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Zpráva o činnosti Domova pro seniory Zastávka, příspěvková organizace za rok 2012

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

I. 1. Management

Název a adresa Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace
Sportovní 432, 664 84 Zastávka

IČO: 00212733
telefon: 546 418 811
fax: 546 418 814
e – mail: dszastavka.burianek@seznam.cz 
web:  www.ddzastavka.unas.cz  

Vedoucí zaměstnanci ředitel
PaedDr. Vilém Buriánek

Vedoucí sekce Ekonomika a sociální práce a zástupce ředitele
Jaromír Řehořka

vedoucí sekce Přímá obslužná péče
Marie Báňová

vedoucí sekce Provoz
Tomáš Pospíšil

Zřizovatel Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
IČO: 70888337

Předmět činnosti registrovaná služba: Domov pro seniory                           
                                          Domov se zvláštním režimem 

Dle zřizovací listiny č. j. JMK 138889/2009, platné od 1. 1. 2009 

Organizační schéma      je přílohou této zprávy č. 6

Zpracovatelé zprávy PaedDr. Vilém Buriánek, ředitel
Jaromír Řehořka, ekonom
Marie Báňová, vedoucí sekce Přímá obslužná péče
Tomáš Pospíšil, vedoucí sekce Provoz
Mgr. Jana Nekužová, sociální pracovnice
Božena Mištríková, personalistka
Miluše Tesařová, referentka majetkové správy
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Náš domov má registrovány dvě sociální služby. Domov pro seniory s kapacitou 33 klientů a
Domov se zvláštním režimem s kapacitou 121 klientů. 

Během roku 2012 jsme dokončili zvýšení kapacity ze 127 lůžek na 171, k 1. 7. 2012 jsme
předali objekt penzionu ve Zbýšově městu Zbýšov a kapacitu jsme snížili o 17 lůžek na současných
154.

Ve své práci  se  specializujeme zejména na péči  o klienty se  syndromem demence a jsme
držiteli  certifikátu  Vážka,  který  Česká  alzheimerovská  společnost  uděluje  zařízením,  která  těmto
klientům poskytují kvalitní péči v souladu s doporučeními odborníků gerontologů.

Naše péče je standardizovaná v souladu se Standardy sociální péče kodifikovanými v zákonu
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a ve vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006
Sb.,  kterou  se  provádějí  některá  ustanovení  zákona  o  sociálních  službách.  Z takto  zpracovaných
standardů vycházejí naše metodické postupy a nástroje tak, abychom péči poskytovali všem klientům
jednotně a stejně kvalitně.

Naše  péče  je  ve  vysoké  míře  individualizovaná  a  na  prohloubení  individualizace  stále
pracujeme.  Plánování  péče  je  prováděno  klíčovým pracovníkem společně  s  klientem podle  jeho
zvyklostí, přání a potřeb tak, aby klient sám o svém životě rozhodoval a řídil ho. Plánování probíhá na
základě poznání klienta a s využitím různých zdrojů (informace ze sociálního šetření před nástupem
klienta, biografie klienta, informace od rodinných příslušníků klienta, rozhovory s klientem), které má
klíčový pracovník k dispozici.  Cílem je zachování  co největší  soběstačnosti  klienta po co nejdelší
dobu. Každý klíčový pracovník plánuje péči nejvýše pro čtyři klienty.

Na odděleních přímé obslužné péče pracují multidisciplinární týmy zaměstnanců, to znamená,
že organizačně neoddělujeme zdravotnický a pečovatelský personál. Pod vedením všeobecné sestry ve
funkci  vedoucí  oddělení  zde  pracují  další  všeobecné  sestry,  pracovnice  přímé  péče  a  pracovnice
úklidu. Všechny tvoří jeden tým navzájem spolupracujících a podporujících se zaměstnanců.

Neoddělujeme  sociální  služby  ani  partnery.  Nevytváříme  oddělení  výhradně  pro  službu
Domov pro seniory a zvlášť pro službu Domov se zvláštním režimem. Výjimkou je nový pavilon,
který byl předurčen pro službu Domov se zvláštním režimem již při svém vzniku. Ostatní oddělení
zajišťují obě registrované sociální služby. Dbáme však na to, aby se společně bydlící klienti navzájem
nerušili. Manželé a partneři jsou ubytováni společně, pokud si to přejí.
Při zajišťování péče využíváme osvědčené koncepty. Jedná se zejména o koncept Bazální stimulace
jako způsobu komunikace s klienty ve vyšších stádiích demence, o standardizovanou nutriční péči,
kterou  bráníme  nedostatečné  výživě  klientů  a  rehabilitační  péči  pomocí  níž  udržujeme  schopnost
klientů samostatně se pohybovat a být co nejvíce soběstační.

Soustavně usilujeme o zvyšování kvality naší péče o klienty. Inspiraci pro zvyšování kvality
péče  zajišťujeme  zpětnou  vazbu  od  odborníků  při  obhajobách  našich  certifikátů,  šetřeními
spokojenosti klientů, jejich rodinných příslušníků i zaměstnanců. V současné době zavádíme systém
indikátorů  kvality,  jejichž  hodnoty budou  sledovány pomocí  prvků  metody Balanced  Scorecard.  

Strategicky  plánujeme  budoucnost  našeho  Domova  prostřednictvím  Rozvojových  plánů,
průběžně vzděláváme naše zaměstnance a v rámci tohoto vzdělávání hledáme nové směry rozvoje
našeho Domova.

Snažíme se o to, aby naši klienti vnímali naše zařízení jako svůj skutečný domov se všemi
znaky a podmínkami, které domov pro každého z nás má. Naše péče o klienta směřuje k jednomu
hlavnímu cíli, a to k zachování soběstačnosti co nejdéle v co největším rozsahu, k ochraně práv klientů
a k zajištění jejich aktivního, důstojného a spokojeného života.

Hlavním úkolem roku 2012 byla stabilizace situace po přijetí velkého počtu nových klientů
v souvislosti s rozšířením kapacity. Během prvních čtyř měsíců roku jsme naplňovali novou kapacitu
44 lůžek, což společně s uvolněnou kapacitou z důvodu úmrtí klientů znamenalo přijetí  celkem 67
nových klientů (43,5% kapacity Domova). V této souvislosti přijali 28 nových zaměstnanců (z toho 12
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bylo přijato již na konci roku 2011). Museli jsme řešit celý komplex problémů. Přitom hlavní věcí, se
kterou jsme se museli  vyrovnat,  bylo to,  jak nové pracovnice přímé péče (celkem 21) vyškolit  a
vytrénovat tak, aby byly schopné poskytovat  sociální službu na úrovni,  která je v našem Domově
standardem. To jsme řešili jednak tím, že každou novou pracovnici dostala na starost naše zkušená
pracovnice, která tak plnila roli mentora i důvěrníka, jednak tím, že nové pracovnice byly vyškoleny
v konceptu Bazální stimulace a prošly výcvikem klíčového pracovníka.

Současně s tím jsme usilovali o získání certifikátu Vážka, který uděluje Česká alzheimerovská
společnost (ČALS) zařízením sociální péče, která poskytují klientům s demencí péči na vysoké úrovni.
Vyvrcholením  několikaleté  snahy  byl  audit,  který  dne  19.  7.  2012  provedly  v našem  Domově
odbornice ČALS, a na základě kterého nám byl udělen certifikát Vážka s dodatkem „Konzultováno
s ČALS“. Naše snaha o získání tohoto certifikátu byla součástí naší účasti v projektu Jihomoravského
kraje  Gerontologická a organizační  supervize  a právě účast  v tomto projektu nám pomohla udělat
důležité kroky v oblasti zvýšení kvality péče o klienty.

Ve  druhém  pololetí  2012  jsme  obhájili  dva  certifikáty.  Zvláště  náročná  byla  obhajoba
certifikátu Pracoviště bazální stimulace, neboť to znamenalo vyškolit a zejména vytrénovat všechny
nové pracovnice přímé obslužné péče tak, aby tento koncept komunikace dokázali efektivně používat
v každodenní péči o klienty se syndromem demence. Zdokonalování v dovednostech bazální stimulace
bude náplní dalšího tréninku pracovnic přímé obslužné péče i v roce 2013. 

V témže období jsme obhájili certifikát Standardizace nutriční péče, když jsme aktualizovali
standard  nutriční  péče  našeho Domova  a  současně  jsme  zpřesnili  a  zdokonalili  screening  klientů
ohrožených malnutricí. Navíc jsme se zapojili do programu Bon Apetit, v jehož rámci hledáme cesty
jak posilovat soběstačnost a důstojnost života klientů při stravování a stolování. I v této oblasti jsme
významně pokročili a v jídelnách na odděleních jsme změnili prostředí i samotný průběh stravování a
stolování klientů.

Všemi těmito aktivitami směřujeme ke zvyšování kvality sociálních služeb, které poskytujeme
našim klientům, tedy naplňování standardu sociální služby č. 15 Zvyšování kvality sociální služby a
výrazně ovlivňujeme i naplňujeme standard č. 10 (Profesní rozvoj zaměstnanců).
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Sociální a výchovná péče

Kapacita
Celková  kapacita  našeho  Domova  byla  na  rok  2012  stanovena  dle  Rozhodnutí

Jihomoravského kraje na konečných 154 klientů, z toho 121 v sociální službě Domov se zvláštním
režimem (dále jen „DZR“) a 33 v sociální službě Domov pro seniory (dále jen „DS“). 
Průměrná obložnost činila celkem 96,74 %. Ve službě DS bylo k  31. 12. 2012 34 klientů (24 žen, 10
mužů) a průměrná obložnost činila 96,83%, ve službě  DZR pak 117 (83 žen, 34 mužů) a průměrná
obložnost činila 96,69%. Aktuální stav ke dni 31. 12. 2012 činil 151 klientů.

Příjmy a ukončené pobyty
Za celý rok 2012 se uskutečnilo celkem 73 nástupů – 19 do DS, 54 do DZR (45 žen, 28

mužů). V tomtéž období byl ukončen pobyt v 62 případech (42 žen, 20 mužů).  Z toho ve 42 případech
bylo důvodem úmrtí klienta (z toho 7 úmrtí ve službě DS a 35 úmrtí ve službě DZR). Uskutečnil se
jeden přestup do jiného zařízení a 2 odchody klientů do domácí péče.  Ke dni 30. 6. 2012 byl ukončen
pobyt také 17 klientům v penzionu Zbýšov, který byl do té doby součástí našeho Domova, a to na

základě vzájemné dohody.   Důvodem byl  převod  budovy penzionu z majetku Jihomoravského
kraje  do  majetku  města  Zbýšov  (usnesení  Zastupitelstva  Jihomoravského  kraje  č.
1910/12/Z30 ze dne 21. 6. 2012). Město Zbýšov provozuje penzion dál jako bydlení pro seniory.

Evidence odmítnutých žadatelů 
V našem Domově vedeme evidenci odmítnutých žadatelů. Těchto žadatelů není mnoho.  Jedná

se především o žadatele, kteří nesplňují některé z kritérií přijetí do domova. Může jít o to, že žadatel
nesplňuje  kritérium  věku,  případně  neodpovídá  cílové  skupině  našeho  zařízení  z důvodu  svého
zdravotního  stavu  (např.  zdravotně  postižené  osoby).  V takových  případech  žadateli  zasíláme
informační dopis s odůvodněním, proč jeho žádost nebyla přijata a sdělujeme mu další možnosti řešení
situace a kontakty na zařízení, kam může žádost podat.  

V roce 2012 byla zamítnuta jedna žádost o umístění z důvodu věku, neboť žadatel nedosáhl
věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu. 

Žádosti 
K  31. 12. 2012 bylo evidováno 346 zájemců o sociální službu (služba DS 225 žádostí, služba

DZR 121 žádostí). Jednou ročně provádíme aktualizaci pořadníku zájemců o sociální službu formou
písemného dotazování, telefonických nebo e-mailových kontaktů. Aktualizace pravidelně probíhá v
prvním čtvrtletí roku. 

Věková struktura uživatelů a jejich průměrný věk
Průměrný věk uživatelů DS ve sledovaném období činil 84,3 roků, v DZR činil průměrný věk

82,2 roků. Celkový věkový průměr činí 82,7%.

věková kategorie

Počty klientů

Domov
pro seniory

Domov
se zvláštním režimem

Celkem

do 65 let 0 8 8

66 - 75 let 5 15 20

76 - 85 let 14 46 60

86 - 95 let 14 46 60

nad 96 let 1 2 3

Celkem k 31. 12. 2012 34 117 151
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Ubytování
S účinností zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, na základě schváleného Rozvojového plánu
Domova do roku 2013 a  z důvodu naplnění  standardů kvality v sociálních službách jsme upravili
počet  pokojů tak,  že  v současné době máme 9 jednolůžkových,  68 dvoulůžkových a  3 třílůžkové
pokoje.  Z toho  20  dvoulůžkových  pokojů  je  v novém pavilonu  (budova  B),  který  byl  předán  do
provozu v listopadu 2011 a je určen výhradně pro klienty se syndromem demence, tedy pro službu
DZR. Všechny pokoje jsou vybaveny polohovacími lůžky, nočními stolky, velkým stolem a židlemi
nebo křesly. Lůžka na všech pokojích mohou být oddělena závěsovou zástěnou pro uchování většího
soukromí uživatelů. Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení. Dvoulůžkové pokoje v pavilonu B
jsou  vybaveny klimatizací.  Na  každém ze  čtyř  oddělení  je  pro  zajištění  kvalitní  péče  ošetřovna,
kuchyňka a malá jídelna (ta slouží i jako společenská místnost a místnost pro aktivizaci klientů). 

Praní a žehlení prádla uživatelům i zaměstnancům zabezpečovaly 3 pracovnice. Prováděly i
drobné opravy poškozeného ložního a osobní prádla. 

Úklid  zabezpečovalo  devět  zaměstnankyň  a  jedna  na  pracovišti  ve  Zbýšově,  která  od  1.
července přešla  na pracoviště  Zastávka,  z důvodu zrušení  pracoviště ve Zbýšově.  Denně se uklízí
pokoje  klientů,  kuchyňky a  jídelny na  odděleních,  ošetřovny,  sociální  zařízení,  společné  prostory
domova (vstupní hala, chodby, schodiště atd.).

Úhrada za bydlení byla změněna k 1. 1. 2012 současně s valorizací důchodů. 

Úhradník pokojů v Domově pro seniory Zastávka v roce 2012
rozhodné pro výši platby jsou výměra pokoje a příslušenství

objekt
Pokoje Kč

lůžek Typ denně měsíčně

Budova A

tři 140 4 259

dvě
malý 170 5 171
velký 180 5 476

jedno  190 5 780
Pavilon B dvě  185 5 628

 
Ve středisku Zbýšov bylo ke dni 30. 6. 2012 evidováno 17 pokojů jednolůžkových, které byly

vybaveny  kuchyňskou  linkou,  vařičem,  ledničkou,  šatní  skříní  a  válendou  s úložným  prostorem.
U každého pokoje je sociální zázemí (WC + sprchový kout). Do této budovy byli přijímáni klienti,
kteří  jsou schopni  sebeobsluhy a nepotřebují  stálou ošetřovatelskou péči.  Denně se  sem dovážely
obědy z DS Zastávka (mimo sobot  a nedělí),  a to podle objednávek klientů.  Provoz střediska byl
zajišťován  jednou  pracovnicí  v pracovní  dny  na  ranní  směnu.  Tato  pracovnice  zajišťovala  úklid
společných prostor, úklid jednotlivých pokojů, mytí oken atd. Denně sem rovněž dojížděl pracovník
údržby (dovoz stravy, prádla) na prohlídky kotelen, vodovodních, plynových a elektrických rozvodů,
sečení zatravněných ploch, v zimních měsících na údržbu komunikací. 

Veškeré shora popsané služby týkající se střediska Zbýšov byly zabezpečovány do 30. 6. 2012,
kdy byl objekt předán městu Zbýšov. S klienty žijícími v tomto objektu máme od 1. 7. 2012 smluvní
vztah,  na základě kterého jsme jim v roce 2012 zajišťovali  stravování  a praní  ložního i  osobního
prádla. Vzhledem k dlouhodobé vazbě na náš Domov je součástí smlouvy s klienty také náš závazek,
že v případě zhoršení zdravotního stavu budou přednostně přijati do našeho Domova v Zastávce

S obyvateli penzionu ve Zbýšově jsme stále v kontaktu, zúčastňují se našich akcí. Aktuálně to
byl ples seniorů, který se uskutečnil 22. 2. 2013.
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Stravování
Klientům je poskytována celodenní strava 5x denně (diabetici 6 x denně) včetně sobot, nedělí

a svátků. Od 1. 1. 2012 byla navýšena stravovací jednotka z důvodu zvyšování cen potravin na níže
uvedené hodnoty.

Strava základní 80,- Kč + 47,- Kč provozní náklady, celkem 127,- Kč
Strava šetřící 86,- Kč + 48,- Kč provozní náklady, celkem 134,- Kč
Strava diabetická 90,- Kč + 49,- Kč provozní náklady, celkem 139,- Kč
Strava diabetická šetřící 93,- Kč + 49,- Kč provozní náklady, celkem 142,- Kč
V případě potřeby připravujeme i dietu individuální.

Dvakrát měsíčně se schází Stravovací komise, na jejímž jednání se zástupci klientů vyjadřují
k sestavování jídelníčku, na co mají chuť nebo co jim naopak nechutná, navrhují nová jídla. Komisi
tvoří nejméně čtyři členové z řad klientů, nutriční terapeut, vedoucí kuchařka, vedoucí sestry oddělení
přímé obslužné péče.

Klienti mohou vybírat ze dvou jídel u oběda kromě sobot, nedělí, svátků a během dovolených
(červenec, srpen). Každý den se propočítává energetická hodnota podávané stravy. Máme zpracovaný
vlastní  nutriční  systém,  kde jsou zastoupeny diety:  základní,  šetřící,  diabetická,  diabetická šetřící,
mechanicky upravená strava a individuální diety. Edukační materiál k dietám máme jak v písemné, tak
i v alternativní grafické podobě. 

Přípravu a výdej stravy zabezpečovalo 9 pracovnic, z toho 4 kuchařky, 2 pomocné kuchařky a
3 pracovnice obchodního provozu. V jídelně stravu servírovaly pracovnice obchodního provozu ke
stolům klientů, na oddělení jídlo dovážely v nahřívaných termoportech pracovnice   přímé obslužné
péče. Připravujeme v průměru 153 snídaní, 220 obědů, 153 večeří denně. Pro středisko Zbýšov jsme
zajišťovali  přípravu obědů a dováželi  ji  naši  pracovníci  údržby.  V rámci  doplňkové činnosti  jsme
rozváželi stravu smluvním odběratelům. 

Pro  klienty,  kteří  trpí  malnutricí,  poskytujeme  výživu  ve  formě  nutridrinků.  Jedná  se  o
lékařsky ověřenou, tekutou výživu pro posílení nemocných, kteří trpí nechutenstvím nebo jim nemoc
brání přijmout dostatečné množství stravy.  Nutridrink obsahuje všechny důležité živiny v optimálním
poměru  a  tak  účinně  doplní  stravu  nemocných.   Přispívá  k urychlení  rekonvalescence  a  zlepšení
kondice. 

Jsme držiteli certifikátu Standardizace nutriční péče, který jsme v červenci 2012 obhájili na
další dva roky.

Kulturní činnost

V Domově pracoval  výbor  obyvatel,  který má  9 členů a dva z  nich byli  členy stravovací
komisi. Každé první úterý v měsíci se konaly schůzky s panem ředitelem a sociální pracovnicí. Zde se
diskutovalo o aktuálním dění v domově, předávaly se případné stížnosti nebo pochvaly ze schránek,
hodnotily se akce uplynulého měsíce. 
Všechna kulturní vystoupení byla společná pro obě poskytované služby.  Jedinou velkou místností,
vhodnou pro pořádání různých vystoupení a společenských událostí je jídelna, kterou musíme danému
programu přizpůsobit.

Některé činnosti byly naplánovány i do parku – např. grilování, které si získalo mezi uživateli
velký ohlas, grilujeme od jara až do podzimu pravidelně každý měsíc. 

Velkým úspěch  měla  módní  přehlídka,  která  proběhla  na  podzim,  a  proto  se  uskutečnila
v jídelně. Pro příští rok ji plánujeme na květen a přesuneme ji do parku. 

Dalším velkým úspěchem byla volba Miss staré koleno.  Akci zaštiťovalo ministerstvo práce a
sociálních věcí  v rámci  zapojení  do programu EU „2012 Evropský rok aktivního stárnutí.“ Cílem
projektu bylo pozitivně motivovat obyvatele zařízení sociální péče a umožnit jim buď aktivní, nebo
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pasivní  účast  na  této  akci.  Akce  získala  kladný  ohlas  nejen  u  našich  klientů,  jejich  rodinných
příslušníků, ale i zaměstnanců.  

Zdravotní péče a rehabilitace

Lékařská péče
Lékařskou péči našim klientům zajišťuje praktická lékařka MUDr. Miluše Kuderová, ordinace

je přímo v Domově, na pracovní úvazek 0,1. Provádí aktuálně klinická vyšetření, předpis medikace a
pomůcek pro inkontinenci. Má smluvní vztah s pojišťovnami, u kterých jsou registrováni naši klienti.
Na  základě  ordinace  lékaře  provádějí  potřebnou  zdravotní  péči  registrované  všeobecné  sestry,
fyzioterapeutka a všeobecná sestra pověřená rehabilitací.

Lékařskou  péči  mimo  pracovní  dobu  praktického  lékaře  zajišťuje  Lékařská  služba  první
pomoci  (dále  jen  LSPP)  Ivančice,  neodkladnou  zdravotní  péči  mimo ordinační  dobu  praktického
lékaře zajišťuje Rychlá zdravotnická pomoc (dále jen RZP) Ivančice. Lékař LSPP nevyjíždí, k dovozu
a odvozu nemocných na ošetření, pro tento účel slouží 24 hodin denně Dopravní zdravotní služba.
K ohledání těla zemřelého nepřetržitě vyjíždí lékař z LSPP Úrazové nemocnice Brno. 

K odborným  vyšetřením,  včetně  stomatologické  péče,  jsou  klienti  odesíláni  dle  spádové
oblasti do zdravotnických zařízení (Dům zdraví v Zastávce, AGNI Rosice, nemocnice Ivančice, FN
Brno – Bohunice, FN U sv. Anny Brno, Masarykův onkologický ústav Brno). 

Z lékařů specialistů ordinuje v Domově pravidelně 1x  za 2 měsíce psychiatr,  1x za měsíc
urolog.  Dle aktuální  potřeby imobilních klientů dochází  do Domova na konsilia oční  lékař,  kožní
lékařka, logoped.

Výskyt dekubitů, prevence
Monitorování  dekubitů  patří  mezi  indikátory  kvality  poskytované  ošetřovatelské  péče,

vyhodnocení  a  analýza  výsledků  přijatých  opatření  se  provádí  1x  za  půl  roku.  Při  vyhodnocení
zvýšeného  rizika  vzniku  dekubitů  u  klienta,  se  zaměřujeme  především  na  jejich  prevenci.
Ošetřovatelský standard prevence vzniku dekubitů obsahuje techniku polohování u rizikových klientů
(snížit tlak na predilekční místa), každodenní masáže predilekčních míst, hygienu lůžka, ošetřování
kůže,  výživu  s dostatečným  množstvím  bílkovin,  pitný  režim,  rehabilitaci,  včasnou  vertikalizaci
klienta.
Jako další opatření jsou je vybavení všech lůžek na pokojích pasivními antidekubitními matracemi, k
dispozici jsou dvě lůžka s laterálním náklonem. Na nejvíce ohrožené oblasti těla používáme filmové
krytí (predilekční místa – paty, lokty, sakrální krajina atp.). Identifikujeme nutriční potřeby klienta a na
jejich základě podáváme léčebnou výživy, případně nutriční doplňky. Postupujeme podle standardu
nutriční péče. K prevenci patří i včasné podchycení vzniku dekubitu v prvním stádiu, kdy jsou patrné
změny na kůži (zarudnutí).
K     léčbě dekubitů používáme vlhkou terapii,  která zkracuje dobu léčby a  odstraňuje  bolest.  Máme
vyškolenou všeobecnou sestru, která pracuje jako konzultantka v hojení ran.
V uplynulém roce jsme ošetřovali celkem 5 dekubitů, z toho:

I. stupeň 2 akutní dekubity u klientů v terminálním stádiu
III. stupeň 1 dekubit u klienta při příjmu do DS
IV. stupeň 2 dekubity vznikly za hospitalizace mimo naše zařízení

Rehabilitace
Rehabilitace je  zaměřena  na  prevenci  imobilizačního  syndromu,  na  prevenci  a  léčbu

kontraktur.  Jako  prevenci  kontraktur  využíváme  polohování  se  speciálními  polštáři  a  v léčbě
uvolňujeme a protahujeme kontraktury dle bazální stimulace a zapolohujeme speciálními polštáři, vše
pod  dohledem fyzioterapeuta.  Dále  provádíme  léčebnou  tělesnou  výchovu  (LTV)  dle  základních
diagnóz (cévní mozková příhoda, infarkt myokardu, Parkinsonova choroba, traumata apod.)
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Na tomto  úseku pracuje  fyzioterapeutka a  pod jejím dohledem všeobecná sestra  pověřená
rehabilitací.  Fyzioterapeutka se  řídí  standardy  vydanými  Unií  fyzioterapeutů  České  republiky
(UNIFY). S klienty cvičí technikou Proprioceptivní  neuromuskulární facilitace (PNF).

Druhy rehabilitace, které využíváme:
Individuální léčebná tělesná výchova se provádí na základě ordinace praktického lékaře, ortopeda a
neurologa a zahrnuje: 

 pasivní a aktivní cvičení, dechová cvičení, polohování
 polohování
 nácvik chůze
 přesun klientů pomůckami  Romedic
 nácvik samostatnosti a soběstačnosti

Skupinová léčebná tělesná výchova
Cvičení pro zlepšení fyzického, ale i psychického stavu seniorů – cvičení je přizpůsobeno pro klienty
DS i DZR. Cvičíme denně 30 minut v tělocvičně. Při cvičení využíváme tyče, owerbaly, balony, na
závěr cvičení si zazpíváme nebo procvičujeme paměť. Dále organizujeme léčebnou tělesnou výchovu
na přístrojích motomed a rotoped, elektroléčbu (magnetoterapie, diadynamické proudy a ultrazvuk),
parafínové zábaly dle lokalizace bolesti).
Rehabilitaci  indikuje  a  kontroluje  předepisující  lékař.  Přehled  o  využívání  jednotlivých  druhů
rehabilitace klienty poskytuje následující tabulka:

Druh rehabilitace
Využívání 

v %
Individuální léčebná tělesná výchova 59,8
Skupinová léčebná tělesná výchova 109,0
Motomed 65,1
Vertikalizace 16,3
Chůze 15,3
Parafín 2,1
Magnetoterapie 7,4
Elektroléčba 9,8
Perličková lázeň 0

Vykazování výkonů za zdravotnickou péči zdravotním pojišťovnám a platby pojišťoven

Tržby za nasmlouvané výkony za poskytnutí zdravotní péče 
u jednotlivých zdravotních pojišťoven v roce 2012

ce
lk

em

Kapitola 913 - všeobecná sestra v sociálních službách
číslo kódu

VZP ZPMV

název kódu 111 211

Zavedení nebo ukončení odborné zdrav. péče, adm. činnost 6611 6 231 271 6 502
Ošetřovatelská intervence 6613 574 343 5 083 579 426
Komplex - odběr biolog. materiálu … 6621 1 125 18 1 143
Aplikace léčebné terapie … 6623 1 922  1 922
Příprava a aplikace ordinované infúzní terapie … 6625   0
Aplikace inhalační léčebné terapie, oxygenoterapie 6627   0
Péče o ránu 6629 20 072  20 072
Komplex - klysma, laváže, ošetření perm. katetrů ... 6631 153  153
Zavádění nasogastrické sondy 6633 185  185
Komplex - vyšetření stavu pacienta přístr. tech. ... 6635   0
Nácvik a zaučování aplikace inzulínu 6637   0
Ošetření stomií 6639   0
Bonifikační kód za práci zdr.sestry od 22 - 6 hod. 6645   0
Bonifikační kód za práci zdr.sestry  v době prac. volna 6649 28 166 209 28 375
Celkem tržby od zdravotní pojišťovny 632 196 5 581 637 777
regulace výkonů ( krácení), snížení tržeb   0
Celkem tržby od zdravotních pojišťoven  po regulaci 632 196 5 581 637 777
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V roce  2012  jsme  neuzavřeli  dodatek  ke  zvláštní  smlouvě  s Všeobecnou  zdravotní
pojišťovnou (dále jen „VZP“), neboť v tomto dodatku byla ze strany VZP navržena měsíční paušální
platba, která představovala asi třetinovou hodnotu proti skutečnosti, kterou jsme vykazovali. Obsah
dodatku s námi  nebyl  projednán a ani  na naše snahy o vy\jednávání  VZP adekvátně nereagovala.
Z tohoto  důvodu jsme  dodatek  ke  zvláštní  smlouvě  s VZP neakceptovali  a  plateb  podle  skutečné
hodnoty provedených výkonů se domáháme soudní cestou. Jsme toho názoru, že smluvní vztah je
dvoustranný a žádná ze stran nemá právo diktovat podmínky místo jednání o nich. Prostředky, které
nám VZP upírá, jsou prostředky pro pokrytí nákladů na péči o naše klienty a my jsme povinni o ně
bojovat. Z vykázaných a VZP nezpochybněných výkonů o hodnotě 632.196 Kč jsme obdrželi platby
ve výši 234.096 Kč. Rozdíl je předmětem soudního sporu.
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II. Plnění úkolů v personální oblasti

Struktura a počty zaměstnanců dle jednotlivých kategorií - pohyb zaměstnanců v roce 2012

kategorie
počet

zaměstnanců
k 1. 1. 2012

změna počtu 
zaměstnanců evidenční počet

zaměstnanců
k 31. 12. 2012přírůstky úbytky

ředitel 1 1

účetní 1 1

mzdový účetní, personalista 1 1

technický pracovník 1 1

administrativní pracovník 1 1

ostatní 0 0

THP celkem 5 0 0 5

všeobecná sestra 13 13

zdravotnický asistent (praktická sestra)

nutriční terapeut 2 2

fyzioterapeut 1 1

ergoterapeut

masér

ošetřovatel

sanitář

zdravotničtí pracovníci celkem 16 0 0 16

vychovatel

pedagogičtí pracovníci celkem 0 0 0 0

pracovník v sociálních službách - přímá  obslužná 
činnost

53 53

pracovník v sociálních službách (aktivizační,
pomocné výchovné činnosti)

2 2

pracovník v sociálních službách - osobní asistence

pracovník v sociálních službách - pečovatelská 
činnost

sociální pracovník 3 3

pracovníci sociální péče celkem 58 0 0 58

kuchař 4 4

pomocný kuchař 2 2

pracovník obchodního provozu 3 3

pradlena 3 3

skladnice 1 1

uklízečka 9 9

údržbář - instalatér 1 1

údržbář- elektrikář 1 1

údržbář - zámečník 1 1

recepční 2 2

provozní zaměstnanci celkem 27 0 0 27

CELKEM zaměstnanci 106 0 0 106

Zvláštní příplatky podle § 8 nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

funkce zvláštní příplatek skupina I zvláštní příplatek skupina II
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zaměstnanců Kč zaměstnanců Kč

všeobecná sestra 7 800 1) 2/3 600/800 2)/

pracovník v sociálních službách - přímá  
obslužná činnost

53 800 13/16        600/800

kuchař 4 400 3)

 
pomocný kuchař 2 400

pracovník obchodního provozu 3 400

recepční 2 400

Příplatky za vedení podle § 124 zákona č. 262/2006 Sb.

funkce
počet

zaměstnanců
stupeň
řízení

příplatek 
za vedení Kč

ředitel 1 3 9 300

vedoucí sekce Ekonomika a sociální práce a zástupce ředitele 1 2 5 500

vedoucí sekce Provoz 1 2 4 000

vedoucí sekce Přímá obslužná péče 1 2 5 500

vedoucí oddělní č. 1 1 1 2 000

vedoucí oddělní č. 2 1 1 2 000

vedoucí oddělní č. 3 1 1 2 000

vedoucí oddělní č. 4 1 1 2 000

fyzioterapeut 4) 1  1 1 250

kuchař 5) 1 1 1 500

kuchař 6) 1  1    700

K 1. 1. 2012 byl  počet zaměstnanců pro rok 2012 stanoven na 106. V měsíci lednu došlo
k předem plánovanému a zřizovatelem schválenému navýšení počtu zaměstnanců z důvodu zvýšení
kapacity uvedením nového pavilonu do provozu. Od 1. 1. 2012 jsme přijali celkem 16 zaměstnanců
z toho 11 pracovnic přímé obslužné péče, 2 všeobecné sestry, 1 sociální pracovnici, 1 uklízečku a 1
skladnici.

Vyplacené prostředky na platy činily 25 118 tis. Kč, v souladu s odsouhlaseným rozpočtem na
rok 2012. Průměrný plat v roce 2012 činil 19 359 Kč.

Na  základě  organizační  změny  bylo  k 31.  12.  2012  zrušeno  pracovní  místo  nutričního
terapeuta a zaměstnankyni, která tuto funkci vykonávala, bylo vyplaceno odstupné ve výši 107.080,-
Kč. Součástí této organizační změny bylo s účinností od 1. 1. 2013 zřízení pracovního místa vedoucí
oddělení Stravování s požadovanou kvalifikací nutriční terapeutka.

Ostatní osobní náklady (OON) byly plánovány ve výši 30 000 Kč. Skutečně bylo vyčerpáno
2.600 Kč za práce spojené s přípravou kulturního programu.

V roce 2012 došlo ke dvěma pracovním úrazům s pracovní neschopností 171 kalendářních
dnů a náhradou za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti. Příčinou těchto pracovních úrazů
nebylo porušení bezpečnostních předpisů ze strany zaměstnance ani zaměstnavatele.

1 ) nepřetržitý provoz

2 ) práce ve zvláštním režimu

3 ) dvousměnný provoz

4 ) vedoucí pracovní skupiny

5 ) vedoucí pracovní skupiny (směny)

6 ) vedoucí pracovní skupiny (směny)
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I.

Vzdělávání zaměstnanců
Kontinuální  vzdělávání  zaměstnanců probíhalo zejména formou seminářů a kurzů v našem

Domově. Celoroční plán vychází ze vzdělávacích potřeb Domova a požadavků zaměstnanců.
Jsme zařazeni v projektu Gerontologická a organizační supervize a Kvalita krok za krokem,

kde cílovou skupinou jsou pracovníci přímé obslužné péče a sociální pracovnice. 

Uskutečněné aktivity z programu Kvalita krok za krokem- akreditované kurzy u MPSV

Datum Název školení Místo konání lektor

5. a 6.6. Péče o osoby trpící demencí DS Zastávka Dr. Rič

3. 10. Aktivizace, prevence a kognitivní rehabilitace DS Zastávka Jana Vejsadová

10.10. Aktivizace, prevence a kognitivní rehabilitace DS Zastávka Jana Vejsadová

10.11. Péče o osoby trpící demencí DS Zastávka Dr. Rič

15.11. Péče o osoby trpící demencí DS Zastávka Dr. Rič

4.12. Zvládání problémového chování klientů DS Zastávka Dr. Rič

6.12. Zvládání problémového chování klientů DS Zastávka Dr. Rič

13

Evidence pracovní neschopnosti za rok 2012

funkce
počet

zaměstnanců

počet 
kalendářních 
dnů nemoci

procento
nemocnosti

počet 
kalendářních 
dnů nemoci 

nad 21

ředitel 1 0 0,00 0

účetní 1 0 0,00 0

mzdový účetní, personalista 1 0 0,00 0

technický pracovník 1 0 0,00 0

administrativní pracovník 1 0 0,00 0

všeobecná sestra 13            63 1,33 4

nutriční terapeut 2            82         11,23            43

fyzioterapeut 1 0 0,00 0

pracovník v sociálních službách - přímá  
obslužná činnost

53        1150 5,94          766

pracovník v sociálních službách (aktivizační, 
pomocné výchovné činnosti)

2            17 2,33 0

sociální pracovnice 3          202 18,45          180

kuchařka 4 0 0,00 0

pomocný kuchař 2            46 6,30            25

pracovník obchodního provozu 3 0 0,00 0

skladnice 1 7 1,92 0

pradlena 3            28 2,56 7

uklízečka 9            74     2,25            30

údržbář - instalatér 1            18 4,93 0

údržbář- elektrikář 1 0 0,00 0

údržbář - zámečník 1            93 25,48            72

recepční 2            13 1,78 0

CELKEM zaměstnanci         106        1 793 4,63       1 127
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Uskutečněné aktivity z programu GOS  

Datum Název školení Místo konání lektor

6.3 Podpora rozvojových týmů- konzultace DS Zastávka Mgr. Dana Hradcová

20. – 21.3 Pokračování taneční terapie DS Zastávka Mgr. Petr Veleta

28. – 29.3 Lektorské a konzultační dovednosti JMK  Brno  

13.4 BON-APETIT JMK  Brno Mgr. Dana Hradcová,
Jitka Zgola18.4 BON-APETIT- zavádění procesu DS Zastávka

19.6 Podpora rozvojových týmů- konzultace DS Zastávka Mgr. Dana Hradcová

27 – 28.6 Lektorské a konzultační dovednosti Strážnice Mgr. Dana Hradcová

12.9 Kazuistický seminář DS Zastávka Pavla Hýblová

25.9. Druhy demence, detekce a léčba bolesti DS Zastávka MUDr. Hana Vaňková

17. – 20.9 ELNEC Hospic Rajhrad 2 pracovnice

25.10 Geriatrická paliativní péče Hospic Rajhrad 5 pracovníků

31.10 Paliativní péče DS Zastávka Ilona Šándorová  

15. – 16.11 Komunikace s lidmi postiženými syndromem demence JMK  Brno  

11. – 13.12 ELNEC, stáž dvou pracovnic přímé péče Hospic Rajhrad  

Další vzdělávání

Bon Apetit vzdělávání zaměstnanců v tomto programu vede ke zkvalitnění stravování našich 
klientů; máme vypracovány pravidla práce a postupy při stravování klientů s demencí,
vedoucí projektu Radka Krafková, vedoucí III. oddělení

Výcvikový kurz Bazální stimulace 16. – 18.5 v rozsahu 22 hodin se během tří dnů zúčastnily nově 
přijaté pracovnice přímé obslužné péče.

Výcvik klíčových pracovníků I. skupina březen až květen
školitelka Iveta Šůstková

Výcvik klíčových pracovníků II. Skupina září až listopad
školitelka Marie Báňová

Odborné semináře jednou měsíčně pro všechny pracovníky v přímé 
obslužné péči

13.12 akreditovaný kurz v DS Zastávka téma Eticky myslet, lidsky pečovat
lektor Mgr. Miroslav Erdinger

Jedna z všeobecných sester zakončila studium na institutu mezioborových studií Brno, obor
sociální pedagogika a získala titul Bc.

V září zahájila jedna všeobecná sestra studium na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě, obor
ošetřovatelství.

Všichni  pracovníci  přímé  obslužné  péče  splnili  zákonem  stanovený  počet  24  hodin
celoživotního vzdělávání.

V zařízení proběhly tři supervize u našich zaměstnanců, supervizor Mgr. Miroslav Erdinger.
Od podzimu působí jako supervizorka v našem zařízení Mgr. Dana Hradcová.
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III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření

 Výnosy
Financování Domova je více zdrojové. Výnosy tvoří příjmy od klientů za ubytování a stravu,

příjmy příspěvků od klientů na péči a za fakultativní služby, platby zdravotních pojišťoven, dotace od
Jihomoravského kraje, dotace od MPSV a ostatní příjmy. 

Ne všichni naši klienti mají výši starobního důchodu takovou, aby stačila na úhradu plateb za
pobyt (ubytování a stravování). Nedoplatky činily v roce 2012 celkem 1.339.759 Kč. Z této částky
rodinní příslušníci uhradili za 39 klientů celkem 553.993 Kč, nevybraný rozdíl mezi předepsanými a
skutečně  uhrazenými  platbami  činí  785.766  Kč  (jede  o  celkem  52  klientů).  Z uvedených  údajů
vyplývá, že průměrný nedoplatek za měsíc činí 65.480 Kč a celkem 91 klientů (59% všech našich
klientů) nemá výši starobního důchodu dostatečnou k tomu, aby mohli uhradit  plnou výši ceny za
pobyt v našem Domově. 

Výnosy ovlivnili tři skutečnosti. Předání objektu ve Zbýšově od 1. 7. 2012 do majetku města
Zbýšov,  řada  úmrtí  za  rok  a  nástup  nových  klientů  do  nové  budovy B.  To  se  projevilo  v  nižší
obložnosti, než jsme předpokládali. Dalším propadem v příjmu je vratka obyvatelům za nepřítomnost
z důvodů dovolenky a pobytu v nemocnici, nebo úmrtí v průběhu druhé poloviny měsíce. Jedná se o
částky za ubytování 45.270,- Kč, stravu 186.229,- Kč a příspěvek na péči 42 337,- Kč.  

Výnosy celkem v Kč

Účet
Registrovaná služba

Ostatní Celkem
DZR DS

60
2

106 vedlejší činnost (dále VČ)    188 930 188 930

60
2

301 příspěvek na péči                         8 946 366 2 042 492  10 988 858

60
2

302 za pobyt              7 058 788 2 047 286  9 106 074

60
2

 304 za obědy obyvatel               5 540 296 1 621 689  7 161 985

60
2

307 za služby 1 756 4 663  6 419

60
2

320 Zdravotní poj. 475 359 162 418  637 777

60
2

305 za obědy zaměstnanců   482 979 482 979

60
2

410 Nájemné   72 340 72 340

64
8

xxx začlenění rezervního fondu obyvatel   20 598 20 598

64
9

3xx Ostatní   6 683 6 683

66
2

300 úkroky z BÚ   225 225

66
2

310 úroky z TV   46 933 46 933

67
2

300 dotace na provoz MPSV 10 818 000 3 781 000  14 599 000

67
2

510 dotace na provoz JMK 3 777 531 1 282 469  5 060 000

67
2

600 dotace na provoz OÚ 28 500 11 500  40 000

CELKEM 36 646 596 10 953 517 818 688 48 418 801

Procentní podíl jednotlivých zdrojů v létech 2011 a 2012 ukazuje tabulka.
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2011

2012 v %
s účelovou dotací v % bez účelové dotace v %

ubytování a stravování 29,1 32,3 33,6
příspěvek na péči 19,8 21,9 22,7
fakultativní služby 0,1 0,1 0,1
platby od VZP 2,1 2,4 1,3
dotace JMK 17,0 7,9 10,4
dotace MPSV 29,6 32,0 30,1
Ostatní 2,3 3,4 1,8

Celkem 100,0 100,0 100,0

Z uvedených přehledů je zřejmé, že se obyvatelé podílejí celkově na tržbách  56,4% v (roce
2011 to bylo 48,9%). 

Procentní  navýšení  je  u  většiny  příjmů  ovlivněn  účelovou  dotací  na  vybavení  interiéru
pavilonu B v roce 2011, což činní u každé položky asi 10%. 

U tržeb od zdravotních pojišťoven jde o dohadnou položku, poněvadž jsme zatím obdrželi
pouze  paušální  náhradu a  čekáme  buď na  soudní  vyrovnání,  nebo doplatek  od  VZP.  Rozdíl  činí
přibližně 400.000,- Kč. 
Ceník stravy 
Strava normální 127,- Kč/den 3.863,- Kč/měsíc
Strava šetřící 134,- Kč/den 4.076,- Kč/měsíc
Strava diabetická 139,- Kč/den 4.228,- Kč/měsíc
Strava diabetická – šetřící 142,- Kč/den 4.320,- Kč/měsíc
Oběd pro DS Zbýšov   54,- Kč/1 oběd

Ceník ubytování 
Jednolůžkový pokoj 190,- Kč/den 5.780,- Kč/měsíc
Dvoulůžkový pokoj typu velký 180,- Kč/den 5.476,- Kč/měsíc
Dvoulůžkový pokoj typu malý 170,- Kč/den 5.171,- Kč/měsíc
Dvoulůžkový pokoj typu v budově B 185,- Kč/den 5.628,- Kč/měsíc
Třílůžkový pokoj             140,- Kč/den 4.259,- Kč/měsíc

Vývoj v příjmech příspěvku na péči v průběhu roku 2012

stupeň
závislosti

služba 
Domov se zvláštním režimem

služba 
Domov pro seniory

celkem 
Domov pro seniory Zastávka

k 1. 1. 2012 k 31. 12. 2012 k 1. 1. 2012 k 31. 12. 2012 k 1. 1. 2012 k 31. 12. 2012

osob tis. Kč osob tis. Kč osob tis. Kč osob tis. Kč Osob tis. Kč osob tis. Kč

bez závislosti 9 0 10 0 19 0 6 0 28 0 16 0

lehká (I.) 12 10 15 12 6 5 6 5 18 15 21 17

střední (II.) 19 76 26 104 8 32 12 48 27 108 38 152

těžká (III.) 31 248 39 312 7 56 9 72 38 304 48 384

úplná (IV.) 28 336 27 324 1 12 1 12 29 348 28 336

 99 670 117 752 41 105 34 137
14
0

775
15
1

889

Průměrné tržby na jedno lůžko podle registrovaných služeb v Kč:

registrovaná služba
průměrný

stav

tržby celkem z toho od klientů

tržby za rok lůžko/měsíc tržby za rok lůžko/měsíc

Domov pro seniory 40,2 10 953 517 22 706 5 716 130 11 849

Domov se zvláštním režimem 117 36 646 596 26 102 21 547 206 15 347

CELKEM 157,2 47 600 113 25 233 27 263 336 14 453
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Náklady

Členění podle syntetických a analytických účtů činností v tisících Kč:

Položka
účet hlavní vedlejší

analytický
syntetick

ý
činnost činnost

Spotřeba materiálu 501  6190 109

Kuchyňské potřeby 501 310 71

Kancelářské potřeby 501 320 134

Knihy 501 325 21  

Prádlo 501 351 50  

Čistící a úklidové prostředky 501 360 443  

PH – Osobní auta 501 370 55  

          Zahradní technika 501 371 7  

          Náhradní zdroj 501 372 10  

Spotřební materiál 501 380 141  

Spotřební nářadí 501 381 11  

Náklady na počítače 501 385 65  

Náklady na osobní auta 501 386 2  

Potraviny 501 400 5 062  

Zdravotní materiál 501 700 72  

Rukavice 501 706 40 109

Posypová sůl 501 915 1  

Náklady na čin. důchodců  RF 501 990 3  

 

Spotřeba energie 502  1607 10

El. Energie 502 300 1 069 6

Plyn 502 40 538 4

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 503  1 315 1

Vodné 503 300 275 1

Teplo 503 400 1 040  

Služby

Opravy a udržování 511  1 071 0

 Stavební opravy 511 301 304  

Dopravní prostředky 511 302 34  

Stroje a zařízení 511 303 204  

Park a zahrada 511 305 46  

Malování 511 305 151  

Pravidelné revize a údržba 511 309 332  

Cestovné 512  28 0

Cestovné 512 300 28  

Náklady na reprezentaci 513  0 0

Na reprezentaci 513 300  

Ostatní služby 518  1 087 1

Poplatky KB 518 300 35

Údržba software 518 310 78  

Telefon  - pevná 518 400 53  

                 Mobil 518 410 43  

Poštovné 518 430 14  

Rozhlas 518 440 2  

Televize 518 441 8  

Operatérské práce 518 450 20

Operátorské práce 518 450  
Položka účet činnost
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analytický syntetický hlavní vedlejší

Ostatní služby

Tiskařské 518 500 12

Knihařské 518 510 5

Školení 518 520 126

Technik PO a BOZP 518 530 48

Dopravné 518 600 11

Stočné 518 610 296

Nájemné 518 620 7

Nájemné software 518 625 99

Emise a STK 518 740 0

Komunální odpad 518 750 80

Biologický odpad 518 770 7

Poradenská a právní pomoc 518 800 12

Audit 518 801 52

CEJIZA 518 802 3

Ostatní pro obyvatele z RF 518 900 31

Canisterapie 518 901 43

Služby 518 900 1

Osobní náklady 

Mzdové náklady 521  25 104 17

Mzdové náklady 521 301 24 957 17

Za nemoc 521 303 144

OON 521 400 3

Zákonné sociální pojištění 524  8 464 6

Zákonné zdravotní pojištění 524 310 2 240 2

Zákonné sociální pojištění 524 320 6 224 4

Povinné pojištění pracujících 525 98

Náhrada za nemoc 525 301 98

zákonné sociální náklady 527 30 333

 Odvod do FKSP 527 301 250

Lékařské prohlídky 527 303 6

OOPP 527 304 76

Jiné ostatní náklady 538  7

Dálniční známka 538 300 3

Poplatky úřadům 538 601 1

Mimořádné náklady 538 609 3

Odpisy dlouhodobého majetku 551  1 971

Odpisy nehmotného majetku 551 302 7

Odpisy budov 551 301 1 328

Odpisy strojů 551 303 588

Odpisy dopravních prostředků 551 304 48

Odpisy inventáře 551 305

Drobný dlouhodobý majetek 551  929

DDHM 501 300 879

DHIM do 1.000,- 501 305 46

Dr. dl. nehmotný majetek 518 300 4

NÁKLADY CELKEM 48 202 144
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Rozbor oprav uskutečněných v roce 2013

Opravy celkem 1 070 629,86 Kč
511 0301 Stavební opravy 303 653,76 Kč
511 0302 Opravy osobních aut 34 434,00 Kč
511 0303 Opravy strojů a zařízení 203 764,90 Kč
511 0305 Úprava parku 46 350,00 Kč
511 0307 Malířské a natěračské práce 150 828,00 Kč
511 0309 Pravidelné revize a prohlídky 331 599,20 Kč

Komentář k     opravám provedeným v     roce 2013
K opravám na  účtu  511  0301  Stavební  opravy patří  zejména  oprava  nouzové  signalizace

v pokojích  klientů,  výměna  klik  oken  za  zamykatelné,  oprava  plotu  v souvislosti  s výstavbou
vjezdových bran, ozvučení haly pro zvýšení kapacity při kulturních a společenských akcích Domova,
výměna  podlah  v nově  vybudovaných  kancelářích  v budově  A,  oprava  soklu  v chodbě  v přízemí
budovy A směrem ke spojovacímu koridoru. Novou položkou, která se bude každoročně opakovat, je
venkovní mytí oken zimních zahrad a centrálních koupelen v budově B.

Opravy osobních vozidel na účtu 511 0302 představují servisní prohlídky včetně technické
prohlídky, odstranění drobných závad a měření emisí .

Na účtu 511 0303 jsou zejména opravy a údržba strojů a zařízení v kuchyni, včetně opravy
varny,  oprava  pračky,  oprava  motomedu,  výměna  vaků  na  přemisťování  imobilních  klientů  do
elektrických vozíků.

V letošním roce jsme v parku, vedle běžné údržby,  provedli další  úpravy,  zejména ošetření
korun stromů tak aby padající větve neohrožovaly klienty při pobytu v parku.

Cyklicky se  opakující  malování  chodeb  jsme  využili  jednoznačnému  barevnému  odlišení
oddělení v budově A.

Pravidelné  revize  a  prohlídky  se  týkaly  zejména  výtahů,  elektrických  strojů  a  zařízení,
nouzové i protipožární signalizace.

Průměrné náklady na jedno lůžko

registrovaná služba
počet klientů

přepočtený na rok
celkové náklady
na službu za rok

náklady na lůžko

za rok za měsíc

Domov pro seniory 40,2 11 361 535,61 282 625,26 23 552,11

Domov se zvláštním režimem 117 36 840 456,98 314 875,70 26 239,64

CELKEM 157,2 48 201 992,59 306 628,45 25 552,37

Odpadové hospodářství

V současné době máme dva druhy odpadů:

a) biologickým odpadem jsou v našem případě pouze použité injekční  jehly;  v letošním roce
jsme odevzdali 10 kg. Ty byly zlikvidovány odbornou firmou bezplatně,

b) odvoz a likvidaci komunálního odpadu provádíme přes Obecní úřad Zastávka a do 30. 6. 2012
také přes město Zbýšov; platba probíhá 1x za čtvrt roku a v letošním roce jsme zaplatili á
500,- Kč za osobu, což činilo celkem 81 250,- Kč. 
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Investice
V roce 2012 jsme uvedli do užívání nový pavilon B v celkové hodnotě 75 145 422,00 Kč.

Dále byl  v polovině roku předán bezúplatným převodem městu Zbýšov penzion v pořizovací  ceně
6 050 795 Kč a pozemky v ceně 65 036 Kč.   

Další pořízený investiční majetek  
Sprchový vozík 75 900,00 Kč
Zvedací hygienická židle 101 460,00 Kč
Mandl Primus 278 616,00 Kč
Technické zhodnocení budovy A 525 287,48 Kč
celkem 981 263,40 Kč

Vyřazený investiční majetek
Automatická pračka 11 224,00 Kč
Korytový žehlič 10 900,00 Kč
Televize Color 17 900,00 Kč
Žehlící lis 395 214,00 Kč
celkem: 435 238,00 Kč

Komentář položce Technické zhodnocení budovy A
Tato položka obsahuje i vybudování vjezdových bran u budovy B, které obsahují také zařízení

k automatickému uzavření, pokud se k nim přiblíží klient, u kterého není žádoucí, aby sám opustil
areál  Domova.  Tím  jsme  dosáhli  toho,  že  uvnitř  areálu  Domova  nemusíme  uplatňovat  žádná
restriktivní  opatření,  i  klienti  trpící  syndromem demence  v pokročilých  stádiích  se  mohou  volně
pohybovat v celém areálu a nehrozí nebezpečí,  že areál opustí  a bude ohroženo jejich zdraví nebo
život. 

Komentář k     darům do investičního fondu
Částka  250.000  Kč  představuje  tři  sponzorské  dary,  které  jsme  použili  na  vybudování

vjezdových bran s automatickým uzavíráním v okamžicích, kdy se klient se ztrátou orientace chystá
opustit areál Domova. Jednotlivými dárci byli pan František Kylián, manžel jedné z našich klientek a
společnosti SCA Hygie Products, s.r.o. a Dentimed, s.r.o.

Kontrolní činnost

Kontroly v     oblasti hospodaření
Na  základě  vyhlášky  Ministerstva  financí  č.  416/2004  Sb.,  kterou  se  provádí  zákon  č.

320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě je v   naší organizaci zajištěna finanční kontrola
směrnicí  E  –  2/14  k  finanční  kontrole.  Účelem této  směrnice  je  prověřovat  dodržování  právních
předpisů a opatření při  hospodaření s veřejnými prostředky,  jejich hospodárné, účelové a efektivní
vynakládání a zajistit ochranu veřejných prostředků proti riziku a nesrovnalostem, řádně informovat
nadřízené orgány veřejné správy o nakládání s veřejnými prostředky, o prováděných operacích, dále o
průkazném účetnictví, zpracování těchto operací v účetním systému dle platných předpisů. Směrnice
řeší,  kdo je správcem rozpočtu a hlavním účetním (ekonom),  kdo příkazcem operací  (ředitel  jako
statutární orgán, v jeho nepřítomnosti zástupce statutárního orgánu), s jejich právy a povinnostmi.
V roce 2012 byly provedeny následující kontroly na hospodaření s finančními prostředky:   

Dne 10. července pracovnice majetkového odboru JMK provedly kontrolu majetku svěřeného
do správy naší organizace s výsledkem, že odpovídá zápisu v katastru nemovitostí a stavu účetnictví.
Dále provedly kontrolu nájemních smluv. Vše bez nápravných opatření. 
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V období od 1. 8. do 16. 8. 2012 provedla kontrola okresní správa sociálního zabezpečení
Brno-venkov na plnění povinností  v nemocenském pojištění,  v důchodovém pojištění a při  odvodu
pojistného. Nebyly zjištěny nedostatky, aby muselo být učiněno opatření.

V období od 10. 9. do 27. 9. 2012 proběhla kontrola MF ČR pracovníky Krajské finanční
správy  v oblasti  hospodaření  s majetkem  a  příspěvkem,  který  zřizovatel  poskytl  naší  organizaci.
Drobné  nedostatky  byly  odstraněny  v průběhu  kontroly.  Nebyly  shledány  nedostatky,  které  by
vyžadovaly nápravné opatření. 

Dne  9.  8.  2012  proběhla  kontrola  dodržení  podmínek  pro  čerpání  dotace  na  revitalizaci
budovy A našeho Domova. Kontrolu provedl pracovník Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP
ČR).  Nebyly  shledány žádné  závažné  nedostatky.  Bylo  vyžádáno  jedno  doplnění,  a  to  doplnění
subdodavatelského schématu dodavatelem stavby v termínu do 30.  9.  2012.  Dodavatel  požadavek
splnil a my jsme dokument předali a v písemné podobě SFŽP ČR. 

Kontrolní činnost v oblasti sociálně-zdravotní
V této oblasti probíhaly především pravidelné interní kontroly zaměřené na provádění auditů

polohování a manipulace s klientem a na provádění ošetřovatelské péče, jedenkrát za dva měsíce pak
provádění  nutričních  screeningů u všech  klientů.  Pravidelně probíhala  také kontrola  dokumentace
klíčových pracovníků se zaměřením na individuální plánování,  vymezení rizik poskytované péče a
přijatých preventivních opatření, dále kontrola dokumentace všeobecných sester, namátkové kontroly
zaměřené na volnočasové aktivity klientů, výdej  stravy a dodržování pitného režimu, aktuálně dle
zjištěných nedostatků v poskytování služby.

Během roku 2012 jsme obhajovali dva certifikáty a jeden nový jsme získali. Šlo o obhajobu
certifikátů Pracoviště bazální stimulace (další obhajoba v roce 2015) a Standardizace nutriční péče
(další obhajoba v roce 2014). Získali jsme certifikát Vážka od České alzheimerovské společnosti jako
doklad skutečnosti, že klientům se syndromem demence poskytujeme kvalitní služby a ten budeme
obhajovat v roce 2014. Obhajobě i získání certifikátů předcházel odborný audit, který zkoumal úroveň
kvality našich služeb klientům.

Kontroly v     oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární ochrany 
V této oblasti bylo v našem Domově v roce 2012 provedeno několik kontrol, které částečně 

souvisely s uvedením nové kapacity (budova B) do provozu.
Dne 9. 2. 2012 proběhla kontrola prvků integrovaného záchranného systému, kterou provedli

pracovníci  Hasičského záchranného sboru  Jihomoravského kraje  s výsledkem,  že  nebylo  shledáno
žádné porušení předpisů, či závada. 

Dne  25.  6.  2012  proběhla  kontrola  bezpečnosti  práce,  bezpečnosti  provozu  technických
zařízení, kterou provedli pracovníci Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský
kraj  (OIP)  s výsledkem,  že  nebyly  shledány  závažnější  nedostatky.  Byla  navržena  dvě  nápravná
opatření v termínu do 30. 9. 2012. Obě byla splněna a splnění bylo písemně oznámeno OIP. 

Dne 26. 6. 2012 proběhla tematická kontrola dodržování povinností stanovených v předpisech
o požární ochraně. Kontrolu provedli pracovníci Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje
s výsledkem, že nebyly shledány závažnější nedostatky. Navrženo pět nápravných opatření v termínu
do 30. 9. 2012. Všechna byla splněna a splnění bylo písemně oznámeno kontrolujícímu subjektu. 

Výsledky inventarizace majetku a závazků
Dle § 29 zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví a Vyhlášky č.270/2010 Sb. je v naší organizaci

prováděna inventarizace majetku a závazků.  Ředitel  jmenoval  inventarizační  komisi,  do které byli
nominováni pracovníci z jednotlivých úseků. Inventarizace probíhala podle předem stanoveného plánu
inventarizace.
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Předmětem  inventarizace  byl  veškerý  majetek,  závazky,  jiná  aktiva  a  pasiva,  včetně
skutečností  účtovaných  v knize  podrozvahových  účtů.  Inventarizovány byly  všechny rozvahové  i
podrozvahové  účty podle  jejich  analytických účtů,  jejichž  seznam naše  jednotka  uvádí  v platném
účetním rozvrhu,  který vyhotovuje  v souladu se  směrnou účetní  osnovou.  Inventarizován byl  také
fyzicky  drobný  hmotný  i  nehmotný  majetek  vedený  v operativní  evidenci.  Inventarizace  byla
provedena podle jednotlivých středisek, místních seznamů a byl vyhotoven sumář soupisů za celou
organizaci. 
Fyzická inventura byla provedena u dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, zásob, cenin a
pokladen.  Tam,  kde  povaha  předmětu  neumožňovala  provést  fyzickou  inventuru,  se  prováděla
inventura dokladová. Inventarizací byly porovnány skutečné stavy se stavem účetním.
Na účtu 315 001 pohledávky za klienty nebyl shledán inventarizační rozdíl.
U drobného hmotného investičního majetku byly podány návrhy na vyřazení, jednalo-li se o majetek
rozbitý, neupotřebitelný, neopravitelný a zestárlý. Několik pokojů se předělávalo z trojlůžkových na
dvojlůžkové.  Byl  sestaven  seznam vyřazeného  majetku.  Na  ten  je  buď vydáno  potvrzení  o  jeho
odborné  ekologické  likvidaci,  nebo  byl  fyzicky  zlikvidován  a  odvezen  do  kontejneru.  Likvidaci
potvrdili svými podpisy členové inventarizační komise a ředitel.
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