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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 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   registrované služby:  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. 11 
 
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 v souladu se Standardy kvality sociální služby (dále jen „standardy“) 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“). Obsahem našich standardů jsou metodické postupy a nástroje tak, abychom péči 
poskytovali všem klientům podle jejich individuálních potřeb 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. 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  
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 2016 jsme otevřeli Zahradu paměti jako místo, kde lze smyslovou aktivizaci provádět velmi 
efektivně.  
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I. 2. Sociální a výchovná péče 

Kapacita 
Pro rok 2016 zůstala celková kapacita našeho Domova 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“).  
Celková průměrná obložnost lůžek činila celkem 98,6 %. Ve službě DS bylo k 31. 12. 2016 29 klientů 
(18 žen a 11 mužů) a průměrná obložnost činila 103,26 %, ve službě DZR pak 115 (97 žen, 18 mužů) 
a průměrná obložnost činila 97,94 %. Aktuální stav ke dni 31. 12. 2016 byl 144 klientů. 

Příjmy klientů a ukončené pobyty 
Za celý rok 2016 se uskutečnilo celkem 32 nástupů – 8 do DS (ženy 5, muži 3), 24 do DZR (ženy 20, 
muži 4). V tomtéž období byl ukončen pobyt v 37 případech (27 žen, 10 mužů).  Z toho v 35 
případech bylo důvodem úmrtí klienta (z toho 5 úmrtí ve službě DS a 30 úmrtí ve službě DZR).  Dva 
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. Při rozhodování o odmítnutí žádosti se řídíme vnitřním 
předpisem Pravidla pro odmítnutí zájemce o sociální službu, který je přílohou standardu kvality 
sociální služby č. 3. Odmítnutí žadatelé neodpovídali cílovým skupinám sociálních služeb  
z důvodu zdravotního stavu. V roce 2016 bylo z výše uvedených důvodů odmítnuto celkem 8 žádostí.  

Žádosti o poskytování sociální služby 
K 31. 12. 2016 bylo evidováno 379 zájemců o sociální službu (služba DS 233 žádostí, služba DZR 
146 žádostí), z toho 149 žadatelů požaduje poskytování služby okamžitě. Jednou ročně provádíme 
aktualizaci pořadníku zájemců o sociální službu formou písemného dotazování, telefonických nebo  
e-mailových kontaktů. Aktualizace pravidelně probíhá v prvním čtvrtletí každého roku.  

Věková struktura klientů a jejich průměrný věk 
Průměrný věk klientů DS ve sledovaném období činil 85,2 roků, v DZR činil průměrný věk 83,3 roků. 
Celkový věkový průměr činil 84,3 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 2 18 20 

76 - 85 let 12 35 47 

86 - 95 let 15 51 66 

nad 96 let 0 5 5 

Celkem k 31. 12. 2016 29 115 144 

Ubytování 
Klienti jsou ubytováni na 9 jednolůžkových a 71 dvoulůžkových pokojích. 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). 
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Na všech pokojích je vybudován systém přivolání personálu klientem prostřednictvím tlačítek, která 
jsou u lůžka klienta a na toaletách.  
Praní a žehlení prádla klientům i zaměstnancům zabezpečovaly 3 pracovnice. Prováděly  
i drobné opravy poškozeného ložního a osobního 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 vyhlášky 
MPSV č. 505/2006 Sb. 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 (příloha standardu kvality sociální služby č. 3). 
V souladu s ustanovením § 73 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 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 podle typu diety, kterou klient používá. Klientům, jejichž pravidelný příjem nestačí na 
úhradu ubytování a stravy, poskytujeme slevu. 
Úhrada za bydlení byla oproti roku 2015 mírně navýšena, a to pro všechny typy pokojů. 

Ceník pokojů v Domově pro seniory Zastávka v roce 2016 
rozhodné pro výši platby jsou výměra pokoje a příslušenství 

objekt 
Pokoje Kč 

lůžek Typ denně měsíčně 

pavilon A 
dvě 

malý 174 5 293 

velký 184 5 597 

jedno   194 5 901 

pavilon B dvě   189 5 749 

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, dále užívání, údržba a úklid společných prostor, provozní náklady související 
s ubytováním (topení, teplá a studená voda, elektrická energie).  

Stravování 
Klientům byla poskytována celodenní strava 5 krát denně (včetně sobot, nedělí a svátků. V roce 2016 
jsme snížili platby za stravu pro diabetiky z důvodů zrušení II. večeře. 

Strava základní   86,- Kč + 47,- Kč provozní náklady, celkem 133,- Kč 
Strava šetřící   93,- Kč + 48,- Kč provozní náklady, celkem 141,- Kč 
Strava diabetická  88,- Kč + 47,- Kč provozní náklady, celkem 135,- Kč 
Strava diabetická šetřící  95,- Kč + 47,- Kč provozní náklady, celkem 142,- Kč 

Dvakrát měsíčně se schází Stravovací komise, na jejímž jednání se zástupci klientů vyjadřují 
k možnostem a úpravám jídelníčku. Komisi tvoří nejméně čtyři členové z řad klientů, nutriční 
terapeut, vedoucí kuchařka, pracovnice obchodního provozu, 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 
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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 
obrázkové 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, a i ony stravu servírují klientům. Připravujeme v průměru 151 snídaní, 220 obědů, 151 
večeří a dvakrát 151 svačin denně. V rámci doplňkové činnosti vaříme obědy smluvním odběratelům, 
kteří si pro ně do domova docházejí.  

Nutriční péče 
Jsme držiteli certifikátu Standardizace nutriční péče, který jsme opět v tomto roce obhájili. 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 dietetiku a také o enterální výživu v podobě sippingu nebo krému.  
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 8 členů z řad klientů.  Každé první úterý v měsíci se 
konaly schůzky s 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 a plánovaly se nové.   
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, pravidelné pořádání sportovního dopoledne se stalo také úspěšnou tradicí.  V parku probíhají 
sportovní soutěže, které jsou svou obtížností přizpůsobeny klientům.  Kulturní činnost jsme obohatili o 
tematické výlety s klienty po našem okolí.   
Velkým úspěchem a radostí pro klienty bylo absolvování studia Univerzity třetího věku, pořádaná 
Masarykovou univerzitou. Klienti, kteří úspěšně absolvovali, obdrželi na slavnostním zakončení 
certifikát. Tohoto zakončení se zúčastnili i rodinní příslušníci klientů. 
Radost z již čtvrtých krojovaných hodů byla úspěchem pro všechny, kteří přidali ruku k dílu.  
Příjemnou změnou pro naše klienty bylo také slavnostní předávání Sociálního automobilu a slavnostní 
otevření terapeutické Zahrady paměti. Těchto akcí se zúčastnila řada významných osobností. 
V tomto roce jsme podnikli zájezd pro klienty do ZOO Lešná – akce byla velice vydařená, počasí nám 
přálo, zvířátka se nám také ukázala.     
Na konci roku k nám zavítali zpěváci Jiří Helán a Zdeněk Černohouz, kteří nás potěšili pásmem 
krásných vánočních písní a koled. 

Aktivizační činnost 
 Postupně přibývá klientů s vyšším stupněm potřebnosti péče, což nás vedlo k některým změnám ve 
formách a metodách aktivizační práce. 
V uplynulém roce ubylo rukodělných činností a zájmových kroužků. Aktivity jako vaření, 
muzikoterapie, kondiční cvičení, skupinové aktivity se přizpůsobují situaci a potřebnosti klientů.           
Hledaly se nové postupy a mění přístup. Celkově se aktivizace zaměřuje spíše na individualitu 
člověka, se kterým pracujeme. Důraz klademe spíš na prožitek ne na výsledný výrobek či produkt. 
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Pokračujeme v terapiích, které mají nadále svůj význam a atraktivitu pro naše klienty. Patří sem 
relaxační terapie, fototerapie, canisterapie, ale také spolupráce s mateřskými školami jako 
mezigenerační setkávání při společných aktivitách, jako např. pečení cukroví nebo zdobení 
velikonočních vajíček. 
 V tomto roce jsme se také nově setkávali při rozloučení se zemřelými klienty. Hlavním cílem bylo dát 
možnost zúčastněným procítit svoje nejniternější pocity. Účastníci byli příjemnou formou vedeni 
k vědomému rozloučení se se zesnulou osobou formou laskavého ohlédnutí se za životním příběhem, 
při kterém se projevuje k zemřelému úcta úcty a pokora. 
Součástí aktivizace klientů jsou i nadále tematické výlety, v roce 2016 návštěva farmy U lamáka 
(setkání s koňmi, lamami, drobným domácím zvířectvem), výlet lodí po Brněnské přehradě (plavba na 
lodi, svačina v trávě a chutný oběd v přístavu), výlet do údolí Nové vsi, kde si klienti (pravé táboření, 
opékání špekáčků, točená zmrzlina). 
Na podzim jsme uspořádali sportovní hry, nově v Zahradě paměti, a to za účasti našich přátel z Klubu 
seniorů Zastávka.  
Závěr roku jsme jako každoročně zpestřili tradicí Mikuláše a jinými tematickými aktivitami jako 
pečení vánočního cukroví s dětmi, či jiné kulturní zážitky. 
 
Fotodokumentace z úspěšných akcí 
 
18. května jsme uspořádali zájezd do ZOO ve Zlíně 
 

    
 
 
20. července se uskutečnil výlet k řece do Nové Vsi. Klienti si připomněli časy, kdy chodili tábořit. 
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29. srpna se konala zahradní slavnost u příležitosti slavnostního předávání do užívání terapeutické 
zahrady za účasti mnoha hostů 
 
 

        
 

          
          
 
 
 
 
29. září se za hojné účasti klientů i zaměstnanců a také hostů z řad klubu důchodců Zastávka 
uskutečnily sportovní hry 
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22. října se uskutečnily v pořadí ji IV. krojované hody  
 

    
 
 
 

22. listopadu se konalo vánoční pečení s MŠ ze Zastávky 
 

    
 
 
                            
 
21. prosince nás potěšil svým vystoupením pan Jiří Helán 
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I. 3. Zdravotní péče a rehabilitace 

Lékařská a ošetřovatelská péče 
Lékařskou péči klientům zajišťuje praktická lékařka MUDr. Miluše Kuderová (ordinace 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 klienti registrováni.  
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 cévní mozkové příhodě a infarktu myokardu, 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 zaměřena 
především 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: 

− snížení tlaku na predilekční místa, 

− ošetření predilekčních míst, hygiena lůžka. 
Ke snížení tlaku na predilekční místa slouží pasivní antidekubitní matrace, kterými jsou vybavena 
všechna lůžka klientů, lůžka s laterálním náklonem a 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 indexy tělesné hmotnosti (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: 
Po návratu z hospitalizace: celkem 4 dekubity 

III. stupeň  2   
IV. stupeň 2          

Vznik dekubitů v Domově: celkem 1 dekubit  
II. stupeň u klienta v terminálním stádiu 
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. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI 

Struktura a počty zaměstnanců dle jednotlivých kategorií - pohyb zaměstnanců v roce 2016 

kategorie 
platová 
třída k 

1. 1. 2016 

zm
ěn

a 
tř

íd
y 

v 
p

rů
b
ěh

u 
ro

k
u 

p
oč

et
 z

am
ěs

tn
an

ců
 

(f
yz

ic
k

ý)
 

změna počtu zam. 

průměrný 
přepočtený stav 

zaměstnanců 
za celý rok přírůstky úbytky 

ředitel  12   1     1 

finanční účetní 11   1     1 

technický pracovník 10   1     1 

mzdový účetní, personalista 10   1     1 

ostatní 8   2     2 

THP celkem     6 0 0 6 

všeobecná sestra  10   12     12 

nutriční terapeut 9,5   2     2 

fyzioterapeut 10   1     1 

zdravotničtí pracovníci celkem     15 0 0 15 

vychovatel             

vychovatel             

vychovatel             

pedagogičtí pracovníci celkem     0 0 0 0 

pracovník v soc. službách  
- nepedagogická, aktivizační činnost 

7   3     3 

pracovník v soc. službách   
- přímá obslužná péče 

5   58   2 56 

pracovník v soc. službách  
- asistenční služby 

            

sociální pracovník             

sociální pracovník 9   2     2 

pracovníci v sociálních službách celkem     63 0 2 61 

kuchař 5   4     4 

pomocný kuchař 4   2     2 

pracovník obchodního provozu 3   3     3 

pradlena 3   3     3 

skladnice 5   1     1 

uklízečka 2   10   1 9 

údržbář (elektrikář, instalatér) 6   2     2 

recepční 4   2     2 

provozní zaměstnanci celkem     27 0 0 26 

CELKEM zaměstnanci     111 0 2 108 
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Zvláštní příplatky dle § 8 nařízení vlády č. 564/2006 Sb. 

kategorie zaměstnanců 

skupina  

(rozpětí příplatku 400 až 1 000 K) II. skupina 

(rozpětí příplatku 

600 až 2 000 Kč) dvousměnný 

režim 

třísměnný 

režim 

nepřetržitý 

režim 

Všeobecná sestra 400     600 

Všeobecná sestra       800 

Všeobecná sestra - rehabilitace       400 

Fyzioterapeut       400 

Aktivizační pracovník       400 

Pracovník v soc. službách - přímá peče      
800 

600 

Pracovník v soc. službách - přímá peče      800 

Kuchař 400       

Pomocný kuchař 400       

Pracovník obchodního provozu 400       

Recepční 400       
 
Příplatky za vedení podle § 124 zákona č. 262/2006 Sb. 

Stanovené příplatky za vedení k 31. 12. 2016 

funkce 
stupeň 
řízení 

výše 
příplatku 

% 
počet 

podřízených 

§ 124 
odst. 
4ZP 

            

Příplatky za vedení podle § 124 zákona č. 262/2006 Sb.           
ředitel  3 11 500 43 105   
vedoucí sekce Ekonomika a zástupce ředitele 2 6 500 27 3   
vedoucí sekce Provoz 2 5 000 26 17   
vedoucí sekce Přímá obslužná péče 2 6 500 23 84   
vedoucí oddělení č. 1 1 4 000 16 15   
vedoucí oddělení č. 2 1 4 000 16 15   
vedoucí oddělení č. 3 1 4  000 18 15   
vedoucí oddělení č. 4 1 4 000 16 19   
vedoucí oddělení Stravování 1 4 000 21 9   
Fyzioterapeut1)   1 330 5 2 1 
Kuchař2)   750 5 8 2 

 
K 1. 1. 2016 byl počet zaměstnanců pro rok 2016 stanoven na 106. Vzhledem počtu dlouhodobě 
nemocných zaměstnanců, bylo nutno z důvodu zabezpečení standardní péče a plynulého provozu 
přijmout během roku dočasně na zástup za nemocné v průměru 2 pracovníky. Z tohoto důvodu bylo 
k 31. 12. 2016 evidováno v počtu zaměstnanců celkem 108 fyzických osob. 
Vyplacené prostředky na platy včetně vedlejší činnosti činily v roce 2016 celkem 28 283 454,- Kč. 
Průměrný plat v roce 2016 činil 21 823 Kč.  
Ostatní osobní náklady (OON) byly plánovány ve výši 45.000 Kč. Skutečně bylo vyčerpáno 44 100,- 
Kč za práce spojené s duchovní činností, poradenskou činností a krejčovskou prací.  
Z fondu odměn bylo do rozpočtu 2016 zapojeno celkem 86 354 Kč. 

                                                           
1)  Přímo řídí sestru pověřenou rehabilitací, metodicky vede pracovnice přímé péče na odděleních.  
2) Vedoucí kuchařka a vedoucí směny v kuchyni.  
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 Čerpání prostředků na platy podle jednotlivých složek platu 

Mzdové prostředky v tis. Kč rok 2015  rok 2016 rozdíl 

1 a b b - a 
platový tarif 16 669 17 434 765 
příplatek za vedení  518 561 43 

zvláštní příplatky 
skupina I. 486 486 0 
skupina II. 443 448 5 

osobní příplatek 2 795 3 202 407 
příplatek za noční práci 278 297 19 
příplatky za soboty a neděle 890 972 82 
příplatek za svátek *     

 
práce přesčas     

 
příplatek za dělenou směnu     

 
odměna za pracovní pohotovost     

 
odměny mimořádné 1 789 1623 -166 
odměny k životnímu výročí 12 0 -12 
náhrady platu 3 148 3216 68 

OON** 
odstupné     

 
DPP 31 44 13 
DPČ     0 

Celkem 27 059 28 283 1 224 
Stanovený objem prostředků na platy 27 059 28 198 1 139 
rozdíl čerpání  0 86 86 
krytí případného přečerpání mzdového limitu  0  86  86 
          

evidenční počet 

zaměstnanců  

stav k 1. 1. příslušného roku 111,00 106,00 -5,00 
plánované zvýšení zaměstnanců 0 0 0 
skutečné navýšení zaměstnanců  0  0 0 

stav k 31.12. 106,00 106,00 0,00 

 
 

Průměrné platové třídy, průměrné platy za sledované období 

struktura zaměstnanců 
počet 

 zaměstnanců 
průměrná 

platová třída 
průměrný plat 

A. služby sociální 61   

p
ra

co
vn

íc
i 

v 
so

ci
á

ln
íc

h
 

sl
u

žb
á

ch
 

PSS - přímá obslužná péče 56 5,0 19 120,0 
PSS - základní výchovná, aktivizační činnost. 3 7,0 17 478,0 
PSS - asistenční služby       
PSS - koordinátor       
PSS - pečovatelská činnost       

sociální pracovník 2 9,0 23 153,0 
B. služby pedagogické 0   
vychovatelé       
C. služby zdravotnické 15   

zd
ra

vo
tn

ič
tí

 

 z
a

m
ěs

tn
a

n
ci

 sanitáři       
maséři       
ošetřovatelé       
všeobecné sestry 12 10,0 34 610,0 
nutriční terapeuti 2 9,5 26 414,0 
fyzioterapeuti 1 10,0 30 458,0 

D. ostatní 33   
Hospodářsko správní a provozně techničtí zaměstnanci 6 9,8 41 442,0 
zaměstnanci převážně manuálně pracující 27 3,3 16 895,0 

PRŮMĚR celkem x 5,6 21 796,0 
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Evidence pracovní neschopnosti v roce 2016 
 

funkce 
počet 

zaměstnanců 

počet 

procento 
nemocnosti 

Pracovní dny nemoci 
hrazené z rozpočtu 

(prvních 14 dnů 
nemoci) 

kalendářních 

dnů nemoci 
celkem 

ředitel  1 0 0,00 0 
účetní - ekonom 1 0 0,00 0 
mzdový účetní, personalista 1 5 1,37 5 
technický pracovník 1 0 0,00 0 
referent majetkové správy 1 0 0,00 0 
finanční referent 2 20 2,73 14 
všeobecná sestra  12 74 1,68 28 
nutriční terapeut 2 59 8,06 20 
fyzioterapeut 1 0 0,00 0 

pracovník v sociálních službách - 
přímá obslužná péče 

54 1182 5,98 314 

pracovník v sociálních službách 
(aktivizační činnost) 

2 152 20,77 28 

sociální pracovnice 2 28 3,83 28 
kuchařka 4 47 3,21 27 
pomocný kuchař 2 196 26,78 0 
pracovník obchodního provozu 3 0 0,00 0 
skladnice 1 0 0,00 0 
pradlena 3 0 0,00 0 
uklízečka 9 217 6,59 48 
údržbář - instalatér 1 0 0,00 0 
údržbář- elektrikář 1 0 0,00 0 
recepční 2 0 0,00 0 

CELKEM zaměstnanci 106 1 980 5,10 512 

 
  
III. PLNĚNÍ 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.   
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Podrobný rozpis výnosů v Kč  dle služeb  

Účet 
registrovaná služba 

  Celkem 
DZR DS 

602 106 vedlejší činnost (dále VČ)       201 310 201 310 
602 301 příspěvek na péči                          12 700 740 1 968 100   14 668 840 
602 302 za pobyt               6 860 644 1 744 762   8 605 406 
602 303 doplatek 758 983 109 232   868 215 
602  304 za stravu 5 805 124 1 482 634   7 287 758 
602 307 za služby 3 666 167   3 833 
602 320 Zdravotní pojištění 320 204 9 922   330 126 
602 305 za obědy zaměstnanců      496 018 496 018 
602 410 Nájemné     56 440 56 440 
648 xxx začlenění RF a FO     109 422 109 422 
649 3xx Ostatní     9 367 9 367 
662 300 úkroky z BÚ       0 
662 310 úroky z TV     1 116 1 116 
672 520 dotace na provoz MPSV  11 105 800 2 027 400   13 133 200 
672 510 dotace na provoz JMK 3 883 000 837 000   4 720 000 
672 521 dotace na provoz JMK - účelová 2 913 000 722 000 150 000 3 785 000 
672 600 dotace na provoz OÚ 8 000 2 000   10 000 
672 750 začlenění odpisů z transferu     45 612 45 612 

CELKEM 44 359 161 8 903 217 1 069 285 54 331 663 

Průměrné tržby na jedno lůžko podle registrovaných služeb v Kč: 

registrovaná služba 
průměrný 

stav 
tržby celkem 

z toho od klientů  
včetně příspěvku na péči 

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

Domov pro seniory 30,9 9 125 266,10 24 038,11 5 304 895,00 13 536,27 

Domov se zvláštním režimem 117,9 45 206 396,90 28 283,72 26 129 157,00 17 382,22 

CELKEM 148,8 54 331 663,00 27 382,12 30 235 337,00 16 565,49 

Procentní podíl jednotlivých zdrojů v létech 2014 až 2016 ukazuje tabulka. 

údaje v % 2014 2015 2016 

ubytování a stravování 32,7 32,6 30,9 
příspěvek na péči 26,7 26,8 27 
fakultativní služby 0 0 0 
platby od ZP 0,1 0,1 0,9 
dotace JMK § 105 8,2 12,3 15,7 
dotace JMK §101 30,4 25,4 24,2 
Ostatní 1,9 2,8 1,4 
Celkem 100 100 100 

Vývoj v příjmech příspěvku na péči v průběhu roku 2016 

stupeň závislosti 
(PP) 

Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory DS Zastávka celkem 

k 1. 1. 2016 k 31. 12. 2016 k 1. 1. 2016 k 31. 12. 2016 k 1. 1. 2016 k 31. 12. 2016 

osob tis. Kč osob tis. Kč osob tis. Kč osob tis. Kč osob tis. Kč osob tis. Kč 
bez 1 0,0 3 0,0 3 0,0 2 0,0 4 0,0 5 0,0 
I. lehká 14 11,2 10 8,8 7 5,6 7 6,2 21 16,8 17 15,0 
II. střední 16 64,0 18 79,2 12 48,0 11 48,4 28 112,0 29 127,6 
III. těžká 37 296,0 34 299,2 8 64,0 11 96,8 45 360,0 45 396,0 
IV. úplná 51 612,0 53 699,6 0 0,0 0 0,0 51 612,0 53 699,6 

  119 983,2 118 1 086,8 30 117,6 31 151,4 149 1 100,8 149 1 238,2 

Z uvedených přehledů je zřejmé, že se obyvatelé podílejí celkově na tržbách  59,4% v (roce 2014 to 
bylo 54,3%, 2015 59,3%).  
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III. 2. Náklady v Kč (příloha č. 4) 

Rozbor oprav uskutečněných v roce 2016 
Opravy celkem 2 481 173,88  

1. Stavební opravy 1 397 184,75  
2. Opravy osobních aut 4 163,00  
3. Opravy strojů a zařízení 382 501,30  
4. Malířské a natěračské práce 252 285,27  
5. Úprava parku 148 832,00  
6. Pravidelné revize a prohlídky  296 207,56  

1. Opravy stavební a údržba 
 Radiátorů 10 632,00 
 Osvětlení na pokojích v 1. p. 23 616,00 
 Osvětlení krčku 26 276,00 
 Výtah v budově "A" 43 502,00 
 Ozvučení haly, před budovou "A" 13 000,00 
 Vzduchotechnika v kuchyni 7 018,00 
 Kanalizace 8 384,00 
 Výtah v budově "A" 28 269,30 
 Mytí krčku 14 762,00 
 Logo na fasádě 44 450,00 
 Střecha nad jídelnou - havárie 170 855,00 
 Sokly v rehabilitaci 11 374,00 
 Odpady 4 200,00 
 Podlahy v 1. p. (20pokojů včetně předsíní) 482 599,00 
 Odvápnění praček včetně servisu 24 599,00 
 Nájezdy z koupelen (20 kusů) 48 164,00 
 Kamerový systém 68 265,78 
 Výměna kolejniček 28 912,00 
 Ostatní stavební opravy a údržba 338 306,67 
 Běžná stavební údržba a opravy celkem 1 397 184,75  
  

Výnosy v roce 2016
příspěvek na péči

za ubytování

za stravu

zdravotní pojišťovny

dotace na provoz MPSV

dotace na provoz JMK

obědy zaměstnanců

ostatní
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2. Opravy aut 4 163,00  

3. Opravy strojů a zařízení  
Kuchyňské techniky 101 173,00 
z toho – pánev 9 626,00 
         - konvektomat  3 598,00 
         - kotle 8 196,00 
         - mlýnku 9 226,00 
         - odsávání 14 570,00 
         - robotu 28 889,00 
         - sprchy u myčky 20 570,00 
         - škrabky 6 498,00 

Pračky  7x 73 916,60 
Sušička 9 593,00 
Mandl  3x 45 733,00 
Přístroj na rehabilitaci 8 620,00 
Hasicí přístroje 3 557,00 
Pračky 14 174,05 
Lůžek   5x 36 786,00 
Výtah "B"   3x 23 421,00 
Křesla 5 009,00 
Repasování baterií 5 135,00 
Tiskárny 8 046,50 
Kotle 4 308,00 
Čalounění 8 610,00 
Běžné opravy strojů a zařízení 34 419,15 
Opravy strojů a zařízení celkem 382 501,30  

4. Údržba parku 252 285,27  
Pokos trávy včetně údržby zahrady        3x 97 889,00  
Nová výsadba terapeutické části 152 501,27  
Ostatní 1 895,00  

5. Náklady na malování odpovídají hygienickým normám a jsou v souladu 
s potřebami organizace 148 832,00  

6. Pravidelné revize, prohlídky a údržby dle plánu. 296 207,56  

Komentář k opravám provedeným v roce 2016  
Největší stavební náklady byly v souvislosti s nákupem nový skříní na 1. oddělení a tím byla nutná 
výměna podlahové krytiny, malování a výměna světel. Podlaha, osvětlení a skříně byly od počátku 
provozu domova a tím byly z části nefunkční a silně poškozené. Hrozilo nebezpečí pádu a úrazu. Další 
podstatnou položkou byla oprava střechy nad kuchyňským provozem. Ostatní náklady na stavební 
opravy, úpravy a údržbu ovlivnily odstranění závad na elektroinstalaci po revizi, úpravy na 
vodoinstalaci v kuchyni, výměna zastaralých garnýží v budově „A“.  
Největší náklady na opravu strojního zařízení jsou na vybavení v kuchyni a prádelny. Je prováděna 
částečná obnova strojního vybavení a tím by měly náklady v příštím období klesnout.   
Náklady na úpravu parku ovlivnilo dodělání terapeutické zahrady z vlastních zdrojů. 
V současné době nemáme žádné vynaložené náklady na transformaci soc. služeb.  
Výraznější odchylky v nákladech na materiál jsou v položkách nákupu kuchyňských potřeb a prádla.  
U kuchyňských potřeb se jednalo o náhradu dlouho používaných pomůcek a u prádla přechod 
především prostěradel a potahů z nevyhovujících zastaralých a opotřebovaných na kvalitnější 
nepropustné. 
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Úspora v energiích je ovlivněna příznivými podmínkami po celé roční období. 
Ve službách jsou odchylky v údržbě softwaru a operátorských prací nepředpokládanou údržbou a 
poruchovostí včetně nutnou úpravou. 
Překročení nákladů při pořizování drobného hmotného majetku je z důvodů nutné výměny skříní na 
odděleních. Byly v provozu od založení Domova a jejich stav byl již nevyhovující jak z provozního 
hlediska, tak i z důvodů bezpečnostních. Hrozilo nebezpečí úrazů jak obyvatel, tak i personálu a dále 
nebylo zajištěno zabezpečení proti krádeži, což se nám nevyplatilo při rekonstrukci koupelen. 

 

Průměrné náklady na jedno lůžko 

registrovaná služba 
průměrný 

náklady na rok lůžko/měsíc 
stav 

Domov pro seniory 30,9 9 122 944,00 24 603,00 

Domov se zvláštním režimem 117,9 45 007 410,00 31 812,00 

CELKEM 148,8 54 130 354,00 30 315,00 

 

 

III. 3.   Oblast finančního majetku     

položka číslo účtu 
zůstatek na účtu 

Kč 

Zůstatek na bankovních účtech celkem   

BÚ celkem 241 0xx 256 653,69 
z toho  běžný účet   41  256 653,69 

TV celkem 244 xxx 4 294 719,50 
z toho  prostředky BÚ   41 2 861 645,63 

fond odměn   411 181 438,00 

rezervní fond z HV   413 369 989,98 

rezervní fond dary   414 362 306,60 

Investiční fond   416 519 339,29 

        

FKSP celkem 243 43 234 953,57 
z toho  Stav na účtu     214 380,57 

Za obědy(24332) + občerstvení(2798)     -27 130,00 
odvody za 12/12     34 203,00 
půjčeno k 31.12.     15 300,00 
půjčky z mezd 12/12     5 700,00 
odměny za 8/15     -7 500,00 

Celkový stav FKSP     234 953,57 

Hotovost obyvatel celkem 245 3xx 236 363,51 
z toho Pohřebné + převedená hotovost z PHO    300 180 000,00 

  pozůstalosti z dřívějších let   310 56 363,51 
Pokladny celkový zůstatek     261 354,00 

z toho Pokladna provozní 261 3 65 360,00 
  Pokladna HO  261 4 182 034,00 
  Pokladna CP 261 5 0,00 
  Pokladna kantýny 261 6 13 960,00 

K 31. 12. 2016 nemáme žádné ceniny.  
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III. 4. Oblast pohledávek a závazků (v Kč) 
 

Aktiva 187 055,60  
Odběratelé 

 

131 840,60  
311 1 Všeobecná zdravotní pojišťovna 106 108,20  
311 2 ZP ministerstva vnitra 7 160,40  
311 3 Česká průmyslová ZP 0,00  
311 4 Vojenská ZP 18 572,00  

Půjčky FKSP 
 

15 300,00  
335 210 půjčky na bytové zařízení 0,00  
335 250 půjčky soc. účel 15 300,00  
Pohledávky za obyvateli 

 

150,00  
377 1 Za obyvateli 150,00  
377 9 Ostatní 0,00  

Náklady na příští období 9 765,00  
381 Právo + Dnes 9 765,00  

Náklady na příští období 30 000,00  
384 Smluvní doplatek za 2017 30 000,00  

   

Pasíva 4 466 979,84  
321 2 dodavatelé 999 476,24  

1 783 073,00  
331 1 z mezd 1 750 597,00  
331 300 mzdy na pokladně 32 476,00  

1 023 304,00  
336 xxx ČSSZ 716 292,00  
337 xxx ZP 307 012,00  

205 431,00  
342 300 Zálohová daň 204 801,00  
342 400 Srážková daň 630,00  

441 715,60  
378 4 Hotovost obyvatel 242 034,00  
378 6 Závazek za obyvateli - pohřebné 120 000,00  
378 111 Exekuce 23 318,00  
378 300 Pozůstalost obyvatel 56 363,60  

Dohadné účty pasivní  13 980,00  
388 Vratka OŠ obyvatelům za 12/16 13 980,00  

 
III. 5.  Dotace a příspěvky (v Kč) 

Dotace a příspěvky celkem  
  25 903 200,00 

Na provoz 
   21 648 200,00  

z toho JMK na provoz §105     4 720 000,00  

 
JMK § 101   13 133 200,00  

 
Obec Zastávka            10 000,00  

 
JMK účelová     3 635 000,00  

 
JMK účelová - střecha        150 000,00  

Na investice  
    4 255 000,00  

 
Z toho JMK na koupelny     4 255 000,00  
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III. 6. Investice (v Kč) 

Pořízený investiční majetek   
Zvedák Hektor          136 850,00 
Podlahový stroj SC351            99 900,00  
Myčka nádobí          364 815,00  
TZ budovy A-renovace koupelen       4 053 739,90  
TZ budovy B-terapeutická zahrada          293 030,00  
Celkem      4 948 334,90 

Nedokončený projekt signalizace           26 378,00  

Vyřazený investiční majetek 
Pečovatelská postel            40 300,00 
Postel Triumf 2x            81 181,00  
Terno lůžko            22 620,00  
Zvedák Trixie          120 241,00  
Mercedes Benz       1 249 111,00  
Myčka nádobí          234 140,00  
Celkem vyřazený majetek:      1 747 593,00  

Automobil Mercedes-Benz byl bezúplatně předán Středisku volného času Ivančice, p. o. v říjnu 
2016. 
 

III. 7. Doplňková činnost (v Kč) 

V roce 2016, 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     27 103,01 
Tržby z doplňkové činnosti       201 310,00 
Náklady na doplňkovou činnost (potraviny, energie, mzdy atd.)   174 206,99 
 

 

Náklady v roce 2016 spotřeba materiálu

spotřeba energie

spotřeba vody a tepla

opravy a udržování

ostatní služby

osobní náklady

odpisy HIM

Drobný dlouhodobý maj.

ostatní
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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 Peugeot Partner Teepe Holiday, rok výroby 2009, RZ  7B0 3104 
Ujeto za rok                 9 269,00 km 
Spotřeba benzínu za rok       858,25 l 
Průměrná spotřeba          10,79 l/100 km 
Spotřeba paliva dle technického průkazu       10,80 l/100 km 

Vozidlo  Mercedes-Benz  Vito 112, rok výroby 2003, RZ  1B7 2286 
Ujeto za období 01/2016 – 04/2016            1 021,00 km 
Spotřeba nafty za období                108,61 l 
Průměrná spotřeba za období         9,40 l/100 km 
Spotřeba paliva dle technického průkazu     10,40 l/100 km 

Vozidlo Renault Master, rok výroby 2016, RZ  3ST 1755 
Ujeto za období 05/2016 – 12/2016             2 795,00 km 
Spotřeba nafty za období                 264,79 l 
Průměrná spotřeba za období                   10,55 l/100 km 
Spotřeba paliva dle technického průkazu        7,50 l/100 km 

Dne 10. 5. 2016 jsme převzali za přítomnosti zástupců firmy KOMPAKT s.r.o. k užívání sociální 
automobil Renault Master. Jedná se o devítimístný vůz pro převoz klientů a materiálu dle potřeby. 
Vůz byl následně také upraven na převoz klientů na invalidním vozíku. 
Na spolufinancování se podíleli: náš zřizovatel a dále sponzorské firmy, které mají svá loga umístěná 
na vozidle.  

Celkové náklady na opravu vozů činily       11 863,- Kč.  
Servisní náklady na vozidlo Mercedes činily        4 163,- Kč.  
Servisní náklady na vozidlo Peugeot         7 700,- Kč   
Servisní náklady na vozidlo Renault                     0,- Kč 
Vůz Renault Master byl ihned po převzetí upraven firmou PROTEC METAL s.r.o. pro převoz klientů  
na invalidním vozíku. Náklady na úpravu byly ve výši 69 690,- Kč.  
 
V. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM (Kč) 

K 31. prosinci 2016 byly v platnosti dvě smlouvy o pronájmu nebytových prostor 

1. Pronájem nebytového prostoru (kotelna) včetně technologického zařízení  
- výměra 109,36 m2, 
- nájemce Erding, a.s., Brno,  
- smlouva uzavřena 28. 9. 2007 a schválena usnesením rady JMK 20. 9. 2007, 
- nájemné v roce 2016 celkem 55 000 Kč. 

2. Pronájem nebytového prostoru používaného při kadeřnických pracích pro klienty 
- výměra 36 m2, 
- nájemce paní Klimešová, Velké Opatovice, 
- nájemné v roce 2016 celkem 1 440 Kč. 
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Počáteční stav k 1. 1. 2016   130 279 532,55  
třída 10 nehmotný majetek počáteční stav          340 490,00  

pohyb            28 515,70 
  konečný stav          369 005,70  

třída 21 HM – stavby počáteční stav   149 144 875,55  
pohyb TZ       4 346 769,90  

  konečný stav   153 491 645,45  

třída 22 HM – stroje počáteční stav     14 907 243,00 
pohyb           601 565,00  

  konečný stav     13 761 215,00  

třída 28 DDHM počáteční stav     17 609 446,69  
pořízení       1 127 091,24  
vyřazení -521 474,05  

  konečný stav     18 215 063,88  

třída 30 pozemky počáteční stav          347 334,00  
  konečný stav          347 334,00 

třída 70 odpisy NHM počáteční stav          340 490,00 
odpis            28 515,70  

  konečný stav          369 005,70  

třída 80 odpisy Stavby            počáteční stav     21 558 910,00  
odpis       1 503 970,00  

  konečný stav     23 062 880,00  

třída 82 odpisy Stroje                                            počáteční stav     12 561 010,00  
Odpis          468 267,00 
 vyřazeno     -1 747 593,00  

  konečný stav     11 281 684,00  

Konečný zůstatek dlouhodobého hmotného majetku   133 282 007,85 
 
 
VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů (v Kč) 

411 Fond odměn     počáteční stav i konečný stav     267 792,00  
pohyb - podíl na VH za rok 2015              0,00  
čerpání na mzdy 2016        86 354,00  
konečný stav     181 438,00  
finanční krytí stav na TV – FO 244 411 181 438,00 

412 FKSP počáteční stav                            165 235,57  
                          odvody z platů      423 641,00  

stravování -318 213,00  
občerstvení -23 710,00  
Odměny -12 000,00  
konečný stav     234 953,57  
rozdíl účtem a fondem 
stav BÚ k 31. 12. 2012     214 380,57  
vratka půjček za 12/15          5 700,00  
Půjčky         15 300,00  
Odvody za 12/15        34 203,00  
odměny 12/15 -7 500,00  
za obědy a občerstvení 12/16 -27 130,00  
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konečný stav      234 953,57  
finanční krytí stav na TV – FO 243 43 214 380,57 

413 Rezervní fond z 
VH počáteční stav     370 274,06  

rozdělení VH za 2015                   0,00  
převedeno na IF                   0,00  
překlenutí ztráty 2016 -283,48  
konečný stav     369 990,58  

    finanční krytí  
konečný stav na TV - VH 244 413     369 990,58  

414 Rezervní fond DS počáteční stav     312 391,60  
z toho dary         72 788,00  

příjmy z kulturních akcí        14 912,00  
použití darů -22 785,00  
převod pohřebného z roku 2015 -1500,00  
konečný stav RF DS     362 306,60  
finanční krytí rezervní fond DD 244 414 362 306,60 
Celkem finanční krytí     362 306,60  

Poznámka:   Další aktiva ve výši 30.000,- je hodnota zásob a pokladny v kantýně. 
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. 

Suma příjmů Rezervního fondu DS     102 700,00  
vstupné z kulturních akcí        14 912,00  

celkem       14 912,00  
dary účelové SCA Hygienne Products, s.r.o. - občerstvení klientů        10 977,00  

SCA Hygienne Products, s.r.o. - občerstvení klientů          7 725,00  
SCA Hygienne Products, s.r.o. - na občerstvení klientů          8 210,00 

      26 912,00  
dary bez účelu Gastroform s.r.o. - v souladu s ZL          5 000,00  

pan Padovský -  v souladu s ZL        30 000,00  
SCA Hygienne Products, s.r.o. - v souladu s ZL          6 036,00  
REMET, spol. s r.o.        20 000,00  
Milan STAŇA - ALMIS - v souladu se ZL          4 840,00  

      60 876,00  

Suma výdajů Rezervního fondu DS       37 785,00  
z toho  kulturní činnost (zájezd, ZOO, hody atd.)          4 160,00  

balíčky a občerstvení        18 625,00  
pohřebné        15 000,00  

416 Investiční fond  počáteční stav     702 526,19  
příjem odpisy   1 926 625,00  
transfer do IF od zřizovatele   4 255 000,00  
Příjmy celkem  6 181 625,00  
odvody JMK                                      1 490 000,00  
vratka za 2015      293 030,00  
rekonstrukce a modernizace   4 053 739,90  
pořízení dlouhodobého maj.      528 043,00  
začlenění odpisů z transferů 
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Výdaje celkem  6 364 812,90 
konečný stav     519 338,29  
finanční krytí     519 338,29  
na termínovaném vkladu 244 416      519 338,29  

 
VII. Kontrolní činnost 
V roce 2016 bylo dle kontrolního plánu provedeno několik kontrol zaměřených převážně na 
bezpečnost práce, šetření s energiemi, kázeň zaměstnanců, hospodaření s prostředky atd.3) 

Plán kontrolní činnosti sekce provoz na rok 2016 

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

Únor  Kontrola kotelen Domova se zaměřením na úklid a požární ochranu. 
Kontrola pracoviště údržby. 

Březen  Kontrola příchodu ranní směny – sekce Provoz. 
Kontrola nádobí v kuchyni a na oddělení Přímé péče.                                        

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

Květen  Kontrola uzamykání léků na oddělení Přímé péče. 
Namátková kontrola na přítomnost alkoholu. 

Červen  Kontrola zahrady paměti – prvky a zařízení.  
  Kontrola úklidu a údržby travnatých ploch areálu Domova.  

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

Srpen  Kontrola třídění komunálního a tříděného odpadu. 
Kontrola funkčnosti telefonického zařízení v kabinách výtahů. 

Září  Kontrola odchodu ranní směny z kuchyně s důrazem na prohlídku zavazadel. 
Kontrola využívání a spotřeby pracích prostředků v prádelně. 

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

Listopad Kontrola ve večerních hodinách na šetření s elektrickou a tepelnou energií. 
Kontrola se zaměřením na nebezpečný odpad – jehly. 

Prosinec Kontrola odchodu odpolední směny z pracoviště kuchyně a recepce. 
Kontrola řidičů na přítomnost alkoholu před jízdou.  

Přiměřenost a účinnost systému finanční kontroly 
Na základě vyhlášky Ministerstva financí č. 416/2004 Sb. v platné znění, kterou se provádí zákon 
320/2001 Sb. o finanční kontrole provádíme kontroly účinnosti našeho vnitřního kontrolního systému.  
Řídíme se vnitřní směrnicí č. E 2 - 14/2016 o finanční kontrole a vnitřním kontrolním systému. 
Hlavním cílem kontrol je zabezpečit dodržování právních předpisů a soulad se Zásadami vztahů 
Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací a hospodárnost s veřejnými prostředky jak 
výdaje přímé (faktury, hotovostní platby, platební výměry atd.) tak i nepřímé (smlouvy, objednávky). 
Dle § 26 zák. 320/2001 Sb. jsou předběžnou kontrolou jako příkazce operací ředitel (v jeho 
nepřítomnosti pověřen vedoucí provozu) a jako správce rozpočtu a hlavní účetní ekonom organizace. 
Předběžná kontrola je zaměřena na oprávněnost požadavků a objednávek. Hodnotícím kritériem je 
dodržení rozpočtové kázně.  V průběhu období nedošlo k porušení, a proto nebylo potřeba vyhotovit 
zápis o nedostatku a následně provést opatření. 

                                                           
3) Při kontrolách nebyly zjištěny závažné nedostatky. Drobné nedostatky byly obratem odstraněny. 
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Průběžná kontrola je prováděna v pravidelných intervalech a je zaměřena na finanční hotovost 
pokladen a stavu účtů u peněžního ústavu v průběhu účetního období, včetně dodržení stanovený 
limitů na základě směrnice č. E 2 -21/2016. Za uplynulé období nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi 
účetními zápisy a zjištěnou skutečností, proto nebylo nutné vystavit zápis s negativním hodnocením  
a následným opatřením. 
Následná kontrola je zaměřena na hospodárnost vynaložených a přijatých finančních prostředků 
v rámci příspěvkové organizace a se svěřeným majetkem. Součástí je i zjišťování, zda jsou plněna 
opatření přijatá na základě kontrol územní samosprávy. Dále se při inventarizaci prověřujeme 
opodstatněnost stávajícího majetku. V případě funkčnosti a jeho nevyužití nabídneme ostatním 
příspěvkovým organizacím, při nezájmu, se nabízí majetek ostatním subjektům. Když poté není  
o zbytný majetek zájem, proběhne jeho fyzická likvidace, o které je zhotoven protokol. Funkčnost  
a platnost kontrolního systému je důsledkem toho, že při kontrolách vnějších výsledné protokoly 
neobsahují žádné závažné nedostatky. 

V roce 2016 proběhlo celkem tři kontroly externími kontrolními orgány  

Veřejnoprávní kontrola 
Kontrolu provedli kontroloři odboru kontrolního a právního Krajského úřadu Jihomoravského kraje, a 
to v období od 13. 6. 2016 do 30. 6. 2016. Zásadní nedostatky nebyly zjištěny. Nápravná opatření 
k drobným nedostatkům jsme předali odboru kontrolnímu a právnímu a ihned jsme přistoupili k jejich 
realizaci. Část opatření týkajících se účetnictví jsme zavedli v novém účetním období od 1. 1. 2017. 

Obhajoba certifikátu Standardizace nutriční péče 
Šlo o pravidelné hodnocení uskutečňované každé dva roky za účelem posouzení dodržování standardů 
nutriční péče s cílem prodloužit platnost certifikátu. Kontrola byla provedena 10. 8. 2016. 
V hodnocení komise bylo konstatováno, že nebyly zjištěny žádné nedostatky a péče probíhá 
multidisciplinárně. Komise nám doporučila zkrátit dobu mezi vážením klientů, kteří jsou v riziku 
malnutrice ze dvou měsíců na jeden, a to jsme akceptovali. Platnost certifikátu byla prodloužena do 
18. 8. 2018. 

Kontrola provedená Krajskou hygienickou stanicí 
Kontrola proběhla 31. 10. 2016. Kontrolující konstatovaly, že celý stravovací provoz včetně skladů a 
zázemí pro personál je na velmi dobré hygienické úrovni. Doporučily upustit od používání plastových 
podložek na vejce a opravit poškozené podlahové sokly. To jsme akceptovali. 

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 2016 bylo 
provedeno školení vedoucích zaměstnanců o bezpečnosti práce a požární ochraně, školení řidičů 
referentů, školení požárních hlídek, školení topičů nízkotlakých kotelen, školení zdravotního minima 
v kuchyni a na odděleních pro výdej stravy.   
V roce 2016 nedošlo k žádnému registrovanému pracovnímu úrazu a z tohoto důvodu tedy nevznikla 
pracovní neschopnost.  Za sledované období vzniklo šest evidovaný úrazů (drobné poranění). 
VIII.   Výsledky inventarizace majetku a závazků 
Inventarizace majetku k 31. 12. 2016 proběhla v období od 1. 11. 2016 do 31. 1. 2017. Byla provedena 
v souladu se zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou 
270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů, a vnitřním předpisem 
o inventarizaci. 
Příkazem ředitele byla jmenována ústřední inventarizační komise ve složení: 
Předseda:   Jaromír Řehořka – ekonom 
Členové:    Tomáš Pospíšil, Marie Báňová Miluše Tesařová. 
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Ředitel schválil Plán inventur, který obsahoval složení dílčích inventarizačních komisí pro jednotlivé 
inventární úseky. Proškolení o správném provedení inventarizace bylo provedeno dne 1. 11. 2016 a 
bylo doloženo podpisy zaměstnanců, které slouží jako podpisový vzor. 
Skutečné stavy majetku a závazků členové komisí zjišťovali 

a) fyzickou inventurou v případě majetku, u kterého bylo možné vizuálně zjistit jeho fyzickou 
existenci (peníze, zásoby, hmotný a nehmotný majetek) skutečný stav se zjišťoval počítáním, 
vážením, měřením, 

b) inventarizací depozitní pokladny a vkladní knížky klientů předané do úschovy sociálním 
pracovnicím, 

c) u drobného hmotného investičního majetku byly podány návrhy na vyřazení rozbitého, 
nefunkčního a neopravitelného majetku, který byl pak hromadně na základě vyřazovacího 
protokolu likvidační komisí vyřazen, 

d) v případě nečitelného nebo chybějícího inventárního čísla bylo toto obnoveno, 
e) dokladovou inventurou v ostatních případech (např. bankovní účty, fondy, závazky  

a pohledávky) skutečný stav se zjišťoval a dokládal pomocí různých písemností, potvrzení, 
dokladů a pomocných evidencí, byl proveden rozpis zůstatků účtů dle obratové předvahy  
k 31. 12. 2016. 

Zjištěný skutečný stav majetku a závazků byl následně porovnán s účetním stavem. Pokud byl zjištěn 
inventarizační rozdíl, byla navržena opatření k vypořádání zjištěných rozdílů. 
Všechny inventarizační rozdíly byly zaúčtovány do účetního období roku 2016, takže stav 
vykázaný v účetnictví k 31. 12. 2016 odpovídá skutečnému stavu veškerého majetku a závazků. 
Veškeré inventurní soupisy a další doklady prokazující provedení inventarizace majetku  
a závazků organizace jsou uloženy na účtárně organizace. 
  


