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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI 

Historie organizace 

Domov pro seniory Radkova Lhota se nachází v blízkosti městečka Dřevohostice a také 

v nejjiţnějším cípu Olomouckého kraje. Hranice Zlínského kraje je od domova ve vzdálenosti 

stovky metrů. Od nejbliţšího města Bystřice pod Hostýnem nás dělí vzdálenost 7 km.  

Objekt našeho domova byl vystavěn jako lovecký zámeček jiţ v roce 1721, tedy za Jana 

Nepomuka. Od roku 1827 jej vlastnil spolu se zámkem v Bystřici pod Hostýnem generál von 

Laudon - známý vojevůdce pruského krále. Laudon si tento malebný podhostýnský kraj velmi 

oblíbil. Historie jej popisuje jako velmi schopného vojevůdce, ale méně schopného 

hospodáře, který se nejen špatně staral o své pole a lesy, ale také o své nemovitosti. Zámek 

proto prodal, ale ani noví majitelé, se o panství dobře nestarali. Zámek se stal za války 

útočištěm partyzánů a po válce byl jiţ neobyvatelným. Vše bylo rozkradeno a zdevastováno. 

V roce 1956 převzala tento zpustošený zámeček Česká katolická charita, která pod vedením 

sester řádu sv. Kříţe začala tento objekt přepravovat na domov důchodců. Za dva roky 

usilovné práce, bylo připraveno 40 lůţek pro první obyvatele. V následujících letech se 

budova postupně přestavovala a rekonstruovala. Největší rekonstrukce proběhla v roce 1983, 

kdy byly ve střední části objektu přistaveny 2 podlaţí. O obyvatele se staraly jak řádové 

sestry, které zde ţily aţ do roku 2008, tak civilní personál. V současné době je kapacita 

zařízení 129 lůţek. Uţivatelé jsou ubytováni na 1-lůţkových, 2-lůţkových a 3 a více 

lůţkových pokojích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Název organizace:  Domov pro seniory Radkova Lhota, p.o. 

IČO  :                       619 85 881 

Sídlo:                       Radkova Lhota 16, 751 14 Dřevohostice 

Webové stránky:     www.domovrl.cz 

     Jsme členem Asociace poskytovatelů sociálních sluţeb. 

Telefonní čísla a e-mailové adresy:  

Emil Skácel, ředitel:     581 711 525, reditel@domovrl.cz 

Jana Fuksová, ekonomka:    581 275 095, ekonom@domovrl.cz 

Ludmila Dostálová, personální:   581 275 070, personalni@domovrl.cz 

Petra Halenčáková, účetní:                                        581 275 072, ucetni@domovrl.cz 

Stanislava Dočkalíková, zásobování:  581 275 074, zasobovani@domovrl.cz 

Bc.Dana Pátková, vrchní sestra:   581 275 071, zdravotni@domovrl.cz 

Danuše Nesvadbová, sociální pracovnice:  581 275 081, socialni@domovrl.cz 

Bc. Monika Kubjatová , DiS., sociální pracovnice: 581 275 094, socialni@domovrl.cz 

Hana Laušmanová, instruktor sociální péče:             581 275 097, socialni02@domovrl.cz 

Jaroslav Zlámal, správce:    581 275 088, spravce@domorl.cz 
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Druh sociální sluţby:  

1. Domovy pro seniory (dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách) 

2. Domovy se zvláštním režimem (dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách) 

Forma:              příspěvková organizace od 1.1.1995 

Zřizovatel:                  Olomoucký kraj, registr u Kraj. soudu Ostrava, oddíl Pr.,vloţka 788 

Adresa zřizovatele:  Jeremenkova 40a, 779 00  OLOMOUC 

 

Statutární zástupce – ředitel :          Emil Skácel 

 

Odborná pracoviště 

Úsek ekonomický  

Ekonom, zástupce ředitele    Jana Fuksová 

Personální      Ludmila Dostálová 

Účetní       Petra Halenčáková 

Skladová účetní                                                    Stanislava Dočkalíková 

 

Úsek zdravotní 

Vrchní sestra       Bc. Dana Pátková, RS            

Staniční sestra                                         Aneţka Porubská, RS 

 

Úsek sociální a aktivizační 

Sociální pracovnice                                                   Dana Nesvadbová 

Sociální pracovnice                                    Bc. Monika Kubjatová, DiS. 

Instruktor sociální péče    Hana Laušmanová 

 

Úsek stravovací 

Vedoucí kuchyně                                             Jarmila Horáková 

Úsek technický 

Správce                                                              Jaroslav Zlámal 
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2.  POSLÁNÍ, CÍLE, ZAMĚŘENÍ A ČINNOST ORGANIZACE 

2. 1  DRUH SLUŢBY:  

Domovy pro seniory dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách  

Poslání sluţby domova pro seniory 

 

„Ti, kdož vnášejí radost jako sluneční paprsky do životů jiných, se v jejich odrazu sami 

zahřejí“-tato věta je vyjádřena i v našem Logu: Domov v domově 

 

Poslání: 

Posláním Domova je zajistit uţivatelům, kteří nemohou z určitých příčin pobývat 

v domácím prostředí pro sníţené pohybové schopnosti, zhoršené vidění nebo pro těţké 

chronické onemocnění omezující samostatnost a soběstačnost – kvalitní, běţný způsob 

ţivota s ohledem na jeho individuální moţnosti. Domov vytváří podmínky 

k samostatnosti, soukromí, ale i kontaktu se společností. 

 

Principy našeho poslání 

 ve středu zájmu je vţdy uţivatel, jeho potřeby, zájmy 

 základem působení na uţivatele je individuální přístup a respektování jejich práv 

 základem provádění sluţby a podpory je sdílení společných hodnot a cílů všech 

pracovníků a jejich týmová spolupráce 

 základem kvality prováděné sluţby a podpory je odbornost pracovníků a prohlubování 

jejich znalostí při soustavném vzdělávání, spolupráce s odbornými pracovišti, 

institucemi a zařízeními. 

 základem poskytované sluţby a podpory je vyuţívání běţných sluţeb veřejnosti, 

podpora přirozených vztahů a spolupráce s rodinami uţivatelů 

 ohleduplný, vstřícný a laskavý postoj k uţivatelům 

 respektování práv uţivatelů 

 zachování lidské důstojnosti 
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Cílová skupina 

 osoby s chronickým onemocněním 

 osoby se zdravotním postiţením 

 senioři 

Věková struktura cílové skupiny: 

1. dospělí            (27 – 64 let)  

2. mladší senioři (65 – 80 let) 

3. starší senioři     (nad 80 let)  

 

„Hlavním cílem naší služby je spokojený uživatel“ 

Dílčí cíle 

Posláním domova je podpora při: 

1. zachování soběstačnosti a kvality ţivota,  

2. posílení orientace v běţných ţivotních situacích,  

3. smysluplném trávení volného času,  

 

 Respektujeme a uplatňujeme práva uţivatelů podílet se na plánování a průběhu sociální 

sluţby, která mu je poskytována, právo vyjadřovat své potřeby, přání, touhy a stíţnosti. 

 Stálým dohledem personálu a citlivými opatřeními maximálně sniţovat riziko moţnosti 

zranění při pobytu uţivatelů ve všech prostorách ústavu. 

 Vytváříme podmínky a motivujeme k aktivnímu proţívání volného času, rozvíjíme 

osobnost uţivatelů při ergoterapii a zájmové činnosti. 

 Podporujeme udrţování vztahů uţivatelů s vlastními rodinami a dalšími blízkými 

osobami. Pracujeme na zachování a obnově sociálních kontaktů. 

 Uţivatelé mají moţnost vyuţívat i pobyty mimo domov pro seniory . 

 Trvalou tendencí je i hledání nových cest ke zvyšování kvality jejich ţivota. Usilujeme o 

zachování soběstačnosti a kvality ţivota. 

 Posilujeme orientaci v běţných ţivotních situacích jejich vlastním aktivním řešení.  

 Hlavním účelem je poskytování sluţeb sociální péče osobám, které se v důsledku svého 

chronického duševního onemocnění ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují 

pravidelnou pomoc při zajišťování svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou 

soběstačnost, společenské návyky a dovednosti. 
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Seznam našich činností 

 poskytování pobytových sluţeb sociální péče formou celoročního pobytu osobám   

   trpící duševní chorobou, které v důsledku svého zdravotního stavu vyţadují 

   pravidelnou péči, ne však péči v lůţkovém zdravotnickém zařízení 

 poskytování ubytování a stravování 

 poskytování základního sociálního poradenství 

 poskytování pomoci při zvládání běţných úkonů péče o osobu uţivatele, při osobní  

   hygieně příp. zajištění podmínek pro osobní hygienu 

 poskytování ošetřovatelské péče 

 zajištění lékařské péče 

 poskytování rehabilitační péče 

 organizování a poskytování kulturní vyţití, zájmové, aktivizační, a sociálně     

   terapeutické činnosti uţivatelům 

 poskytování pomoci při zajišťování dalších sociálních sluţeb jinými organizacemi 

 poskytování pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání  

    osobních záleţitostí uţivatelů 

Respektujeme práva a lidskou důstojnost kaţdého uţivatele, který potřebuje zvýšenou 

péči, přizpůsobenou jeho specifickým potřebám 

 

Důvody, které vylučují poskytnutí sluţby 

 

Sluţbu nejsme schopni zabezpečit pro osoby: 

 které potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nepřetrţitou lékařskou péči 

 které jsou závislé na alkoholu nebo jiné toxické látce výjimkou kouření 

 nevidomé a neslyšící 

 

Zařízení vytváří příleţitosti k tomu, aby uţivatelé mohli uplatnit vlastní vůli, jednat na 

základě vlastních rozhodnutí, aby mohli být sami sebou, pokud to není v rozporu s platnou 

legislativou a metodikou. 
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Sluţby v zařízení jsou poskytovány v souladu s platnou legislativou a metodikou s nimiţ jsou 

zaměstnanci seznamováni ústně na poradách a v písemné formě se s nimi mají moţnost 

seznámit u svého vedoucího zaměstnance. Vnitřní předpisy (příkazy, nařízení, směrnice, 

standardy, zákony apod.), jsou k nahlédnutí v kanceláři ředitele. Zaměstnanci se ve své práci 

řídí zejména Pracovním řádem, Provozním řádem, Domácím řádem a náplní práce 

jednotlivých profesí.   

 

Zaměstnanci domova jsou seznámeni ve standardech s chartou práv a svobod starších občanů. 

Podle těchto dokumentů postupují při poskytování sluţeb a jednáních s uţivateli v našem 

zařízení. Naší snahou je začlenění uţivatelů zařízení mezi ostatní seniory – oblečením, 

chováním, jejich vystupováním apod. 
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 2. 2  DRUH SLUŢBY:  

Domov se zvláštním reţimem  dle § 50  zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních   

sluţbách  

Poslání  sluţby domov se zvláštním reţimem 

 

Poslání : 

 „Posláním Domova se zvláštním režimem Radkova Lhota je poskytnout bezpečné, kvalitní 

a důstojné životní podmínky uživatelům služeb, kteří vzhledem ke svému věku a 

zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.“ 

Hlavním cílem zařízení je provázet uživatele životem ve stáří, poskytovat jim kvalitní 

sociální službu a vytvářet pro uživatele příjemné domácí prostředí. Uspokojovat jejich 

potřeby a umožnit uživatelům dle jejich schopnosti zachovávat samostatnost a nezávislost 

v co nejvyšší míře. 

Další cíle poskytované sluţby Domova je snaha zajistit: 

 Běţný, hodnotný ţivot uţivatelů podle jeho dosavadních zvyklostí 

 Schopnost co nejdéle trvajícího samostatného pohybu  

 Soukromí uţivatelů 

 Kontakt a udrţení vztahu se společenským prostředím 

 Individuální přístup k uţivatelům 

Zásady Domova: 

 Podpora v samostatnosti a soběstačnosti uţivatele 

 Uplatňovat vlastní vůli uţivatelů při řešení jejich nepříznivé sociální situace 

 Individuální přístup k uţivatelům – systémem klíčových (osobních) pracovníků 

 Posilování kontaktů se společností 

 Zachování lidské důstojnosti, dodrţování lidských práv a svobod 

 Předcházení nepříznivým sociálním situacím 

Cílová skupina 

 Osoby s chronickým onemocněním 

 Osoby se zdravotním postiţením 

 Senioři 
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Věková struktura cílové skupiny: 

 Dospělí                  27 – 64 let 

 Mladší senioři       65 – 80 let 

 Starší senioři nad  80 let 

Kontraindikací pro přijetí jsou: 

 Zdravotní stav vyţadující akutní zdravotní péči v nemocnici 

 Infekční onemocnění, ( tuberkulosa, infekční průjmy) 

 Uţívání návykových látek (alkoholismus, závislost na drogách) 

 Psychiatrické onemocnění (dle vyjádření psychiatra DZR) 

 Pohlavní choroba v akutním stavu 

Sluţba poskytuje podmínky pro uplatnění vlastní vůle : 

 Bydlení v jedno aţ čtyřlůţkových pokojích s moţností zamykání a částečným     

     vybavení vlastním nábytkem a televizí (moţnost vyuţití společné televizní antény-        

    bezplatně) 

 Celodenní stravování 5xdenně (včetně diety diabetické, ţlučníkové a II. večeře      

    diabetické) 

 Zdravotní a ošetřovatelskou péči ( 2x týdně dochází praktický lékař, 1x za 14 dní  

     psychiatr a dle potřeby stomatolog), ošetřovatelská činnost je zajištěna                 

     kvalifikovaným zdravotnickým personálem, ve vzdálenosti 22 km od Domova je    

    poliklinika a nemocnice s odbornými lékaři. 

 Podle stupně závislosti na druhých osobách je poskytována podpora a dopomoc  

    běţných denních činnostech (oblékání, umývání, stravování, pohyb, psychická        

    aktivita) 

 Úklid pokoje, příslušenství 

 Péči o prádlo – Domov má vlastní prádelnu a šicí místnost 

 Kaţdý uţivatel má svého klíčového (osobního) pracovníka k individuální podpoře    

    v denních činnostech a při poskytování dalších sluţeb 

Aktivity a odpočinek: 

 Kondiční rehabilitace – individuální cvičení na lůţku, nácvik chůze, skupinové    

           cvičení 

 Perličkové koupele, masáţe a další přístrojová technika na podporu zdraví 

 Mozkový trénink – trénování paměti s určeným pracovníkem formou her a učení 

 Společné vaření a pečení 
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 Zahrádkářská činnost 

 Ergoterapie – ruční práce, malování, šití 

 Canisterapie 

 Muzikoterapie a relaxace 

 Katolické mše svaté a moţnost individuálního kontaktu s farářem 

 Dostatek mediálních informací formou tisku, schůzek s vedením Domova a  

           sledování televize s moţností volby několika programů 

 Doprovod do města, kulturních zařízení, úřadů, obchodů 

 Doprovod při procházkách po areálu Domova a okolí 

 Výlety, zahradní posezení s hudbou, opékání, návštěvy výstav a kulturních akcí 

 Sportovní hry pro uţivatele, taneční zábavy, oslavy svátků, narozenin a výročí,  

           výstavy ručních prací, oslavy křesťanských svátků 
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3. PŘEHLED POSKYTOVANÝCH SLUŢEB 

3.1   UBYTOVACÍ SLUŢBY DOMOV PRO SENIORY 

Bydlení: 

počet 1 lůţkových pokojů    23    

počet 2 lůţkových pokojů    24     

počet 3-4 lůţkových pokojů     3    

    

počet  nadstandardních pokojů                           3      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.   UBYTOVACÍ SLUŢBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŢIMEM 

 

Bydlení: 

počet 1lůţkových pokojů      2    

počet 2lůţkových pokojů    13     

počet 3lůţkových pokojů                                      3 

počet 4lůţkových pokojů                 3        
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 3      3.3.  STRAVOVÁNÍ 

Druhy diet a počet podávané stravy 

Domov pro seniory Radkova Lhota poskytuje svým uţivatelům celodenní stravu připravenou 

v místní kuchyni.  

Naše kapacita v dnešní době je 129 uţivatelů a 74 pracovníků. 

Jídlo je podáváno v různých dietách dle zdravotního stavu našich uţivatelů. 

Poskytujeme tyto druhy diet:  

dietu č.3 –  racionální v počtu 65 uţivatelů a  70  zaměstnanců 

dietu č.4 – ţlučníková v počtu 18  uţivatelů 

dietu č. 9 - diabetickou v počtu kolem 30 uţivatelů 

dietu č. 9/4 diabetik/ţlučník  se pohybuje kolem 16 uţivatel. 

dietu č.0 –  tekutá, nyní 3 uţivatelé 

dietu č.5 – strava s omezením zbytků v počtu 3 uţivatel 

                                                

Podáváme i speciální druhy diet: 

1)  dietu  S/P pankreatickou /doléčení po příchodu z UNZ/ 

2) dietu  S/Blk – bezlaktozovou v počtu 3 uţivatelů 

 

Máme i formu diety např. bezrýţová, bez citrusového ovoce atd. 

Zdravotní stav našich uţivatelů vyţaduje i mletou stravu /kolem 45uţivatelů/, mixovanou má 

nyní 11 uţivatelů 

Vaříme chutně, pestře a hlavně zdravě, stravu doplňujeme ovocem a zeleninou. 

Uţivatelů mají moţnost vybrat si večeři ze dvou druhů jídel. 

Zaměstnanci mají moţnost výběru z racionální či ţlučníkové/šetřící/ stravy. 

 

Celoročně také probíhají různé kontroly se zaměřením na hygienu, kvalitu a bezpečnost. 

Denně se kontroluje zdravotní stav a osobní hygiena pracovníků a také hygiena provozu. 

Řídíme se základními právními předpisy: 

/Sb.258/2000 a 137/2004,odborná způsobilost v oboru ochrany veřejného zdraví - 490/2000. 

 Kaţdý měsíc probíhá různé školení, buď hygienického minima, zdravotního nebezpečí 

z potravin, výskyt mikroorganismu, standardy, HACCP apod. 
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Kaţdý rok se uskuteční vnitřní audit spolu s odpoledním školením zaměřeným na hygienická 

kritéria splňování hyg. vyhlášek 

Naší auditorkou je Ing. Cikánková 

 

Uplatnění systému HACCAP v naší kuchyni : 

1. Sledujeme jeden  kritický bod 

 Výdej pokrmů, jejich teplotu a čas výdeje 

 

Záznamy denně provádíme a zapisujeme do  příslušných tiskopisů. 

Dále máme kontrolní body: 

 vstupní příjem a skladování potravin 

 kontrola kvality pitné vody 

 kříţení úprav 

 manipulace s vejci 

 měření času a teploty při tepelné úpravě pokrmů 

 měření teplot v chladničkách, mrazicích pultech 

 likvidace odpadu 

 sanitace 

 deratizace a desinfekce 

 stěry jsou prováděny  Hygicultem TPC / 4x ročně /, 

 mikrobiologické vyšetření vzorků jídel v Olomouci. 

 školení jednou měsíčně pod vedením vedoucí kuchyně 

 validace provádějí 4x do roka členové týmu HACCP 

 vnitřní audit je prováděn externím pracovníkem a to jednou ročně 

 

Je zavedena dokumentace. 

Plnění určených standardů kvalit soc. sluţeb. 

Dodrţují se všechny   příslušné řády /organizační,provozní,sanitační,úklidový,domácí/  

 

Pracujeme s programem Cygnus ohledně stravování. 

S tímto programem sestavujeme i dlouhodobý či měsíční plán sluţeb, docházku, děláme 

objednávky a jiné 
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3.4. ZDRAVOTNĚ-OŠETŘOVATELSKÝ ÚSEK 

 

Nepřetrţitá ošetřovatelská péče je zajištěna vlastními zdravotnickými pracovníky a 

pracovníky sociální péče. Zdravotní péče je zajištěna prostřednictvím praktických lékařů a 

odborných smluvních lékařů. 

O uţivatele sluţby pečuje tým pracovníků ošetřovatelsko – zdravotního úseku v počtu 43, 

z toho 14 všeobecných sester, 1 fyzioterapeutka a 28 pracovníků v sociálních sluţbách. 

Zdravotní péče je poskytována registrovanými všeobecnými sestrami bez odborného dohledu. 

Snaţíme se o maximální vyuţití znalostí a dovedností odborného personálu, coţ se projevuje 

ve zlepšení zdravotního stavu uţivatelů a následně ve zlepšení jejich soběstačnosti a její 

udrţení. Veškerá ošetřovatelská péče je prováděna na základě indikace ošetřujícího lékaře, 

který dochází do našeho domova 2x týdně. Všechny tyto ošetřovatelské výkony jsme následně 

vykázaly zdravotním pojišťovnám 

 

VYKAZOVÁNÍ - FAKTUROVANÉ ČÁSTKY ZA ROK 2012 

 

 Pojišťovna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 111 - VZP 377,4 332,1 357,7 353,3 342,3 343,2 339,2 340,0 356,9 370,8 368,7 402,7 

 201 - VOZP 19,1 17,8 16,1 13,8 19,6 23,8 29,3 31,1 33,0 21,8 21,5 24,4 

 207 - OZP 
bank a 
pojišťoven 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 3,0 2,8 2,9 0,0 0,0 

 211 - ZP MV 40,5 37,2 39,9 39,2 42,4 35,8 39,6 42,0 42,9 48,2 49,0 54,8 
Hodnoty jsou v tisících Kč 
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VYKAZOVÁNÍ - PRŮMĚRNÉ ČÁSTKY ZA UŢIVATELE  ZA ROK 2012  
 

 1. pololetí 1 2 3 4 5 6 

 Počet vykázaných  uživatelů 129 (99%) 127 (99%) 131 (99%) 127 (98%) 128 (98%) 129 (100%) 

 Průměrná částka za uživatele 3 336 3 001 3 111 3 126 3 086 3 122 

 

 2. pololetí 7 8 9 10 11 12 

 Počet vykázaných uživatelů 129 (98%) 125 (97%) 127 (98%) 125 (96%) 123 (95%) 125 (96%) 

 Průměrná částka za uživatele 3 104 3 226 3 351 3 387 3 378 3 679 

 

3.5.REHABILITACE 

 

V rámci ošetřovatelské péče byla prováděna rehabilitace fyzioterapeutkou na všech 

odděleních domova, vţdy po předchozí indikaci lékařem. V rehabilitační péči je zahrnuta 

fyzikální terapie, léčebná tělesná výchova. 

Individuální přístup fyzioterapeutky byl především zaměřen na maximální udrţení mobility 

uţivatele a specifika úrazů v geriatrii. Velkou roli při individuální rehabilitaci hraje především 

vnímavost a spolupráce uţivatele, jinak rehabilitace ztrácí svůj účel a význam. 

V roce 2012 byly v naší rehabilitaci provedeny tyto výkony: 

 Rehabilitační cvičení                       2 504   

 Skupinová cvičení              395 

 Elektroléčba               151      

            Celkem výkonů                              3 050 
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3.6. AKTIVIZAČNÍ,VOLNOČASOVÉ A SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI 
 

V ROCE 2012 SE V NAŠEM DOMOVĚ KONALY TYTO KULTURNÍ AKCE: 

 

  6.1. –Tříkrálové loučení s vánocemi 

30.1. – Zimní besídka dětí z MŠ Dřevohostice 

31.1. – Vyprávění o světě a ţivotě 

14.2. – Valentýnské posezení s písničkami o lásce v hitparádě 60.let 

21.2. -  Masopustní zábava s voděním medvěda 

  8.3. – Oslava MDŢ 

 

       

 

15.3. – společný poslech pořadu českého rozhlasu Olomouc, ve kterém vypráví náš 

uţivatel pan Bohumír Hamerník o loutkách, loutkařině a herectví 

20.3. – Byla noc krásná, májová – hudebně zábavný pořad agentury VIOLA 

27.3. -  výlet na Velikonoční salon do Přerova 

11.4. – přednáška Výţiva a zdraví z programu národní sítě podpory zdraví 

17.4. – Jarní koncert československého komorního dua 

19.4. – Výlet na jarní Floru Olomouc 
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            9.5. – přednáška Sladká cukrovka z programu NSPZ 

14.5. – vystoupení dětí z MŠ Dřevohostice ke Dni matek 

22.5. – vystoupení děvčat z Domova Větrný mlýn Skalička ke Dni matek 

23.5. – výlet na svatý Hostýn 

31.5. – Kácení máje 

  7.6. – přednáška o zdraví,důleţitých vitamínech a přírodních doplňcích stravy 

13.6. – přednáška Srdce v nejlepších letech z programu NSPZ  

28.6. – trhání lipového květu 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

20.7. – výlet do cukrárny v Bystřici pod Hostýnem  

      

 

25.7. – výlet do městského parku Michalov 

26.7. – koncert Spojení harfy a zpěvu 

16.8. – beseda s cestovatelkou paní Emílií Vaško O Anglii 

 

 



20 

 

21.8. – výlet do Podzámecké zahrady v Kroměříţi 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.8. – Muzikoterapie aneb léčba hudbou –  hudební vystoupení divadla Slunečnice Brno 

 5.9. – XI.ročník Malé sportovní olympiády za účasti domovů z Hranic, Pavlovic, Přerova a 

Tovačova 

13.9. – beseda s náměstkyní hejtmana olomouckého kraje Mgr. Yvonou Kubjátovou o 

spolupráci v sociálních sluţbách v období 2008 – 2012 

19.9. – zahájení III.ročníku Pěško Toursu 2012 

20.9. – beseda Astronomie seniorům 

20.9. – Loučení s létem 

 3.10. – výlet na svatý Hostýn 

25.10. – beseda Přínosy kosmonautiky v rukou kaţdého 

30.10. – krájení jablek a dlabání dýní 

                   

 

31.10. – setkání s klubem seniorů Dřevohostice 

15.11. – koncert skupiny Klapeto Morava 

22.11. – setkání k ukončení akce Pěškotours 
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27.11. -  společné pečení vánočních perníčků 

29.11. – vázání adventních věnců 

           30.11. – Předvánoční čas – koncert divadla Slunečnice z Brna 

  5.12. – výlet na Vánoční salon do Přerova 

  6.12. – Mikulášská zábava 

 

    

11.12. – vánoční vystoupení děvčat z Domova Větrný mlýn Skalička 

13.12. – společné zdobení perníčků při poslechu koled 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.12. – vánoční besídka dětí z MŠ Dřevohostice 

20.12. – výroba vánočních svícnů a dekorací 

21.12. – vánoční koncert československého komorního dua 

24.12. – štědrovečerní setkání s panem ředitelem 
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NAŠI UŢIVATELÉ SE ZÚČASTNII TAKÉ SOUTĚŢÍ POŘÁDANÝCH 

JINÝMI DOMOVY: 

 

14.3. – Tovačovské literární  odpoledne 

14.6. – III. Sportovní klání seniorů v Pétanque o cenu náměstkyně hejtmana Mgr. 

Yvony Kubjátové a prvního náměstka hejtmana MUDr. Michaela Fischera 

20.6. – Gulášení 2012 –gastronomické klání seniorů ve vaření gulášů v Prostějově 
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27.6. – Sportovní olympiáda v Domově Alfreda Skeneho v Pavlovicích 

22.8. – Pétanque Tovačov 

  6.9. – IV.ročník turnaje v kroketu Přerov 

     

 4.12. – VIII.ročník soutěţe ve hře Šipky Správná trefa v Hranicích 

 

ÚČASTNILI JSME SE TAKÉ PREZENTACÍ, VÝSTAV A SOUTĚŢÍ: 

7. – 9. 6. – prezentace Domova na veletrhu Mezi námi na výstavišti Flora Olomouc 

13. – 30.9. – výstava ručních prací  seniorů v Galerii M + M v Hranicích Barvy ţivota 

                     

8. – 12. 10. – výstava ručních prací Pro radost a potěšení v Lipníku nad Bečvou 

         

 

 

 

 

 

 

10.10. – Den otevřených dveří v rámci Týdne sociálních sluţeb 
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22.10. – prezentace Domova na Senior sympoziu v Dřevohosticích 

15.10. – 30.10. – účast na 9.ročníku projektu ,,Senioři mezi námi“ – kříţovkářská 

soutěţ 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Trénink paměti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpočinek na terase u kytiček, které pěstuje paní Irglová 
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PRAVIDELNÉ DENNÍ AKTIVITY: 

 -   vysílání ,,Rádia Sluníčko“, které vyhlašuje denní aktuality – počasí, lidové pranostiky, 

svátky a narozeniny našich uţivatelů, seznamuje s konkrétními aktivitami toho dne a zve 

k podávání stravy 

- skupinové cvičení 

- filmový klub 

- literární klub 

- hudební klub - poslech hudby u kávičky 

- canisterapie 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uţivatelka si uţívá poleţení s fenami Cirou a Nami 

 

 

- úterní kuchtění 

- trénování paměti 

- ruční činnosti 

- reminiscenční – vzpomínková terapie 
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  Uţivatelky při prohlíţení svých starých fotek 

 

 

Na podzim jsme navázali kontakt s klubem seniorek z Dřevohostic, jehoţ členky 

začaly za našimi uţivateli pravidelně dojíţdět. Ukázali jim své výrobky, naše 

uţivatelky se pochlubily tím, co vyrábíme u nás a domluvily se, ţe by chtěly 

vyzkoušet práci s pedikem, který jsme zatím u nás nezkoušeli.Práce s pedikem je 

náročná, ale naši uţivatelé ji zvládli a vyrobili si kaţdý pěknou ošatku.Ve spolupráci 

s klubem seniorek budeme i nadále pokračovat. 
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4. PROVOZNĚ TECHNICKÝ ÚSEK, PRÁDELNA, ZAHRADNICTVÍ 

 

Provozně technický úsek zajišťuje údrţbu a opravy na budovách, strojích a zařízeních v 

domově. Vedoucím těchto úseků je správce. 

Prádelna zabezpečuje praní prádla a drobné opravy prádla i oděvů. 

Zahradnictví má hlavně na starosti údrţbu a úpravu zeleně v areálu, ale také produkci ovoce a 

zeleniny k vylepšení stravy uţivatelů. 

V roce 2012  provozně  technický úsek musel řešit havarijní situaci. Byla to porucha výtahu a 

to takového rozsahu, ţe výtah byl sedm dnů mimo provoz. Vyřazení výtahu z provozu kladlo 

mimořádné poţadavky jak na zaměstnance, tak na uţivatele našeho domova.  Oprava 

probíhala ve více etapách, nejdříve byla vyměněna řídící jednotka a následně byly vyměněny 

pohony obou dveří. Celková částka za opravu výtahu dosáhla 180 tis. Kč.  Z větších akcí stoji 

za zmínku výměna vchodových dveří, dveří v márnici a venkovní terasy v prvním patře. 

V ubytovacích prostorech uţivatelů jsme vyměnili dveře do pokojů na zvláštním oddělení v 

přízemí, jednalo se o výměnu 12 dveří za dveře širší, tím se zlepšila manipulace s uţivateli a 

vchod do pokojů.  

Z dalších investičních akcí byl za příspěvku zřizovatele pořízen třístranný sklápěč a dále 2 

stropní zvedáky. 

Ve venkovních prostorech se provedla úprava lesoparku, byly provedeny terénní úpravy, nová 

výsadba, nové chodníky. Tato úprava se velmi zdařila a lesopark je hodně vyuţíván jak 

uţivateli, tak i jejich rodinnými příslušníky.  
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Opravy a údrţba se provádí průběţně a tady byly vyjmenovány jen ty nejdůleţitější a 

nejnáročnější. 

Zahradnictví se hlavně zaměřovalo na údrţbu a úpravu okrasné zahrady a lesoparku. 

Produkce ovoce a zeleniny se omezila jen na to, aby zelenina a ovoce bylo zpracováno 

čerstvé. Pro zimní uskladnění nemáme dostatečně vyhovující skladovací prostory. 

Do prádelny se pořídil nový plynový lis na prádlo a bylo to z důvodů nárůstů mnoţství prádla 

k vyprání. Měsíčně se vypere 3979 kg prádla. 

Správce je osoba odborně způsobilá k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti 

ochrany zdraví při práci a má i osvědčení poţárního technika. 

Dva pracovníci údrţby jsou osobami odborně způsobilými v oblasti elektro dle vyhlášky 

50/1978 § 6 a jeden je drţitelem osvědčení ke svařování el. obloukem. Také díky těmto 

odbornostem si provádíme převáţnou část oprav a údrţby sami. 

U všech pracovníků domova proběhlo pravidelné školení poţární ochrany a bezpečnosti 

práce. Díky školení a důslednému dodrţování bezpečnostních předpisů byl rok 2012 opět bez 

mimořádných událostí a pracovních úrazů. 
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5. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O UŢIVATELÍCH  

  

  5.1.  ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O  UŢIVATELÍCH  DOMOVA  PRO  SENIORY 

 

Celková kapacita domova pro seniory  je 80 uţivatelů. 

Z toho muţů je 32 a ţen ţije v našem zařízení 48 

 

 

 

 

 

 

 Dalším důleţitým statistickým ukazatelem, který má vzestupnou tendenci, je i zbavení 

způsobilosti k právním úkonům u našich uţivatelů.  Z celkového počtu 80 seniorů jsou  4  

uţivatelé zbavení  způsobilosti k právním úkonům, částečně způsobilý je pak 1 uţivatel. 

 

 

 

 

 

 

Níţe uvedený graf dále znázorňuje soběstačnost uţivatelů nakládat s finančními prostředky. I 

zde můţeme hovořit o přibývajícím počtu seniorů, kteří mají vzhledem k jejich sníţené 

soběstačnosti, hospodaření u sociální pracovnice.  
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Věkové sloţení uţivatelů:  ve věku do 65 let   11 uţivatelů 

    ve věku do 75 let  12 uţivatelů 

                                               ve věku do 85 let                    36 uţivatelů 

    nad 86 let   21 uţivatelů 

 

   průměrný věk uţivatelů: 79,3  let 

 

Přijato celkem:                         14 uţivatelů 

Propuštění do jiných zařízení :          1 uţivatel 

Zemřelo celkem:   15  uţivatelů 

 

Průměrná obloţnost lůţek  v roce 2012  činí  99,7 % 

PnP nemá přiznáno   7  uţivatelů 

Stupeň I.  15  uţivatelů 

Stupeň II.  19 uţivatelů 

Stupeň III.  16  uţivatelů 

Stupeň IV.  23  uţivatelů 
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Celkový počet přijatých ţádostí v roce 2012  byl  92  ţádostí na druh sluţby Domovy pro 

seniory ,  z toho   26  ţádostí podali muţi  a 66    ţádostí ţeny. 

V roce 2011 bylo podáno  98  ţádostí na druh sluţby Domov pro seniory z toho 32 ţádostí 

podali muţi a 66 ţádostí ţeny. 

ÚHRADA ZA POBYT OD 1.4.2012 

v Domově pro seniory Radkova Lhota, p.o.  

Druh sociální služby – Domov pro seniory (§ 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) 

ubytování Denní (Kč) Měsíční (Kč) 

  

 nadstandard 

Strava 160,- Strava 4800,- 

Ubytování 170,- Ubytování 5100,- 

Celkem 330,- Celkem 9900,- 

 

1-lůžkový 

Strava 160,- Strava 4800,- 

Ubytování 155,- Ubytování 4650,- 

Celkem 315,- Celkem 9450,- 

 

2-lůžkový 

Strava 160,- Strava 4800,- 

Ubytování 135- Ubytování 4050,- 

Celkem 295,- Celkem 8850,- 

 

3 a více-lůžkový 

Strava 160,- Strava 4800,- 

Ubytování 114,- Ubytování 3420,- 

Celkem 274,- Celkem 8220,- 

 

Součástí úhrady za pobyt za kalendářní měsíc je dle §73, odst. 4, zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, i 

celý příspěvek na péči.  

Výše příspěvku na péči (měsíčně) 

I. stupeň lehká závislost   800,- Kč 

II. stupeň středně těžká závislost 4.000,- Kč 

III. stupeň těžká závislost 8.000,- Kč 

IV. stupeň úplná závislost 12.000,- Kč 
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FINANČNÍ KOMPENZACE za 1 den nepřítomnosti 

   Strava = hodnota potravin                         80,-    Kč/den 

Fin. kompenzace za 1 den nepřítomnosti činí               80,-    Kč/den                           

+ poměrná část příspěvku na péči (PnP) 

PnP ve výši    800,- měsíčně                 26,76 Kč/den 

PnP ve výši 4.000,- měsíčně               133,40 Kč/den 

PnP ve výši 8.000,- měsíčně                                 266,70 Kč/den 

PnP ve výši 12.000,- měsíčně                                       400,- Kč/den 

 

Výše minimálního kapesného od 1.1.2007 se dle §73, odst. 3, zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, 

stanovuje částkou 15% z celkového příjmu. 

 

 

5.2.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O UŢIVATELÍCH DOMOVA SE  ZVLÁŠTNÍM  

REŢIMEM 

 

                Celková kapacita domova se zvláštním reţimem  je 49 uţivatelů. 

                Z toho muţů je 19 a ţen ţije v našem zařízení 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

Důleţitým statistickým ukazatelem, který má vzestupnou tendenci, je i zbavení způsobilosti 

k právním úkonům u našich uţivatelů.  Z celkového počtu 49  seniorů je  13  uţivatelů  

zbavených  způsobilosti k právním úkonům. 
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Věkové sloţení uţivatelů:  ve věku do 65 let   13  uţivatelů 

    ve věku do 75 let  12 uţivatelů 

                                               ve věku do 85 let                    13 uţivatelů 

    nad 86 let              11 uţivatelů 

 

    průměrný věk uţivatelů: 74,4 let 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přijato celkem:               16 uţivatelů 

Zemřelo celkem:    16 uţivatelů 

Průměrná obloţnost lůţek  v roce 2012  činí  99,8  % 

 

Počet přijatých klientů byl větší  z důvodu zvětšení kapacity Domova se zvláštním reţimem a 

zároveň sníţením kapacity Domova pro Seniory. 

 

PnP nemá přiznáno  0  uţivatelů 

Stupeň I.   0  uţivatelů 

Stupeň II.   10 uţivatelů 

Stupeň III.   16 uţivatelů 

Stupeň IV.   23 uţivatelů 
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Celkový počet přijatých ţádostí v roce 2012 byl  126  ţádostí  na druh sluţby  Domovy se 

zvláštním reţimem . Z toho   82  ţádostí podaly ţena a 44   ţádostí podali muţi. 

V roce 2011 bylo podáno  136  ţádostí na druh sluţby Domov se zvláštním reţimem, z toho 

44 ţádostí podali muţi a 92 ţádostí ţeny. 

 

ÚHRADA ZA POBYT OD 1.4.2012 

v Domově pro seniory Radkova Lhota, p.o.  

Druh sociální služby – Domov pro seniory (§ 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) 

ubytování Denní (Kč) Měsíční (Kč) 

 

1-lůžkový 

Strava 160,- Strava 4800,- 

Ubytování 155,- Ubytování 4650,- 

Celkem 315,- Celkem 9450,- 

 

2-lůžkový 

Strava 160,- Strava 4800,- 

Ubytování 135- Ubytování 4050,- 

Celkem 295,- Celkem 8850,- 

 

3 a více-lůžkový 

Strava 160,- Strava 4800,- 

Ubytování 114,- Ubytování 3420,- 

Celkem 274,- Celkem 8220,- 

 

Součástí úhrady za pobyt za kalendářní měsíc je dle §73, odst. 4, zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, i 

celý příspěvek na péči.  

Výše příspěvku na péči (měsíčně) 

I. stupeň lehká závislost   800,- Kč 

II. stupeň středně těžká závislost 4.000,- Kč 

III. stupeň těžká závislost 8.000,- Kč 

IV. stupeň úplná závislost 12.000,- Kč 

   

 

FINANČNÍ KOMPENZACE za 1 den nepřítomnosti 

   Strava = hodnota potravin                         80,-    Kč/den 

Fin. kompenzace za 1 den nepřítomnosti činí               80,-    Kč/den                           

+ poměrná část příspěvku na péči (PnP) 

PnP ve výši    800,- měsíčně                 26,76 Kč/den 

PnP ve výši 4.000,- měsíčně               133,40 Kč/den 

PnP ve výši 8.000,- měsíčně                                 266,70 Kč/den 

PnP ve výši 12.000,- měsíčně                                       400,- Kč/den 

Výše minimálního kapesného od 1.1.2007 se dle §73, odst. 3, zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, 

stanovuje částkou 15% z celkového příjmu. 
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6. ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE A VZDĚLÁVÁNÍ  ZAMĚSTNANCŮ 

6.1. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

Péči o uţivatele sociální sluţby zajišťuje tým sloţený ze zaměstnanců jednotlivých profesí, 

který je uveden v následujícím přehledu 

Přehled 

úsek pracovní pozice Počet 

pracovníků na 

dané pozici 

Počet 

pracovníků 

celkem 

 ředitel 1 1 

ekonomický  zástupce ředitele – ekonom 

personální a mzdová účetní 

účetní 

skladová účetní 

1 

1 

1 

1 

4 

zdravotní  vedoucí úseku -vrchní sestra 

staniční sestra 

všeobecná sestra 

ošetřovatel 

pracovník sociální péče 

uklizečky 

1 

1 

12 

2 

27 

7 

50 

technický  vedoucí úseku – správce 

elektrikář  

řidič - údrţbář 

zahradník 

pradlena 

švadlena 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

8 

sociální  sociální pracovnice 

instruktor sociální péče 

2 

1 

3 

stravovací  vedoucí kuchyně 

kuchařky 

1 

7 

8 

pracovníci celkem   74 
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Stav a struktura zaměstnanců domova se odvíjí od druhu poskytovaných sluţeb v našem 

zařízení, personální zajištění je závislé na finančních zdrojích zřizovatele. 

Zdravotní úsek 

Úsek zajišťuje kvalitní poskytování zdravotní a ošetřovatelské péče, spolupracuje 

s ošetřujícím lékařem a lékaři ze specializovaných ambulancí. Odpovídá za dodrţování 

hygienických a protiepidemiologických opatření. 

Ekonomický úsek 

Vede veškerou účetní agendu dle zákona o účetnictví v souladu s českými účetními standardy, 

dohlíţí na účelné a hospodárné vyuţívání finančních prostředků, sestavuje a vyhodnocuje 

rozpočet organizace, vede evidenci majetku a personální agendu. 

Technický úsek 

Zajišťuje běţnou údrţbu všech strojů a zařízení domova, pečuje o veškerou zeleň, udrţuje 

přilehlý park a ovocnou zahradu. Zabezpečuje provoz kotelny a prádelny. 

Stravovací úsek 

Zajišťuje přípravu a výdej stravy, vedení skladové agendy. Odpovídá za gastronomickou 

skladbu jídel a dodrţení technologických postupů při jejich výrobě v souladu se systémem 

kritických bodů HACCP. 

Sociální úsek 

Zajištění veškeré činnosti související s agendou evidence ţadatelů a agendou uţivatelů dle 

standardů a zákona č. 108/2006 Sb. 

V průběhu roku 2012bylo uzavřeny 3nové pracovní poměry prostřednictvím úřadu práce 

Částečnou dotací těchto pracovních míst dochází k navýšení mzdových prostředků, které 

můţeme pouţít k finančnímu ocenění všech  zaměstnanců.Ukončeny byly 3 pracovní poměr , 

z toho jeden odchodem do starobního důchodu a 2 uplynutím doby určité /ÚP/.Minimální 

fluktuace zaměstnanců v organizaci je do jisté míry výsledkem snahy vedení organizace o 

vytváření příznivých podmínek k výkonu povolání. 

V roce 2012 bylo odpracováno formou dohod o provedení práce celkem 1735 hodin. Jednalo 

se převáţně o pomocné ošetřovatelské práce na zdravotním úseku, pomocné práce v kuchyni 

a na úklidu.  

Velkým přínosem při zajištění náročné ošetřovatelské péče v našem zařízení je pravidelné 

praktické vyučování ţáků Odborného učiliště Kelč v oboru pečovatelské práce. Tato praxe 

probíhala v rozsahu 6 hodin denně 3x týdně a je pro studentky velmi dobrou zkušeností 

v práci se staršími lidmi.  
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 6.2.  VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

Zaměstnanci organizace se v průběhu roku 2012 účastnili školení a seminářů tak, aby 

splňovali podmínky dalšího vzdělávání soc. pracovníků a pracovníků v sociálních sluţbách 

podle § 111 odst.1 zákona .č. 108/2006 Sb. Tyto vzdělávací akce byly z převáţné části 

akreditované u ČAS, APSS a byly pořádány  vlastní organizací a také odbornými 

vzdělávacími institucemi. Vzdělávání ostatních zaměstnanců bylo zaměřeno především na 

aktuální změny v legislativě, v oblasti PO a BOZP. Oboustranným přínosem jsou také 

výměnné stáţe pracovníků v přímé obsluţné péči v rámci jiných příspěvkových organizací. 

 

7. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 

 

7.1. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 

Organizace hospodařila s vyrovnaným rozpočtem a se stanovenými závaznými ukazateli. Ke 

svému hospodaření vyuţívá  majetek svěřený jí do uţívání zřizovatelem - Olomouckým 

krajem. Majetek uvedený v rozvaze je odpisován podle stanoveného a zřizovatelem 

schváleného ročního plánu. Při inventarizaci majetku k 31. 12. nebylo zjištěno ţádné manko. 

Čerpání nákladů dle rozpočtového plánu vyplývá z tabulky výkazu zisku a ztrát. Organizaci 

nebyly uloţeny ţádné sankce ani pokuty. 

 

Závazné ukazatele v Kč 

Závazný ukazatel    schválený     upravený    skutečnost 

Mzdové prostředky    17 810 000     17 810 000    18 018 593,00 

Neinvestiční příspěvek – 

odpisy 
       613 000          613 000         613 723,20  

Odvody PO – odpisy        487 000          459 250         459 250,00 

Investiční příspěvek        676 000          673 521         673 521,00 

Výsledek hospodaření    vyrovnaný      vyrovnaný             4 368,90 

 

Stanovený limit mzdových prostředků zřizovatelem byl dodrţen – skutečnost 17.809.955 Kč. 

V uvedené skutečnosti MP je zahrnuta dotace ze SR – Úřadu práce Přerov ve výši 165.669 Kč 

a náhrada DNP ve výši 42.969 Kč. Překročení závazného ukazatele příspěvku na odpisy ve 

výši 723,20 Kč bylo kryto provozními prostředky organizace. 
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Rozvaha k 31.12.2012 

 stav v tis. Kč 

k 1.1.2012 

stav v tis. Kč 

k 31.12.2012 

   

Stálá aktiva 17 423 17 487 

Dlouhodobý hmotný majetek 17 423 17 487 

   

Oběţná aktiva 7 364 5 502 

Zásoby 728 505 

Pohledávky 2 833 973 

Finanční majetek 3 803 4 024 

   

AKTIVA CELKEM 24 787 22 989 

   

Vlastní kapitál 18 506 18 433 

Jmění účetní jednotky 16 907 16 970 

Fondy účetní jednotky 808 670 

Výsledek hospodaření 791 793 

Cizí zdroje 6 281 4 556 

Krátkodobé závazky 6 245 4 460 

Dohadné účty pasivní 36 96 

PASIVA CELKEM 24 787 22 989 

 

 

                            Výkaz zisku a ztráty za organizaci k 31.12.2012 

Účet Náklady (v tis. Kč) plán 2012 skut. 2012 

50x Spotřeba materiálu a energie 7 877 7 827 

51x Sluţby 2 937 2 808 

52x Osobní náklady 24 403       24 565 

538 Ostatní daně a poplatky 3 3 

549 Jiné ostatní náklady 16 16 
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55x Odpisy, rezervy a opravné poloţky    1 936 1 932 

 Náklady celkem 37 172 37 151 

    

 Výnosy (v tis. Kč)   

602 Trţby z prodeje sluţeb 29 276 29 261 

603 Výnosy z pronájmu 3 2 

648 Zúčtování fondů 300 299 

649 Jiné ostatní výnosy 80 80 

662 Úroky 1 1 

672 Výnosy z transferů – SR a ÚSC 7 512 7 512 

 Výnosy celkem 37 172 37 155 

 Hospodářský výsledek (v tis. Kč) 0 4 

    

 

 

Nákladové poloţky 

 

* Spotřeba materiálu a energie v celkové výši 7 827 tis. Kč je tvořena náklady na: 

 spotřebu materiálu, ta činí 6 066 tis. Kč, z toho: 

- potraviny 4 009 

- zdravotnický materiál 405 

- všeobecný mat.(čisticí, dezinfekční a prací prostředky,  

   materiál na údrţbu, náhradní díly, PHM, 

   kancelářské potřeby, tiskoviny, apod.)  1 652 

 spotřebu energie, ta činí 1 761 tis. Kč, z toho: 

- spotřeba elektrické energie  642 

- spotřeba vody 177 

- spotřeba plynu 942 

 

* Sluţby v celkové výši 2 808  tis. Kč tvoří náklady na: 

opravy a údržba ve výši 1 350 tis. Kč hrazené z vlastních prostředků. 

Podrobněji uvedeno v provozně – technickém úseku 

ostatní služby ve výši 1 458 tis. Kč: 
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Tuto nákladovou poloţku tvoří cestovné, sluţby výrobní a nevýrobní povahy, poplatky za 

svoz infekčního a komunálního odpadu, úpravy lesoparku, revize strojního zařízení, poplatky 

za spoje, rozhlas a TV, sluţby spojené s výpočetní technikou, rehabilitace, audit k dotaci 

MPSV. 

 

* Osobní náklady v celkové výši 24 565 tis. Kč jsou největší nákl. poloţkou a tvoří ji: 

- mzdy zaměstnanců 17 881 

- OON 95 

- náhrady dávek nem. pojištění 43 

- zdravotní a sociální pojištění 6 088 

- zákonné a soc. náklady  458  

 

Průměrná mzda v roce 2012 činila 20.204 Kč.  

 

* Odpisy, rezervy a opravné poloţky v celkové výši 1 932 tis. Kč, z toho:   

- odpisy dlouhodobého majetku 614 

- opravné poloţky k pohledávkám 2 

- náklady z drobného DM 1 316 

 

 

Výnosové poloţky 

  

* Trţby z prodeje sluţeb v celkové výši 29 261 tis. Kč tvoří:   

- úhrady za pobyt 12 655 

- příspěvek na péči 11 293 

- trţby za výkony zdrav.pojišťoven 4 920 

- trţby ostatní 393 

  

* Výnosy z transferů v celkové výši 7 512 tis. Kč jsou:   

- dotace MPSV 4 596 

- dotace ÚP 222 

- příspěvky zřizovatele - ÚSC 2 694 
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Protoţe naše organizace poskytuje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách dva 

druhy sluţeb - § 49 Domovy pro seniory a § 50 Domovy se zvláštním reţimem, uvádíme 

grafické znázornění nákladů a výnosu za kaţdou sluţbu samostatně  

 

 

 

 

 

           

Náklady u obou sluţeb jsou v poměru k počtu uţivatelů, rozdíl je především ve výši osobních 

nákladů, tj. mezd a zákonného pojištění, kdy u sluţby Domovy se zvláštním reţimem je vyšší 

pracovní úvazek u sociálních pracovníků v přímé obsluţné péči a zdravotnických pracovníků.  
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7.2. Fondy účetní jednotky 

 

Organizace hospodaří s těmito fondy 

název stav 1.1.2012 

Kč 

tvorba čerpání stav 

31.12.2012Kč 

Fond odměn 19 343,00 0,00 0,00 19 343,00 

FKSP 283 544,98 179 236,00 223 956,00 238 824,98 

RF tvořený z VH 95 710,88 2 430,74 0,00 98 141,62 

RF z ost. titulů 240 793,00 49 000,00 125 843,00 163 950,00 

Investiční fond 169 072,56 1 287 244,20 1 306 619,20 149 697,56 

 

Fond kulturních a sociálních věcí 

Je tvořen jedním procentem z vyplacených mzdových nákladů organizace a čerpání je pouţito 

na příspěvek zaměstnanců na penzijní pojištění, nákup vitamínů a očkovacích vakcín 

v chřipkovém období. 
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Rezervní fond z ostatních titulů je tvořen sponzorskými dary pro uţivatele a jeho čerpání je 

v souladu s účelem uvedeným v darovací smlouvě. Jedná se především o kulturní a 

společenské akce, canisterapii a volnočasové aktivity. 

 

Investiční fond: 

 * čerpání na  investiční akce: 

Organizaci byl schválen zřizovatelem v roce 2012 investiční příspěvek do Investičního fondu 

na níţe uvedené nestavební investiční akce v celkové výši 600.000 Kč. Z této částky se 

skutečně vyčerpalo 597.521 Kč na pořízení:  

- vlečky za malotraktor                                 98.000,00 

- lisu na prádlo                                  300 860,00 

- dvou stropních zvedacích systémů           199.521,00 

 * čerpání na  posílení finančních zdrojů na opravy a údržbu majetku: 

- na opravu výtahu (výměna celé řídící jednotky a pohonů dveří)             172.988,20 Kč 
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8. Kontrolní činnost  

 

Interní audit je v naší organizaci nahrazen veřejnosprávní kontrolou, kterou vykonává 

kontrolní oddělení Krajského úřadu Olomouckého kraje. Poslední kontrola proběhla v r.2011.  

 

Vnitřní kontrolní systém je v našem domově zajišťován v souladu s ustanovením zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění. 

 

Vnitřní finanční kontrola je zabezpečována příkazcem operací, správcem rozpočtu, účetní a 

jednotlivými vedoucími zaměstnanci tak, aby bylo zajištěno průběţné sledování operací při 

hospodaření s veřejnými prostředky od jejich plánování, realizaci aţ po konečné vyúčtování.  

V souvislosti s poskytováním dotace MPSV proběhla kontrola auditorskou firmou na 

vyúčtování finančních prostředků. 

 

Pravidelné kontroly dle plánu kontrol byly prováděny jednotlivými vedoucími pracovníky.  

Kontroly se prováděly v oblasti pouţívání ochranných pomůcek, poţívání alkoholických 

nápojů, dodrţování bezpečnosti práce, kontrola skříněk zaměstnanců, docházka do 

zaměstnání atd. 

V ošetřovatelské péči byly kontroly zaměřeny na hygienu, podávání stravy, osobní úpravu a 

na kontrolu průběhu víkendových a nočních sluţeb atd. 

Průběţně se provádějí kontroly na hygienu stravovacího provozu. 

 

Zjištěné drobné závady byly průběţně odstraňovány. Nebylo zaznamenáno ţádné závaţné 

porušení bezpečnostních předpisů nebo pracovní kázně. 
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ZÁVĚR 

 

Váţení přátelé, 

Na předchozích stránkách jste se mohli ve stručnosti seznámit s činností a chodem našeho 

Domova pro seniory Radkova Lhota v roce 2012. Seznámili jste se s rozsahem péče, 

hospodářskými výsledky i s řadou dalších informací, o kterých jsme byli přesvědčeni, ţe by 

pro vás mohly být zajímavé. 

Při pohledu do dalších roků musím konstatovat, ţe naší jednoznačnou prioritou zůstává 

pokračující zkvalitňování poskytovaných sociálních sluţeb.  

V roce 2012 byla zahájena výstavba nového pavilonu pro osoby trpící různými druhy demencí 

a Alzheimerovou chorobou. Rozšíření této velmi ţádané sluţby je hlavním bodem naší 

dlouhodobé vize, která dokládá zmiňovanou snahu o celkové zkvalitnění poskytované sluţby. 

Tímto je také naplňován náš dlouhodobý cíl, kterým je zajištění důstojného ţivota a 

respektování soukromí všech našich uţivatelů.  

Rok 2012 byl pro všechny poskytovatele zejména pobytových sociálních sluţeb finančně 

velmi náročný. Došlo opět ke sníţení dotací ze státního rozpočtu a současně k nárůstu cen a 

DPH. 

Našim úsilím a cílem byla snaha, aby se tato skutečnost neprojevila na kvalitě námi 

poskytovaných sluţeb. Podařilo se nám také dokončit a naplnit všechny záměry ze 

zpracované vize rozvoje do roku 2012. 

Závěrem chci poděkovat všem zaměstnancům, zejména pracovníkům zdravotního úseku, za 

profesionálně a kvalitně odvedenou práci, jejich trpělivost a obětavost.   

Uţivatelům a jejich rodinným příslušníků chci poděkovat za jejich důvěru a spolupráci při 

hledání dalších námětů na zlepšování kvality našich sluţeb  

Věřím, ţe i nadále všichni společně budeme vytvářet podmínky pro naplnění našeho hlavního 

cíle vyjádřeného logem naší organizace – vytvořit „Domov v domově“. 

 

 

Skácel Emil 

ředitel 

  

 


