola. 
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Duben 2010 
 9. 4. Hudební odpoledne v kulturní místnosti.  

 27. 4. Koncert Dua Kondor – hudba proložená kouzelnickými vstupy. 

 Ve dnech, kdy bylo hezky, se konaly vycházky kolem domova, nebo vycházky se psem. 
 

Květen 2010 
 11. 5. Vystoupení folklorního souboru Sasanky - konalo se k oslavám Dne matek. Všem ženám 

byla předána malá přáníčka, posedělo se u připraveného občerstvení. 

 20. 5. Sportovní den tentokráte v prostorách kulturního domu obce Jesenec. Zde se sjela 
jednotlivá družstva z DS Pohoda Olomouc – Chválkovice, DPS Tovačov, DPS Ludmírov, DD Nerudova 
Prostějov, DD Soběsuky. Naše družstvo zde obsadilo 1. místo. K poslechu a tanci hrála živá hudba, 
bylo zajištěno jak občerstvení, tak oběd v našem domově. Díky tomuto sportovnímu dni, který se 
vydařil, jsme navázali nový kontakt s DS Chválkovice, kam jsme byli na oplátku pozváni na další 
sportovní zápolení. 

 29. 5. V našem domově proběhly volby do poslanecké sněmovny, kdy za účasti volební komise 
odvolili naši uživatelé.  

 

Červen 2010 
 2. 6. Výtvarná dílna – mačkání krepového papíru a lepení do tvarů a obrázků, výrobky byly 

vystaveny v kulturní místnosti. 

 9. 6. Účast našeho družstva na Sportovním dnu, který pořádal Dům seniorů Olomouc – 
Chválkovice. Naše družstvo získalo 6. místo.  

 15. 6. Turnaj v kuželkách.  

 15. 6. Muzikoterapie formou hudebního odpoledne – jeden z uživatelů zahrál a zazpíval na 
harmoniku.  

 24. 6. V nové udírně v zahradě Domova proběhlo opékání kabanosu grilem, zpestřené hrou na 
harmoniku. 

 V průběhu celého měsíce probíhaly vycházky kolem domova, do dvora, do zahrady, nebo posezení na 
terase. 

 

Červenec 2010 
 1. 7. Turnaj v lovu rybiček probíhal v kulturní místnosti a byl o věcné ceny. 

 Canisterapie – aktivity se psem. 

 V průběhu měsíce byla pořádána posezení na terase i ve dvoře kde se hrály společenské hry (Člověče 
nezlob se, Pexeso aj.). 

 28. 7. Se naše družstvo zúčastnilo soutěže ve hře Petanque v DD Olomouc – Chválkovice, kde 
získalo ze 14 účastníků 5. místo. 

 

Srpen 2010 
 3. 8. Se konalo hudební odpoledne s harmonikou, při posezení na terase 

 12.8. Hudební odpoledne s harmonikou, při posezení na terase 

 9. 8. Paměťové hry. 

 11. 8. Jsme uspořádali odpolední výlet do solné jeskyně a kostela v Jaroměřicích. Účastnilo se 
celkem 13 uživatelů, neboť byla domluvena prohlídka kostelíku  a kaple. Objekty nás provedl místní 
farář. Občerstvili jsme se objednaným zákuskem s kávou v místní restauraci. 

 18. 8. Proběhlo opékání kabanosu, doprovozené hrou na harmoniku. 

 19. 8. Účast na turnaji ve hře Petanque v DD Tovačov – 2. místo. 

 24. 8. Paměťová hra spojená s kreslením a básněmi na téma pracovní profese. 

 26. 8. Se náš domov zúčastnil s pětičlenným družstvem sportovního dne v DD Nerudova 
v Prostějově – 2. místo. 

 

Září 2010 
 3. 9. Soutěž v Člověče nezlob se. 

 6. 9. Paměťové hry. 
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 8. 9. Muzikoterapie. 

 9. 9. Vystoupení policejních psů – ukázka výcviku psů a beseda s uživateli. 

 9. 9. Muzikoterapie – u imobilních uživatelů, formou společného zpěvu lidových písní, nebo 
alespoň poslechu ostatních uživatelů. 

 15. 9. Celodenní výlet do Hradce nad Moravicí a Raduně i s přilehlou oranžerií. Výlet byl pořádán 
za finanční spoluúčasti města Prostějova.  

 22. 9. Turnaj v petanque.  

 23. 9. Terapie se psem a turnaj v kuželkách . 

 Vycházky – v průběhu měsíce, byly samostatné, skupinové, za účasti psa (Sallinky) 

 DVD klub – filmy na přání vždy v pátek  
 
 
 
 

Říjen 2010 
 5. 10. Hra s míčem. 

 5. 10. Pouštění filmů na DVD dle výběru (u imobilních uživatelů na jejich pokojích) a beseda o 
filmu. 

 6. 10. Pohybová aktivita. 

 6. 10. Podzimní výtvarná dílna – obtiskování listů na papír pomocí vodových barev.  

 7. 10. Posezení s harmonikou. 

 12. 10. Činnost s imobilními uživateli – házení s míčky a procvičování motoriky horních končetin 
s klienty na pokojích 

 15. 10. Volby. 

 18. a 20. 10 Turnaj v Člověče nezlob se – nejdříve proběhlo kvalifikační kolo, poté velké finále, 
ve kterém se utkali vítězové z prvního kola. Turnaj byl jako obvykle o ceny.  

 18. 10. Četba příběhů – na přání některých klientů proběhlo předčítání příběhů ze života. 

 19. 10. Cvičení jemné motoriky – s imobilními klienty na pokojích, zařazeny cviky: mačkání míčků 
pěnových, mačkání míčků masážních, cvičení prstů.  

 25. 10. Muzikoterapie – zpěv lidových písní, doprovázené vlastní hrou na jednoduché 
instrumenty. 

 25. 10. Paměťové hry.  

 25. 10. Výtvarná dílna – vystřihování a nalepování tvarů na přáníčka, poté ještě dokreslování 
výrobku. 

 26. 10. Reminiscenční terapie – při prohlížení fotografií z kroniky a z různých akcí domova se 
vzpomínalo na předchozí období. 

 

Listopad 2010 
 1. 11. Společná vycházka na hřbitov, rozsvícení svíček, vzpomínka na zesnulé, i za účasti 

imobilních uživatelů. 

 3. 11. Muzikoterapie. 

 3. 11. Terapie se psem – společná vycházka s klienty a se Salinkou. 

 8. 11. Hravé odpoledne - nácvik některých her: a) skládání kolíků na čas, b) hod do kruhu 
měšcem, c) lovení rybiček 

 10. 11. Hravé odpoledne – na Budově II. hra hod měšcem do kruhu. Hra měla velký úspěch, 
protože se do ní zapojili i uživatelé, kteří obvykle všechny nabízené aktivity odmítají. 

 11. 11. Odpoledne s harmonikou – tato aktivita patří mezi velice oblíbené a klienti se na ni těší, 
proto se opět sešli v kulturní místnosti ke zpěvu lidových písní, a poslechu hry na harmoniku. 

 12. 11. Paměťová hra – pomocí míče hra na jména. 

 15. 11. Mandaly – zařazena arteterapie vykreslování mandal. 

 15. 11. Nácvik hry -  nacvičování soutěžní hry na vinobraní. 

 16. 11. Canisterapie – seznámení uživatelů s psem. 

 19. 11. Vinobraní – hudebně taneční odpoledne s kapelou Tóny. Posezení s malým občerstvením 
a tancem, proložené i soutěžemi. 
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 22. 11. Paměťová hra – vykreslování písmen z abecedy, sestavování slov, jmen, datumu. 

 29. 11. Adventní koncert olomouckých trubačů. 
 

Prosinec 2010 
 2. 12. Muzikoterapie – uživatelé hráli na Orffovy nástroje.  

 2. 12. Soutěžní křížovka; roznesení křížovky největším luštitelům, vyluštěná křížovka byla 
posléze odeslána do celorepublikové soutěže pro seniory. 

 2. 12. Výtvarná činnost - na přání uživatelů proběhlo vykreslování obrázků s tématikou 
Mikuláše a Vánoc.  

 3. 12. DVD Klub- promítání DVD s písněmi. 

 3. 12. Společné zdobení stromků - v hale, při jeho zdobení byly zpívány koledy. 

 6. 12. Mikulášská nadílka – v převleku svaté trojice, byly při ní rozdávány připravené balíčky 
uživatelům na všech budovách. 

 9. 12. Vystoupení ZUŠ Prostějov - v dopoledních hodinách proběhlo vystoupení žáků ze ZUŠ 
z Prostějova, kteří zahráli na hudební nástroje a zazpívali vánoční melodie.  

 9. 12. Oslava narozenin + Muzikoterapie. Oslava narozenin v kulturní místnosti byla zpestřena 
hrou na Orffovy nástroje a zpěvem písní. 

 13. 12. Zpívání a poslech koled- hudební den za poslechu koled jak ve společných prostorách, tak 
na pokojích imobilních uživatelů. 

 16. 12. Pečení perníčků – uživatelé odpoledne vykrajovali z připraveného těsta tvořítky perníčky 
na plechy – část ve společných prostorách, část na pokojích imobilních uživatelů.  Perníčky byly 
upečeny v kuchyni. 

 17. 12. Vystoupení MŠ Konice s pásmem písniček, básniček, tanečků a hraných pohádek. 

 17. 12. Vystoupení Sasanek – vánoční besídka, kdy zpěv byl proložen mluveným slovem a na 
závěr také tancem. 

 20. 12. Zdobení perníčků – v prostorách ergoterapie a kulturní místnosti proběhlo zdobení 
perníčků. Každý uživatel si své výrobky odnesl na pokoj. Každý z uživatelů obdržel perníček na 
ochutnání, perníčky byly rozneseny po pokojích k ozdobení.  

 21. 12. Reminiscenční terapie – s uživateli byly v prostorách ergoterapie prohlíženy fotografie na 
PC a vzpomínáno na jména či místa, nebo akce. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

6. Dobrovolnická činnost a praxe 

Naše organizace byla po celý rok 2010 otevřena i působení dalších osob. Ty v rámci 

své činnosti nebyly v pracovněprávním vztahu. Jde o 

 Dobrovolníky 
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 Praktikanty 

Pohyb třetích osob v Domově, na základě předem stanovených pravidel, je přínosem pro 

všechny strany – Uživatelům přináší nezbytný kontakt s novými lidmi, zaměstnanci 

se setkávají s novými teoretickými poznatky a koncepty ze své profesní oblasti. 

Dobrovolníkům a studentům pak praxe v našem Domově zprostředkovává kontakt 

s reálným prostředím, ve kterém je služba vykonávána. U těch dobrovolníků, kteří jsou 

zároveň bez zaměstnání, pak udržuje pracovní návyky a rozšiřuje náhled na případnou 

novou profesi. 

 
 

6.1. Praxe 

Praxi bylo v roce 2010 možno v našem zařízení vykonávat ve všech oborech, které 

spadají do náplně naší činnosti. Domov důchodců Jesenec umožnil v roce 2010 vykonání 

praxe na základě individuální domluvy se studentem, po kterém následovalo uzavření 

konkrétní smlouvy se školským zařízením o absolvování praxe. 

Nabídka uzavření generální smlouvy se školským zařízením, na jejímž základě 

by byla praxe pro žáky nebo studenty konkrétní školy v našem zařízení vykonávána, nebyla 

v roce 2010 doručena. Nicméně Domov se ani takto formulovaným podmínkám nebrání.   

V roce 2010 byla v našem zařízení absolvována praxe studentů z těchto oborů: 

1. Integrovaná střední škola, Moravská Třebová 

obor: sociálně správní činnost – sociální péče – 1 studentka 

2. VOŠ pedagogická a sociální, Kroměříž 

obor: sociální pedagogika – 1 studentka 

3. Integrovaná střední škola, Moravská Třebová 

obor: sociálně správní činnost – sociální péče – 1 studentka 

4. Univerzita Palackého, Filozofická fakulta 

Katedra sociologie a andragogiky 

obor: sociální práce – 2 studentky 

 

 
 
 
 
 

6.2. Dobrovolnická služba 

Dobrovolnická služba může být v našem zařízení 

vykonávána v intencích zákona č.198/2002 Sb., o 

dobrovolnické službě, ve znění pozdějších předpisů. Pro 
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výkon této služby je nezbytné uzavřít smlouvu mezi osobou mající zájem o výkon této 

činnosti a akreditovanou vysílající organizací. Tato vysílající organizace pak musí mít 

uzavřenou smlouvu s organizací přijímající (tedy Domovem důchodců 

Jesenec, p. o.). 

Akreditace se udělují na základě zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě 

a o změně některých zákonů a mají tříletou platnost. Seznam akreditovaných vysílajících 

organizací v oblasti dobrovolnické služby lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra, 

v sekci Služba pro veřejnost, podsekci Dobrovolnická služba. 

V roce 2010 měla naše organizace uzavřenu smlouvu s akreditovanou agenturou 

Centrum pro komunitní práci střední Morava. Do budoucna jsme schopni potřebnou 

agendu, která se váže ke vzniku výkonu dobrovolnické služby, s touto konkrétní agenturou 

nebo jinými vysílajícími agenturami v našem zařízení zajistit. 

V roce 2010 byla u nás služba vykonávána od měsíce června 2010, celkem se na ní 

účastnily tři dobrovolnice. Bylo odpracováno 324 hodin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Struktura uživatelů 

7.1. Statistické údaje o uživatelích 

Druh pohybu  
Počet 

klientů 
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Počet klientů k 31. 12. 2009 celkem  74 

            z toho:  -  mužů 33 

                         -  žen  41 

Počet nevyřízených žádosti 21 

Počet přijatých klientů 22 

Počet ukončených pobytů 4 

Ukončení z důvodů úmrtí 17 

Průměrný věk klientů 74,77 

Klienti ve věku       27 - 65 let 20 

                               66 - 85 let 40 

                              nad  85 let 14 

Závislost klientů na péči   

Klienti  vyžadující trvalou ošetřovatelskou péči 38 

Klienti  imobilní 20 

Klienti, jejichž zdrav.stav vyžaduje nákladnější stravování 29 

 
 

7.2. Růst počtu uživatelů se sníženou mobilitou a trvale upoutaných na lůžko 

Grafické znázornění počtu imobilních uživatelů v roce 2010 

33
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41

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

 
Graf 1 –  vývoj počtu uživatelů, trvale upoutaných na lůžko v jednotlivých měsících 

 

7.3. Příspěvek na péči 

 
Stav k 31. 12. 2010 

 

Druh PnP 
Počet 

klientů 
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PnP    2 000,- Kč 17 

PnP    4 000,- Kč 17 

PnP    8 000,- Kč 22 

PnP  12 000,- Kč 16 

 
 
 

Průběh v roce 2010 
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1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň
 

Graf 2 –  vývoj stupňů příspěvku na péči u uživatelů v roce 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Organizační struktura 

Organizační struktura zařízení, která byla převzata k 1. 1. 2010, byla zcela změněna 

ke dni 1. 9. 2010. Důvodem byla nevyhovující vazba mezi některými profesemi a snaha 
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o efektivní nastavení kontrolních mechanizmů, informačních toků a zpřehlednění procesů, 

které jsou v zařízení vykonávány. 
 
 

8.1. Organizační struktura platná v období od ledna 2010 
do 31. 8. 2010 

 
Obrázek 1 – organizační struktura do 31. 8. 2010 

8.2. Organizační struktura platná v období od 1. 9. 2010 do konce roku 2010 

 
Obrázek 2 – organizační struktura od 1. 9. 2010  

9. Činnosti pracovních úseků 
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Domov důchodců Jesenec byl po část období roku 2010 členěn do čtyř pracovních 

úseků, od září 2010 do pěti pracovních úseků. Po reorganizaci stojí v čele všech pracovních 

úseků zaměstnanci, pověřeni vedením. 

 
 

9.1. Ředitelka 

V čele zařízení stála po celé období roku 2010 ředitelka organizace. Ta byla 

jmenována do funkce k 1. 1. 2010. Jejím úkolem je řízení organizace, zabezpečení jejího 

chodu a naplnění hlavního účelu a předmětu činnosti. Nezbytnou součástí náplně práce 

je zprostředkování kontaktu mezi zaměstnanci nebo uživateli zařízení a zřizovatelem. 

Příspěvková organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a má 

odpovědnost vyplývající z těchto vztahů, ředitelka je pak statutárním orgánem příspěvkové 

organizace Je jmenovaná a odvolávaná Radou Olomouckého kraje. Ředitelka zařízení 

odpovídá Radě kraje za celkovou činnost a hospodaření organizace, plní povinnosti 

vedoucího organizace a další úkoly vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

Jmenuje a odvolává svého zástupce, který ji zastupuje v době její nepřítomnosti. Ředitelka 

nebo jí pověřený zástupce dále jako statutární orgán jedná jménem příspěvkové 

organizace tak, že k otisku razítka organizace připojí vlastnoruční podpis. 

 
 

9.2. Ekonomický úsek 

Zaměstnanci na tomto úseku vedou účetní agendu v souladu s platnými právními 

předpisy, které upravují účetnictví a rozpočtování (zejména podle zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů). Dále je zde 

zpracovávána personální agenda a mzdová agenda a vedena evidence majetku. Depozitní 

účet, na kterém jsou deponovány finanční prostředky ve vlastnictví uživatelů, spravuje 

pracovnice na pozici sociální účetní.  Zásobování organizace pak zajišťuje pracovnice 

tohoto úseku na pozici zásobovačky. 

Úsek zajišťuje také povinnosti spisové a archivní služby. 

 
 
 
 
 

9.3. Provozní úsek 
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Provozní úsek v sobě soustřeďuje dlouhou řadu činností. Hlavním úkolem je 

vytvářet a trvale zajišťovat příznivé podmínky pro chod zařízení a ostatních pracovních 

úseků. Člení se na pracoviště údržby, úklidu a prádelenský provoz. 

Na pracovišti údržby se koordinuje činnost technických zařízení, jejichž chod je pro 

domov nezbytný (zdroje vytápění, ohřev vody, činnost čističky odpadních vod), zabezpečují 

se stavební investice a modernizace, a to včetně oprav a údržby podle schváleného plánu 

zřizovatele nebo organizace. Jsou zde prováděny činnosti 

servisního charakteru, které jsou nezbytné pro zajištění 

odpovídajících podmínek pro spokojenost našich klientů. Jeho 

zaměstnanci zajišťuje odklízení důsledků kalamit a v zimních 

měsících úklid sněhu či posypy komunikací v areálu. 

Pracoviště úklidu zajišťuje úklid a dodržování 

hygienických norem v organizaci. 

Prádelenský provoz zajišťuje komplexní prádelenské 

služby včetně vysprávek prádla a ošacení uživatelů. Dále jsou 

prádelenské služby využívány pro praní ložního prádla 

a pracovních oděvů zaměstnanců zařízení. 

 
 

9.4. Stravovací úsek 

Pracovníci úseku se podílejí na sestavování jídelníčku, zajištění a výrobě např. 

složitějších dietních jídel v rozsahu podle stravovacího systému, závazného pro sociální 

zařízení. Podílejí se na vydávání stravy uživatelům. Zaměstnanci kuchyně jsou účastni 

ve stravovací komisi zařízení. Zaměstnanci jsou rozděleni do směn, teplá strava 

je připravována každý den v týdnu. 

 
 

9.5. Sociální úsek 

Je tvořen sociální pracovnicí, která vede vlastní sociální dokumentaci uživatelů, 

zajišťuje pomoc při vyřizování jejich úředních záležitostí a napomáhá udržování nebo 

zprostředkování obnovy kontaktů uživatelů s původním prostředím. Spolu s ředitelem 

zařízení zajišťuje vyřizování stížností uživatelů a vede agendu vyřizování žádostí 

o poskytnutí služeb v zařízení a agendu komise, která o přijetí do zařízení rozhoduje. Spolu 

s dalšími pracovníky se podílí na tvorbě, zavádění a dodržování standardů kvality 

v sociálních službách, které jsou upraveny v příloze 2 vyhlášky 505/2006 Sb. Sociální 

pracovnice metodicky vede pracovníky v sociálních službách (klíčové pracovníky) 

a kontroluje sociální dokumentaci – individuální plánování, které spolu s uživateli sestavují 

právě tito pracovníci. 
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Do tohoto úseku bylo zařazeno také pracoviště ergoterapie, které tvoří pracovníci 

v sociálních službách – základní výchovná nepedagogická činnost, podřízení sociální 

pracovnici. Pracovníci zajišťují kulturní a sportovní akce, připravují volnočasové aktivity pro 

uživatele, vedou o těchto aktivitách dokumentaci. 

 

9.6. Zdravotní úsek 

Zajišťuje v požadovaném rozsahu 

a kvalitě zdravotní, ošetřovatelskou a sociální 

péči. Péče je prováděna registrovanými sestrami 

a pracovníky v sociálních službách – přímá 

obslužná péče. Úsek je také odpovědný 

za metodickou podporu jednotlivých složek 

organizace v oblasti hygieny, 

protiepidemiologických opatření, naříze-ných 

příslušnými orgány. Participuje na tvorbě 

jídelníčku z hlediska uplatňo-vání zásad zdravé, 

racionální výživy. 

Zdravotnický úsek participoval v roce 2010 na realizaci společného projektu 

Domova a Lázní Slatinic, který umožnil rehabilitaci uživatelů přímo v areálu lázní. Projekt 

byl realizován ve druhé polovině roku 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Personální zajištění služby 

10.1. Personální obsazení 
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Celkem 41 zaměstnanců (k 31. 12. 2010) 
Ředitelka 1 
Ekonomka 1 
Personalistika a mzdy 1 
Sociální pracovnice 1 
Účetní 1 
Účetní pro soc. záležitosti 1 
Zásobovačka 1 
Vrchní sestra 1 
Staniční sestra 1 
Střední zdravotnický personál 7 
Pracovnice v soc. službách – přímá obslužná péče 9 
Prac. v soc. sl. – zákl.vých. nepedag. činnost 2 
Úsek stravování 5 
Údržba 2 
Prádelna 2 
Švadlena 1 
Uklízečky 4 

 
 
 

10.2. Vzdělávání pracovníků v roce 2010 

Vzdělávání zaměstnanců je nedílnou součástí péče o ně a vede také ke zkvalitnění 

poskytovaných služeb a zavádění a uplatňování nových poznatků do praxe. 

 

10.2.1. Školení konaná mimo zařízení 

Měsíc Téma 
Počet 

účastníků 
Místo konání Přednášející 

Leden APSS – sociální pracovníci 1 Olomouc Mgr. A. Benešová 

  ANAG – cestovní náhrady v roce 2010  1 Olomouc JUDr. Salačová 

Únor KÚOL – porada ředitelů  1 Olomouc PhDr.Čožíková 

  Hygienické minimum  3 Prostějov MUDr. Číhalová 

  Novinky v účetnictví v roce 2010 2 Chválkovice p. Bátěk 

Březen Nové trendy v moderním vaření 2 Brno   

  Reformy v účetnictví 2 Olomouc   

  Účetní souvztažnosti 2 Olomouc Ing. Doležel 

  Nemocenské pojištění v roce 2010 1 Olomouc Ing.Přikrylová 

  
APSS – konference VS asociace – Akutní problémy 
v současné medicíně 

1 Přerov   

  APSS – pracovní setkání VS 1 Hodonín Více přednášejících 

Duben APSS soc. prac. 1 Olomouc Bc. Vraj 

  APSS – VS Orální stimulace v konceptu BS-1 1 Prostějov Ing. Vojnar 

Květen 
Dezinfekce – hygienická péče v pobytových zařízeních 19 Jesenec Globaltek s.r.o. 
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  Sociální determinanty 6 Nové Zámky  MUDr. Hanáková 

  Hlídka mladých zdravotníků 2 Prostějov Aktivní účast 

  Hygienické minimum 2 Olomouc MVDr.Procházková 

  Zákon o archivnictví č.499/2004  1 Olomouc PhDr. Binarová 

  Program GORDIC- práce s kartou  1 Olomouc Kuřáková, Nováková 

  
Porada sociálních pracovníků 2 Olomouc PhDr. Čožíková,         

PaeDr. Matuška 

  Kvalita a financování soc. služeb, konference 2 Brno Ing.Horecký… 

  Reforma účetnictví PO 1 Olomouc Ing. Otrusinová 

  Porada ředitelů PO zřízených krajem 1 Olomouc PhDr. Čožíková 

Červen APSS- setkání VS 1 Kozov MUDr. Kotrle 

  Ochrana práv uživatelů 1 Olomouc JUDr. Kaštilová 

  PREUSS- klienti, novinky programu  1 Olomouc  Ing. Preuss 

  Preuss – sklady a jídelníčky 2 Olomouc Ing. Preuss 

  Stravování v zař. Soc. službách 2 Luhačovice JUDr. Jurašková 

Září Šikana v zařízeních soc. služeb 12 Jesenec Mgr. Černý    

  APSS – setkání soc. prac. 1 Jeseník Bc. Benešová 

  Nový katalog prací , odměňování v zař. soc. sl. 1 Olomouc Ing. Koňaříková 

Říjen Standardy kvality 4 Olomouc VCVS 

  Time management 1 Olomouc JUDr. Salačová 

  Individuální plánování 3 Přerov JUDr. Nežádal 

  Gerontologické dny 3 Ostrava Více přednášejících 

Listopad Specifika komunikace se seniory 3 Olomouc Mgr. Snášel 

  
Porada ředitelů a ekonomů 2 Jeseník Mgr. Kubjátová, PhDr. 

Čožíková, Ing. Juřena 

  Preuss - klienti 2 Olomouc Ing. Preuss 

  Inventarizace majetku 1 Olomouc K. Novotná 

  PREUSS- sklady a jídelníčky 2 Olomouc Ing. Preuss 

  APSS – VS- transversální míšní léze 1 Olomouc MUDr. Kotrle 

  Metody práce se seniory a jejich využití v praxi 2 Olomouc Ing. Snášel 

Prosinec Řešení konfliktních situací s klientem 2 Olomouc PhDr. Zmijová 

  
Praktický průvodce závěrkou PO 2 Olomouc Mgr. Maderová - 

Voltnerová 

  
Porada ekonomů PO 1 Olomouc PhDr. Čožíková, Ing. 

Jurčík 

  
Změna právní úpravy v odměňování zam. v soc. službách 1 Olomouc Ing. Havelka 

 
 

10.2.2. Školení, konaná v prostorách zařízení 

30. 9. Šikana v zařízeních soc. služeb Mgr. Černý 

4. 5. Hygienická péče v zařízení soc. služeb fa.  Globaltek 

Říjen  Školení BOZP Ing. Valašek 

 

Odborné semináře pořádané vrchní sestrou na aktuální témata 6x ročně. 

Dále se naši zaměstnanci – pracovníci v sociálních službách – zúčastnili výměnné 

stáže v rámci spolupráce s DD Kostelec na Hané a DD Ludmírov. Tyto stáže proběhly 

v měsíci květnu – září 2010.  
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Dvěma našim pracovníkům v sociálních službách- přímá obslužná 

péče – jsme umožnili absolvování kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách 

– přímá obslužná péče, v rozsahu 150ti hodin. Kurz probíhal od 7. 11 – 9. 12. 2010. 

 

 

10.3. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav 
k 31. 12. 2010 

věk muži ženy celkem % 
do   20 let         

21  -  30 1 5 6 14,63 

31  -  40         7 7 17,07 

41  -  50 1 13 14 34,15 

51  -  60 1 13 14 34,15 

61 let a více         

celkem 3 38 41 100 

% 7,32 92,68 100   

 
 

10.4. Členění zaměstnanců podle vzdělání  a pohlaví – stav 
k 31. 12. 2010 

dosažené vzdělání muži ženy celkem % 

základní   4 4 9,75 

vyučen 3 12 15 36,6 

střední odborné   3 3 7,32 

úplné střední   1 1 2,44 

úplné střední odborné   16 16 39 

vyšší odborné         

vysokoškolské   2 2 4,88 

celkem 3 38 41 100 

 
 

10.5. Celkový údaj o průměrných platech 

Průměrný hrubý měsíční plat činí 18 752,- Kč 

10.6. Celkový údaj o vzniku a ukončení pracovních poměrů zaměstnanců 
v roce 2010 
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Nástupy 3 
Odchody 2 

 
 

10.7. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců – stav k 31. 12. 
2010 

Doba trvání Počet % 
do   5 let 16 39,02 

do 10 let 7 17,07 

do 15 let 4 9,76 

do 20 let 4 9,76 

nad 20 let 10 24,39 

celkem 41 100,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Hospodaření organizace 
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V roce 2010 organizace hospodařila s kladným HV (hospodářský výsledek) ve výši 

128. tis. Kč. Příjmy organizace byly tvořeny úhradami za pobyt od klientů, VZP, dotace 

MPSV, z rozpočtu ÚSC a vlastními příjmy / úhrada stravy zaměstnanců/ ve výši 21 771. tis. 

Kč.  

Výdaje za rok 2010 činily na provoz celkem 21 643. tis. Kč. Tyto výdaje zahrnují 

výdaje na mzdy, sociální a zdravotní pojištění, výdaje na potraviny, zdravotní a dezinfekční 

materiál, ochranné pracovní pomůcky a DHM (drobný hmotný majetek), za služby 

(spotřeba energie, revize, odvoz odpadu apod.), které rovněž tvořily nemalé výdaje 

na provoz.    

Pohledávky ve výši 159. tis. Kč, jedná se o pohledávky na ošetřovném klientů, PnP 

a platbách VZP. 

11.1. Hospodaření s fondy 

Tvorba fondů v tis. Kč 
 Fond kulturních a sociálních potřeb (převedením  2% z mezd   zaměstnanců)  30,42    

 Fond rezervní  ( + zisk z roku 2010 + dary)   466,62    

 Fond odměn   84,10    

Investiční fond ( + odpisy dlouhodobého majetku,investiční dotace z KÚ)                                            67,15    

 Čerpání fondů v tis. Kč 
Z fondu kulturních a sociálních potřeb      

                   -  příspěvky na obědy                                                                80,25    

                   -  odměny k životnímu jubileu                                                             16,90    

                   -  příspěvky na zdravotní péči                                               8,20    

                   -  kulturní akce 28,80    

                   -  příspěvek na rekreaci 72,99    

Z fondu odměn  0,00    
 

11.2. Rozvaha 

                                 ROZVAHA - stav k 31.12.2010 v tis. Kč 

   Stav k 1. 1. 10         Stav k 31. 12. 10 

STÁLÁ AKTIVA  12 451,90    12 359,00 

dlouhodobý nehmotný majetek  106,72    112,00 

oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku -106,72    -112,00 

dlouhodobý majetek 25 626,53    26 516,00 

oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku  -13 174,63        -14 157,00 

dlouhodobý finanční majetek  0,00    0,00 

OBĚŽNÁ AKTIVA    5 495,87 4 677,00 

zásoby  340,16    291,00 
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krátkodobé pohledávky  188,49    159,00 

krátkodobý finanční majetek  4 802,84 4 227,00 

přechodné účty aktivní  157,65    0,00 

AKTIVA CELKEM  17 947,77 17 036,00 

VLASTNÍ KAPITÁL  13 443,38 13503,00 

jmění účetní jednotky  12 824,44 12 654,00 

dotace na pořízení dlouh.majetku 0,00    76,00 

fondy účetní jednotky  676,80    645,00 

výsledek hospodaření běž.úč.období -57,86    128,00 

CIZÍ ZDROJE  4 504,36 3 533,00 

dodavatelé  0,00    6,00 

krátkodobé závazky  4 462,51            1 108,00 

bankovní úvěry a půjčky  0,00    0,00 

dohadné účty pasivní  41,85    250,00 

PASIVA CELKEM  17 947,74 17 036,00 
 
 
 

11.3. Výkaz zisků a ztrát 

 

VÝKAZ   ZISKŮ   A   ZTRÁT   K   31. 12. 2010 v tis. Kč 

501 Spotřeba materiálu  4 863,00    

502 Spotřeba energie  1 775,00 

511 Opravy a udržování  1 075,00 

512 Cestovné  11,00    

513 Náklady na reprezentaci  5,00    

518 Ostatní služby  901,00    

521 Mzdové náklady  9 389,00 

524 Zákonné sociální pojištění  3 150,00 

527 Zákonné sociální náklady  185,00    

528 Ostatní sociální náklady 22,00    

531 Daň silniční 6,00    

538 Ostatní daně a poplatky 5,00    

549 Jiné ostatní náklady  74,00    

551 Odpisy dlouhodobého nehm. a hmotného majetku  170,00    

557 Náklady z odepsaných pohledávek 12,00    

591 Daň z příjmů  0,00    

595 Dodatečné odvody daně z příjmů  0,00    

  Náklady celkem 21 643,00 
602 Tržby z prodeje služeb  13 352,00 

662 Úroky  17,00    
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648 Zúčtování fondů  28,00    

649 Jiné ostatní výnosy  36,00    

671 Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu 5 814,00 

672 Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC 2 512,00 

621 Aktivace materiálu 12,00    

651 Tržby z prodeje dlouhodobého Nm a HM 0,00    

  Výnosy celkem                21 771,00 

  Hospodářský výsledek 128,00    
 
 

11.4. Přehled nákladů a výnosů ve vybraném období 

Přehled nákladů za rok 2006 – 2010 

0,00 K č

5 000 000,00 K č

10 000 000,00 K č

15 000 000,00 K č

20 000 000,00 K č

25 000 000,00 K č

2006 2007 2008 2009 2010  
Graf 3 – změny nákladů v období 2006 - 2010 

 
 

Přehled výnosů za rok 2006 – 2010 

0,00 K č
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Graf 4 – změny výnosů  v období 2006 - 2010 

12. Vnitřní legislativa 
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Interní legislativa organizace je vydávána na základě účinných vnitrostátních 

právních předpisů, evropské legislativy, normativních právních aktů i individuálních 

právních aktů. Proces jejich tvorby je také nastaven tak, aby respektoval závazné vnější 

dokumenty. Systém vnitřní legislativy je tvořen dokumenty, nezbytnými pro krizové řízení 

(ty jsou závazné pro všechny osoby, které jsou v době trvání mimořádné situace 

v jakémkoliv vztahu k organizaci). Dále jde o řády (závazná pravidla nebo jejich soubor), 

platná pro celou organizaci. Dalšími interními předpisy jsou směrnice, které mohou být 

závazné pro všechny zaměstnance, nebo pro zaměstnance dotčené jejich působností. 

Dalšími dokumenty jsou metodické pokyny, které mohou být vydávány pověřenými 

pracovníky a upravují jednotlivé situace nebo pravidla pro omezený počet zaměstnanců. 

Vnitřní legislativa spolu s dalšími předpisy a dokumenty vede k naplnění Mise 

organizace v podobě naplňování stanovených cílů a poslání. 

Mise 
Veřejný závazek 

v podobě formulace  
a naplňováni cílů 

a poslání 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Obrázek 3 – vztah vnitřní legislativy k legislativě externí, vnějším dokumentům, 
formulace mise 

Směrnice především upravují administrativní postupy, týkající se procesů, které 

v zařízení probíhají, a činností, které jsou zařízeními vykonávány. Největší množství 

upravovaných postupů se týká oblasti ekonomické (oblast nakládání s majetkem a 

 
Externí legislativa  
 Evropská legislativa  

 Vnitrostátní legislativa 

(normativní akty, 

vydávané jako akty moci 

zákonodárné a výkonné - 

zákony, vyhlášky, nařízení 

vlády, technické 

a hygienické normy) 

 Normativní právní akty 

(vydávané samosprávnými 

celky jako výkon 

samosprávy nebo státní 

správy) 

 Individualní právní akty 

(správní rozhodnutí, 

rozsudky, trestní příkazy) 

 
Vnější dokumenty 
 Zřizovací listina 

 Zásady pro řízení 

příspěvkových 

organizací zřizovaných 

Olomouckým krajem 

(kodex) 

 Zápis do obchodního 
rejstříku  

 Jmenovací dekret 

Vnitřní legislativa 

Krizové řízení 
Požární řád, požární poplachové 
směrnice, která jsou zavazující 

i pro externí osoby po dobu trvání 
mimořádné situace  

Řády 
Závazná pravidla chování 

platná pro celou organizaci 

Směrnice  
nástroj řízení, určený pro 

jednotlivé vnitřní organizační 
jednotky 

 

Metodické pokyny  
Pracovní postupy platné pro 

jednotlivé procesy a činnosti či 
pracoviště (provozní řády, 
hygienické řády, instrukce, 

pokyny ředitele) 
 



Výroční zpráva 2010 – Domov důchodců Jesenec, p. o. 
 

 

 39 

finančními prostředky, inventarizace, nakládání s majetkovými hodnotami, postupy při 

účtování atp.) Dále jsou zastoupeny postupy, které se týkají personálních záležitostí 

(pracovní doba, ochrana osobních údajů) nebo kontrol. 

 

V roce 2010 byly přijaty tyto vnitřní předpisy zařízení: 

 Směrnice č. 51 – Nákupy klientům a zapisování do protokolů 

 Směrnice č. 52 – Vnitřní kontroly v DD 

 Směrnice č. 53 – Ochrana práv osob – Standard č. 2 

 Směrnice č. 54 – Řešení situací při porušení práv uživatelů se zaměstnanci – 

postupy 

 Směrnice č. 55 – Směrnice pro přijímání darů 

 Směrnice č. 56 – Směrnice o analýze, určení, postupu hodnocení a minimalizaci 

rizik 

 Směrnice č. 57 – Cíle a způsoby poskytování soc. služby – 

Standard č. 1 

 Směrnice č. 58 – Personální a organizační zajištění soc. služby – Standard č. 9 

 Směrnice č. 59 – profesní rozvoj pracovníků – Standard č. 10 

 

Dále byly vydány tyto interní předpisy: 

 Návštěvní řád  

 Domácí řád  

 Organizační řád  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Kontrola 
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Kontrolní činnost byla prováděna v průběhu celého roku 2010. Šlo jednak 

o kontrolní činnosti orgánů ve smyslu ustanovení § 3 zákona č. 552/1991 Sb., o státní 

kontrole, které se týkaly hospodaření s veřejnými finančními a hmotnými prostředky 

a plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů nebo uložených na 

základě těchto předpisů. Dále jde o kontrolní činnosti, upravené ve zvláštních právních 

předpisech. 

Dalším typem kontroly je kontrolní činnost nebo podpora, která je vykonána 

zřizovatelem a vyplývá ze subordinačního vztahu zřizovatele a zřizované organizace. 

Posledním typem kontroly je kontrola vnitřní, která je vykonávána uvnitř 

organizace. Veškeré operace a procesy podléhající systému vnitřní kontroly jsou pravidelně 

kontrolovány. Finanční a majetkové operace jsou předem projednány a odsouhlaseny 

příkazcem operace, správcem rozpočtu, účetní a dalšími zodpovědnými pracovníky. 

Uskutečňované operace jsou průběžně sledovány a kontrolovány. 

Kontroly prováděné vlastními zaměstnanci byly na základě kontrolního řádu 

(plánované, běžné, mimořádné). V rámci kontrol byla provedena kontrola ústavní 

pokladny, stravovacího provozu a skladů, nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

Pravidelně jsou vykonávány kontroly procesů, které v Domově probíhají. 

 
 

13.1. Kontroly provedené státními orgány 

 1. 6. 2010 - komplexní kontrola dodržování povinností, stanovených předpisy 

o požární ochraně), provedena HZS. Uloženo jedno opatření, které bylo bezodkladně 

naplněno. 

 20. 9. 2010 - kontrola hygienických požadavků a protiepidemických opatření, 

provedená Krajskou hygienickou stanicí. Kontrolou nebyly zjištěny žádné 

nedostatky a nebyla uložena nápravná opatření. 

 6. 10. 2010 - kontrola personálního vybavení ZP M-A ve smyslu 

§ 42 zákona 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Kontrolou nebyly 

zjištěny žádné nedostatky a nebyla uložena nápravná opatření. 

 11. 10. 2010 - státní zdravotní dozor - kontrola dodržování právních předpisů 

o krmivech a potravinách, provedená Krajskou hygienickou stanicí. Kontrolou 

nebyly zjištěny žádné nedostatky a nebyla uložena nápravná opatření. 

 11. 10. 2010 - kontrola plnění povinností vyplývajících ze zákona o inspekci práce, 

provedena Oblastním inspektorátem práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký 

kraj. Byla uložena nápravná opatření, která byla následně odstraněna. Kontrola 

byla bez finančního postihu 

 14. 10. 2010 - kontrola mzdových listů zaměstnanců, přehledy vyměřovacích 

základů a odvodů ZP a přehled plateb za období od 1. 10. 2008 do 14. 10. 2010, 



Výroční zpráva 2010 – Domov důchodců Jesenec, p. o. 
 

 

 41 

provedená VZP. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky a nebyla uložena 

nápravná opatření.  

 4. 11. 2010 - kontrola FÚ v Prostějově. Předmětem kontroly bylo použití poskytnuté 

dotace ze státního rozpočtu. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky a nebyla 

uložena nápravná opatření.  

 
 

13.2. Kontrolní, dozorová a auditní činnost zřizovatele 

 13. 5. 2010 – auditní šetření vnitřního kontrolního systému. Tímto šetřením byla 

realizována metodická podpora této oblasti. 

 12. 10. 2010 – kontrola poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem 

o sociálních službách – byla uložena nápravná opatření, která se postupně realizují. 

 
 

13.3. Vnitřní kontrolní, dozorová a metodická činnost organizace 

Vnitřní kontrolní systém zahrnuje tyto kontroly: 

 Kontrola pracoviště údržby 

 Kontrola činnosti Zdravotního úseku 

 Kontrola činnosti Stravovacího úseku (provozní činnost) 

 Kontrola hygienických předpisů na Stravovacím úseku (metodické vedení) 

 Kontrola činnosti pracovnic v sociálních službách – základní výchovná 

nepedagogická činnost  

 Kontrola činnosti pracovnic v sociálních službách (klíčových pracovníků) – 

individuální plánovaní (metodické vedení) 

 Kontrola činnosti ekonomického úseku 

 Kontrola činnosti pracoviště prádelny a úklidu (provozní činnost) 

 Kontrola a dodržování hygienických předpisů činnosti pracoviště prádelny a úklidu 

(metodické vedení) 

 
 
 
 
 
 

14. Snižování rizik 
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V průběhu celého roku 2010 byla věnována maximální pozornost snižování rizik. 

V oblasti snižovaní rizik provozních jsou nápomocny osoby, které v organizaci působí na 

základě soukromoprávní obchodních vztahů. Jde zejména o snižování rizik v oblasti požární 

ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a oblasti HACCP (Hazard  Analysis Critical 

Kontrol 

Point – Analýza rizik a kritických kontrolních bodů). 

Byla také snižována rizika, vyplývající z geografické polohy organizace, která může 

být příčinou omezení provozu organizace v důsledku přechodně nepříznivých 

 povětrnostních podmínek (pořízení záložního zdroje elektřiny – elektrocentrály). Je také 

analyzována možnost znovuzprovoznění tepelného zdroje (stacionární kotle). 

V oblasti ekonomických rizik je jejich minimalizace nebo odstranění provedeno 

prostřednictvím pravidelných kontrol, které jsou zaměřovány na průběh a výsledek 

účetních operací, kontroly skladových zásob a kontroly podkladů pro zpracování mzdové 

agendy. 

V oblasti provozních rizik je realizace minimalizace nebo odstranění prováděno 

prostřednictvím pravidelných kontrol, které jsou zaměřovány na proces výkonu 

jednotlivých činností. 

V oblasti právních vztahů došlo ke snižování právních rizik, vyplývajících z již 

ustavených nebo v budoucnu vzniklých právních vztahů. Provedená analýza právních rizik 

vygenerovala postupy při minimalizaci právních rizik v oblastech soukromoprávních 

spotřebitelských a obchodních vztahů, pracovněprávních vztahů, občanskoprávních vztahů 

mezi uživateli služby organizací a v oblastech vztahů veřejnoprávních – zejména v oblasti 

zadávání veřejných zakázek a subordinačních vztahů mezi organizací a zřizovatelem, 

organizací a státem, organizací a orgány veřejné správy. Analýza zkoumala také stav 

vnitřní legislativy a vztah pracovníků k této oblasti. 

Vygenerovaná rizika byla zapracována jednak do Směrnice č. 56 – Směrnice 

o analýze, určení, postupu hodnocení a minimalizaci rizik a její přílohy 1, jednak na základě 

analýzy jsou přijata opatření (či kombinace několika opatření), jak zjištění rizika postupně 

snižovat nebo zcela odstraňovat. 

Rizika jsou pravidelně hodnocena na poradách vedoucích pracovníků. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Prezentace organizace 
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Nedílnou součástí činnosti organizace, jež se pohybuje na pomezí veřejného 

a soukromého práva, je také její prezentace, která umožňuje obstát v prostředí, byť 

specifických, tržních vztahů, a zároveň umožňuje zprostředkovaně veřejnou kontrolu naší 

činnosti. 

Služba, která je spolufinancována z veřejných zdrojů, se vyznačuje často intimní 

povahou a velkou etickou a hodnotovou dimenzí a je zajišťována nezbytným propojením 

profesních i komerčních přístupů. 

Proto bylo v  roce 2010 nezbytnou součástí transformovat službu takovým 

způsobem, aby se informace o jejím průběhu staly nedílnou součástí prezentace organizace 

a aby činnost byla přiblížena nejen potencionálním zájemcům o službu, ale i široké 

veřejnosti. 

 

Organizace se prezentovala v roce 2010 tímto způsobem: 

 Byly vytvořeny nové webové stránky včetně aktualit a volnočasových aktivit, 

s uvedením poslání a cílů, možnosti výkonu zaměstnání, praxe a dobrovolnické 

činnosti a vyhlašování veřejných zakázek. 

 Organizace je prezentována v Katalogu poskytovatelů sociálních služeb 

v Prostějově, str. 33 a 34, jež byl vydán v rámci projektu "Vytvoření střednědobého 

plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Prostějově“ na podzim 2010 

  

Dále se organizace prezentovala v tisku: 

 Prostějovský večerník, vydání dne 22. března 2010 (Rozhovor s ředitelem zařízení) 

 Týdeník Prostějovska, vydání dne 24. března 2010 (Předjarní zábava)  

 Prostějovský večerník, vydání dne 24. května 2010 (Sportovní klání mělo i mokrou 

variantu) 

 Týdeník Prostějovska, vydání dne 26. května 2010 (Pavel Holík fandil soutěžícím 

seniorům)  

 Prostějovský večerník, vydání dne 11. října 2010 (V Týdnu sociálních služeb 

se otevřel i DD Jesenec)  

 Týdeník Prostějovska, vydání 13. října 2010 (Domov důchodců má dveře stále 

otevřené) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výroční zpráva 2010 – Domov důchodců Jesenec, p. o. 
 

 

 44 

16. Závěr 

Organizace hospodařila v roce 2010 s kladným hospodářským výsledkem 

128. tis. Kč, nevzniklo žádné manko ani škody a nebyly jí uloženy sankce, penále ani 

pokuty. Závazné ukazatele vyplývající z finančního vztahu k rozpočtu Olomouckého kraje 

byly splněny. 

Veškeré realizované akce přispěly ke zlepšení technického stavu budov a zkvalitnění 

života našich klientů. 

Hospodářský výsledek ve výši 126 185,42 Kč bude přidělen do rezervního fondu. 

Jak z údajů, uvedených v předkládané Výroční zprávě vyplývá, celý kalendářní rok 

2010 byl, pro chod zařízení velmi hektický. Mimo provozních záležitostí, které byla 

organizace nucena operativně řešit, se potýkala s širokou škálou měnící se legislativy, 

i nastavenou povinností na dodržování hygienických a technických norem. Byla také 

vystavena velkému náporu kontrolních činností, které byly koncentrovány zejména 

do několika kalendářních týdnu posledního čtvrtletí roku 2010. To vše při velké 

institucionální a legislativní roztříštěnosti všech dotčených resortů. 

Změny ve struktuře uživatelů a zejména změny jejich zdravotního stavu vyžadují 

zvýšené pracovní nasazení všech zaměstnanců zařízení, nároky na objem poskytované 

služby a tím také nároky na objem finančních prostředků a materiální zajištění ze strany 

celé společnosti.  To vše při nelehké ekonomické situaci, která globálně postihla široké 

ekonomické prostředí. 

Přes všechny tyto těžkosti a problémy, se kterými je nucen se tento segment veřejné 

správy vyrovnat, plánujeme i v budoucím roce růst kvality služeb, které jsou zárukou 

zkvalitnění života uživatelů našeho zařízení. 

Proto budeme i nadále usilovat o získání finančních prostředků na dokončení půdní 

vestavby, jež byla započata v minulých letech a pro jejíž realizaci byl vyhotoven v roce 2010 

nový projekt. To umožní získat tolik potřebné další prostory, do kterých může být rozšířeno 

jednak ubytování uživatelů při zachování stávajícího počtu lůžek, jednak zbudováno i nové 

hygienické a pracovní zázemí pracovníků. 

Budeme i nadále usilovat o získání finančních prostředků na revitalizaci zámeckého 

lesoparku. Tyto úpravy by měly i nadále vést k ozdravění stávajícího porostu, 

ale i k dalšímu zhodnocení majetku zřizovatele. To by zároveň umožnilo nabídnout užívání 

lesoparku k rekreačním účelům nejen pro uživatele zařízení, ale také širokou veřejnost. 

Mezi nezbytné úkoly zařízení patří i další vzdělávání zaměstnanců tak, aby bylo 

možno vykonávat službu směrem k uživatelům podle nejmodernějších trendů. 

I nadále chceme rozšiřovat a prohlubovat aktivizaci a terapii pro uživatele zařízení. 

Domníváme se také, že pro finanční stabilizaci je nutno hledat úspory pomocí 

optimalizace provozních nákladů. 

Ambicí zařízení je v roce 2011 účast v projektových řízeních, které umožní získat 

finanční prostředky na realizaci některých aktivit a stavebních investicí i od jiných 

přispěvatelů, především pomocí operačních programů z Fondů Evropské unie. 
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Za pomoc při realizaci služby v roce 2010 a za obětavou práci patří velký dík 

všem zaměstnancům Domova důchodců Jesenec, kteří službu v nepřetržitém kontaktu 

s uživateli vykonávají. Je nezbytné vyslovit dík i dalším osobám, které v organizaci 

vykonávali jakoukoliv činnost – zejména dobrovolníkům a praktikantům. Poděkovat 

bychom chtěli také zaměstnancům Krajského úřadu Olomouckého kraje, kteří jsou 

nápomocni radou, metodickým vedením i dalšími poskytovanými, zejména 

administrativními službami. Za darované finanční prostředky i věcné dary chceme vyjádřit 

poděkování také sponzorům. 

Za pomoc je však potřeba především velmi poděkovat zřizovateli – tedy 

Olomouckému kraji a jeho představitelům. 
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V O L N O Č A S O V É   A K T I V I T Y   N A Š I C H  
U Ž I V A T E L Ů  

 
Turnaj v Člověče, nezlob se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výroba pletených kočiček 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sportovní den 
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Výlet – Hradec nad Moravicí, Raduň 
(za finanční spoluúčasti města Prostějova) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výrobky klientů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mikulášská 
nadílka 
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