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I. Základní údaje o organizaci 

 

Název: Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace 

Sídlo: Pavlovice u Přerova 95, 751 12 Pavlovice u Přerova 

IČ: 619 85 864 

Právní forma: příspěvková organizace 

Zřizovatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 

Datum vzniku: 1. 1. 2003 

Registrace služby: č.j. KUOK/102337/2009 ze dne 18. 12. 2009 

Zápis v OR: oddíl Pr, vložka 736, Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu 

v Ostravě 

Bankovní spojení: č. ú. 27125831/0100 Komerční banka v Přerově 

Hlavní účel zřízení organizace: poskytování sociálních služeb v souladu 

se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

Předmět činnosti: základním předmětem činnosti organizace je poskytování 

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

službách, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

Kontakt:  

Mgr. Radana Hlobilová, pověřena vedením organizace 

Telefon: 581 701 965 

Mobil: 724 980 240 

Fax: 581 701 940 

E-mail: radana.hlobilova@daspavlovice.cz 

Webové stránky organizace: www.daspavlovice.cz 

 
 
 
 

mailto:radana.hlobilova@daspavlovice.cz
http://www.daspavlovice.cz/
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1. Ohlédnutí za uplynulým rokem 2011 
 
V průběhu celého roku jsme poskytovali pobytové sociální služby dle nastavených 
pravidel a současně v souladu se zákonem o sociálních službách, nabízeli jsme 
uživatelům volnočasové aktivity dle možností organizace, upevňovali a rozvíjeli jsme 
spolupráci s rodinami uživatelů, pokračovali jsme v běžných činnostech, které jsou 
ověřeny dobrou praxí v organizaci. Pokračovali jsme v zavádění, naplňování 
a hodnocení zpracovaných Standardů kvality poskytovaných sociálních služeb, 
pokračovali jsme ve vzdělávání zaměstnanců na všech úrovních organizace. 
 
Spolupracujeme s Centrem pro komunitní práci Střední Morava, které 
zprostředkovává dobrovolnickou službu v regionu. Dobrovolnická služba je v našem 
Domově velmi ceněná a vítaná. Dobrovolnictví je pro nás nedocenitelné zvláště 
proto, že umožňuje uživatelům kontakt s přirozeným sociálním prostředím, přináší do 
organizace nové nápady, nadšení, zkušenosti a nabízí uživatelům možnost 
neformálních vztahů. 
 
Během celého roku byla prováděna modernizace vybavení a technického zázemí. 
Byla provedena výměna žehlícího lisu, bubnového sušiče, elektrického 
konvektomatu, elektrické trouby a hnětacího stroje. Osobní automobil Ford Transit 
jsme dovybavili nájezdní plošinou a kotvením invalidních vozíků. Zakoupili jsme nový 
osobní automobil Škoda Octavia a hydraulický zvedák pro přesun imobilních 
uživatelů.  
 
Pro zvýšení komfortu a bezpečí uživatelů jsme zakoupili nové kompenzační, 
rehabilitační a zdravotnické pomůcky, zakoupili jsme pomůcky pro rozvíjení 
volnočasových aktivit. V průběhu roku jsme vybudovali další 3 jednolůžkové pokoje. 
 
V srpnu se v našem Domově uskutečnilo setkání sociálních pracovníků 
příspěvkových organizací Olomouckého kraje. Setkání se zúčastnilo celkem 39 
sociálních pracovníků pod vedením Bc. Lubomíra Vraje. 
 
Nejstarší obyvatelka Domova, paní Emilie Vaculová, oslavila v září významné životní 
jubileum 100 let. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      XVIII. sekce sociálních pracovníků 
 
                                                                                              Oslava narozenin 
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2. Historie organizace 
 
Historie Domova Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvkové organizace 
(dále v textu jen Domov), se začala psát dne 15. října 1948, kdy byl v budově Zámku 
zřízen Domov odpočinku pro přestárlé sociálního ústavu Přerov, pobočka Pavlovice  
u Přerova. V tu dobu se nastěhovalo do Domova prvních 54 tehdy “svěřenců“, 
postupně počet obyvatel Domova narůstal. Objekt zámku s téměř celým areálem je 
nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek 
ČR a rovněž se nachází v prostoru ochranného pásma kulturní památky. Zámecký 
areál v Pavlovicích u Přerova byl vybudován na konci 19. století baronem Alfredem 
Skene, stavba byla dokončena v roce 1898. V areálu je nejen budova Zámku, ale 
také neogotický letohrádek, litinový letohrádek, u vstupu do objektu je vstupní brána 
nazývaná „Předzámčí“ a další objekty vybudované v letech 1957 a 1970. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
                                                     Alfred Skene 

 
 
K datu 1. 1. 1957 byl postaven a slavnostně otevřen stávající Domov Marie (původní 
II. oddělení) a 1. 9. 1970 Domov Eliška (původní III. oddělení). V září 1970 bylo 
v Domově důchodců Pavlovice u Přerova (původní název organizace) ubytováno 220 
obyvatel, a to na vícelůžkových pokojích. Organizace byla do roku 2002 řízena 
z Přerova, nejprve Okresním národním výborem v Přerově, posléze Okresním 
ústavem sociálních služeb v Přerově a po jeho zániku Okresním úřadem v Přerově. 
Po zániku Okresního úřadu v Přerově byly k datu 1. 1. 2003 předány kompetence  
na Olomoucký kraj, kde je Domov jednou z 33 příspěvkových organizací 
poskytujících sociální služby.  
 
Jak je zřejmé z výše uvedených informací, má Domov dlouhou historii, ale zejména 
bohatou na události, které je možné vysledovat v kronikách Domova, ale také 
v kronikách obce.  
 
 

3. Veřejný závazek 
 
Posláním Domova je poskytovat prostřednictvím sociálních služeb seniorům 
se sníženou soběstačností individuální podporu a pomoc, důstojné a bezpečné 
prostředí vedoucí k udržení soběstačnosti při naplňování jejich potřeb a přání. 
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Základním cílem poskytované služby je důstojné a plnohodnotné prožití života 
respektující schopnosti a dovednosti uživatelů služeb. Za naplňování základního cíle 
odpovídají všichni zaměstnanci Domova. 
 
 

4. Cílová skupina 
 
Cílová skupina: senioři  
Věková skupina: mladší senioři: od 60 let do 80 let 
                            starší senioři: nad 80 let 
 
V Domově poskytujeme sociální pobytové služby seniorům se sníženou 
soběstačností zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc 
jiné fyzické osoby, kterou není možné zajistit v domácím prostředí. 
 
Sociální služba není určena seniorům: 

a) jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování nepřetržité péče ve zdravotnickém 
zařízení 

b) s diagnózou infekčního nebo parazitárního onemocnění, kdy může být senior 
zdrojem onemocnění 

c) s diagnózou Alzheimerovy demence. Výjimka je možná pouze v případě, kdy 
je diagnostikována demence a senior je imobilní 

d) s diagnózou nestabilizované duševní nemoci 
e) se závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách 
f) pokud nemají přiznaný příspěvek na péči a nejedná se o případy hodné 

zvláštního zřetele, kdy počet těchto uživatelů není vyšší než 10% kapacity 
organizace  

g) jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití. 
 
Domov poskytuje sociální pobytové služby seniorům v souladu s platnými právními 
normami a současně s vnitřními předpisy, které jsou vytvořeny a postupně 
aktualizovány. Procesní kroky vedoucí k zajištění služby jsou zpracovány  
v provozních vnitřních předpisech. Základní pravidla pro poskytování pobytové 
služby jsou uvedena v Domácím řádu, který je dostupný v písemné podobě všem 
uživatelům služby.  
 
Metody práce s uživateli služeb jsou postupně zapracovávány ve vnitřních 
předpisech organizace. Poskytování služby vychází z potřeb a přání uživatelů služby.  
 
 
 

5. Zásady pro poskytování sociální služby 
 
Domov má nastaveny níže uvedené Zásady pro poskytování sociální služby: 

a) respektování svobodné volby uživatelů při naplňování osobních potřeb a přání 
b) respektování soukromí uživatelů dle možností poskytovatele služby 
c) individuální pomoc a podpora uživatelům  
d) podporování nezávislosti uživatelů na poskytované sociální službě 
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e) ochrana práv uživatele (omezení míry rizika), ale současně respektování 
práva na přirozené riziko vyplývající z osobního rozhodnutí uživatele 

f) zachovávání lidské důstojnosti uživatelů 
g) nastavení týmové spolupráce a jednotného přístupu spolu s dalšími odborníky, 

lékaři a terapeuty 
h) zajištění stejné nebo podobné kvality života, která uživatelům přiblíží způsob 

života v domácím prostředí 
i) spolupráce s rodinou uživatele, podpora při vytváření vztahových rámců vně 

i uvnitř Domova 
j) otevřenost sociální služby vůči veřejnosti prostřednictvím společenských, 

sportovních i volnočasových aktivit. 
 
 
 

II. Přehled o činnosti organizace 
 

1. Informace o uživatelích služby 
 
Kapacita Domova: 122 lůžek 
Průměrný věk uživatelů: 81,6 let 
Počet přijatých uživatelů v roce 2011: 36 
Počet propuštěných uživatelů v roce 2011: 2 
Počet zemřelých uživatelů v roce 2011: 33 
 
Počet neuspokojených zájemců o službu k datu 31. 12. 2011: 249 
Většina zájemců o službu má trvalé bydliště v Olomouckém kraji, žadatelé 
jsou zejména z obcí na Přerovsku. 

 
 

a) počet uživatelů v Domově k 31. 12. 2011 : 

 

 

 

88 

34 

Pohlaví uživatelů 

Ženy 

Muži 

muži 34 

ženy 88 



9 

 

b) věková struktura uživatelů k 31. 12. 2011: 

27 až 65 let 9 

66 až 75 let 24 

76 až 85 let 44 

86 až 95 let 42 

nad 95 let 3 

 

 

 

c) typy pokojů k 31. 12. 2011: 

jednolůžkové pokoje 21 

dvoulůžkové pokoje 51 

 

 

 

9 

24 

44 

42 

3 

Věk uživatelů 

27 - 65 let 

66 - 75 let 

76 - 85 let 

86 - 95 let 

96 a více let 

21 

51 

Pokoje 

jednolůžkový 

dvoulůžkový 
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d) úhrada za pobyt a stravu k 31. 12. 2011: 

Domov Domov Zámek Domov Eliška a Marie 

Typ 
pokoje 

jednolůžkový dvoulůžkový jednolůžkový dvoulůžkový 

kategorie   A B C A B 

ubytování 
za 1 den 

146 135 175 170 165 160 155 

strava za 
1 den 

150 150 150 150 150 150 150 

celkem 
za 1 den 

296 285 325 320 315 310 305 

 

Podle § 73 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, musí uživateli po zaplacení úhrady zůstat alespoň 15% příjmů. Tato 
skutečnost je zohledněna a stanovená úhrada je snížena u těch uživatelů, u kterých 
by tato podmínka nebyla splněna. 

 

e) mobilita uživatelů k 31. 12. 2011: 

trvale upoutaní na lůžko 24 

mobilní 47 

mobilní za pomoci druhé osoby nebo 

prostřednictvím kompenzačních pomůcek 
51 

 

 
f) počet uživatelů s přiznaným příspěvkem na péči k 31. 12. 2011: 

I. stupeň 27 

II.stupeň 33 

III.stupeň 34 

IV.stupeň 19 

bez příspěvku 9 

24 

47 

51 

Mobilita uživatelů 

trvale upoutáni na lůžko 

mobilní 

mobilní za pomoci 
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V hospodaření našeho Domova hrají příjmy z příspěvků na péči velmi důležitou roli. 

 

g) úhrady uživatelů k 31. 12. 2011: 

plná 31 

plná včetně doplatku příbuzných 3 

snížená s neuhrazenou částí 88 

 

h) obložnost lůžek za rok 2011 
 
Průměrná obložnost za rok 2011: 99,65% 

 

27 

33 34 

19 

9 

Přiznaný příspěvek na péči 

I.stupeň 

II.stupeň 

III.stupeň 

IV.stupeň 

bez PnP 

31 

3 

88 

 
Úhrady uživatelů 

plná 

plná včetně doplatku 
příbuzných 

snížená s neuhrazenou 
částí 
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i) volnočasové aktivity v roce 2011: 
 
Pro uživatele Domova je připravován po celý rok bohatý společensko-kulturní 
program a sportovní aktivity, který využívají dle svých možností a zájmu. 
Volnočasovými aktivitami podporujeme duševní a tělesné schopnosti 
uživatelů. Uživatelům upoutaným na lůžko je poskytována individuální terapie. 
Nabízené aktivity jsou uzpůsobeny jejich schopnostem a zdravotnímu stavu. 
Úzce spolupracujeme s obecní knihovnou, místní MŠ a ZŠ, Dětským 
domovem se školou Veselíčko a Domovem Větrný mlýn Skalička. 
Uživatelům je k dispozici počítač s připojením na internet.  
 
 

 

 

 

 

 

  Společenská místnost budova Marie                                     PC koutek 

 

Pravidelné volnočasové aktivity: 

 Filmová odpoledne 

 Tvořivá dílna (ruční práce, výtvarné práce) 

 Pečení, vaření 

 Klub společenských her 

 Čtení na pokračování 

 Muzikoterapie 
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 Canisterapie 

 Sportovní dopoledne (šipky, kroket, pétanque, kulečník, kuželky aj.) 

 Trénování paměti 

 Reminiscenční terapie 

 Půjčování knih 

 Poslechové pořady 

 Kondiční cvičení 

 Procvičování jemné motoriky 

 Keramická dílna 

 Duchovní setkání 

 Mše svatá 

Akce konané v průběhu roku 2011 jsou uvedeny v příloze č. 1. 

 
2. Základní informace o hospodaření 

 
Výnosy roku 2011 celkem:  40.129.007,19 Kč 

Náklady roku 2011 celkem: 40.035.190,37 Kč 
 

Hospodářský výsledek: 93.816,82 Kč 

 

Podrobnější členění výnosů a nákladů v Kč 

Celkové výnosy roku 2011                                           40.129.007,19 
z toho: 
příjmy od uživatelů 
úhrady od zdravotních pojišťoven 
příspěvek na péči 
ostatní výnosy a zúčtování fondů 
dotace MPSV 
příspěvek na provoz (Olomoucký kraj) 
příspěvek na odpisy (Olomoucký kraj) 
dotace Úřad práce v Přerově 

 
                                    12.143.765,00                                                                         

                                                  588.173,05 
                                                  8.395.117,00 
                                                     459.624,14    

                                            12.021.000,00 
                                               5.941.601,00 
                                                   383.727,00  

                                               196.000,00 

  

Celkové náklady roku 2011                                           40.035.190,37 
z toho: 
spotřeba materiálu 
spotřeba energií 
opravy a udržování 
cestovné 
náklady na reprezentaci 
služby 
mzdy – platy zaměstnanců 
mzdy – ostatní osobní náklady 
sociální a zdravotní pojištění 
jiné sociální náklady 
daně a poplatky 
tvorba FKSP 
ostatní náklady 
odpisy 

       
6.097.802,71 
2.219.301,14 

692.110,77 
                                                       12.093,00 
                                                         8.328,00   

1.328.436,37 
                                               21.284.547,00 
                                                     181.722,00   
                                                  7.238.092,00    
                                                     202.342,00 
                                                         5.876,00  
                                                     214.868,00     

 165.451,38                                                      
384.220,00 
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Základní údaje z rozvahy (v Kč) 

Celková aktiva                                                            
1.1.2011                                  12.115.727,52                                                   

 
31.12.2011                              13.738.705,76 

Stálá aktiva                              6.695.989,30 
z toho   
pozemky                                             125,00     
kulturní předměty                           10.000,00                               
stavby                                          416.274,00       
samostatné movité věci a soubory  
                                                  6.269.590,30 
 
Oběžná aktiva                         5.419.738,22 
zásoby                                         478.670,97 
krátkodobé pohledávky                262.321,75                         
finanční majetek                        4.678.745,50 

                                                  7.674.299,30   
                                                           

                                                           125,00                        
                                                      10.000,00                                                              
                                                     411.654,00                                  

                                                              
                                                  7.252.520,30 

                                                             
                                               6.064.406,46                                 
                                                   517.543,14 
                                                   136.995,29                                                                                                         
                                                5.409.868,03                                                 

 
Dlouhodobý hmotný majetek, stavby a pozemky jsou ve vlastnictví Statutárního města 
Přerova. Majetkem zřizovatele je budova márnice včetně pozemku pod márnicí. 
 

Celková pasiva                                                                
1.1.2011                                  12.115.727,52 

 
31.12.2011                              13.738.705,76 

z toho 
jmění účetní jednotky                6.981.246,18  
fond odměn                                    22.928,00                                       
fond kultur. a sociálních potřeb    253.682,58 
fond rezervní ze zlepšeného HV  155.721,44                         
fond rezervní z ostatních titulů       77.158,10               
fond investiční                              100.953,57                                                                                                                                                                            
výsledek hospodaření                  196.685,82                                                  
závazky dodavatelé                     186.669,83 
závazky vůči zaměstnancům    1.589.684,00 
závazky SP, ZP                           927.821,00 
jiné přímé daně                            234.927,00                                                                                
jiné daně a poplatky                         5.937,00                                                                                  
ostatní krátkodobé závazky      1.382.313,00                                            

 
                                                7.959.556,18                                                
                                                     22.928,00                                                          
                                                   181.300,58                                                                                                 
                                                   352.407,26                                   
                                                     83.999,10                                                     
                                                     66.086,57 
                                                     93.816,82                                                            
                                                   175.937,25                                           
                                                1.609.327,00                                        
                                                   894.973,00                                                  
                                                   255.070,00                                                                                                                                                                              
                                                       5.276,00 

  2.038.028,00             

 
 
Hospodaření s fondy 
 
FKSP - prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb byly čerpány v souladu 
s rozpočtem, který schválila ředitelka Domova a zástupci odborové organizace.  
 

příspěvek na stravování 18.850,- Kč 

příspěvek na penzijní připojištění 240.000,- Kč 

vitamínové balíčky pro zaměstnance 23.400,- Kč 

 
Příjem do FKSP byl tvořen zákonným odvodem v závislosti na mzdách a splátkami 
poskytnutých půjček zaměstnancům. 
 
Fond odměn - v průběhu roku 2011 nebyl navýšen, celkový stav finančních 
prostředků tohoto fondu odpovídá stavu k datu 31. 12. 2010. 
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Rezervní fond  - v roce 2011 byl posílen o schválený příděl ze zlepšeného HV  
za rok 2010 ve výši 196.685,82 Kč a dále o finanční sponzorské dary v celkové výši 
26.292,- Kč. Čerpán byl v hodnotě 19.451,- Kč na zajištění volnočasových aktivit  
a květinových darů uživatelům, v souladu se zněním sponzorských smluv.  
 
Investiční fond  - zvýšen v průběhu roku 2011 o odpisy ve výši 384.220,- Kč, 
investiční dotaci zřizovatele na nákup investic ve výši 1.220.670,- Kč a za prodaný 
odepsaný investiční majetek ve výši 15.500,- Kč. Prostředky investičního fondu byly 
čerpány na nákup hnětacího stroje, elektrické trouby a konvektomatu do kuchyně, 
napařovacího žehlicího lisu a sušičky prádla do prádelny, hydraulického zvedáku 
uživatelů, osobního automobilu a technického zhodnocení automobilu pro přepravu 
uživatelů Ford Tranzit Kombi (dovybavení nájezdní plošinou a kotvením invalidních 
vozíků). Částka odvodu z odpisů zřizovateli byla stanovena a odvedena ve výši 
292.727,- Kč. 
 

 
3. Zdravotní péče a rehabilitace 

 
Uživatelé služby jsou registrováni u praktického lékaře v Pavlovicích u Přerova, který 
poskytuje lékařskou péči v pracovní dny přímo v ordinaci v objektu Domova 
a odpovídá za zdravotní péči. V případě neodkladné zdravotní péče je uživatelům 
služby k dispozici osobně nebo na telefonu. 
 
Nepřetržitá ošetřovatelská péče je zajištěna prostřednictvím 12 zdravotních sester 
a 25 pracovnic přímé péče. V denním provozu pracují 3 zdravotní sestry (vedoucí 
úseků) a 1 fyzioterapeutka.  
 
V rámci rehabilitace provádíme individuální léčebné cvičení, skupinové kondiční 
cvičení, nácvik chůze a sebeobsluhy, nově magnetoterapii. Na přání uživatelů 
provádíme masáže. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Ordinace lékaře                                                      Rehabilitace 
 
 

 
4. Provozní činnost 

 
Domov je provozován v objektech, které jsou v majetku Statutárního města Přerova, 
pouze 1 objekt (márnice) je v majetku Olomouckého kraje. Dva objekty (Zámek, 
Předzámčí) jsou zapsány na seznamu kulturních památek. Objekty, které jsou 
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využívány pro poskytování služby, jsou bezbariérově upraveny. Prostorové podmínky 
pro poskytování služby v areálu – ve smyslu velikosti prostor pro užívání - jsou 
nadstandardní. Potřebné úpravy objektů pro poskytování služby byly postupně 
zajišťovány ze strany vlastníka objektu, statutárního města Přerova. Z finančních 
důvodů se zatím neuskutečnily plánované opravy pro kvalitnější bydlení v budově 
Zámek: ve 14 pokojích vybudování umyvadel včetně potřebné kanalizace, snížení 
vysokých stropů a v celém objektu oprava elektroinstalace. 
 
Uživatelé mají k dispozici také soukromé služby: kantýnu, kadeřnictví, holičství, 
pedikúru. Uživatelům nabízíme velké množství fakultativních služeb. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

              Fakultativní služba – výlet                                                  Kantýna 

 
 

a) opravy a údržba v Domově 
 

Zaměstnanci úseku správy zajišťují průběžnou opravu a údržbu budov, zahrady, 
kotelen, prádelny, kuchyně, pokojů, vozového a strojního parku.  
 
Opravy a údržba v roce 2011: 
 

 Eliška a Marie – instalace zrcadel na chodby budovy, instalace autonomních 
požárních hlásičů na chodbách 

 Zámek – provedeno obložení stěn na pokojích uživatelů, vybudování 
společenské místnosti v 1. patře budovy, instalace autonomních požárních 
hlásičů na chodbách, výmalba pokojů a společenských místností 

 venkovní prostory – v kuřácké zóně před hlavním vstupem do budovy Eliška 
bylo z bezpečnostních důvodů instalováno zábradlí, na základě znaleckého 
posudku ze dne 14. 9. 2011 byly vykáceny tři stromy v zámeckém parku, 
uskutečnila se generální oprava malotraktoru. 

 
Statutární město Přerov se podílí na opravách budov a řeší havarijní situace. V  roce 
2011 se uskutečnila částečná výměna oken v budově Marie a rekonstrukce části 
kanalizace v suterénu budovy Zámek. 
   
V rámci vlastní běžné údržby byly prováděny úpravy travnatých ploch celého objektu 
parku a sadu, údržba zpevněných ploch, běžné opravy elektrického zařízení, 
evidence a kontrola elektrických spotřebičů uživatelů, dále opravy nábytku, drobné 
opravy zednického charakteru, aj.  



17 

 

b) odpadové hospodářství v Domově 
 

Odvoz a likvidaci vzniklých odpadů související s provozem Domova zajišťujeme 
smluvně prostřednictvím odborných firem. 
 
 

Přehled o množství vyprodukovaného odpadu 

plastové obaly              1,223 t 

skleněné obaly              1,357 t 

komunální odpad            22,900 t 

nebezpečný odpad              0,060 t 

tuky a oleje (kuchyň)              0,500 t 

zářivky              0,001 t 

papírové a lepenkové obaly              0,200 t 

objemný odpad            13,630 t 

   
    
     

c) péče o areál Domova - zahrada a park 
 

Pracovníci úseku správy (zahradnice a údržbáři) v rámci běžné provozní údržby 
pečují o park a ovocný sad s rozlohou cca 6 ha, kde zajišťují potřebné sezónní práce: 
ošetřování stromů, česání ovoce a kultivaci zahrady. Ovocné i zeleninové výpěstky 
jsou využívány a zpracovány v kuchyni Domova.  
 

                        Skleník                                                                    Zahrada 
 
 
 

d) úklid a praní prádla v Domově 
 
Úklid a praní osobního i ložního prádla je prováděno v souladu s Provozním řádem, 
schváleným KHS Olomouckého kraje, který upravuje podmínky předcházení vzniku 
a šíření infekčních onemocnění a upravuje hygienické požadavky na provoz 
v Domově.  
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Množství vypraného prádla v roce 2011: 
 

Zaměstnanecké ošacení 15 408 kg 

Ložní prádlo 54 480 kg 

Prádlo uživatelů 9 408 kg 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        Prádelna                                                                Prádelna 
 
 

e) zabezpečení požární ochrany a bezpečnosti práce v Domově 
 

V souladu s platnými právními předpisy jsou zajištěna pravidelná školení 
zaměstnanců v oblasti PO a BOZP, současně jsou zajištěna školení referenčních 
řidičů. Prostřednictvím smluvního vztahu jsou prováděny všechny revize a prohlídky 
elektrozařízení, plynoinstalace, plynové kotelny, kuchyně, zdravotnických přístrojů, 
zabezpečovacího zařízení, komínů, elektronářadí, ale také elektrospotřebičů 
uživatelů. Usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/42/57/2010 ze dne 18. 6. 2010 
bylo schváleno uzavření smlouvy o dílo na poskytování služeb v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí pro 
příspěvkové organizace v sociální oblasti s Vzdělávacím institutem spol. s r.o. 
Prostějov. Na základě výsledků z revizních zpráv bylo provedeno podružné měření   
a uzávěr plynu pro kuchyň a kotelnu v budově Zámek. Dále byly nainstalovány 
autonomní požární hlásiče na chodbách budovy Zámek, Eliška a Marie. Pro zvýšení 
bezpečnosti práce při umývání oken v budově Zámek jsme pro pracovnice úklidu 
zakoupili komínové lešení a postroje. 
 

 
f) stravování v Domově 

 
Domov má vlastní stravovací provoz. Uživatelům je poskytováno celodenní 
stravování: snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře, druhá večeře. Stravovací 
provoz má zpracován systém kritických bodů, HACCP. Systém je zaměřen na 
klíčové faktory ovlivňující bezpečnost stravovacího provozu. Audit a metodické 
vedení HACCP je zajištěno prostřednictvím odborné firmy. Na stravovacím úseku 
se uskutečnily změny ve smyslu rozšíření jídelníčků a zpracování nových norem pro 
vaření a pečení. 
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Množství odebrané stravy v roce 2011 
 

Uživatelé snídaně oběd svačina večeře 

Dieta č. 4 5120 5116 5172 4981 

Dieta č. 3 20408 20274 19666 19963 

Dieta č. 9 11520 11464 11277 11427 

Dieta č. 9/4 5676 5633 5449 5686 

Dieta č. 4/10 365 365 362 365 

Ostatní 

Zaměstnanci 0 8709 0 0 

Cizí strávníci 0 996 0 0 

Celkem 43089 52557 41926 42422 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Kuchyň                                                              Kuchyň 

 
 

5. Kontrolní systém v organizaci 
 

Vnitřní kontrolní systém v organizaci je nastaven ve vnitřních řádech, směrnicích 
a příkazech. Finanční kontrola je zapracována zejména ve Směrnici o finanční 
kontrole, která je součástí finančního řízení zabezpečujícího hospodaření s veřejnými 
prostředky.  
 
Cílem finanční kontroly v organizaci je zajištění ochrany veřejných finančních 
prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům způsobeným 
zejména porušením právních předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním 
nakládáním s veřejnými finančními prostředky nebo trestnou činností. 
 
Interní audit je nahrazen veřejnosprávní kontrolou zřizovatele příspěvkové 
organizace, která je zajištěna prostřednictvím Oddělení kontroly Kanceláře ředitele 
Krajského úřadu Olomouckého kraje. 
 
V průběhu roku byly v našem Domově provedeny tyto kontroly: 
 

 Auditorská firma FinAudit s.r.o.  
finanční audit přidělené a čerpané dotace MPSV 

 KHS Olomouckého kraje 
kontrola dodržování § 15, § 17 odst. 1, § 18 odst. 1, § 62 odst. 1 a 4, § 100 
zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
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souvisejících zákonů v platném znění, dodržování ustanovení § 5, §7, § 8, § 9 
a § 10 vyhlášky č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení 
vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz 
zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, dodržení ustanovení § 9 
vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti přenosným nemocem 

 Ing. Libuše Cikánková, poradkyně systémů jakosti a HACCP 
audit HACCP 

 Úřad práce České republiky, krajská pobočka v Olomouci 
veřejnosprávní kontrola zaměřená na plnění podmínek a závazků podle 
dohody o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci 
veřejně prospěšných prací 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí 
finanční kontrola týkající se poskytnuté dotace ze státního rozpočtu pro rok 
2010 

 Vzdělávací institut spol. s r.o. 
roční prověrka bezpečnosti práce a požární ochrany 

 Okresní správa sociálního zabezpečení v Přerově 
kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém 
pojištění 

 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR 
kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavu pracovního prostředí     
a pracovních podmínek 

 Krajský úřad Olomouckého kraje 
kontrola hospodaření provedená v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

 
 
Při provádění kontrol nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky a pochybení. 
Účtování bylo prováděno v  souladu se zákonem o účetnictví a směrnicí organizace.  
 
 

III. Přehled o zaměstnancích 

 

1. Organizační struktura 

Domov je poskytovatelem sociálních služeb pro 122 uživatelů služeb. Pracovní týmy 
jsou organizačně nastaveny v souladu se zajištěním pobytové služby, organizace má 
stanovenou organizační strukturu s počty úvazků na konkrétních pracovních 
pozicích. Kompetence zaměstnanců jsou stanoveny v pracovních náplních 
zaměstnanců.  
 
Domov je řízen ředitelkou, která řídí organizaci prostřednictvím vedoucích úseků: 
správy, ekonomického, stravovacího, zdravotního a sociálního. Vedoucí zaměstnanci 
řídí činnost svého úseku, jsou zodpovědni za plnění úkolů a povinností svých 
podřízených zaměstnanců. Odpovídají za kvalitu práce podřízených zaměstnanců, 
dodržování a využívání pracovní doby, rozpis služeb tak, aby byl zajištěn plynulý 
provoz.  
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Ředitelka organizace Mgr. Eva Machová je dlouhodobě uvolněna z pozice ředitelky 
zařízení po dobu výkonu veřejné funkce. Na základě usnesení Rady Olomouckého 
kraje převzala s účinností od 10. 11. 2010 všechny řídící činnosti statutárního 
zástupce příspěvkové organizace zástupkyně ředitelky Mgr. Radana Hlobilová, která 
v Domově vykonává pozici vedoucí sociálního úseku. 
 
    

a)   ředitelka organizace: je statutárním orgánem příspěvkové organizace 
jmenovaná Radou Olomouckého kraje. Ředitelka odpovídá Radě kraje  
za celkovou činnost a hospodaření organizace, plní povinnosti vedoucího 
organizace a další úkoly vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

b)     úsek správy: celkem 10 úvazků 
 správce, vedoucí úseku správy- 1 úvazek 
 pradleny – 2 úvazky  
 švadlena – 1 úvazek  
 údržbáři – 4 úvazky 
 zahradnice – 2 úvazky 

c)     úsek ekonomický: celkem 4 úvazky 
 ekonomka, vedoucí úseku ekonomického – 1 úvazek 
 hospodářka – 1 úvazek  
 účetní – 1 úvazek 
 mzdová účetní a personalistka – 1 úvazek 

d)     úsek stravovací: celkem 7 úvazků 
 zásobovačka, vedoucí úseku stravovacího – 1 úvazek 
 kuchařky – 4 úvazky  
 pomocné kuchařky – 2 úvazky 

e)     úsek zdravotní: celkem 50 úvazků 
Domov Zámek, Eliška, Marie 
 vedoucí zdravotního úseku, vedoucí Domova Zámek – 1 úvazek 
 úsekové sestry, vedoucí Domovů Marie a Eliška – 2 úvazky 
 fyzioterapeutka – 1 úvazek 
 zdravotní sestry – 12 úvazků 
 pracovnice v sociálních službách - přímá obslužná péče – 25 úvazků 
 uklízečky – 9 úvazků  

f)       úsek sociální: celkem 8 úvazků 
 vedoucí úseku sociálního – 1 úvazek 
 sociální pracovnice – 3 úvazky (z toho 1 úvazek k datu 31. 12. 2011 

neobsazen)  
 pracovníci v sociálních službách vykonávající základní nepedagogickou 

činnost – 4 úvazky (z toho 1 úvazek k datu 31. 12. 2011 neobsazen)  
 

 
Počet zaměstnanců dle organizační struktury k 31. 12. 2011: 80 
 
Mimo tento počet evidujeme k 31. 12. 2011 3 pracovní úvazky na dobu určitou 
(zástupy za dlouhodobě nemocné zaměstnance). 
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2. Věková struktura zaměstnanců k 31. 12. 2011: 

 

Věková struktura zaměstnanců 

věk muži ženy celkem % 

do 20 let 0 1 1 1,25 

21 až 30 let 0 4 4 5 

31 až 40 let 0 19 19 23,75 

41 až 50 let 2 22 24 30 

51 až 60 let 3 29 32 40 

61 a více 0 0 0 0 

 

 
Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že největší skupinou zaměstnanců jsou 
zaměstnanci starší 51 let. Jedná se zejména o zaměstnance pracující v organizaci 
dlouhodobě. 
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0 
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3. Struktura zaměstnanců podle vzdělání k 31. 12. 2011: 
 
 

Struktura zaměstnanců podle vzdělání 

dosažené vzdělání muži ženy celkem % 

základní 0 3 3 3,75 

SO vyučení 4 40 44 55 

SO s maturitou 0 5 5 6,25 

úplné stř. odborné 1 23 24 30 

vyšší odborné 0 0 0 0 

vysokoškolské 0 4 4 5 

 
 

 
Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že nejvíce zastoupenou skupinou jsou 
zaměstnanci se středním odborným vzděláním. Jedná se zejména o pracovníky 
s výučním listem. 
 

4. Informace o vzniku a ukončení pracovního poměru 
 

V průběhu roku 2011 bylo uzavřeno 6 nových pracovních poměrů, ukončeno bylo 10 
pracovních poměrů. 

Čtyřem zaměstnancům, kteří v Domově vykonávali veřejně prospěšné práce 
prostřednictvím Úřadu práce v Přerově, vypršela k 31. 7. 2011 platnost pracovní 
smlouvy. Od 1. 8. 2011 byly uzavřeny s těmito zaměstnanci nové pracovní smlouvy, 
se třemi zaměstnanci pracovní smlouva na dobu neurčitou, s jedním zaměstnancem 
pracovní smlouva na dobu určitou.  

V roce 2011 jsme uzavřeli 8 dohod o provedení práce a 1 dohodu o pracovní 
činnosti. 
 
V průběhu roku jsme umožnili studentům středních, vyšších odborných a vysokých 
škol vykonat v našem Domově odbornou praxi. 
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5. Délka trvání pracovního poměru u organizace 

 

Trvání pracovního poměru zaměstnanců 
 počet % 

0 - 5 let 20 25 

6 -10 let 10 12,5 

11 - 15 let 14 17,5 

16 - 20 let 23 28,75 

nad 20 let 13 16,25 

 
 

 
Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že nejvíce zastoupenou skupinou zaměstnanců 
jsou zaměstnanci pracující v organizaci 16 až 20 let. Nejmenší skupinou jsou 
zaměstnanci, jejichž pracovní poměr trvá od 6 do 10 let. 

 
 

6. Průměrný plat v organizaci 

Průměrná hrubá měsíční mzda za rok 2011 činila 22.171,- Kč. 
 
Průměrný plat je ovlivněn zejména potřebou zajistit nepřetržitý provoz a současně 
věkem zaměstnanců. 

 

7. Pracovní neschopnosti 

V roce 2011 bylo z řad zaměstnanců hlášeno 35 případů pracovní neschopnosti 
(2097 kalendářních dnů), z toho dva pracovní úrazy (70 kalendářních dnů) a jeden 
nepracovní úraz (61 kalendářních dnů). 

Celková nemocnost v Domově činila 7,2 %. 
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8. Vzdělávání zaměstnanců  

Vzdělávání zaměstnanců bylo v průběhu roku zaměřeno na rozšíření znalostí 
a dovedností všech pracovních pozic. Jednalo se zejména o zajištění: 
 

 externí týmové supervize (PhDr. Bryks) 

 seminářů o nových informacích a dovednostech v oblasti sociálních služeb 

 kurzu Individuálního plánování (Mgr. Haiclová) 

 odborných stáží v Domově pro seniory Tovačov a Domově pro seniory Přerov 

 seminářů zaměřených na klíčové faktory ovlivňující bezpečnost stravovacího 
provozu HACCP 

 seminářů zaměřených na ekonomickou a personální problematiku 

 seminářů zaměřených na zajištění provozu kotelen, správy Domova 

 seminářů zaměřených do oblasti zdravotní. 
 
Při vzdělávání zaměstnanců je kladen hlavní důraz na standardy kvality v sociálních 
službách. Vedoucí zaměstnanci zpracovávají na svých úsecích plány vzdělávání. 
 

 

IV.  Závěr 
 
Je nám známo, že rozvoj kvality sociálních služeb je dlouhodobý a prakticky nikdy 
nekončící proces, který je potřeba uskutečňovat v postupných krocích. Zaměstnanci 
Domova mají z tohoto důvodu před sebou mnoho úkolů, které je potřeba vysvětlit  
a posléze plnit.  
 
O spokojenosti s poskytováním sociální služby získáváme zpětnou vazbu 
z pravidelného zpracovávání dotazníků spokojenosti a z osobních návštěv 
a referencí rodinných příslušníků uživatelů. Výsledky těchto zjištění nám pomáhají 
naplňovat požadavky a přání uživatelů služby. 
 
Velký dík patří všem dárcům a sponzorům, bez jejichž štědrosti a laskavosti se naše 
činnost rozhodně neobejde. Díky jejich finančnímu přispění jsme mohli realizovat 
některé společenské a kulturní akce pro uživatele a rozšířit nabídku volnočasových 
aktivit. Část finančních prostředků jsme použili k zakoupení květinových darů pro 
významná jubilea našich uživatelů.  

Přehled darů nabytých v roce 2011 je uveden v příloze č. 2. 

Cílem poskytované služby a činnosti zaměstnanců je zabezpečit uživatelům vysokou 
úroveň kvality poskytovaných služeb. Naší snahou je poskytovat individuální péči 
a vytvářet v Domově podmínky přirozeného domácího prostředí. Zaměstnanci svou 
náročnou práci vykonávají s nasazením a nadšením, za to jim patří upřímné 
poděkování. 

 

                                                 Mgr. Radana Hlobilová, pověřena vedením organizace 
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Příloha č. 1 

Volnočasové aktivity v Domově 

 

Leden 

 Promítali jsme záznamy ze společenských akcí pořádaných v roce 2010. 
 Posezení s harmonikou. 

  

Únor 

 Přijali jsme pozvání na recitační soutěž do Domova pro seniory Tovačov. 

 

 

 

 

 

 

 

Březen 

 O zemích vzdálených nám vyprávěla cestovatelka paní Emilie Vaško. Její 
vyprávění vyslechli naši uživatelé s velkým zaujetím. 

 Děti ze ZŠ Pavlovice u Přerova nám zpříjemnily dopoledne přednesem            
a četbou knih. 

 Masopustní průvod procházel Domovem a setkal se s obrovským úspěchem. 
Do pokojů našich uživatelů vnesl veselí, zpěv, tanec a dobrou náladu. 
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Duben 

 Přednáška Mgr. Malinové z lékárny Sano na téma „Vitamíny a volně prodejné 
léky“. 

 Spolu s dětmi ze ZŠ jsme nazdobili v parku několik keřů velikonočními 
ozdobami a zapojili jsme se do palačinkové štafety. 

 Velikonoční čtení z Bible. 
 O historii obce nám povídal kronikář obce Ing. Masař. 
 Uživatelé se mohli zúčastnit dopoledne plného kvízů a rébusů, sportovního 

turnaje v kroketu či klání ve stolní hře "Člověče, nezlob se". 

  

  

 

 

 

 

 

 

Květen 

 Za pomoci pracovníků údržby jsme postavili májku a nazdobili ji krepovými 
pentlemi. 

 Přivítali jsme uživatelky Domova Větrný mlýn Skalička s připraveným 
programem. 

 Děti ze ZŠ Pavlovice u Přerova s námi oslavily "Den matek" celou řadou básní 
a písní. 

 Navštívili jsme Rožnov pod Radhoštěm. Našim cílem byl rozsáhlý areál 
Valašského muzea v přírodě. Ten patří k nejznámějším a nejvýznamějším 
skanzenům v ČR. Prohlédli jsme si stavby, zvyky a tradice lidové kultury 
Valašska. 
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 Červen 

 Kácení májky. O zábavu se nám postarala paní Eliška Bolcková a skupina 
seniorek z Týna nad Bečvou. 

 Navštívili jsme výstavu "Mezi námi" na Floře Olomouc. 
 Zúčastnili jsme se hudebních slavností "Hudební Pavlovice". 
 Přijali jsme pozvání na turnaj ve hře Pétangue do Domova seniorů POHODA 

Chválkovice. 
 Jedno dopoledne nám zpříjemnilo country vystoupení taneční skupiny dětí 

z Paršovic. 
 Pod záštitou primátora města Přerova Ing. Jiřího Lajtocha se konala tradiční 

sportovní olympiáda. Pozvání přijali zástupci ze 4 okolních domovů pro 
seniory - Hranice, Tovačov, Přerov a Radkova Lhota. Nově jsme přivítali 
družstvo složené ze seniorů obce Pavlovice u Přerova. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Červenec 

 

 Několikrát jsme navštívili poutní místo Svatý Hostýn. 
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Srpen 

 V Domově se konal turnaj v kuželkách. 
 Na přání uživatelů jsme navštívili Osek nad Bečvou a přerovský park 

Michalov. 
 S létem jsme se rozloučili při táboráku a kytaře. Známé country písně nám 

zahrál a zazpíval pan Marek Bolf. 
 Koncert skupiny Leopardi pro nás zajistil Dětský domov se školou Veselíčko. 

Koncert v zámeckém parku se uskutečnil díky projektu „Bav se a pomáhej 
s Oriflame“, realizovaného Spolu dětem o. p. s. ve spolupráci s Nadací Terezy 
Maxové dětem a společností Oriflame.  

 Zúčastnili jsme se VIII. ročníku ve hře Pétanque v Domově pro seniory 
Tovačov. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Září 

 Přijali jsme pozvání do Domova pro seniory v Přerově na sportovní turnaj         
v kroketu. 

 Na přání uživatelů jsme navštívili Lipník nad Bečvou, prohlédli si náměstí        
a výlet jsme zakončili v místní cukrárně. 

 S paní Annou Stojanovou ze sdružení Národní síť podpory zdraví, o. s. jsme si 
povídali o zdraví a fyzické kondici. 

 Hodové slavnosti v našem Domově, vystoupení hudebního tělesa Leopardi     
a dětského folklórního souboru. Uživatelé si prohlédli obec z vláčku Tučolíno. 

 Přijali jsme pozvání na sportovní olympiádu do Domova pro seniory Radkova 
Lhota. 

 Navštívili jsme výstavu výtvarných prací pod názvem „Barvy života“ v galerii 
M+M v Hranicích. 

 Procházka přerovským městským parkem Michalov. 



30 

 

 

 

 

  

 

 

 

Říjen 

 Oslava Dne seniorů. 
 Přijali jsme pozvání na prohlídku Dětského domova se školou Veselíčko. 
 Výrobky z dílny jsme prezentovali na výstavě "Pro radost a potěšení" v Lipníku 

nad Bečvou. 
 Navštívili jsme koncert z cyklu „To jsou naše melodie“ ve velkém sále Reduty 

v Olomouci. 
 Z díla K. J. Erbena nám předčítaly děti ze ZŠ Pavlovice u Přerova. 
 Beseda o obci Horní Moštěnice. 
 Již třetím rokem se konala výstava ručních prací v KD Pavlovice u Přerova 

spojená s lampionovým průvodem. 
 Kvízové odpoledne o zajímavé ceny.  
 U příležitosti 63. výročí vzniku Domova nám k poslechu i tanci hrál pan 

Ladislav Baláž z Olomouce. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Listopad 

 Cestovatelka paní Emilie Vaško nám poutavě vyprávěla o severských zemích. 
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 Vyhlášení výsledků V. ročníku akce „Rotopedtours a pěškotours“. Cílem akce 
je zvyšování pohybové aktivity seniorů, jejich sociální aktivizace a zvýšení 
sebejistoty, jakož i obecná podpota jejich zdraví. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosinec 

 Kulturní vystoupení uživatelek Domova Větrný Mlýn Skalička. 
 Pečení vánočního cukroví. 
 Mikulášská zábava se skupinou Forte 2007. 
 Mikulášská nadílka a odpoledne plné scének a zábavy. 
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Příloha č. 2 

Poskytnuté dary 

 

Finanční dary: 

Mgr. Jana Chmelařová, Přerov            2 400,00 Kč  

Jiřina Olšanská, Měrovice          21,00 Kč  

Mgr. Vlasta Veškrňová, Přerov            1 000,00 Kč  

SIBOM s.r.o., Přerov IX - Lýsky          10 000,00 Kč  

Obec Osek nad Bečvou 10 000,00 Kč 

Obec Buk 3 000,00 Kč 

 

 

Nefinanční dary: 

UNTRACO, v.o.s. - seminář            10 500,00 Kč  

 

 

Věcné dary: 

Vlasta Davídková - obraz                        1,00 Kč  

Martek Medical a.s. – zdravotnický materiál            10 863,49 Kč  

Hartmann – Rico – kompenzační pomůcky               40 950,00 Kč  

Martek Medical a.s. – zdravotnický materiál            26 108,02 Kč  

 


