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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 95762/2015 ze dne 25. 6. 2015  
 
Organizační schéma        je přílohou této zprávy č. 9 
 
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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 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 kvality sociální služby kodifikovanými 
v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (dále jen „zákon“) a ve vyhlášce Ministerstva práce  
a sociálních věcí č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách 
(dále jen „vyhláška“). Z takto zpracovaných standardů vycházejí naše metodické postupy a nástroje 
tak, abychom péči poskytovali všem klientům jednotně a Ve stejně vysoké kvalitě. 
 Naše péče je ve vysoké míře individualizovaná a na prohloubení individualizace stále 
pracujeme. Plánování průběhu sociální služby je úkolem klíčového pracovníka, který společně  
s klientem podle jeho zvyklostí, přání a potřeb plánuje péči tak, aby klient sám o svém životě 
rozhodoval a řídil ho. Plánování probíhá na základě poznání klienta našimi pracovníky s využitím 
různých zdrojů (informace ze sociálního šetření před nástupem klienta, biografie klienta, informace od 
rodinných příslušníků klienta, rozhovory s klientem). Všechny tyto zdroje má klíčový pracovník 
k dispozici tak, aby při plánování průběhu sociální služby mohl klienta co nejúčinněji vést. 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 – na všech odděleních přímé 
obslužné péče jsou klienti z obou sociálních služeb. 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 a aktivizace klientů 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 nezávislí na 
pomoci jiných osob. 
 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. 
 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 nový domov. 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. 
 Od roku 2014 pracujeme s klienty podle konceptu smyslové aktivizace, a to s důrazem  
na aktivizaci individuální. Smysly člověka vnímáme jako zdroje, které jsou u klienta s demencí často 
jedinou možností dalšího zapojení do života, protože zůstávají nejdéle zachovány. Stimulací 
jednotlivých lidských smyslů lze posilovat uvědomění si vlastního těla a jeho hranic. Jde o velmi 
vhodný způsob jak klienty s demencí, ale nejen je, aktivizovat smysluplně a důstojně. Tuto formu 
aktivizace hodláme rozvíjet a vyškolit všechny pracovnice přímé obslužné péče v jejich technikách. 
V roce 2015 jsme začali budovat Zahradu paměti jako místo, kde lze smyslovou aktivizaci provádět 
velmi efektivně. První etapa je dokončena a na jaře ji začneme využívat a během roku 2016 máme 
v úmyslu výstavbu dokončit. 
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I. 2. Sociální a výchovná péče 

Kapacita 
Celková kapacita našeho Domova byla na rok 2015 stanovena dle Rozhodnutí 

Jihomoravského kraje na konečných 151 klientů, z toho 121 v sociální službě Domov se zvláštním 
režimem (dále jen „DZR“) a 30 v sociální službě Domov pro seniory (dále jen „DS“).  
Průměrná obložnost činila celkem 99,02 %. Ve službě DS bylo k  31. 12. 2015  28 klientů (18 žen,  
10 mužů) a průměrná obložnost činila 100,1%, ve službě  DZR pak 121 (99 žen, 22 mužů) a průměrná 
obložnost činila 97,94%. Aktuální stav ke dni 31. 12. 2015 činil 149 klientů. 

Příjmy a ukončené pobyty 
Za celý rok 2015 se uskutečnilo celkem 58 nástupů – 9 do DS (ženy 6, muži 3), 49 do DZR                   

(ženy 40, muži 9). V tomtéž období byl ukončen pobyt v 59 případech (38 žen, 21 mužů).  Z toho v 55 
případech bylo důvodem úmrtí klienta (z toho 8 úmrtí ve službě DS a 47 úmrtí ve službě DZR). 
Jednomu klientovi byl ukončen pobyt výpovědí v souladu se smlouvou o poskytování sociální služby, 

a to z důvodu zvláště hrubého narušování soužití klientů. Další tři klienti byli přeřazeni z režimu 
DS do režimu DZR v důsledku zhoršení zdravotního stavu, a to na základě lékařského doporučení.    

Evidence odmítnutých žadatelů  
V našem Domově vedeme evidenci odmítnutých žadatelů.  Jedná se především o žadatele, 

kteří nesplňují některá z kritérií přijetí do domova. Žádost o přijetí do domova je spolu s lékařským 
posudkem předána vedoucí sekce Přímá obslužná péče.  Ta na základě lékařského posudku rozhodne, 
do jaké skupiny žadatelů bude žádost zařazena (DS, DZR). Odmítnutí žadatelé neodpovídali cílovým 
skupinám sociálních služeb z důvodu zdravotního stavu. V roce 2015 bylo z výše uvedených důvodů 
odmítnuto celkem 7 žádostí.  

Žádosti  
K  31. 12. 2015 bylo evidováno 366 zájemců o sociální službu (služba DS 237 žádostí, služba 

DZR 129 žádostí), z toho 188 žadatelů potřebuje službu okamžitě. 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 klient ů a jejich průměrný věk 
Průměrný věk klientů DS ve sledovaném období činil 85,4 roků, v DZR činil průměrný věk 

83,5 roků. Celkový věkový průměr činil 84,5 let. 

věková kategorie 

Počty klientů k 31. 12. 2016 

Domov 
pro seniory 

Domov 
se zvláštním režimem 

Celkem 

do 65 let 0 6 6 

66 - 75 let 3 17 20 

76 - 85 let 11 39 50 

86 - 95 let 13 56 69 

nad 96 let 1 3 4 

Celkem k 31. 12. 2015 28 121 149 

 
Ubytování 
 S účinností zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, na základě schváleného Rozvojového 
plánu Domova do roku 2016, žádosti u zřizovatele a z důvodu naplnění standardů kvality v sociálních 
službách jsme upravili počet pokojů tak, že v současné době máme 9 jednolůžkových, 71 
dvoulůžkových pokojů. Oproti roku 2014 jsme snížili počet klientů o tři a zároveň s tím byly zrušeny 
poslední třílůžkové pokoje a byly změněny na dvoulůžkové.  
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Z toho 20 dvoulůžkových pokojů je v novém pavilonu (budova B), který byl předán do provozu 
v listopadu 2011 a je určen převážně pro klienty se syndromem demence, tedy pro službu DZR. 
Všechny pokoje jsou vybaveny polohovacími lůžky, nočními stolky, velkým stolem a židlemi nebo 
křesly, šatními skříněmi, chladničkou. Lůžka na všech pokojích mohou být oddělena závěsovou 
zástěnou pro uchování většího soukromí klientů. 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 také jako společenská místnost a 
místnost pro aktivizaci klientů).               Na všech pokojích je vybudován systém přivolání personálu 
klientem prostřednictvím elektricky ovládaných tlačítek, která jsou u lůžka klienta. V budově A byl 
zahájen program rekonstrukce sociálních zařízení. Získali jsme investiční dotaci zřizovatele na úpravu 
13 WC a koupelen na bezbariérové. Zbývajících 37 zrekonstruujeme v roce 2016, neboť jsme na tuto 
akci získali investiční dotaci od zřizovatele. 
 Praní a žehlení prádla klientům i zaměstnancům zabezpečovaly 3 pracovnice. Prováděly  
i drobné opravy poškozeného ložního a osobní prádla. Úklid zabezpečovalo devět zaměstnankyň. 
Denně se uklízí pokoje klientů, kuchyňky a jídelny na odděleních, ošetřovny, sociální zařízení, 
společné prostory domova (vstupní hala, chodby, schodiště atd.). 
 Úhrada za úkony sociálních služeb v Domově je stanovena v návaznosti na ustanovení zákona 
a na základě vyhlášky. Vyhláška obsahuje výčet základních činností při poskytování sociálních služeb, 
rozsah úkonů a maximální výši úhrady za jejich poskytování.  
 Základní úhrada, kterou klient hradí ze svých příjmů, se skládá z položek ubytování  
a stravování. Úkony péče jsou hrazeny z příspěvku na péči, který je klientovi přiznán příslušným 
Úřadem práce. Cena fakultativních služeb, tj. úkonů nad rámec základních činností je stanovena 
vnitřním sazebníkem Domova (tyto ceny stanovuje zvláštní ceník, který je přílohou standardu kvality 
sociální služby č. 3). 
 V souladu s ustanovením § 73 odst. 3 zákona, kdy musí klientovi po úhradě ubytování  
a stravování zůstat minimálně 15% z jeho příjmu, je stanovena úhrada, z níž část úhrady dle typu 
pokoje, který klient užívá, připadá na ubytování a část úhrady připadá na stravování. Klientům, jejichž 
pravidelný příjem nestačí na úhradu ubytování a stravy, poskytujeme slevu. 
 Úhrada za bydlení byla oproti roku 2014 mírně navýšena, a to pro všechny typy pokojů o tři 
koruny. 

Ceník pokojů v Domově pro seniory Zastávka v roce 2015 
rozhodné pro výši platby jsou výměra pokoje a příslušenství 

objekt 
Pokoje Kč 

lůžek Typ denně měsíčně 

pavilon A 
dvě 

malý 173 5 263 

velký 183 5 567 

jedno   193 5 871 

pavilon B dvě   188 5 719 

  Ceny pokojů jsou určeny s přihlédnutím k počtu lůžek na pokoji a jeho dispozici. V ceně 
ubytování je zahrnut úklid pokoje, praní a žehlení osobního a ložního prádla, drobné opravy ložního  
a osobního prádla, užívání, údržba a úklid společných prostor, provozní náklady související 
s ubytováním (topení, teplá a studená voda, elektrická energie).  
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Stravování 
Klientům byla poskytována celodenní strava 5x denně (diabetici 6 x denně) včetně sobot, 

nedělí a svátků. V roce 2015 jsme zvýšili platby za stravu o 2 Kč za den z důvodů zdražování 
potravin. 

Strava základní     86,- Kč + 47,- Kč provozní náklady, celkem 133,- Kč 
Strava šetřící     93,- Kč + 48,- Kč provozní náklady, celkem 141,- Kč 
Strava diabetická    91,- Kč + 49,- Kč provozní náklady, celkem 140,- Kč 
Strava diabetická šetřící  103,- Kč + 49,- Kč provozní náklady, celkem 152,- Kč 

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 (v roce 2015 osm), nutriční terapeut, vedoucí kuchařka, 
vedoucí sestry oddělení přímé obslužné péče. 

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

Přípravu a výdej stravy zabezpečuje 9 pracovnic, z toho 4 kuchařky, 2 pomocné kuchařky  
a 3 pracovnice obchodního provozu. V jídelně stravu servírují pracovnice obchodního provozu 
ke stolům klientů, na oddělení se strava dováží v nahřívaných termoportech pracovnicemi  přímé 
obslužné péče. Připravujeme v průměru 153 snídaní, 220 obědů, 153 večeří denně.  V rámci 
doplňkové činnosti vaříme obědy smluvním odběratelům, kteří si pro ně do domova docházejí.  
 
Nutri ční péče 

Jsme držiteli certifikátu Standardizace nutriční péče.  
Preventivě se zaměřujeme na předcházení malnutrice u klientů, ale také řešíme její následnou 

léčbu. Pomocí Standardu nutriční péče poskytujeme vhodnou terapii. Obohacujeme stravu o potraviny 
bohaté na bílkoviny i energii, o modulární dietetika a také o enterální výživu v podobě sippingu nebo 
créme.  

V rámci nutriční péče jsme součástí projektu Bon Appetit, který se zaměřuje na vhodné 
stolování i přípravu stravy pro klienty s demencí tak, aby byla v co největší míře zachována jejich 
důstojnost. Patříme mezi koordinátory tohoto projektu. 
 
Kulturní činnost 

V domově pracuje výbor obyvatel, který má 12 členů a osm z nich jsou členy stravovací 
komise. Každé první úterý v měsíci se konaly schůzky ředitelem a sociální pracovnicí. Zde se 
diskutovalo o aktuálním dění v domově, předávaly se případné stížnosti nebo pochvaly ze schránek 
umístěných v různých místech Domova, 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 klienty 
velký ohlas, grilujeme od jara až do podzimu pravidelně každý měsíc. Dále v parku probíhají 
sportovní soutěže svou obtížností vhodné pro naše klienty.  Každou volnou chvíli si klienti mohou 
zahrát kuželky, které jsou v parku neustále připravené. Kulturní činnost jsme obohatili o tematické 
výlety s klienty po našem okolí.   

Velkou radost přinesly již třetí Babské hody.  Tato „tradice“ je velkým kouzlem pro naše 
klienty, kteří se s velkou radostí těší na krojované pracovnice domova.  
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V tomto roce jsme podnikli dva zájezdy pro klienty, které si sami vybrali. Prvním byl Zámek 
Lednice, kde nám přálo i počasí. Prošli jsme nejenom zámek, ale i krásnou zahradu.  Druhý zájezd byl 
do Šiklova mlýna. Velmi atraktivní bylo westernové vystoupení a jízda klientů vláčkem po okolí.  
 Kromě akcí, které pořádáme každoročně jako je ples nebo Mikuláš, jsme klienty zavezli  
do krytého bazénu v Nové Vsi.  

Začali jsme spolupracovat s mateřskou školkou a s dětmi ze Zastávky. Tato spolupráce byla 
přínosem nejenom pro naše klienty, ale také pro děti. Ty s radostí pomáhaly našim klientům s pečením 
perníčků, vánočního cukroví a výrobou dalších překvapení.  
 Na konci roku k nám zavítala herečka Miriam Kantorková, která svým humorem bavila nejen 
klienty, ale také zaměstnance. Dalším kulturním představením byla navozena krásná atmosféra 
adventu a blížícího se konce roku. 
 
Aktiviza ční činnost 
         Aktivizace u klientů v domově probíhá formou zájmových kroužků, pohybových aktivit, např. 
vaření – pečení, rukodělné a výtvarné práce, kondiční cvičení, muzikoterapie, canisterapie, relaxační 
terapie a fototerapie ve světelné místnosti. Aktivizace probíhá skupinovou formou, ale stále více se 
zaměřujeme na aktivizaci individuální, neboť ta je pro klienty trpící demencí výrazně efektivnější. 
          Témata aktivizací volíme s ohledem na biografii klienta, na dobu a prostředí, ve kterém žil, 
tradice, období a svátky. V roce 2015 jsme oslovili mateřské školy a zahájily mezigenerační setkávání 
dětí a našich seniorů. Nejde o vzdělávací projekt. Jde nám o to, aby naše společné akce měly zážitkový 
charakter založený na tom, že děti z MŠ a naši klienti spolu něco smysluplného dělají. Po úspěchu 
první akce v roce 2015 chceme v roce 2016 pokračovat dalšími akcemi (zdobení velikonočních 
vajíček, sportovní soutěže smíšených družstev, společné tvoření, zdobení perníčků). 
 V konceptu smyslové aktivizace se dlouhodobě školí jedna z aktivizačních pracovnic. Součástí 
aktivizace klientů jsou rovněž tematické výlety klientů, dle jejich přání a zájmů. Usilujeme o to, aby se 
individuální aktivizace prostřednictvím smyslů stala základem každé aktivizace našich klientů 
s demencí. 
 Mimo jiné se v Domově uskutečnil Den otevřených dveří s prodejem výrobků našich klientů. 
  

 
Fotodokumentace z úspěšných akcí 
 
19. května jsme pro klienty uspořádali zájezd na Zámek Lednice. 
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19. června proběhl na domově „K řest“ filmu o našem domově. Pozvaným hostem byl mimo jiné 
i herec Ladislav Frej, který nám propůjčil svůj hlas pro film o našem Domově.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. srpna jsme navštívili westernové městečko Šiklův mlýn, klienti se vyfotili s herci, kteří byli 
oblečeni v dobových krojích, zhlédli program, svezli se vláčkem a v době oběda s chutí ochutnali 
„kovbojské menu“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. listopadu nás navštívila známá herečka Miriam Kantorková a svým humorem nás pobavila  
a potěšila. 
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Ukázka aktivizace našich klientů.   
 

     
          
 
 
17. října se uskutečnily už třetí babské hody 
                                           

     
 
 
 
 
9. listopadu za účastí dětí z mateřské školy v Zastávce pekli naši klienti perníčky. Na snímku je vidět, 
že prací byli zaujati nejen klienti, ale především děti.  
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5. prosince byl v našem domově Čert a Mikuláš. Všichni byli hodní, protože si čert nikoho neodnesl.  
 

                                
 
 
V prosinci jsme se zúčastnili Vánočního jarmarku, kde jsme propagovali práci našich klientů. 
Výrobky měly velký úspěch a řadu jsme jich prodali. 
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I. 3. Zdravotní péče a rehabilitace 

Lékařská a ošetřovatelská 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, všeobecná sestra pověřená rehabilitací, nutriční terapeutka. 

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 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 ordinují v Domově pravidelně dva lékaři psychiatři. Dle aktuální potřeby 
imobilních klientů dochází do Domova na konsilia oční lékař a kožní lékařka. 
 Pracovnice našeho rehabilitačního a relaxačního centra provádí na základě indikace lékaře 
rozcvičování klientů po CMP a IM, nácvik chůze, vodoléčbou, elektroléčbou, magnetoterapii, 
fototerapii a ergoterapii. 

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

vyhodnocení a analýza výsledků přijatých opatření se provádí jednou za půl roku. Ošetřovatelská péče 
je především zaměřena na jejich prevenci.  U imobilních klientů pravidelně vyhodnocujeme riziko 
vzniku dekubitů. Pokud je u klienta vyhodnoceno zvýšené riziko vzniku dekubitů, nastaví klíčový 
pracovník preventivní opatření podle ošetřovatelského standardu Prevence vzniku dekubitů. 
Ošetřovatelský standard prevence vzniku dekubitů obsahuje techniku polohování u rizikových klientů: 

− snížit tlak na predilekční místa, 
− ošetření predilekčních míst, hygienu lůžka. 

Ke snížení tlaku na predilekční místa slouží pasivní antidekubitní matrace, kterými jsou vybavena 
všechna lůžka klientů, lůžka s laterálním náklonem as dále individuální polohovací pomůcky. 
V případě zarudnutí kryjeme predilekční místa filmovým krytím a zavádíme mikropolohování.  
           Dalším preventivním opatřením vzniku dekubitů je pravidelný nutriční screening, který 
upozorňuje na váhové úbytky a nízké BMI, které jsou rizikové pro rozvoj dekubitů. Denní sledování 
příjmu stravy a tekutin u imobilních klientů je nezbytný nástroj pro včasné předcházení vzniku 
dekubitů. 
          Nedílnou a důležitou součástí prevence dekubitů je rehabilitace. Jakákoliv forma pohybu 
prokrvuje pokožku a snižuje tlak na postiženou oblast. Proto časté střídání polohy a zvyšování 
pohyblivosti klienta jsou základem prevence vzniku dekubitů. S klienty provádíme individuální 
cvičení, dechová cvičení a kinestetickou manipulaci. 
Ošetřování dekubitů v uplynulém roce: 
V uplynulém roce jsme ošetřovali celkem 8 dekubitů, z toho 5 dekubitů z návratu z hospitalizace a 
2 akutní dekubity u klienta v terminálním stádiu v Domově. 

I. stupeň 3 akutní dekubit u klientů v terminálním stádiu v Domově 
II. stupeň 3 návrat z hospitalizace a překlad z jiného zařízení 
III. stupeň 2 návrat z hospitalizace  

K léčbě dekubitů používáme vlhkou terapii, která zkracuje dobu léčby a odstraňuje bolest. Máme 
vyškolenou všeobecnou sestru, která pracuje jako konzultantka v hojení ran. 
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II. Pln ění úkolů v personální oblasti 

Struktura a počty zaměstnanců dle jednotlivých kategorií - pohyb zaměstnanců v roce 2015 

kategorie 
počet 

zaměstnanců 
k 1. 1. 2015 

změna počtu  
zaměstnanců evidenční počet 

zaměstnanců 
k 31. 12. 2015 přírůstky úbytky 

ředitel 1 
  

1 

účetní 1 
  

1 

mzdový účetní, personalista 1 
  

1 

technický pracovník 1 
  

1 

administrativní pracovník 2 
  

2 

ostatní 0 
  

0 

THP celkem 6 0 0 6 

všeobecná sestra 12 
  

12 

zdravotnický asistent (praktická sestra) 
    

nutriční terapeut 2 
  

2 

fyzioterapeut 1 
  

1 

ergoterapeut 
    

masér 
    

ošetřovatel 
    

sanitář 
    

zdravotničtí pracovníci celkem 15 0 0 15 

vychovatel 
    

pedagogičtí pracovníci celkem 0 0 0 0 

pracovník v sociálních službách - přímá  obslužná 
činnost 

54 4 
 

58 

pracovník v sociálních službách (aktivizační, 
pomocné výchovné činnosti) 

3 
  

3 

pracovník v sociálních službách - osobní asistence 
    

pracovník v sociálních službách - pečovatelská 
činnost     

sociální pracovník 2 
  

2 

pracovníci sociální péče celkem 59 4 0 63 

kuchař 4 
  

4 

pomocný kuchař 2 
  

2 

pracovník obchodního provozu 3 
  

3 

pradlena 3 
  

3 

skladnice 1 
  

1 

uklízečka 9 1 
 

10 

údržbář - instalatér 1 
  

1 

údržbář- elektrikář 1 
  

1 

recepční 2 
  

2 

provozní zaměstnanci celkem 26 0 0 27 

CELKEM zaměstnanci 106 51) 0 111 

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

                                                           
1)  Zástup za dlouhodobě práce neschopné zaměstnance.  
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funkce 
zvláštní příplatek skupina I zvláštní příplatek skupina II 

zaměstnanců Kč zaměstnanců Kč 

všeobecná sestra 6 400 8/2       600/800  

všeobecná sestra pověřená rehabilitací 1         400 

fyzioterapeut 1         400 

aktivizační pracovník 3         400 

pracovník v sociálních službách - přímá  
obslužná činnost 

            54 800 24/30       600/800 

kuchař 4 400 

  
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 - zástupce ředitele 1 2 6 500 

vedoucí sekce Provoz 1 2 5 000 

vedoucí sekce Přímá obslužná péče 1 2 6 500 

vedoucí oddělení č. 1 1 1 4 000 

vedoucí oddělení č. 2 1 1 4 000 

vedoucí oddělení č. 3 1 1 2 000 

vedoucí oddělení č. 4 1 1 4 000 

vedoucí oddělení Stravování 1 1 4 000 

sociální pracovník2) 1 1 1 500 

Fyzioterapeut2) 1  1 1 300 

kuchař3 1 1 1 500 

Kuchař3) 1  1     750 

 
K 1. 1. 2015 byl počet zaměstnanců pro rok 2015 stanoven na 106. Vzhledem k velkému 

počtu dlouhodobě nemocných zaměstnanců, bylo nutno z důvodu zabezpečení standardní péče a 
plynulého provozu, přijmout běhen roku dočasně na zástup za nemocné celkem 5 pracovníků. Z tohoto 
důvodu bylo k 31. 12. 2015 evidováno v počtu zaměstnanců celkem 111 fyzických osob. 
Vyplacené prostředky na platy činily v roce 2015 celkem 27.028 tis. Kč. Průměrný plat v roce 2015 
činil 20.663 Kč. 
 Ostatní osobní náklady (OON) byly plánovány ve výši 45.000 Kč. Skutečně bylo vyčerpáno 
30.925 Kč za práce spojené s duchovní činností. 
 V roce 2015 nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu s pracovní neschopností.  

 
 

  
 
  

                                                           
2) vedoucí pracovní skupiny  
3) vedoucí směny  
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Čerpání prostředků na platy podle jednotlivých složek platu 

Mzdové prostředky rok 2014  rok 2015 rozdíl 

1 a b b - a 
platový tarif 15 829 16 669 840 
příplatek za vedení  474 518 44 

zvláštní příplatky 
skupina I. 486 486 0 
skupina II. 252 443 191 

osobní příplatek 2 639 2 795 156 
příplatek za noční práci 258 278 20 
příplatky za soboty a neděle 842 890 48 
příplatek za svátek *     0 
práce přesčas     0 
příplatek za dělenou směnu     0 
odměna za pracovní pohotovost     0 
odměny mimořádné 1 647 1 789 142 
odměny k životnímu výročí 24 12 -12 
náhrady platu 2 855 3 148 293 

OON** 
odstupné     0 
DPP 33 31 -2 
DPČ     0 

Celkem 25 339 27 059 1 720 
Stanovený objem prostředků na platy 25 339 27 059 0 
rozdíl čerpání  0 0 -1 720 
krytí p řípadného přečerpání mzdového limitu       
          

evidenční počet 
zaměstnanců  

stav k 1. 1. příslušného roku 106,00 106,00 0,00 
plánované zvýšení zaměstnanců 0 0 0 
skutečné navýšení zaměstnanců     0,00 
stav k 31.12. 106,00 106 0,00 

 
Průměrné platové třídy, průměrné platy za sledované období 

struktura zaměstnanců počet 
zaměstnanců 

průměrná 
platová třída 

průměrný 
plat 

A. služby sociální 63   

pr
ac

ov
ní

ci
 

v 
so

ci
ál

ní
ch

 
sl

už
bá

ch
 

PSS - přímá obslužná péče 58 5 18 014 
PSS - základní výchovná, nepedagogická,  aktivizační 
činnost 

3 7 18 910 

PSS - asistenční služby   
  

PSS - koordinátor   
  

PSS - pečovatelská činnost   
  

sociální pracovník 2 9 20 875 

B. služby pedagogické 0 
 

vychovatelé   
  

C. služby zdravotnické 15  

zd
ra

vo
tn

ičt
í 

 z
am
ěs

tn
an

ci
 sanitáři   

  
maséři   

  
ošetřovatelé   

  
všeobecné sestry 12 10,1 31 812 
nutriční terapeuti 2 9,5 26 792 
fyzioterapeuti 1 10 28 881 

D. ostatní 33  
hospodářskosprávní a provoznětechničtí zaměstnanci 6 9,8 38 390 
zaměstnanci převážně manuálně pracující 27 3,3 16 594 

PRŮMĚR celkem x 5,6 20 665 
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Evidence pracovní neschopnosti za rok 2015 

funkce počet zaměstnanců 
počet  

kalendářních  
dnů nemoci 

procento 
nemocnosti 

Pracovní dny 
nemoci hrazené 

z rozpočtu 
(prvních 14 dnů 

nemoci) 

ředitel  1 0 0,00 0 

účetní - ekonom 1 0 0,00 0 

mzdový účetní, personalista 1 0 0,00 0 

technický pracovník 1 14 3,84 9 

referent majetkové správy 1 0 0,00 0 

finanční referent 1 0 0,00 0 

všeobecná sestra  12 137 3,13 37 

nutriční terapeut 2 10 1,37 8 

fyzioterapeut 1 0 0,00 0 

pracovník v sociálních službách - přímá  
obslužná péče 

54 1618 8,21 245 

pracovník v sociálních službách (aktivizační 
činnost) 

3 63 5,75 21 

sociální pracovnice 2 29 3,97 20 

kuchařka 4 0 0,00 0 

pomocný kuchař 2 0 0,00 0 

pracovník obchodního provozu 3 0 0,00 0 

skladnice 1 0 0,00 0 

pradlena 3 0 0,00 0 

uklízečka 9 164 4,99 80 

údržbář - instalatér 1 0 0,00 0 

údržbář- elektrikář 1 0 0,00 0 

recepční 2 0 0,00 0 

CELKEM zaměstnanci 106 2 035 5,26 420 
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III. Pln ění úkolů v oblasti hospodaření 

III. 1. Výnosy (příloha č. 3) 
Financování Domova je více zdrojové. Výnosy tvoří příjmy od klientů za pobyt a stravu, 

příspěvků na péči a za fakultativní služby, platby zdravotních pojišťoven, dotace od Jihomoravského 
kraje, dotace od MPSV, příspěvek OÚ Zastávka, dary, zapojení fondů 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 2015 celkem 1 384 843,- Kč (85 klientů, tj. 
56,3%). Z této částky rodinní příslušníci uhradili celkem 826 996,- Kč (58 klientů, tj. 34,4%), 
nevybraný rozdíl mezi předepsanými a skutečně uhrazenými platbami činí 557 847,- Kč (27 klientů, tj. 
17,9%). Průměrně za měsíc jde o následující údaje: celkem rozdíl 115 406,- Kč, doplatek rodiny 
68 916,- Kč a nevybraná částka 46 587,- Kč. 
            Dalším propadem v příjmu je vratka obyvatelům za nepřítomnost z důvodů dovolenky a 
pobytu v nemocnici, nebo úmrtí v průběhu měsíce. Jedná se o celkovou částku 319 689,- Kč, z toho za 
ubytování 44 379,- Kč, za doplatek rodinných příslušníků10 018,- Kč, stravu 167 796,- Kč a příspěvek 
na péči 97 496,- Kč.   

Podrobný rozpis výnosů v Kč  dle služeb  

Účet 
registrovaná služba 

  Celkem 
DZR DS 

602 106 vedlejší činnost (dále VČ)       170 285 170 285 

602 301 příspěvek na péči                          11 947 456 1 770 058   13 717 514 

602 302 za pobyt               6 822 446 1 770 513   8 592 959 

602 303 doplatek 721 173 105 823   826 996 

602  304 za obědy obyvatel                5 729 807 1 532 143   7 261 950 

602 307 za služby 4 671 189   4 860 

602 320 Zdravotní poj. 14 094 30 437   44 531 

602 305 za obědy zaměstnanců      449 182 449 182 

602 410 Nájemné     56 440 56 440 

648 xxx začlenění rezervního fondu obyvatel      236 628 236 628 

649 3xx Ostatní     8 010 8 010 

662 300 úkroky z BÚ     0 0 

662 310 úroky z TV     6 829 6 829 

672 520 dotace na provoz MPSV  9 743 500 3 237 500   12 981 000 

672 510 dotace na provoz JMK 5 166 600 1 125 000   6 291 600 

672 521 dotace na provoz JMK - účelová 200 000 200 000   400 000 

672 600 dotace na provoz OÚ 32 000 8 000   40 000 

672 750 začlenění odpisů z transferu     38 451 38 451 

CELKEM 40 381 747 9 779 663 965 825 51 127 235 
 
Průměrné tržby na jedno lůžko podle registrovaných služeb v Kč: 

registrovaná služba 
průměrný tržby celkem klienti + PNP  

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

Domov pro seniory 30 9 854 647,52 24 038,11 5 178 726,00 13 536,27 

Domov se zvláštním režimem 118,6 41 272 587,71 28 283,72 25 225 553,00 17 382,22 

CELKEM 148,6 51 127 235,23 27 382,12 30 235 337,00 16 565,49 
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Procentní podíl jednotlivých zdrojů v létech 2012 až 2014 ukazuje tabulka. 

údaje v % 2013 2014 2015 

ubytování a stravování 33,9 32,7 32,6 

příspěvek na péči 25,4 26,7 26,8 

fakultativní služby 0 0 0 

platby od ZP 1,6 0,1 0,9 

dotace JMK 9,7 8,2 12,3 

dotace MPSV 27,1 30,4 25,4 

Ostatní 2,3 1,9 1,9 

Celkem 100 100 100 

Z uvedených přehledů je zřejmé, že se obyvatelé podílejí celkově na tržbách  59,4% v (roce 2012 to 
bylo 54,3%, 2013 59,3%).  

Ceny za ubytování a stravu v roce 2015 

Ceník stravy v Domově pro seniory Zastávka 

Strava normální    133,- Kč/den  4.046,- Kč/měsíc 
Strava šetřící    141,- Kč/den  4.289,- Kč/měsíc 
Strava diabetická   140,- Kč/den  4.259,- Kč/měsíc 
Strava diabetická – šetřící  152,- Kč/den  4.624,- Kč/měsíc 
Oběd pro cizí                       55,- Kč/1 oběd 

Ceník pobyt v Domově pro seniory Zastávka 
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 
  
  

Výnosy v roce 2015 

příspěvek na péči

za ubytování od klientů

za obědy od klientů

VZP

dotace MPSV

příspěvek JMK

ostatní
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Vývoj v příjmech příspěvku na péči v průběhu roku 2015 

stupeň 
závislosti 

služba  
Domov se zvláštním režimem 

služba  
Domov pro seniory 

celkem  
Domov pro seniory Zastávka 

k 1. 1. 2015 k 31. 12. 2015 k 1. 1. 2015 k 31. 12. 2015 k 1. 1. 2015 k 31. 12. 2015 

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

bez  8 0 1 0 1 0 3 0 9 0 4 0 

lehká (I.) 12 9,6 14 11,2 8 6,4 7 5,6 20 16 21 16,8 

střední (II.) 21 84 16 64 11 44 12 48 32 128 28 112 

těžká (III.) 31 248 37 296 9 72 8 64 40 320 45 360 

úplná (IV.) 48 576 51 612 1 12 0 0 49 588 51 612 

  120 918 119 983 30 134 30 118 150 1052 149 1 101 

 

         Vyrovnaného výsledku hospodaření jsme dosáhli, i když celková dotace byla o 373 000,- Kč 
menší oproti roku 2014.  

  
III. 2. Náklady v K č (příloha č. 4) 

Opravy celkem 1 698 501,04  
1 Stavební opravy 627 155,53 

 
2 Opravy osobních aut 20 905,00  
3 Opravy strojů a zařízení 398 694,02  
4 Úprava parku 284 887,20  
5 Malířské a natěračské práce 108 851,00  
6 Pravidelné revize a prohlídky  258 008,29  

    
1 Na pravidelné a běžné stavební údržby a opravy 

 
 Vstupních bran, jejich hlídání a signalizace 16 771,50 

 
 Odsávání ke konvektomatu 26 325,00 

 
 Vodoinstalace včetně materiálu 42 100,00 

 
 Elektroinstalace včetně materiálu 18 136,58 

 
 Nové úsporné žárovky 20 663,00 

 
 Signalizace na budově "A"- závada z revize 229 802,67 

 
 Mytí oken krčku a zimní zahrady 13 915,00 

 
 Výtahy 4 785,59 

 
 Úprava a výměna dveří a zámků - závady z revize  83 346,38 

 
 Odsávání ve skladu prádelny 14 287,00 

 
 Střecha nad jídelnou – havárie 6 417,00 

 
 Výměna garnyží v budově "A"  31 656,00 

 
 Opláštění potrubí v "A"  3 146,00 

 
 Výměna ventilů topení v hale, jídelně a kuchyni 46 518,00 

 
 Kanalizační vpusti 37 076,00 

 
 Běžné stavební opravy a úpravy 32 209,81 

 
 Pravidelná a běžná stavební údržba a opravy celkem 627 155,53 

 
    
2 Opravy aut 20 905,00 
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3 Opravy strojů a zařízení 
  

 Kuchyňké techniky 127 027,00  
 

z toho - mrazák 32 651,00 
 

 
         - konvektomat  7 641,00 

 

 
         - kotle 51 445,00 

 

 
         - příslušenství 11 275,00 

 

 
         - myčky 7 200,00 

 

 Výtah 24 424,90  
 Náhradní zdroj 2 991,12  
 Topmé těleso 11 389,00  
 Výměna vaku 21 615,00  
 Lůžka 51 492,00  
 Hasící přístroje 5 070,00  
 Pračky 14 174,05  
 Sušička 4 961,00  
 Mandl 26 517,15  
 Tiskárny 9 863,50  
 Myčka WC 27 682,00  
 Televize 3 527,00  
 PC + síť 3 846,00  
 Křeslo 1 924,00  
 Vany 4 394,00  
 Výměna baterií 10 962,00  
 Parní čistič 2 112,00  
 Výměna pytlů na prádlo 8 066,00  
 Autoklávu 2 642,00  
 Fontána 4 060,00  
 Běžné opravy strojů a zařízení 29 984,30  
 Opravy strojů a zařízení celkem 398 724,02 

 
  

4 Údržba parku 284 887,60 
Pokos trávy 47 795,40 
Výsadba a údržba 25 765,40 
Nová výsadba terapeutické části 211 326,80 

  
5 Náklady na malování odpovídají hygienickým normám a jsou v souladu 

s potřebami organizace 
108 851,00 

 
  

6 Pravidelné revize, prohlídky a údržby dle plánu. 258 008,29 

Komentář k opravám provedeným v roce 2014  
 Náklady na stavební opravy, úpravy a údržbu ovlivnily především pokračující oprava 
signalizace v budově A, která byla zastaralá a téměř nefunkční, odstranění závad na elektroinstalaci  
po revizi, úpravy na vodoinstalaci v kuchyni, výměna dveří a zámků z důvodů bezpečnosti klientů, 
výměna zastaralých garnýží v budově A a výměna nefunkčních ventilů v prostorách haly  
a kuchyňského provozu. V současné době jsme provedli minimální opravu střechy nad jídelním 
provozem a v příštím roce je nutné její celková oprava. 
         Největší náklady na opravu strojního zařízení jsou na vybavení v kuchyni a prádelny. Částečně 
jsme strojní vybavení obnovili a tím by měly náklady v příštím období klesnout.    
           Největší položka je za opravu po pojistné události ve výši 15 250,- Kč, z toho 8 764,- Kč 
pojišťovna uhradila. 
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           Náklady na úpravu parku oproti předcházejícím letům jsou vyšší z důvodů provádění úpravy 
travních ploch dodavatelský, neboť jsme snížili počet údržbářů o jednoho. 

Průměrné náklady na jedno lůžko 

registrovaná služba 
průměrný 

náklady na rok lůžko/měsíc 
stav 

Domov pro seniory 32,3 9 331 460,00 24 075,00 

Domov se zvláštním režimem 119,8 41 253 540,00 28 696,00 

CELKEM 152,1 50 585 000,00 27 715,00 

 

III. 3.   Oblast finančního majetku     
 

položka 
číslo zůstatek na účtu 

účtu Kč 

Zůstatek na bankovních účtech celkem   

BÚ celkem 241 0xx 489 286,59 
z toho  běžný účet   41  489 286,59 

TV celkem 244 xxx 3 792 674,67 
z toho  prostředky BÚ   41 2 143 690,82 

fond odměn   411 267 792,00 

rezervní fond z HV   413 366 274,06 

rezervní fond dary   414 312 391,60 

Investiční fond   416 702 526,19 

        

FKSP celkem 243 43 73 247,57 
z toho  Stav na účtu     73 247,57 

úroky za 12/12     0,00 

odvody za 12/12     24 009,00 

půjčeno k 31.12.     61 800,00 

půjčky z mezd 12/12     10 679,00 

odměny za 12/15     -4 500,00 

Celkový stav FKSP     165 235,57 

Hotovost obyvatel celkem 245 3xx 221 363,51 
z toho Pohřebné + převedená hotovost z 

PHO  
  300 165 000,00 

  pozůstalosti z dřívějších let   310 56 363,51 

Pokladny celkový zůstatek     206 544,00 
z toho Pokladna provozní 261 3 95 371,00 

  Pokladna HO  261 4 97 220,00 
  Pokladna CP 261 5 0,00 
  Pokladna kantýny 261 6 13 953,00 

          

 

K 31. 12. 2015 nemáme žádné ceniny. 
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III. 4. Oblast pohledávek a závazky (v Kč) 
 

Aktiva celkem  326 818,28  

   
 

Odběratelé 
 

6 991,28  
311 1 Erding za pronájem 0,00  
311 1 Všeobecná zdravotní pojišťovna 6 935,94  
311 2 ZP ministerstva vnitra 55,34  
311 3 Česká průmyslová ZP 0,00  

   
 

Půjčky FKSP 
 

61 800,00  
335 210 půjčky na bytové zařízení 26 500,00  
335 250 půjčky soc. účel 35 300,00  

   
 

Pohledávky za obyvateli 
 

3 725,00  
377 1 Za obyvateli 3 725,00  
377 9 Ostatní 0,00  

   
 

Náklady na příští období 
 

14 622,00  
381 Právo + Dnes 9 782,00  

 
Školení v roce 2016 4 840,00  

   
 

Dohadné účty aktivní 
 

239 680,00  
388 Příspěvek na péči 239 680,00  
   

 
Pasiva celkem 3 873 786,00  
321 2 dodavatelé 342 892,40  

   
 

  1 849 158,00  
331 1 z mezd 1 823 338,00  
331 300 mzdy na pokladně 25 820,00  

   
 

  1 075 951,00  
336 xxx ČSSZ 752 481,00  
337 xxx ZP 323 470,00  

   
 

  238 352,00  
342 300 Zálohová daň 237 632,00  
342 400 Srážková daň 720,00  

   
 

  344 726,60  
378 4 Hotovost obyvatel 142 220,00  
378 5 Cizí prostředky 0,00  
378 6 Závazek za obyvateli - pohřebné 120 000,00  
378 9 Závazek za obyvateli 719,00  
378 111 Exekuce 21 716,00  
378 222 Pojištění II. pilíř 3 708,00  
378 300 Pozůstalost obyvatel 56 363,60  

    
Dohadné účty pasivní 

 
22 706,00  

389 Vratka OŠ obyvatelům  22 706,00  
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III. 5.  Dotace a příspěvky (v Kč) 
Dotace a příspěvky celkem    23 550 603,20 

   
Na provoz 

 
  19 712 600,00  

z toho JMK provozní příspěvek     6 291 600,00  

 
MPSV   12 981 000,00  

 
Obec Zastávka            40 000,00  

 
JMK účelová        400 000,00  

   
Na investice  

 
   3 838 003,20  

z toho JMK na zateplení        510 000,00  
JMK terapeutická zahrada        600 000,00  
JMK na koupelny     1 500 000,00  
SFŽP na zateplení     1 228 003,20  

III. 6. Investice (v Kč) 

Pořízený investiční majetek  
Konvektomat a změkčovač vody                                   462 863,00 
Průmyslový sušič T24                                   197 800,00  
TZ budovy A-zateplení strav. provozu                                1 902 136,00  
TZ budovy A-renovace koupelen                                1 463 164,00 
TZ budovy B-terapeutická zahrada                                   708 705,00 
Celkem                                4 734 668,00  

   
Nedokončený investiční majetek celkem 0,00                

   
Vyřazený investiční majetek 
Pečovatelská postel                                     40 300,00  
Postel Triumf                                     44 145,00  
Terno lůžko                                     22 620,00  
Zdvihací vozík                                     80 900,00  
Sušič elektrický                                     98 163,00  
Videomagnetofon                                     12 950,00  
Telefax                                     24 588,00  
Vyřazený investiční majetek celkem                                   323 666,00  

  

III. 7. Dopl ňková činnost (v Kč) 
 V roce 2015, dle Zřizovací listiny č. j. 138889/2009 ze dne 17. září 2009, provozujeme 
doplňkovou činnost v hostinské činnosti. Do této činnosti jsou započítány poskytování obědů mimo 
Domov, pro obyvatele Zastávky a zaměstnanců odebraných domů, dále za ubytování v pokoji pro 
hosty. 

Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost        24 410,00 Kč  
Tržby z doplňkové činnosti        170 285,00 Kč  
Náklady na doplňkovou činnost (potraviny, energie, mzdy)       145 875,00 Kč  
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IV. Autoprovoz 
 Úkolem autoprovozu je zajišťování služebních cest, dovoz pošty, fakultativní cesty s klienty, 
doprava klientů při pořádání kulturních akcí, přeprava materiálu, nákupu osobních potřeb a léků 
klientů, návštěvy nově příchozích klientů atd. 

Vozidlo  Mercedes-Benz  Vito 112, rok výroby 2003, RZ  1B7 2286 
 
Ujeto za rok            4515,00km 
Spotřeba nafty za rok 414,64 l 
Průměrná roční spotřeba 10,88 1/100 km 
Spotřeba paliva dle technického průkazu 10,40 1/100 km 

 

Vozidlo Peugeot Partner Teepe Holiday, rok výroby 2009, RZ  7B0 3104 
 
Ujeto za rok 9706,00 km 
Spotřeba benzínu za rok 842,84 l 
Průměrná spotřeba 11,51 l/100 km 
Spotřeba paliva dle technického průkazu 10,80 l/100 km 
 

Celkové náklady na opravu vozů činily 34 327,- Kč.  
Servisní náklady na vozidlo Mercedes činily 14 419,- Kč. Jedná se o technickou prohlídku, kontrolu 
emisí včetně odstranění závad, výměnu kol, oprava centrálního zamykání a servisní prohlídku.   
Servisní náklady na vozidlo Peugeot činily 19 908,- Kč a to za opravu předního levého sloupku, 
levého blatníku a lakování karoserie, technickou prohlídku, kontrolu emisí a servisní prohlídku. 
Oprava karoserie vznikla po nezaviněném poškození vozidla třetí osobou. Věc jsme řešili jako 
pojistnou událost s pojišťovnou Kooperativa, kde nám byla uznána a uhrazena škoda ve výši 8 764,- 
Kč.  
Dále jsme v tomto roce pořizovali nové pneumatiky v hodnotě 8 000,- Kč, drobné vybavení vozů 
305,- Kč a 2 ks dálničních známek v celkové hodnotě 3 000,- Kč. 
 
 

  

Náklady v roce 2015

spotřeba materiálu

spotřeba energie

spotřeba vody a tepla

opravy a udržování

ostatní služby

osobní náklady

odpisy HIM

DDM

ostatní



Zpráva o činnosti Domova pro seniory Zastávka, příspěvková organizace za rok 2015 
 
 

   25 
 

V. Plnění úkolů v oblasti s nakládání s majetkem (v Kč) 

Počáteční stav k 1. 1. 2015                             127 620 292,08  
třída 10 nehmotný majetek počáteční stav                                   334 440,00  

 
pohyb                                       6 050,00  

  konečný stav                                   340 490,00  

třída 21 HM – stavby počáteční stav                             145 070 871,08  

 pohyb TZ                                4 074 004,47  
  konečný stav                             149 144 875,55  

třída 22 HM – stroje počáteční stav                              14 570 246,00  

 
pohyb                                    660 663,00  

 
vyřazený majetek  -323 666,00  

  konečný stav                              14 907 243,00  

třída 28 DDHM počáteční stav                              16 900 128,59  

 
pořízení                                   817 269,00  

 
vyřazení -107 950,90  

  konečný stav                              17 609 446,69  

třída 30 pozemky počáteční stav                                   347 334,00  

 
Pohyb 0,00 

  konečný stav                                   347 334,00 

třída 70 odpisy NHM počáteční stav                                   269 550,00  

 
odpis                                     64 890,00  

  konečný stav                                   334 440,00  

třída 80 odpisy Stavby            počáteční stav                              20 098 870,00  

 
odpis                                1 460 040,00  

  konečný stav                              21 558 910,00  
třída 82 odpisy Stroje                                            počáteční stav                              12 403 569,00  

 
Odpis                                   660 663,00  

 
 vyřazeno     - 323 666,00  

  konečný stav                              12 561 010,00  

Konečný zůstatek dlouhodobého hmotného majetku                            130 279 532,55  
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VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů (v Kč) 

411 Fond odměn     počáteční stav i konečný stav     223 792,00  
pohyb - podíl na VH za rok 2014        44 000,00  
čerpání na mzdy 2015                     0,00  
konečný stav     267 792,00  

 finanční krytí 
stav na TV – FO 244 411     267 792,00  

412 FKSP počáteční stav                            109 639,57  
                          odvody z platů      270 274,00  

stravování - 188 730,00  
občerstvení - 7 948,00  
Odměny - 18 000,00  

konečný stav     165 235,57  
rozdíl účtem a fondem 

stav BÚ k 31. 12. 2012       73 247,57  
vratka půjček za 12/15        10 679,00  

Půjčky         61 800,00  
Odvody za 12/15        24 009,00  

odměny 12/15 - 4 500,00  
konečný stav      165 235,57  

 finanční krytí 
stav na TV – FO 243 43       73 247,57  

413 Rezervní fond z  počáteční stav     515 465,44  
HV rozdělení VH za 2010      179 191,07  

převedeno na IF - 250 000,00  
překlenutí ztráty 2015 - 74 382,45  
konečný stav     370 274,06  

    finanční krytí  
konečný stav na TV - VH 244 413     370 274,06  

414 Rezervní fond DS počáteční stav     381 168,40  
z toho dary         86 581,00  

příjmy z kulturních akcí          6 888,00  
pužití darů - 162 245,80  
konečný stav RF DS     312 391,60  
finanční krytí 
rezervní fond DD 244 414      312 391,60  
Celkem finanční krytí     312 391,60  

 
Komentář:  Zdroje příjmů Rezervního fondu DS jsou částečně ze vstupného klientů na kulturní 
akce, ale převážně z darů od sponzorů. V následující tabulce jsou podrobnosti   
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Suma příjmů Rezervního fondu DS       93 469,00  
vstupné z kulturních akcí          6 888,00  

celkem         6 888,00  
dary účelová UNTROCO v.o.s.        10 000,00  

SCA Hygienne Products, s.r.o. - na obč. klientů          5 022,00  
SCA Hygienne Products, s.r.o. - na obč. klientů          4 823,00  
SCA Hygienne Products, s.r.o. - na obč. klientů          5 387,00  

      25 232,00  

dary bez účelu paní Barťusová -  v souladu se zřizovací listinou        30 000,00  
SCA Hygienne Products, s.r.o. - v souladu s ZL          4 549,00  
pan Stránský -           5 000,00  
Christensen          2 800,00  
Lékárna Marková        10 000,00  
pan Bumbálek          5 000,00  
Milan STAŇA - ALMIS  - v souladu se ZL          4 000,00  

      61 349,00  

Suma výdajů Rezervního fondu DS     162 245,80  
z toho  materiál na činnost                                  8 174,00  

kulturní činnost (zájezd, ZOO, hody atd.)        50 550,80  
balíčky a občerstvení        13 521,00  
pohřebné        90 000,00  

416 Investiční fond  počáteční stav     840 886,85  
příjem odpisy   1 941 147,00  
převod z RF      250 000,00  
transfer do IF od zřizovatele   2 610 000,00  
transfer SFŽP   1 228 003,20  
Příjmy celkem  6 029 150,20  

odvody JMK                                      1 462 000,00  
rekonstrukce a modernizace   3 939 724,47  
pořízení dlouhodobého majetku      660 663,39  
začlenění odpisů z transferů      105 123,00  
Výdaje celkem  6 167 510,86  
konečný stav     702 526,19  
finanční krytí     702 526,19  
na termínovaném vkladu 244 416      702 526,19  
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VII. Kontrolní činnost 
V roce 2015 bylo dle kontrolního plánu provedeno několik kontrol zaměřených převážně na 
bezpečnost práce, šetření s energiemi, kázeň zaměstnanců, hospodaření s prostředky atd.4) 

Plán kontrolní činnosti na rok 2014 

Leden  Namátková kontrola na přítomnost alkoholu. 
  Kontrola odklízení sněhu – dle potřeby a druhu příjezdových cest.                            

Únor  Kontrola se zaměřením na nebezpečný odpad – jehly. 
  Kontrola třídění komunálního a tříděného odpadu. 

Březen  Kontrola příchodu ranní směny – sekce Provoz. 
  Kontrola pracoviště údržby. 

Duben  Kontrola funkčnosti bran a kamerového systému. 
  Kontrola oplocení areálu DS. 

Květen  Kontrola uzamykání léků na oddělení DS. 
  Namátková kontrola na přítomnost alkoholu. 

Červen  Kontrola využívání a spotřeby pracích prostředků v prádelně. 
  Kontrola úklidu a údržby travnatých ploch areálu DS.  

Červenec Kontrola uzamykání sesteren na odděleních DS.                 
  Kontrola volného přístupu k hlavním uzávěrům. 

Srpen  Kontrola nádobí v kuchyni a na oddělení DS.                                        
  Kontrola funkčnosti telefonického zařízení v kabinách výtahů. 

Září  Kontrola odchodu ranní směny z kuchyně s důrazem na prohlídku zavazadel. 
  Namátková kontrola na přítomnost alkoholu.   

Říjen  Kontrola výdeje stravy se zaměřením na dodržování HCCP. 
  Kontrola dodržování hygieny a úklidu v prostorách kuchyně DS. 

Listopad Kontrola ve večerních hodinách na šetření s elektrickou a tepelnou energií. 
  Kontrola kotelen DS se zaměřením na úklid a požární ochranu. 

Prosinec Kontrola řidičů na přítomnost alkoholu před jízdou.  
                       Kontrola odchodu odpolední směny z pracoviště kuchyně a recepce. 
 
V roce 2015 proběhlo celkem šest kontrol externími kontrolními orgány  

Kvalita sociálních služeb  
Tuto kontrolu provedli 31. 3 PaedDr. Petr Matuška, Ph.D. a Mgr. Hana Mazalová s výsledkem: 
Sociální služba Domov pro seniory 
 kritéria 3. b) a 4. c) Jednání se zájemcem a smlouva o poskytování služby 2 b 
 kritérium 5 b) plánování průběhu sociální služby a osobních cílů klienta  2 b 
 kritérium 5. e) a § 88, odst. f) předávání informací mezi zaměstnanci  3 b 
 kritérium 5. c) hodnocení naplňování osobních cílů s klientem   3 b 
 Celkem                   10 b 
Sociální služba Domov se zvláštním režimem 
 kritéria 3. b) a 4. c) Jednání se zájemcem a smlouva o poskytování služby 2 b 
 kritérium 5 b) plánování průběhu sociální služby a osobních cílů klienta  3 b 
 kritérium 5. e) a § 88, odst. f) předávání informací mezi zaměstnanci  3 b 
 kritérium 5. c) hodnocení naplňování osobních cílů s klientem   3 b 
 Celkem                   11 b 
                                                           
4) Při kontrolách nebyly zjištěny závažné nedostatky. Drobné nedostatky byly obratem odstraněny.  
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Správa sociálního zabezpečení  
Kontrola byla zaměřena na plnění povinností v nemocenském pojištění, v oblasti pojistného a 
v důchodovém pojištění, vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění, dokladování 
žádostí o důchod a zaměstnávání poživatelů důchodu. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 

Krajská hygienická stanice  
Předmětem kontroly bylo zjišťování plnění ustanovení vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických 
požadavcích na stravovací služby, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně 
potravin, zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a zákona č. 634/1992 Sb., o 
ochraně spotřebitele. 
Závažné nedostatky nebyly zjištěny. Byl zjištěn jeden drobný nedostatek, a to odpadávající obklady 
soklíků v kuchyni a hrubé přípravně zeleniny. Tento nedostatek byl obratem odstraněn. 
 
Hasičský záchranný sboru JMK. 
Dne 31. 3 proběhla tematická kontrola ubytování osob se sníženou schopností pohybu a orientace v 
budově A. Na základě kontroly byly navrženy změny v oblasti způsobu užívání budovy dle rozhodnutí 
a doporučení stavebního úřadu a dále realizace nové EPS pro budovu A.   
Stavební úřad nezjistil rozpor užívání objektu A na pozemku p. č. 1362/1 k. ú. Zastávka s kolaudačním 
rozhodnutím ze dne 16. 6. 1993 ani objektu B na pozemku p. č. 210 k. ú. Zastávka v rozporu 
s vydaným kolaudačním souhlasem ze dne 20. 12. 2011. Na základě domluvy všech tří stran 
vypracujeme v následujícím období nové požárně bezpečnostní řešení pro budovu A.  
V současné době řešíme projektovou dokumentaci dvoustupňového systému s přenosem dat na 
Operační středisko HZS s firmou RTZ Holding a.s. včetně požárně bezpečnostního řešení.  

   

Dodržování bezpečnosti práce  

Bezpečnost práce je organizována ve smyslu Zákoníku práce. Kontroly byly prováděny minimálně 
jednou za měsíc, zjištěné nedostatky byly v uložených termínech odstraněny. V roce 2015 bylo 
provedeno školení zaměstnanců o bezpečnosti práce, požární ochraně a školení požárních hlídek, dále 
školení a vydání svářecího průkazu pro jednoho zaměstnance údržby, školení zdravotního minima 
v kuchyni a na odděleních pro výdej stravy.   
V roce 2015 nedošlo k žádnému registrovanému pracovnímu úrazu. Za sledované období vznikl jeden 
evidovaný úrazů (drobné poranění). 
 
VIII.   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. 
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. 
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 
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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. 
  

 
 


