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1.          Úvod 

    SENIOR Otrokovice byl zřízen městem Otrokovice ke dni 1.3.1995 jako příspěvková 

organizace města s právní subjektivitou.   

     V souvislosti s novým zákonem č. 108/2007 Sb., o sociálních sluţbách, zanikly doposud 

fungující domovy-penziony pro důchodce, sluţba, která byla v příspěvkové organizaci 

SENIOR Otrokovice do 31.12.2006 poskytována. Bylo tedy třeba rozhodnout o sluţbě, která 

bude od 1.1.2007 v SENIORu Otrokovice nabízena. Výsledkem rozhodnutí zřizovatele je 

poskytování pobytové, ambulantní a terénní sociální sluţby typu : 

1. Pečovatelská služba (PS) je terénní nebo ambulantní sluţba poskytovaná osobám, které 

mají sníţenou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 

postiţení, a rodinám s dětmi, jejichţ situace vyţaduje pomoc jiné fyzické osoby. PS se 

poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních sluţeb. 

2. Centrum denních služeb (CDS) je zařízení sociálních sluţeb, ve kterém se poskytují 

ambulantní sluţby osobám, které mají sníţenou soběstačnost z důvodu věku, chronického 

onemocnění nebo zdravotního postiţení a jejichţ situace vyţaduje pomoc jiné fyzické 

osoby. Sluţby centra denních sluţeb se poskytují ve vymezeném čase. 

1. Odlehčovací služby (OS) jsou pobytové sluţby poskytované osobám, které mají 

sníţenou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 

postiţení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. 

2. Domov pro seniory (DS) jsou pobytové sluţby poskytované osobám, které mají 

sníţenou soběstačnost z důvodu věku, jejichţ situace vyţaduje pravidelnou pomoc jiné 

fyzické osoby. 

3. Chráněné bydlení (CHB) jsou pobytové sluţby poskytované osobám, které mají 

sníţenou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního postiţení, 

jejichţ situace vyţaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Pobytové sluţby se 

poskytují v zařízeních sociálních sluţeb. 

Bylo tak rozhodnuto s ohledem na skladbu stávajících uţivatel, kteří stále více vzhledem ke 

svému věku a zdravotnímu stavu potřebují komplexní péči. 

SENIOR zabezpečuje na úseku péče o uţivatele zejména tyto základní činnosti : 

 poskytnutí ubytování, 

 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

 pomoc při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu, 

 pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

 sociálně terapeutické činnosti,  

 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záleţitostí. 

Sluţby se poskytují na základě písemné smlouvy mezi ţadatelem o sluţbu (uţivatelem) a 

SENIORem (poskytovatelem) za úhradu podle schváleného sazebníku úhrad, který je 

v souladu s příslušnými právními předpisy (prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb.). 
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Na základě zákona o sociálních sluţbách bylo poprvé vypsáno Ministerstvem práce a 

sociálních věcí dotační řízení na provozní prostředky pro rok 2007 pro všechny poskytovatele 

sociálních sluţeb. I naše organizace podala příslušnou ţádost o provozní dotaci z MPSV na 

rok 2007. Poţadavek byl podstatně vyšší neţ byly skutečně přidělené prostředky : 

- chráněné bydlení (obdrţeli jsme 0,- Kč –  poţadovali jsme 2.788.550,- Kč), 

- domov pro seniory (obdrţeli jsme 1.880.000,- Kč –  poţadovali jsme 3.820.500,- Kč), 

- odlehčovací služby (obdrţeli jsme 400.000,- Kč –  poţadovali jsme 800.300,- Kč), 

- centrum denních služeb (obdrţeli jsme 350.000,- Kč –  poţadovali jsme 701.600,- Kč), 

- pečovatelská služba (obdrţeli jsme 1.137.000,- Kč –  poţadovali jsme 1.766.200,- Kč). 

Z výše uvedeného je zřejmé, ţe i nadále se z velké části na financování provozu bude muset 

podílet zřizovatel, i kdyţ naší snahou bude zvýšit i příjmy od uţivatelů, jak za pobyt, tak za 

poskytované sluţby.  

     Celý rok 2007 (především ale první pololetí roku) byl velmi náročný na organizaci práce a 

administrativní práci, coţ vyplynulo z prováděných změn v souvislosti s novým zákonem o 

sociálních sluţbách (převzetí agendy ţádostí o zavedení sluţby z MěÚ – sluţba jiţ není 

poskytována na základě správního řízení; stanovení nových podmínek pro přijetí ţadatelů dle 

příslušných cílových  skupin; stanovení sazebníků úhrad za sluţby dle příslušných 

prováděcích předpisů; sestavení a sepsání smluv o poskytování sociální sluţby; provozní a 

personální přizpůsobení novým poţadavkům na nově poskytované sluţby,..). Důleţitým 

momentem pro další fungování našich sluţeb byla ţádost o registraci poskytovaných 

sociálních sluţeb (dle zákona o soc. sluţbách č. 108/2006 Sb., § 78-§87). Tato registrace je 

povinná pro všechny poskytovatele bez rozdílu, bez ní nelze sluţbu poskytovat a bez ní nelze 

ţádat v rámci dotačních řízení o státní finanční prostředky na provoz organizace. Rozhodnutí 

o registraci jsme obdrţeli z Krajského úřadu v červnu 2007. 

     Ve stávajících celoročních pobytových sluţbách (domov pro seniory, chráněné bydlení) 

máme stále kapacitu 170 obytných jednotek a minimálně 190 míst ve dvou pavilonech. 

K 31.12.2007 jsme pečovali celkem o 187 uţivatelů.  

     K těmto sluţbám v roce 2007 nově přibyla odlehčovací služba (pobytová sluţba 

s komplexní péčí na přechodnou dobu – 1 týden aţ 3 měsíce). Byly vybaveny dva zcela nové 

dvoulůţkové pokoje v přízemí budovy A (Školní 1299). Pokoje jsou mimo jiné zařízeny 

elektrickými polohovacími lůţky a elektrickou signalizací pro přivolání personálu. I přes 

krátkou dobu fungování této sluţby je zřejmé, ţe je o ni ze strany pečujících rodin velký 

zájem, proto uvaţujeme o zvýšení její kapacity v dalším roce ze 4 lůţek na 6.  

    Od roku 2005 poskytujeme i terénní a ambulantní sociální sluţby - pečovatelskou službu a 

centrum denních služeb (dříve „domovinka“). Jedná se o sociální sluţby poskytované 

občanům Otrokovic v jejich domácnostech a v domech s pečovatelskou sluţbou (DPS 

Kvítkovice, DPS Trávníky). Nejčastěji poskytované sluţby jsou úklidy, nákupy a zajištění 

stravy (rozvoz obědů). V obou DPS je středisko osobní hygieny a výdejna stravy. Na DPS 

Trávníky je provozováno Centrum denních sluţeb. K 31.12.2007 bylo v péči pečovatelské 

sluţby a centra denních sluţeb 124 uţivatelů.  
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Personální oblast 

     Pracovní kolektiv měl k 31.12.2007 celkem 53 zaměstnanců, z toho 51 ţen a 2 muţe. 

V průběhu roku jsme některé práce řešili dohodami o provedení práce nebo dohodami o 

pracovní činnosti. Nemocnost kolektivu byla 1182 dnů (dvě dlouhodobé pracovní 

neschopnosti), řešili jsme jeden pracovní úraz (doba trvání od 3.12.2006 do 31.1.2007). 

Plánovaný objem mzdových prostředků jsme čerpali na 98,72 %. Čerpání řádné dovolené 

provádíme na základě plánu, časté změny jsou nutné z provozních důvodů. 

     Vzhledem k měnící se skladbě obyvatel našeho zařízení, především zhoršující se zdravotní 

stav některých našich uţivatelů (dříve odcházeli do domovů důchodců a v zařízení zůstávali 

pouze soběstační senioři), bylo třeba přehodnotit dosavadní organizaci práce a posílit počet 

personálu k zabezpečení potřebných komplexních sluţeb. 

     V průběhu roku bylo přijato celkem 24 pracovníků a u 10-ti pracovníků byl ukončen 

pracovní poměr :  

 pracovníci sociální péče (7 přijato, 4x ukončen pracovní poměr), 

 zdravotnický personál (4 přijato, 2x ukončen p.p.), 

 uklizečka-pradlena (10 přijato, 3x ukončen p.p.) – velká část těchto pracovnic byla 

přijata v rámci dotačního titulu Úřadu práce Zlín na zřízení pracovních míst v rámci 

veřejně prospěšných prací, 

 ostatní (THP) (3 přijati, 1x ukončen p.p.). 

 

    Zvýšení počtu pracovníků sociální péče i zdravotnických pracovníků vyplynulo především 

ze změn, které v organizaci za poslední rok proběhly (transformace v souvislosti se zákonem 

o sociálních sluţbách). Sluţby se staly personálně a časově náročnější (celodenní komplexní 

péče u sluţby domova pro seniory a odlehčovacích sluţeb), bylo třeba zabezpečit zdravotní 

péči i v nočních hodinách (od 3.čtvrtletí 2007), rozšířila se nabídka sluţeb – pracovní terapie 

(ergoterapie) – denně, střídavě na obou budovách ve středu v DPS Trávníky.  

    Přijetí pomocného personálu vyplynulo ze zásadní změny dosavadní náplně práce 

pracovníků sociálních sluţeb (pečovatelek). Nyní jiţ vykonávají pouze odbornou celodenní 

péči u lůţka a práci v prádelně, v kuchyňkách a při úklidu převzaly nové pracovnice – 

uklizečky-pradleny. Tyto plně zajišťují provoz prádelen a úklid, jak v pokojích uţivatelů, tak 

ve společných prostorách zařízení. Mají na starost výdej a přípravu stravy (nyní jiţ celodenní 

– snídaně, oběd, svačina, večeře; 7 dní v týdnu). Strava je podávána buď společně v jídelně 

nebo dle potřeby individuálně na pokojích.  

     V dubnu byla přijata pracovnice na zkrácený úvazek do účtárny (evidence stravování). 

V září ji byl změněn pracovní úvazek (jiţ plný), protoţe ji k dosavadní náplni práce přibyla 

pokladna organizace a skladové hospodářství.  

     V červnu 2007 bylo usnesením zastupitelstva rozhodnuto začlenění nově budovaného 

domova pro seniory do naší organizace. Z toho vyplynulo vytvoření dalšího pracovního místa 

– vedoucí DS, která byla přijata 1.12.2007 na základě výběrového řízení. 
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Poskytované služby a výše úhrady 

     Trţby za ubytování a základní péči byly plněny na 104,76 %, coţ bylo způsobeno 

především zvýšením úhrady za ubytování a poskytované sluţby k 1.2.2007 (nové sazebníky 

dle prováděcí vyhlášky k zákonu o soc.sluţbách).  Důsledně se snaţíme, aby naši uţivatelé, 

resp. jejich pozůstalí měli své závazky uhrazeny. Ke dni 31. 12. 2007 nemáme jedinou 

neuhrazenou pohledávku. 

     Niţší trţby za pronájem prostor (78,74 %) – kadeřnictví, prodejna potravin, Klub 

důchodců - vznikly v důsledku mírné zimy, kdy byly vyúčtovány velké přeplatky za 

neodebrané energie. 

    Od Všeobecné zdravotní pojišťovny jsme obdrţeli úhradu za provedené zdravotní výkony 

ve výši 71,11 %. Toto je ovlivněno především novým smluvním vztahem se zdravotní 

pojišťovnou od 1.4.2007 – ohodnocení a proplácení nasmlouvaných úkonů nemůţe 

organizace ovlivnit. Smlouva nás dá se říct ¾ roku poškozovala, protoţe jsme neměli 

nepřetrţitý ošetřovatelský provoz (všeobecné sestry slouţily pouze denní směny) a tudíţ nám 

nebyly propláceny provedené úkony v sobotu, neděli a ve svátky, i kdyţ jsme je prováděli.  

V průběhu roku 2007 byly uzavřeny smlouvy i s několika dalšími zdravotními pojišťovnami, 

u kterých jsou naši uţivatelé pojištěni. 

    Ve finančním vyjádření to znamená, ţe jsme plánované příjmy překročili o 288.000,- Kč, 

především z důvodu zvýšení úhrad za pobyt od 1.2.2007. 

Majetek  

    Plánovaná obnova majetku byla splněna na 98,7 %. Velkou poloţku tvořilo vybavení nově 

zřízených pokojů pro odlehčovací sluţby (elektrické polohovací postele, seniorská křesla, 

lednice). Dále byl doplněn majetek s ohledem na zdravotní stav uţivatelů (elektrický zvedák, 

WC křesla, chodítka, vozík pro přepravu osob, zařízen vícelůţkový pokoj pro stávající 

uţivatele se zhoršeným zdravotním stavem – polohovací lůţka, skříně, seniorská křesla). 

V souvislosti s celodenním stravováním bylo nutné doplnit vybavení výdejen stravy a jídelny 

(várnice, servírovací vozíky, drobné vybavení kuchyně, 100 ks ţidlí). Bylo třeba z důvodu 

opotřebení dlouhodobým uţíváním obměnit vybavení prádelny (2x pračka pro 10 kg prádla, 

2x el.váha, šicí stroj). Navýšení počtu personálu si vyţádalo dovybavení šaten, nárůst 

administrativy a poţadavků na spisovou dokumentaci vedlo k pořízení nové výpočetní 

techniky (PC, kopírka, skartovací stroj, tiskárna). Dále byl pořízen čistící stroj pro úklid 

společných prostor, který si dosud organizace vţdy zapůjčovala. Na budově B byla zařízena 

zcela nová kancelář pro vedoucí nového DS (kancelářský nábytek, PC, tiskárna). 

Opravy, údržba, investice 

    V rámci oprav, údrţby a investic byly v roce 2007 provedeny tyto akce : 

- komplexní oprava leţaté kanalizace na budově A – Školní 1299, 

- oprava koupelen a odpadů v bytech na budově B – K.Čapka 1615, 

- oprava střech na budově A i B po větrné vichřici (pojistné plnění), 

- oprava společné koupelny na budově A, 



SSEENNIIOORR  OOttrrookkoovviiccee,,  ppřřííssppěěvvkkoovváá  oorrggaanniizzaaccee  

ŠŠkkoollnníí  11229999,,  OOttrrookkoovviiccee,,  776655  0022  

Roční zpráva o hospodaření za rok 2007 Stránka 7 
 

- reorganizací v rámci budovy A – nová šatna pro údrţbáře, úprava stávajících kanceláří 

včetně elektronického zabezpečení, 

- úprava prostorů pro ergoterapii na obou budovách, 

- instalace bezpečnostních kamer na budově A, 

- byly zbudovány tři dvoulůţkové pokoje pro poskytování odlehčovacích sluţeb včetně 

elektronické signalizace (komunikace sestra-uţivatel) – investiční akce, 

- nová kolárna u budovy A – investiční akce. 

 

Jednalo se především o opravy a úpravy, které si vyţádala změna poskytovaných sluţeb a 

také stáří budov. Z důvodů počtů stíţností našich uţivatel na souţití s lidmi v blízkém okolí a 

opakovaným krádeţím byly provedeny i kroky k zajištění větší bezpečnosti v zařízení. 

 

     Vzhledem k opakovaným problémům vodo-topo na budově A, byl zpracován 

harmonogram rekonstrukce stupaček a bytových jader v obytných jednotkách. Pro rok 2008 

byl schválen RMO investiční záměr pro opravu 1 stupačky (cca 1.800.000,- Kč). Dále byl 

zpracován nový energetický audit a projektová dokumentace na zateplení domu a výměnu 

oken a balkonových dveří na budově A. Toto bychom rádi pouţili v případě vypsání 

vhodného dotačního titulu z EU nebo SR. 

 

 Sociální práce a poradenství 

    Sociální pracovnice v uplynulém období se kromě obvyklých pracovních povinností 

vyplývajících z jejich pracovní náplně zaměřovaly na informování uţivatelů našich sluţeb i 

ţadatelů o tyto sluţby o změnách soc. zákona  platného od 1. 1. 2007. K tomu patřilo také 

objasnění a individuální vysvětlování nového systému sluţeb a poskytování příspěvků na péči 

před sepsáním nových smluv o poskytovaných sluţbách – typu Chráněné bydlení a Domov 

pro seniory. Vzhledem k tomu, ţe se uţivatelům změnily podmínky, na které byli zvyklí v 

dosavadním penzionu pro seniory, byly pohovory psychicky i časově velmi náročné. 

Uzavřeny byly přesto téměř všechny smlouvy, k 31.12.2007 nebyly podepsány pouze 2 

smlouvy – uţivatelé mají stále Rozhodnutí o úhradě z r. 2006 /vyuţívají 3leté lhůty platnosti 

dle zákona/. 

 Obměna uţivatel v roce 2007 : 

 domov pro seniory ( nově přijatí – 8; úmrtí – 9; průměrný věk 78,3), 

 chráněné bydlení (nově přijatí – 2; odchod ze zařízení – 3; úmrtí – 4; průměrný věk 73,3), 

 odlehčovací služby (nástup – 11; ukončení pobytu – 10; úmrtí – 1; průměrný věk – 79), 

 pečovatelská služba (noví uţivatelé – 53; ukončení sluţby – 10; úmrtí – 25; průměrný věk 

– 76,5), 

 centrum denních služeb (noví uţivatelé – 3; ukončení sluţby – 3; úmrtí – 1; průměrný 

věk – 62,5). 

 

     Noví uţivatelé pobytových sluţeb jsou přijímáni dle kritérií naléhavosti /zdravot. stav, 

osamělost v bydlišti,  příspěvek na péči, apod./, o umístění rozhoduje komise SENIORu, 

jejímiţ členy jsou kromě pracovnic SENIORu také praktická lékařka a zástupci soc. a byt. 

odboru MěÚ Otrokovice. Vzhledem ke změnám v zákoně o soc. sluţbách jsou noví uţivatelé 

přijímáni na smlouvy reţimu Domova pro seniory. 

    Ţádosti o poskytnutí pečovatelské sluţby či sluţby v centru denních sluţeb jsme schopni 

vyřizovat okamţitě.     
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     Nárůst administrativy v oblasti sociálních sluţeb nás vede k zajištění vhodného softwaru 

pro zpracování sociální agendy (dosud je vše zpracováno a zaloţeno pouze v písemné 

podobě). Tento bychom chtěli začít pouţívat od roku 2008. Pro efektivní práci je nutné zajistit 

síťové propojení obou stávajících budov, kdy bude přístupná evidence všech uţivatelů i 

ţadatelů oběma sociálním pracovnicím, vrchní sestře (součástí SW je i zdravotní 

dokumentace a vykazování zdravotních výkonů), ekonomce (účtování o úhradách za pobyt, 

stravu a sluţby), účetní (evidence stravování), ředitelce. K sociálnímu modulu je dále moţno 

přikoupit modul společného stravování a skladového hospodářství (bude potřeba pro nový 

domov pro seniory), modul individuálního plánu (standardy kvality sociálních sluţeb).  

Stravování 

    Velkou část naší činnosti představuje organizování, objednávání a zajištění výdeje obědů 

pro uţivatele, seniory z Bahňáku a zaměstnance. Tuto agendu vykonává účetní. Mimo 

zpracování evidence stravování, má na starosti pokladnu a skladové hospodářství organizace. 

     S novými sluţbami nám přibyla povinnost nabízet a zajistit uţivatelům dle jejich 

poţadavků celodenní stravu (snídaně, svačiny, obědy, večeře – 365 dní v roce). V průběhu 

roku jsme měli dva dodavatele stravy (SaV Otrokovice, DOOT Hulín), v současné době nám 

jídlo zajišťuje pouze firma SaV Otrokovice. 

    Výdej stravy v roce 2007 : 

 uţivatelé pobytových sluţeb SENIORu – 1.652 snídaní, 600 svačin, 21.753 obědů, 

1.096 večeří, 

 výdejna stravy na SENIORu pro příchozí – 10.473 obědů, 

 uţivatelé pečovatelské sluţbu a centra denních sluţeb – 15.174 obědů,  

 výdejna stravy na DPS – 7.297 obědů, 

 zaměstnanci SENIORu – 7.720 obědů (z toho pečovatelská sluţba 1.635 porcí). 

 

     Objednávání se provádí kaţdý týden, výběrem ze tří jídel + jeden druh večeře. Naši 

uţivatelé platí předem měsíční zálohu, jejíţ výši si sami určí, a při platbě za bydlení 

v následujícím měsíci provedeme vyúčtování podle skutečně odebrané stravy. Příchozí senioři 

z Bahňáku si objednávají kaţdý týden a současně si kupují stravenky. Zaměstnanci si 

objednávají dle jídelníčku rovněţ týden dopředu, po ukončení měsíce platí za odebrané obědy 

bezhotovostně sráţkou ze mzdy a z osobního konta FKSP. Vedení celé agendy představuje i 

neustálý kontakt s dodavatelem a prakticky kaţdodenní upravování počtu odebraných porcí 

v závislosti jak se uţivatelé odhlašují, resp. přihlašují k odběru stravy /pobyty v nemocnici/.  

 Závěr 

    Hodnocení naší činnosti patří všem našim uţivatelům, jejich rodinným příslušníkům a 

samozřejmě zřizovateli. Můţeme snad říci, ţe práci vykonáváme s chutí, s velkým nasazením 

a snahou učinit ţivot našich uţivatelů, převáţně starých a nemocných, klidný a pohodový. 

Bez osobní zkušenosti z takového pracovního prostředí, těţko někdo pochopí, jak je tato práce 

náročná a odpovědná. Zaţíváme zde mnoho pěkných chvil, ale i mnoho stresujících a 

vypjatých okamţiků.  
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   Hlavním úkolem pro nás v následujících letech je: 

 zkvalitnit ubytovací podmínky v pavilonu A (zateplit budovu, přestavět bytová 

jádra včetně rozvodů vody a odpadů, vyměnit základní vybavení (kuchyňské linky, 

vestavěné skříně), vyměnit podlahoviny v bytech, vyměnit radiátory ÚT, vyměnit 

okna a balkónové dveře), 

 pracovat na standardech kvality sociálních služeb (povinnost ze zákona pro 

všechny poskytovatele – nutnost pro úspěšné absolvování inspekce poskytování 

sociálních sluţeb, prováděné Krajským úřadem), 

 uvést do provozu nový domov pro seniory (materiální, technické, finanční a 

personální zajištění provozu nového zařízení; sociální práce – stanovení podmínek pro 

přijetí, příjem ţádostí, sociální šetření u ţadatelů, příjem ţadatelů do zařízení; 

registrace nové sluţby u KÚ; zpracování ţádosti o provozní dotaci z MPSV na rok 

2009). 

     

 

V Otrokovicích dne 20.4.2007 

 

 

        Ing. Ivana Vardanová 

          ředitelka SENIORu 
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Něco málo obrázků z naší činnosti v roce 2007 
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2. Rekapitulace výnosů a nákladů celkem 

 

 

Komentář : 

Organizace hospodařila v roce 2007 s rozpočtem 24.080.000,- Kč. Finanční prostředky od 

zřizovatele byly čerpány podle potřeb organizace na krytí nutných provozních nákladů. 

Vzniklý hospodářský výsledek činí 1.136.836,- Kč. Výnosy z vlastní činnosti byly překročeny 

o částku 422.675,- Kč, plánovaný příspěvek od zřizovatele (včetně příspěvku na stravné) byl 

sníţen o 434.202,- Kč (do plánu rozpočtu – příspěvek zřizovatel – byla zahrnuta i plánovaná 

dotace z Úřadu práce – 540.000,- Kč). V listopadu 2007 chybně provedená rozpočtová změna 

– poţadováno sníţení poloţky 5169 (nákup stravy) o 25.000,- Kč, poloţka byla naopak 

zvýšena – rozdíl 50.000,- Kč. Dále je v rozpočtu nevyplacená dotace zřizovatele ve výši 

12.857,- Kč, pohledávka má být uspokojena při finančním vypořádání v roce 2008.   
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3. Rekapitulace čerpání dotace ze SR, KÚ a EÚ 

  

Komentář : 

V rámci rekapitulace čerpání provozní dotace Ministerstva práce a sociálních věcí pro rok 

2007 byly hrazeny z částky 3.767.000,- Kč částečně mzdy pracovníků SENIORu. Čerpání 

dotace bylo měsíčně sledováno v rámci rekapitulace po jednotlivých nákladových střediscích 

(sluţbách – domov pro seniory, odlehčovací sluţby, pečovatelská sluţba, centrum denních 

sluţeb; sluţba chráněné bydlení nebyla podpořena). Vše bylo v souladu se schváleným 

rozpočtem organizace a zřizovatele. 
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4. Rekapitulace čerpání příspěvku od zřizovatele 

 

Rekapitulace čerpání příspěvku od zřizovatele – za celou organizaci 
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Rekapitulace čerpání příspěvku od zřizovatele – služba Domov pro seniory 

 text  pol. rozpočet skutečnost
vyčerpáno 

sklady

zůstatek                 

k vrácení

příjmy za pobyt 0

příjmy od VZP 120 000 120 000 0

ostatní placené služby 4 355 000 4 016 517 -338 483

ostatní výnosy 0 2 039 2 039

výnosy vl. činnost celkem  4 475 000 4 138 556 -336 444

dotace zřizovatele pro PO 3 073 000 2 508 847 -564 153

dotace zřizovatele na stravné 193 000 193 001 1

dotace Úřad práce 0 320 027 320 027

dotace MPSV ČR 1 880 000 1 880 000 0

VÝNOSY CELKEM 9 621 000 9 040 431 -580 569

platy (5011) a ost.os.výd. správci (5021) 3 972 100 3 906 285 -65 815

sociální pojištění 1 058 000 1 037 712 -20 288

zdravotní pojištění 5032 360 900 357 828 -3 072

zákonné pojištění úrazu 5038 18 000 17 942 -58

ochranné pomůcky 5132 35 000 34 943 -57

prádlo 5134 220 000 204 014 -15 986

knihy, uč.pomůcky, tisk 5136 3 000 3 000 0

DHINM 5137 402 000 401 353 -647

nákup materiálu 5139 195 000 183 012 -11 988

studená voda 5151 150 000 147 984 -2 016

teplo 5152 750 000 321 925 -428 075

elektrická energie 5154 75 000 75 000 0

PHM 5156 15 000 14 868 -132

služby pošt 5161 5 000 5 000 0

služby telek.,radiokomun. 5162 45 000 42 273 -2 727

služby peněžních ústavů 5163 31 000 26 408 -4 592

školení 5167 35 000 34 219 -781

služby PC 5168 50 000 49 648 -352

ostatní služby 5169 1 277 000 1 275 142 -1 858

opravy a udržování 5171 622 000 602 949 -19 051

cestovné (5173) a pohoštění (5175) 10 000 6 755 -3 245

dary věcné 5194 0

roční odpisy majetku PO 292 000 292 000 0

zúčtování fondů 0

PROVOZNÍ NÁKLADY 9 621 000 9 040 260 0 -580 740

nevyčerpaná dotace  

hospodářský výsledek 0 171 0 171

investiční příspěvek 6351
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Rekapitulace čerpání příspěvku od zřizovatele – služba Odlehčovací služby 

 text  pol. rozpočet skutečnost
vyčerpáno 

sklady

zůstatek                 

k vrácení

příjmy za pobyt 0

příjmy od VZP 20 000 0 -20 000

ostatní placené služby 190 000 278 511 88 511

ostatní výnosy 0 0 0

výnosy vl. činnost celkem  210 000 278 511 68 511

dotace zřizovatele pro PO 1 014 000 1 014 000 0

dotace zřizovatele na stravné 9 000 0 -9 000

dotace Úřad práce 0 0 0

dotace MPSV ČR 400 000 400 000 0

VÝNOSY CELKEM 1 633 000 1 692 511 59 511

platy (5011) a ost.os.výd. správci (5021) 475 000 475 000 0

sociální pojištění 126 000 126 000 0

zdravotní pojištění 5032 43 000 43 000 0

zákonné pojištění úrazu 5038 2 000 1 290 -710

ochranné pomůcky 5132 4 000 3 987 -13

DHINM 5137 525 000 521 459 -3 541

nákup materiálu 5139 6 000 5 772 -228

studená voda 5151 5 000 5 000 0

teplo 5152 14 000 13 957 -43

elektrická energie 5154 5 000 5 000 0

PHM 5156 0 0 0

služby telek.,radiokomun. 5162 2 000 1 996 -4

školení 5167 10 000 8 639 -1 361

ostatní služby 5169 16 000 15 951 -49

opravy a udržování 5171 399 000 392 953 -6 047

cestovné (5173) a pohoštění (5175) 1 000 941 -59

dary věcné 5194 0

roční odpisy majetku PO 0

zúčtování fondů 0

PROVOZNÍ NÁKLADY 1 633 000 1 620 945 0 -12 055

nevyčerpaná dotace  

hospodářský výsledek 0 71 566 0 71 566

investiční příspěvek 6351
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Rekapitulace čerpání příspěvku od zřizovatele – služba Chráněné bydlení   

 text  pol. rozpočet skutečnost
vyčerpáno 

sklady

zůstatek                 

k vrácení

příjmy za pobyt 0

příjmy od VZP 150 000 86 232 -63 768

ostatní placené služby 4 505 000 5 126 653 621 653

ostatní výnosy 0 1 138 1 138

výnosy vl. činnost celkem  4 655 000 5 214 023 559 023

dotace zřizovatele pro PO 3 755 000 3 561 097 -193 903

dotace zřizovatele na stravné 206 000 193 505 -12 495

dotace Úřad práce 0 135 000 135 000

dotace MPSV ČR 0 0 0

VÝNOSY CELKEM 8 616 000 9 103 625 487 625

platy (5011) a ost.os.výd. správci (5021) 2 592 000 2 590 000 -2 000

sociální pojištění 680 000 672 500 -7 500

zdravotní pojištění 5032 225 000 225 000 0

zákonné pojištění úrazu 5038 13 000 11 884 -1 116

ochranné pomůcky 5132 35 000 27 325 -7 675

knihy, uč.pomůcky, tisk 5136 7 000 6 743 -257

DHINM 5137 250 000 247 948 -2 052

nákup materiálu 5139 149 000 147 220 -1 780

studená voda 5151 350 000 349 577 -423

teplo 5152 1 750 000 1 541 831 -208 169

elektrická energie 5154 175 000 166 457 -8 543

PHM 5156 15 000 10 839 -4 161

služby pošt 5161 4 000 4 000 0

služby telek.,radiokomun. 5162 70 000 69 994 -6

služby peněžních ústavů 5163 44 000 21 263 -22 737

školení 5167 35 000 28 684 -6 316

služby PC 5168 50 000 48 885 -1 115

ostatní služby 5169 713 000 634 484 -78 516

opravy a udržování 5171 786 000 766 096 -19 904

cestovné (5173) a pohoštění (5175) 1 000 788 -212

dary věcné 5194 0

roční odpisy majetku PO 672 000 672 000 0

zúčtování fondů 0

PROVOZNÍ NÁKLADY 8 616 000 8 243 518 0 -372 482

nevyčerpaná dotace  

hospodářský výsledek 0 860 107 0 860 107

investiční příspěvek 6351
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Rekapitulace čerpání příspěvku od zřizovatele – služba Pečovatelská služba 

 text  pol. rozpočet skutečnost
vyčerpáno 

sklady

zůstatek                 

k vrácení

příjmy od VZP 0 0 0

ostatní placené služby 1 150 000 1 277 055 127 055

ostatní výnosy 0 0 0

výnosy vl. činnost celkem  1 150 000 1 277 055 127 055

dotace zřizovatele pro PO 797 000 516 676 -280 324

dotace zřizovatele na stravné 403 000 326 183 -76 817

dotace Úřad práce 0 280 527 280 527

dotace MPSV ČR 1 137 000 1 137 000 0

VÝNOSY CELKEM 3 487 000 3 537 441 50 441

platy (5011) a ost.os.výd. správci (5021) 1 479 300 1 438 909 -40 391

sociální pojištění 342 900 342 900 0

zdravotní pojištění 5032 134 800 127 596 -7 204

zákonné pojištění úrazu 5038 6 000 3 373 -2 627

ochranné pomůcky 5132 7 000 6 933 -67

knihy, uč.pomůcky, tisk 5136 2 000 1 760 -240

DHINM 5137 50 000 45 239 -4 761

nákup materiálu 5139 28 000 22 325 -5 675

studená voda 5151 15 000 21 288 6 288

teplo 5152 100 000 34 407 -65 593

elektrická energie 5154 20 000 16 110 -3 890

PHM 5156 30 000 29 979 -21

služby pošt 5161 1 000 1 000 0

služby telek.,radiokomun. 5162 17 000 16 904 -96

služby peněžních ústavů 5163 30 000 29 945 -55

nájemné 5164 20 000 19 600 -400

školení 5167 15 000 9 646 -5 354

ostatní služby 5169 1 081 000 1 076 688 -4 312

opravy a udržování 5171 40 000 22 145 -17 855

cestovné (5173) a pohoštění (5175) 1 000 341 -659

dary věcné 5194 0

roční odpisy majetku PO 67 000 67 084 84

zúčtování fondů 0

PROVOZNÍ NÁKLADY 3 487 000 3 334 172 0 -152 828

nevyčerpaná dotace  

hospodářský výsledek 0 203 269 0 203 269

investiční příspěvek 6351
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Rekapitulace čerpání příspěvku od zřizovatele – služba Centrum denních služeb 

 text  pol. rozpočet skutečnost
vyčerpáno 

sklady

zůstatek                 

k vrácení

příjmy od VZP 0 0 0

ostatní placené služby 100 000 93 465 -6 535

ostatní výnosy 0 0 0

výnosy vl. činnost celkem  100 000 93 465 -6 535

dotace zřizovatele pro PO 251 000 251 000 0

dotace zřizovatele na stravné 22 000 0 -22 000

dotace Úřad práce 0

dotace MPSV ČR 350 000 350 000 0

VÝNOSY CELKEM 723 000 694 465 -28 535

platy  (5011) a ost.os.výd. správci (5021) 438 000 438 000 0

sociální pojištění 115 000 115 000 0

zdravotní pojištění 5032 41 000 41 000 0

zákonné pojištění úrazu 5038 0 2 577 2 577

ochranné pomůcky 5132 3 000 2 890 -110

DHINM 5137 5 000 21 -4 979

nákup materiálu 5139 7 000 5 969 -1 031

studená voda 5151 5 000 5 000 0

teplo 5152 30 000 11 750 -18 250

elektrická energie 5154 5 000 5 000 0

PHM 5156 10 000 9 999 -1

služby pošt 5161 2 000 2 000 0

služby telek.,radiokomun. 5162 5 000 4 903 -97

školení 5167 10 000 6 186 -3 814

ostatní služby 5169 47 000 42 448 -4 552

opravy a udržování 5171 0

cestovné (5173) a pohoštění (5175) 0

dary věcné 5194 0

roční odpisy majetku PO 0

zúčtování fondů 0

PROVOZNÍ NÁKLADY 723 000 692 743 0 -30 257

nevyčerpaná dotace  

hospodářský výsledek 0 1 722 0 1 722

investiční příspěvek 6351
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Komentář : 

Organizace hospodařila s plánovaným rozpočtem ve výši 24.080.000,- Kč. Příspěvek 

zřizovatele byl ve výši 8.587.173,- Kč (z toho 701.625,- Kč příspěvek na výdej stravy a 

735.554,- Kč příspěvek Úřadu práce Zlín na nově zřízená pracovní místa); provozní dotace 

MPSV činila 3.767.000,- Kč. Celkový příspěvek na provoz činil v roce 2007 částku 

13.055.798,- Kč. 

V oblasti příjmů byly překročeny příjmy za poskytované sluţby (ubytování, strava, péče), 

které vyplynuly z nových sazebníků. Tyto byly zpracovány v souladu s novým zákonem       

č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách a prováděcí vyhláškou č.505/2006, k 1.2.2007. Vlastní 

příjmy byly překročeny o 503.266,- Kč. Poskytovaná sociální péče je hrazena z příspěvku na 

péči (u příjemců tohoto příspěvku) nebo jako fakultativní sluţba pro uţivatele, kterým těmto 

příspěvek přiznán nebyl. Celková výše tohoto příspěvku za rok 2007 činila 1.300.968,- Kč. 

Příjmy od Všeobecné zdravotní pojišťovny byly niţší o 83.768,- Kč, coţ souviselo opět 

s novým zákonem a z něho vyplývajících povinností pro pobytová zařízení sociálních sluţeb 

(nová smlouva s VZP a dalšími zdravotními pojišťovnami). 

Úspora v nákladových poloţkách (energie, voda, teplo ) vznikla v důsledku mírné zimy a díky 

úpravám na budově A v roce 2006 ve výši 728.714,- Kč. Plánované náklady (spotřeba 

materiálu) byly niţší o 68.649,- Kč (úspora v poloţce prádla, ochranných pomůcek, 

zdravotnický materiál – objednávka rok 2007, dodáno a fakturováno leden 2008); poloţka 

DDHM – úspora – plánované vybavení pro vedoucí nového DS jiţ nebylo moţné koncem 

roku zcela realizovat. Úspora v poloţce oprav a údrţby – 62.857,- Kč – rozsáhlá oprava 

kanalizace byla jen velmi těţko přesně finančně odhadnutelná. Ostatní sluţby (nedočerpáno 

v poloţce sluţby peněţních ústavů a pojištění - nelze ovlivnit a předem přesně plánovat; 

z časových důvodů nebyly zcela realizovány plánované semináře a školení – především 

v oblasti zavádění standardů kvality; nákup obědů – plán nákupů především pro personál byl 

nadhodnocen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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5. Přehled o provedených změnách rozpočtu 

 

Komentář : 

 

R9 – květen 2007 – příspěvek na nová pracovní místa (ÚP) – 278.000,- Kč 

R11 – červen 2007 – odvod z HV roku 2006 – 1.168.000,- Kč 

R13 – červenec 2007 - příspěvek na nová pracovní místa (ÚP) – 92.000,- Kč 

R19 – říjen 2007 – vrácení mzdových prostředků zřizovateli – 1.257.000,- Kč 

R19 – říjen 2007 – sníţení poloţky osobní náklady o 200.000,- Kč 

R19 – říjen 2007 – vrácení prostředků na sociální pojištění zřizovateli – 364.000,- Kč 

R19 – říjen 2007 – vrácení prostředků na zdravotní pojištění zřizovateli – 97.000,- Kč 

R19 – říjen 2007 – sníţení poloţky potraviny o 210.000,- Kč 

R19 – říjen 2007 – zvýšení poloţky majetek o 255.000,- Kč 

R19 – říjen 2007 – zvýšení poloţky spotřeba materiálu o 40.000,- Kč 

R19 – říjen 2007 – sníţení poloţky PHM o 40.000,- Kč 

R19 – říjen 2007 – sníţení poloţky sluţby pošt o 7.000,- Kč 

R19 – říjen 2007 – zvýšení poloţky telekomunikační poplatky o 20.000,- Kč 

R19 – říjen 2007 – sníţení poloţky bankovní poplatky o 45.000,- Kč 

R19 – říjen 2007 – zvýšení poloţky ostatní sluţby o 107.000,- Kč 

R19 – říjen 2007 – zvýšení poloţky oprava údrţby o 200.000,- Kč 

R19 – říjen 2007 – sníţení poloţky cestovné o 20.000,- Kč 

R24 – prosinec 2007 – povýšení poloţky ostatní sluţby (v závislosti na zvýšeném příjmu za 

prodej stravy) o 300.000,- Kč – vznikla rozpočtová chyba – úprava o 350.000,- Kč 

R24 – prosinec 2007 – příspěvek na nová pracovní místa (zvýšená poloţka osobní náklady a 

odvody soc. a zdr. pojištění) o 179.000,- Kč, 

R24 – prosinec 2007 – povýšení poloţky odpisy majetku o 84.084,- Kč 

R24 – prosinec 2007 – nově zřízená poloţka prádlo – 220.000,- Kč 

R24 – prosinec 2007 – sníţení poloţky opravy a údrţba (pojistné plnění – větrná vichřice 

červen 2007) o 220.000,- Kč. 
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6.  Komentář k položkám rozpočtu, jejichž čerpání bylo výrazně 

překročeno : 
 

U ţádné poloţky rozpočtu nedošlo při jejím čerpání k výraznému překročení.  

 

 

7. Informace o provedených kontrolách hospodaření 

 

1) VZP – plánovaná -  kontrolované období 11/2003-04/2007, 

2) VZP – namátková – kontrola na zdravotním úseku na vykazované zdravotnické úkony dle 

zvláštní smlouvy, 

3) Pravidelně jsou čtvrtletně realizovány kontroly externí auditorky ing. Gity Štolfové. 
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8. Přehled o stavu majetku a závazků za rok 2007 

 

 

Komentář : 

Bylo odsouhlaseno dle inventárních seznamů k 31.12.2007. 



SSEENNIIOORR  OOttrrookkoovviiccee,,  ppřřííssppěěvvkkoovváá  oorrggaanniizzaaccee  

ŠŠkkoollnníí  11229999,,  OOttrrookkoovviiccee,,  776655  0022  

Roční zpráva o hospodaření za rok 2007 Stránka 24 
 

9. Hospodaření s fondy 

 

 

 

  

Komentář: 

1) Fond kulturních a sociálních potřeb : plán - 201.000,- Kč, plnění – 175.570,- Kč (87,35 %). Z důvodu niţšího čerpání mzdových 

prostředků (byla provedena rozpočtová změna u osobních nákladů – vráceny prostředky zřizovateli, toto nebylo zohledněno u FKPS). 

2) Fond odměn :  nebyl v roce 2007 tvořen. 

3) Fond rezervní : byl navýšen o 24.000,- Kč (finanční dary – viz. Darovací smlouvy), čerpání  - 99.508,06 Kč – na základě vyúčtování 

VZP za rok 2006 (neuznané jiţ proplacené zdravotní výkony – způsob účtování konzultován s ing. Štolfovou). 

4) Investiční fond : plán – 947.000,- Kč, technické zhodnocení budovy Školní 1299 (v roce 2006) – povýšení na částku 1.031.084,- Kč,  

skutečnost 1.225.456,50 Kč (navýšení o bezúplatné nabytí majetku od zřizovatele – fréza; bezúplatné nabytí majetku při převodu PS ze 

Zlína - ţehlící stroj – nebylo zúčtováno s investičním fondem, opraveno v roce 2007).   
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10.  Návrh na rozdělení hospodářského výsledku 

 

 

Komentář : 

Fond odměn není v organizaci vůbec tvořen. Neexistuje tedy ţádná rezerva pro případ, ţe by 

došlo ke zvýšení platových tarifů nebo byl povýšen počet pracovníků, čemuţ by neodpovídal 

plánovaný objem osobních nákladů.  

Rezervní fond je téměř vyčerpán, je třeba ho doplnit pro případné neplánované provozní 

náklady. 

Stejně tak investiční fond je minimální, není rezerva v případě nutných investičních 

neplánovaných nákladů (i pro případ bezúplatného převodu majetku). 

Zbytek hospodářského výsledku by bylo vhodné ponechat pro plánovanou a schválenou 

investiční akci (rekonstrukce bytových jader na budově A – Školní 1299) nebo v případě 

schválení navrhovaného zabezpečení budov + docházkový systém pro všechny tři budovy 

SENIORu (i nový DS). Dále pak pro vyrovnání pohledávky za zřizovatelem za rok 2007. 
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11.  Výkazy přikládané k daňovému přiznání a zpráva nezávislého 

auditora o ověření účetní závěrky 

 

 výkaz zisků a ztrát sestavený ke dni 31.12.2007 

 rozvaha sestavená ke dni 31.12.2007 

 příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 

 zpráva auditorky paní ing. Gity Štolfové  


