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1.  Úvodní informace 
1.1 Údaje o příspěvkové organizaci 

 
Zřizovatel: město Otrokovice  
 
Právní forma: příspěvková organizace 
 
IČO: 621 80 444 
 
Kontaktní údaje:   
1) SENIOR A – Školní 1299, Otrokovice  

vedení organizace – 576 771 677 (sekretariát) 
2) SENIOR B – K. Čapka 1615, Otrokovice 

domov pro seniory, odlehčovací služba – 576 771 675 (soc. pracovnice) 
3) SENIOR C – Tř. Spojenců 1840, Otrokovice 

domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, odlehčovací služba, denní 
stacionář – 576 771 671 (recepce) 

4) DPS Nivy – Nivy 283, Otrokovice 
pečovatelská služba – 576 771 680 (vedoucí PS) 

5) DPS Hlavní – Hlavní 1161, Otrokovice 
Pečovatelská služba – 576 771 681 (pečovatelky) 

 
Statutární zástupci: 
Ing. Ivana Vardanová – ředitelka organizace 
Alena Krejčířová – ekonomka – zástupce ředitelky 
 
 

1.2 Činnost organizace 
 

     Hlavní činností organizace je poskytování sociálních služeb na území města 
Otrokovice a v blízkém okolí. SENIOR zabezpečuje na úseku péče o uživatele 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 běžných 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 záležitostí. Služby se poskytují na základě písemné 
smlouvy mezi žadatelem o službu (uživatelem) a SENIORem (poskytovatelem) za 
úhradu podle schváleného sazebníku úhrad, který je v souladu s příslušnými právními 
předpisy (prováděcí vyhláška č.505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 
 
     Od roku 2007 (v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) 
poskytuje organizace na základě Rozhodnutí vydaného Krajským úřadem Zlínského 
kraje tyto pobytové, ambulantní a terénní sociální služby: 
 

 Pečovatelská služba (PS) – jedná se o terénní nebo ambulantní službu 
poskytovanou osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje 
pomoc jiné fyzické osoby. PS se poskytuje v domácnostech osob nebo v DPS Hlavní a 
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DPS Nivy. Denní kapacita služby je pro terén 130 uživatelů a 2 uživatelé pro středisko 
osobní hygieny. Během roku 2013 organizace přešla za pomocí čteček na elektronickou 
evidenci poskytovaných služeb v SW ORION. Do provozu bylo uvedeno nové vozidlo 
VW Transporter zakoupené koncem roku 2012. Je vybavené hydraulickou plošinou pro 
převoz vozíčkářů a tím byla rozšířena nabídka služeb PS. V září 2013 ukončila PS 
činnost ve výdejně stravy v DPS Nivy, nadále je zajišťována strava pouze uživatelům PS 
a z vlastní kuchyně na SENIORu C. 

 Odlehčovací služba (OS) – jedná se o pobytovou službu na přechodnou dobu 
(1týden – 3 měsíce) poskytovanou osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno 
v jejich přirozeném sociálním prostředí. Služba se poskytuje v zařízení sociálních služeb 
(SENIOR B – 4 lůžka; SENIOR C – 4 lůžka). 

 Domov pro seniory (DS) – jedná se o celoroční pobytovou službu, která je 
poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, jejichž situace 
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje v zařízení 
sociálních služeb (SENIOR B – kapacita 71 lůžek; SENIOR C – kapacita 66 lůžek). Na 
SENIORu B byla v polovině roku 2013 snížena kapacita o 1 lůžko ze 72 míst na 71 míst, 
byla vybudována nová centrální koupelna a místnost pro kadeřnictví, masáže a pedikúru 
v nevyužitých prostorách bývalých sklepů, dále byly provedeny stavební úpravy 
v prádelně včetně zakoupení průmyslové sušičky prádla a zpracována projektová 
dokumentace pro vybudování zahrady v blízkosti budovy a pro rekonstrukci bytových 
koupelen. Na SENIORu C z důvodu změny v poskytování sociálních služeb od ledna 
2014 došlo ve 4. čtvrtletí roku 2013 ke stavebním úpravám. Důvodem je snížení kapacity 
domova pro seniory o 12 míst a navýšení kapacity domova se zvláštním režimem o 12 
míst. Veškeré výše uvedené změny jsou v souladu s Komunitním plánem sociálních 
služeb na Otrokovicku na období 2013-2015, v souladu se Střednědobým plánem 
rozvoje sociálních služeb Krajského úřadu Zlínského kraje na období 2012-2014 a 
Akčním plánem rozvoje sociálních služeb na příslušný rok. V průběhu roku byla také celá 
budova SENIORu C postupně vymalována v souladu s provozním řádem a hygienickými 
požadavky.  

 Domov se zvláštním režimem (DZR) – jedná se o celoroční pobytovou službu 
poskytovanou seniorům, kteří mají snížené poznávací schopnosti, problémy s orientací 
(v čase, místě, osobě), vnímáním, pamětí (krátkodobou i dlouhodobou), vyjadřováním se, 
s častými změnami chování a nálad a se zvládáním běžných činností, kteří z těchto 
důvodů nemohou žít ve své vlastní domácnosti a potřebují trvale celodenní podporu, 
pomoc a dohled druhé osoby (tj. seniorům s prokázanou Alzheimerovou chorobou a 
stařeckou demencí). Služba se poskytuje v zařízení sociálních služeb (SENIOR C – 
kapacita 12 lůžek). Na konci roku 2013 jsme si požádali v souvislosti s rozšířením 
služby od 1.1.2014 Českou alzheimerovskou společnost o reaudit uděleného certifikátu 
„Vážka®“ (první certifikát jsme získali v roce 2012 – na 18 měsíců) a certifikát jsme 
obhájili s ještě větším počtem dosažených bodů. Certifikát „Vážka®“ je udělován 
vysoce kvalitním službám pečujícím o osoby s Alzheimerovou chorobou nebo 
jiným typem demence. Stavebními a organizačními změnami ve 2. polovině roku jsme 
připravili navýšení kapacity této služby od roku 2014 na 24 lůžek, a to transformací lůžek 
domova pro seniory. V obou domácnostech „Čtyřlístek“ a „Pampeliška“ byly nově 
zbudovány a vybaveny společenské místnosti a jídelny. 

 Denní stacionář (DSt) – nově poskytovaná služba od 1.1.2013; jedná se o 
ambulantní službu s kapacitou 5 míst a je určena osobám s prokázanou Alzheimerovou 
chorobou nebo jiným typem demence. Služba se poskytuje v přízemí budovy SENIOR C. 
Službu se nepodařilo rozběhnout podle původních předpokladů, potencionální uživatelé 
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nebo spíše jejich rodinní příslušníci upřednostňují trvalé umístění v pobytové službě před 
denním docházením do služby. Přestože jsme hluboko pod minimální doporučenou 
hodinovou sazbou z MPSV (90,- Kč), zdá se rodinám služba drahá (40,-Kč). 
 
Doplňková činnost organizace je pronájem nebytových prostor (kavárna, společenská 
místnosti, místnosti pro rehabilitaci na budově SENIOR C), hostinská činnost (prodej 
stravy cizím strávníkům). 
     V roce 2012 proběhla v SENIORu revize Všeobecné zdravotní pojišťovny na 
vykázané zdravotní výkony v letech 2011 a 1.Q 2012. Na základě šetření nám od 
počátku roku 2013 byly pozastaveny veškeré platby od VZP. Z těchto důvodů jsme se 
rozhodli řešit situaci s VZP právní cestou. Ve spolupráci s advokátní kanceláří jsme 
v listopadu 2013 absolvovali smírčí jednání s VZP. Výsledek pro nás byl velmi úspěšný, 
zpětně nám bylo uznáno cca 90% zamítnutých výkonů, zprávu o výsledku jsme obdrželi 
až 30.12.2013 a finanční vyrovnání proběhlo teprve v lednu 2014. Na doporučení 
auditora bylo zúčtováno do roku 2013, z čehož vznikl vysoký hospodářský výsledek. 
 
 

Ze života u nás 
(více na webových stránkách SENIORu ve fotogaleriích) 

 
    Zooterapie v našich zařízeních              Jedna z mnoha kulturních akcí - hody 
 

         
 
 
      Mezigenerační spolupráce                                     Společné výlety 
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1.3 Hospodaření a majetek organizace 
 

1.3.1 Provozní příspěvek zřizovatele v roce 2013 pro jednotlivé sociální 
služby  

    (organizace má schválený vyrovnaný rozpočet) 
 

- Domov pro seniory B -  3.292.000,- Kč, tj. 17% z celkových příjmů (18.867.905,- 
Kč), 

- Domov pro seniory C -  2.526.000,- Kč, tj. 11% z celkových příjmů (22.101.422,- 
Kč), 

- Domov se zvlášt. režimem – 763.000,- Kč, tj. 16% z celkových příjmů (4.787.300,- 
Kč), 

- Odlehčovací služba B -  940.000,- Kč, tj. 52% z celkových příjmů (1.800.970,- Kč), 
- Odlehčovací služba C -  1.135.000,- Kč, tj. 54% z celkových příjmů (2.095.250,- 

Kč), 
- Denní stacionář -  113.000,- Kč, tj. 22% z celkových příjmů (507.642,- Kč), 
- Pečovatelská služba -  654.000,- Kč, tj. 23% z celkových příjmů (2.850.985,- Kč). 
 

Celkový příspěvek zřizovatele v roce 2013 pro organizaci SENIOR Otrokovice, 
p.o., činil částku 9.423.000,- Kč, tj. 18% z celkových příjmů organizace 
(53.011.476,- Kč). Z této částky činí 3.035.541,- Kč výše odpisů majetku. 

 
1.3.2 Neinvestiční dotace MPSV ČR pro rok 2013 v rámci programu Podpora 

sociálních služeb s regionální/místní působností – Zlínský kraj 
 

      Na základě podané žádosti obdržela naše organizace tyto finanční prostředky: 
- DS B (žádost 4.000.000,- Kč, skutečnost 3.123.000,- Kč, tj. 16,5% z celk. příjmů), 
- DS C (žádost 4.000.000,- Kč, skutečnost 3.009.000,- Kč, tj. 13,5% z celk. příjmů), 
- DZR C (žádost 1.000.000,- Kč, skutečnost 775.000,- Kč, tj. 16% z celk. příjmů), 
- OS B (žádost 500.000,- Kč, skutečnost 385.000,- Kč, tj. 21% z celkových příjmů), 
- OS C (žádost 600.000,- Kč, skutečnost 385.000,- Kč, tj. 18% z celkových příjmů), 
- DSt C (žádost 400.000,- Kč, skutečnost 308.000,- Kč, tj. 61% z celkových příjmů), 
- PS (žádost 708.000,- Kč, skutečnost 708.000,- Kč, tj. 25% z celkových příjmů). 

 
Celkový příspěvek MPSV v roce 2013 pro organizaci SENIOR Otrokovice, p.o., 
činil částku 8.693.000,- Kč, tj. 16% z celkových příjmů organizace (53.011.475,- 
Kč). Finanční prostředky byly použity na krytí osobních nákladů. 

  
1.3.3 Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2013 – 

projekt „Domov se zvláštním režimem“ – SENIOR C 
 

     Domov se zvláštním režimem (dále jen DZR) je jednou ze sedmi sociálních 
služeb, které příspěvková organizace SENIOR Otrokovice poskytovala. Jde o 
pobytovou službu určenou seniorům (starším 65-ti let) se sníženými poznávacími 
schopnostmi, s problémy s orientací (v čase, místě, osobě), vnímáním, pamětí 
(krátkodobou i dlouhodobou), vyjadřováním se, s častými změnami chování a 
nálad a se zvládáním běžných činností, kteří z těchto důvodů nemohou žít ve své 
vlastní domácnosti a potřebují trvale celodenní podporu, pomoc a dohled 
druhé osoby (tj. seniorům s prokázanou Alzheimerovou chorobou a jinými typy 
demencí). 
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     Služba je poskytována v bezbariérovém čtyřpodlažním cihlovém domě na tř. 
Spojenců 1840, Otrokovice a má kapacitu 12 lůžek – domácnost Čtyřlístek 
SENIOR. V budově jsou poskytovány čtyři sociální služby: Domov pro seniory, 
Domov se zvláštním režimem, Odlehčovací služby a Denní stacionář. Služba 
Domov se zvláštním režimem je poskytována ve 2 jednolůžkových a 5 
dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením. Pokoje jsou standardně vybaveny 
nábytkem a u každého pokoje je sociální zařízení s umyvadlem, sprchovým 
koutem včetně WC. Součástí pokoje je signalizační zařízení. V přízemí budovy se 
nachází prostory kavárny, kterou provozuje občanské sdružení Naděje Otrokovice 
v rámci služby sociálně terapeutická dílna a tím zpříjemňuje život uživatelům 
zařízení. Základní služby jsou zajišťovány v nepřetržitém provozu, ošetřovatelská 
a zdravotní péče je celodenně zajištěna vlastními zaměstnanci.  
     Základní poskytované činnosti jsou: ubytování; celodenní strava; pomoc při 
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu; pomoc při osobní hygieně nebo 
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu; ošetřovatelská a základní rehabilitační 
péče, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; sociálně 
terapeutické činnosti; pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí uživatelů; aktivizační činnosti - kvalitní 
individuální a skupinové programy s použitím animačních prvků jsou směřovány 
ke zlepšení fyzického i psychického stavu uživatelů, vzhledem k vysoce 
specifickým potřebám cílové skupiny uplatňujeme v péči o ně individuální přístup a 
zásady typické pro práci s těmito osobami. Dále mohou uživatelé využívat: 
kadeřnictví, pedikúru, mají možnost využití telefonu a vlastního televizoru, 
signalizačního zařízení, nákupy s donáškou na pokoj, možnost nakoupit si drobné 
zboží přímo v domově, kavárničku, knihovnu, kapli. 
    Na základě smlouvy uzavřené mezi SENIORem Otrokovice a Zlínským 
krajem o poskytnutí účelové neinvestiční dotace jsme obdrželi částku ve výši 
95.000,- Kč. Z účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 
2013 byly finanční prostředky použity pro částečnou úhradu mzdových prostředků 
pracovníků DZR. Na realizaci projektu DZR v roce 2013 se finančně kromě ZK 
podílel zřizovatel město Otrokovice a MPSV ČR. 

 
1.3.4 Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2013 – 

projekt „Domov pro seniory“ – SENIOR C 
 

     Domov pro seniory (dále jen DS C) je jednou ze sedmi sociálních služeb, 
které příspěvková organizace SENIOR Otrokovice poskytovala. Jde o pobytovou 
službu určenou seniorům (starším 65-ti let) se ztrátou soběstačnosti, případně se 
závažnými změnami zdravotního stavu, kteří z těchto důvodů nemohou žít ve své 
vlastní domácnosti a  potřebují  celodenní  podporu a pomoc druhé osoby. 
     Služba je poskytována v bezbariérovém čtyřpodlažním cihlovém domě na tř. 
Spojenců 1840, Otrokovice a má kapacitu 66 lůžek. V budově jsou poskytovány 
čtyři sociální služby: domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, 
odlehčovací služby a denní stacionář. Služba Domov pro seniory je poskytována v 
jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením. Pokoje jsou 
standardně vybaveny nábytkem a u každého pokoje je sociální zařízení 
s umyvadlem, sprchovým koutem včetně WC. Součástí pokoje je signalizační 
zařízení. V přízemí budovy se nachází prostory kavárny, kterou provozuje 
občanské sdružení Naděje Otrokovice v rámci služby sociálně terapeutická dílna a 
tím zpříjemňuje život uživatelům zařízení. Základní služby jsou zajišťovány v 
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nepřetržitém provozu, ošetřovatelská a zdravotní péče je celodenně zajištěna 
vlastními zaměstnanci.  
     Základní poskytované činnosti jsou: ubytování; celodenní strava; pomoc při 
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu; pomoc při osobní hygieně nebo 
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu; ošetřovatelská a základní rehabilitační 
péče, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; sociálně 
terapeutické činnosti; pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí uživatelů; aktivizační činnosti - kvalitní 
individuální a skupinové programy jsou směřovány ke zlepšení fyzického i 
psychického stavu uživatelů. Dále mohou uživatelé využívat: kadeřnictví, 
pedikúru, mají možnost využití telefonu a vlastního televizoru, signalizačního 
zařízení, nákupy s donáškou na pokoj, možnost nakoupit si drobné zboží přímo 
v domově, kavárničku, knihovnu, kapli. 
      Na základě smlouvy uzavřené mezi SENIORem Otrokovice a Zlínským 
krajem o poskytnutí účelové neinvestiční dotace jsme obdrželi částku ve výši 
471.000,- Kč. Z účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 
2013 byly finanční prostředky použity pro částečnou úhradu mzdových prostředků 
pracovníků DS C. Na realizaci projektu DS C v roce 2013 se finančně kromě ZK 
podílel zřizovatel město Otrokovice a MPSV ČR. 

 
1.3.5   Účelová neinvestiční dotace obcí v rámci KPSSL – participace 
 
V rámci zpracovaného systému participace obcí na financování sociálních služeb 
na Otrokovicku jsme na základě žádostí obdrželi tyto neinvestiční dotace: 

 Tlumačov – 8.000,- Kč – pečovatelská služba SENIOR Otrokovice; 

 Nová Dědina – 2.000,- Kč - pečovatelská služba SENIOR Otrokovice; 

 statutární město Zlín – 20.000,- Kč – odlehčovací služba SENIOR B; 

 statutární město Zlín – 25.000,- Kč – odlehčovací služba SENIOR C. 
 

Finanční prostředky získané z těchto dotací pro rok 2013 byly použity pro 
částečnou úhradu mzdových prostředků zaměstnanců SENIORu Otrokovice. Na 
financování uvedených služeb se v roce 2013 se podílel také zřizovatel město 
Otrokovice a MPSV ČR. 
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1.4 Počet uživatelů a zaměstnanců 
1.4.1 Uživatelé 

1.4.1.1 Pobytové služby 
(domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, odlehčovací služba) 

 
K 31.12.2013 byl celkový počet uživatelů pobytových služeb 154: 

  30 mužů (budova B - 12, budova C - 18), 

  124 žen (budova B – 62, budova C – 62). 

  počet uživatelů (budova B – 74, budova C – 80). 
 
Průměrný věk žen 84,3 let, průměrný věk mužů 78,4 let, průměrný věk uživatelů 83,2 let. 
Průměrný věk uživatelů dle jednotlivých budov: 

 ženy (budova B – 83,3; budova C – 85,3), 

 muži (budova B – 76,8; budova C – 79,5), 

 průměrný věk uživatelů (budova B – 82,2; budova C – 84). 
 
Počet uživatelů k 31.12.2013 dle poskytovaných služeb: 

 domov pro seniory (ženy – 108; muži – 28; celkem – 136), 

 domov se zvláštním režimem (ženy – 12; muži – 0; celkem – 12), 

 odlehčovací služba C (ženy – 4; muži – 2; celkem – 6). 
 
Přehled nástupů a odchodů v roce 2013: 

 v roce 2013 nastoupilo celkem 101 uživatelů (z toho 51 – odlehčovací služba; 46 – 
domovy pro seniory; 4 – domov se zvl. režimem);  

 v roce 2013 ukončilo pobyt celkem 111 uživatelů (úmrtí – 53, zpět do péče rodiny – 
24, přechod na jinou službu SENIORu – 29, přechod do jiného zařízení - 5). 

 
Skladba uživatelů dle stupně příspěvku na péči (PnP) za všechny pobytové služby:  

 I.stupeň PnP – 23 uživatelů (15%), 

 II.stupeň PnP – 31 uživatelů (20%), 

 III. stupeň PnP – 34 uživatelů (22%), 

 IV. stupeň PnP – 41 uživatelů (27%), 

 bez PnP – 25 uživatelů (16%, včetně 6.-ti uživatelů odlehčovací služby, kde PnP 
nezjišťujeme). 
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Skladba uživatelů dle stupně PnP a dle poskytovaných služeb: 

 domov pro seniory (I.st. – 23, II.st. – 31, III. st.– 31, IV. st. – 33, bez PnP – 19), 

 domov se zvláštním režimem (I.st. – 1, II.st. – 0, III. st.– 3, IV. st. – 8, bez PnP – 0), 

 odlehčovací služba (I.st. – 0, II.st. – 0, III. st.– 0, IV. st. – 0, bez PnP – 6) - 
nezjišťujeme. 

 
Skladba uživatelů dle stupně PnP a dle budovy: 

 budova B (I.st. – 15, II.st. – 20, III. st.– 14, IV. st. – 6, bez PnP – 19), 

 budova C (I.st. – 8, II.st. – 11, III. st.– 20, IV. st. – 35, bez PnP – 6). 
 
Obložnost lůžek na jednotlivých budovách v roce 2013 činila: 

 budova B – 96,81% (celková kapacita 75), 

 budova C – 99,77% (celková kapacita 82).  
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v letech 2010 - 2013

 

I.stupeň II. stupeň III. stupeň IV.stupeň bez PnP

2010 4 23 26 23 3

2011 3 21 19 32 7

2012 4 16 22 32 6

2013 8 11 20 35 10

0

5

10

15

20

25

30

35

40

P
o

če
t 

u
ži

va
te

lů

Skladba uživatelů SENIORu C dle příspěvku na péči

v letech 2010 - 2013
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1.4.1.2  Ambulantní a terénní služby 
(denní stacionář – DSt, pečovatelská služba – PS) 

 

K 31.12.2013 byli 4 uživatelů ambulantní služby (DSt), z toho 1 muž a 3 ženy.  
Průměrný věk uživatelů byl 77,8 let. Služba je určena osobám s Alzheimerovou 
chorobou. 
 
Přehled o nástupech a odchodech v roce 2013 : 

 noví uživatelé – 8, 

 ukončení služby – 4 uživatelé zůstali pouze v péči rodiny. 
 
K 31.12.2013 bylo 92 uživatelů terénní a ambulantní služby (PS), z toho 26 mužů a 66 
žen. Průměrný věk uživatelů byl 75,9 let. 
Přehled o nástupech a odchodech v roce 2013 : 

 noví uživatelé – 49, 

 ukončení služby – 51, z toho 43 do péče rodiny nebo umístění do pobytových 
zařízení + 8 úmrtí. 

 
Přehled o poskytovaných službách PS: 
1. rozvoz stravy (9.400 ks) – celkem využívalo 78 uživatelů, z toho 28 uživatelů 

odebíralo pouze obědy bez následných služeb, k 30.9.2013 byl výdej obědů osobám 
nevyužívajícím další úkony PS ukončen; bylo rozvezeno 138 porcí obědů bez úhrady 
(1 uživatelka zařazena v táboře nucených prací). 

2. praní prádla (1.657 kg, tj. 1.657 hod.) – celkem využilo 49 uživatelů, z toho 1 
uživatelce poskytována služba zdarma 32 kg prádla – 32 hod.). 

3. základní úkony péče (celkem 5.385 hod.) využilo v průběhu roku 143 uživatelů, 
z toho: 

 nákupy a pochůzky – 450 hod. využilo 33 uživatelů, z toho 1 uživatelka bez úhrady 
– 0,5 hod.; 

 zajištění hygieny – ranní a večerní hygiena byla pravidelně prováděna u 24 
uživatelů (636 hod., 1 uživatelka bez úhrady) + celková koupel v domácnosti byla 
prováděná u 23 uživatelů (282 hod.) + celková koupel v SOH byla prováděna u 22 
uživatelů (368 hod.); 

 pomoc při oblékání – využívalo 11 uživatelů (147 hod.); 

 pomoc při přesunech na vozík, lůžko, WC – využívalo 11 uživatelů (126 hod.); 

 pomoc při přípravě a podání stravy – využívalo 35 uživatelů (1.598 hod), z toho 1 
uživatelka využívala službu bez úhrady – 105 hod.; 

 úklidy – využívalo 72 uživatelů (1.559 hod), z toho 1 uživatelka měla službu bez 
úhrady – 43 hod.; 

 doprovody k lékaři, na úřady… – využívalo 41 uživatelů (219 hod.). 
4. fakultativní služby (celkem 223 hod.)  

 pedikúra – 157 x (157 hod. – využívá 33 uživatelů); 

 doprava do SOH, k lékaři, za nákupy – 450 jízd, využilo 25 uživatelů; 

 dohled – 60 hod. využívalo 8 uživatelů, 

 zástřih vlasů – 6 hod. využili 3 uživatelé, 

 kopírování jídelníčku – využilo v průběhu roku 27 uživatelů (668 stran á 2,- Kč). 
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Praní prádla
(kg)

Nákupy,
pochůzky

(hod)

Zajištění
hygieny (hod)

Pomoc při
oblékání a
přesunech

(hod)

Pomoc při
zajištění a

podání stravy
(hod)

Úklidy (hod)
Doprovody

(hod)

2010 642 458 929,5 565 291,5 956,2 69

2011 741 406 1125 632 744 851,5 78,5

2012 1476 483,5 1505 603,5 1459 1177 58

2013 1657 450 1286 273 1598 1559 219
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Přehled o základních službách poskytovaných               
Pečovatelskou službou  v letech 2010 - 2013
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1.4.2 Zaměstnanci 
 

K 1.1.2013 byl počet zaměstnanců v organizaci 131, k 31.12.2013 byl počet 141, z toho 
11 mužů a 130 žen. Nárůst pracovníků úzce souvisí jednak se skladbou uživatelů, 
především se změnou jejich zdravotního stavu, a tím s postupnou nebo úplnou ztrátou 
jejich soběstačnosti a sebeobsluhy (viz. bod 1.4.1.1 – skladba uživatelů dle PnP a dle 
poskytované služby nebo dle budovy), dále pak s nástupem několika pracovnic na 
mateřskou dovolenou a větším počtem dlouhodobých pracovních neschopností, které 
musíme řešit zástupem. Většina těchto míst byla řešena uchazeči o zaměstnání z ÚP, 
tzn. že se jednalo o dotovaná pracovní místa.  
 
Přehled o nových a ukončených pracovních poměrech: 

 nové pracovní poměry – 36 (z toho v průběhu roku 2013 uzavřeno 9 pracovních 
smluv přes Úřad práce ve Zlíně), 

 ukončené pracovní poměry – 23. 
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Některé práce byly v průběhu roku řešeny dohodami o provedení práce (výpomoc 
v kuchyni a na údržbě při rozvozu stravy, externí nutriční terapeut). 
 
Přehled o zaměstnancích dle pracovního zařazení: 

 THP – 11 (11 úvazků – v prosinci nově přijatý provozní technik – stávající odchází 
do starobního důchodu, opět se počet THP sníží na předchozích 10); 

 údržba – 3 (údržba a správa prostor ve 3 budovách, včetně drobných oprav 
v zázemí pečovatelské služby na DPS Hlavní a DPS Nivy; dále zajišťují 7 dní 
v týdnu rozvoz stravy pro uživatele a zaměstnance) - (3 úvazky – beze změny), 

 kuchyňský provoz – 16 (celodenní strava pro uživatele pobytových služeb a 
všechny zaměstnance organizace, ve dny volna a svátky i obědy pro uživatele 
pečovatelské služby) - (16 úvazků – zvýšení oproti loňskému roku o 3 úvazky – 
v kuchyni na budově „C“ 2 dlouh. prac. neschopnosti; ve výdejně stravy na budově 
B změna v rozvrhu směn, tzn. nutnost navýšení pracovníků), 

 sociální pracovnice – 7 (z toho metodik na 0,5 úvazku, 1 SP úvazek 5 hod) (6,1 
úvazku – nárůst o 1 úvazek – jde o místo z ÚP, prac. poměr bude v červnu 2014 
ukončen), 

 pracovníci v sociálních službách – 68 (včetně 2 vedoucích PSS) (66,65 úvazku – 
nárůst o 1,5 úvazku – rozšíření kapacity zvláštního režimu), 

 všeobecné sestry – 15 (budova SENIOR B – 4 SZP + 1 zdravotnický asistent + 1 
vedoucí sestra; budova SENIOR C – 7 SZP + 1 vedoucí sestra, 1 nutriční 
terapeut) (15 úvazků), 

 úklid a prádelna – 18 (18 úvazků – nárůst o 1 úvazek – prádelna B); 

 bezpečnostní pracovníci (vrátní – recepce „C“) – 3 (1,5 úvazku). 
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2. Rozbor hospodaření 
2.1. Hlavní činnost organizace 

2.1.1 Náklady a výnosy celkem (tabulka) 

 
Text Rozpočet Skutečnost

výnosy státní dotace + dotace z EU 8 693 000           8 693 000           

výnosy dotace Zlínský kraj 566 000              566 000              

výnosy z příspěvku od zřizovatele 9 423 000           9 423 000           

výnosy dotace okolní obce a města 55 000                55 000                

Úřad práce Zlín 823 000              822 979              

vlastní činnost 32 151 000         33 247 268         

hospodářská činnost 206 000              204 228              

VÝNOSY ORGANIZACE CELKEM 51 917 000        53 011 475        

náklady státní dotace + dotace z EU 8 693 000           8 693 000           

náklady - dotace Zlínský kraj 566 000              566 000              

náklady proti příspěvku od zřizovatele 9 423 000           9 423 000           

náklady dotace okolní obce a města 55 000                55 000                

náklady hospodářská činnost 32 000                31 302                

vlastní činnost 32 325 000         32 292 264         

náklady - Úřad práce Zlín 823 000              822 979              

NÁKLADY ORGANIZACE CELKEM 51 917 000        51 883 545        

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -                         1 127 930          

investiční příspěvek - tvorba 3 029 267 2 000 129

investiční příspěvek - čerpání 3 589 267 588 585

 
 

 
Komentář: 
Organizace v roce 2013 hospodařila s výše uvedeným rozpočtem. Finanční prostředky 
od zřizovatele byly čerpány podle potřeb organizace na krytí nutných provozních 
nákladů.  
Investiční příspěvek použit (viz. bod 2.6, čl. 2.6.2). V průběhu roku 2013 doplněn FRIM 
se souhlasem zřizovatele o 2.000.129,- Kč, částka 1.035.412,- plánovaná k naplnění 
FRIM byla převedena zřizovateli k úhradě rekonstrukce koupelny na budově B. 
Nedočerpaný investiční příspěvek bude průběžně čerpán v následujících letech dle 
schváleného investičního plánu. 
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2.1.2 Čerpání státní dotace ze SR, z KÚ a EU (tabulka) 

Text Rozpočet Skutečnost 

dotace ze SR 8 693 000             8 693 000             

dotace Zlínský kraj 566 000                566 000                

dotace ÚP 823 000                822 979                

ostatní dotace  (okolní obce) 55 000                  55 000                  

VÝNOSY CELKEM 10 137 000           10 136 979           

platy 10 081 000           10 081 064           

OON 56 000                  55 915                  

ONIV CELKEM

z toho:      

sociální pojištění 41 000                  41 114                  

zdravotní pojištění 15 000                  14 801                  

tvorba FKSP

pojištění Kooperativa

učebnice

učební pomůcky

učební pomůcky 1. třída

učební pomůcky IŽ

ochranné pomůcky

cestovné

DVPP

plavecký výcvik

UZ 33245

ostatní náklady 

NÁKLADY CELKEM 10 137 000           10 136 979           

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -                            -                            

investiční příspěvek   

Komentář: 
Přijaté dotace a jejich čerpání jsou popsány v bodě 1.3 (1.3.1 – 1.3.5). 
Čerpání dotací bylo měsíčně sledováno v rámci rekapitulace po jednotlivých nákladových 
střediscích (službách). Vše v souladu se schváleným rozpočtem organizace a 
zřizovatele, a v souladu s podmínkami dotačních řízení. 
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2.1.3 Hospodaření organizace (tabulka) – za celou organizaci 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 text  pol. rozpočet skutečnost
vyčerpáno 

sklady
zůstatek                 

příjmy za soc.sl. pobytové včetně PnP 29 475 000 29 464 004 -10 996

příjmy za soc.sl. terénní a ambulantní 1 511 000 1 510 002 -998

zúčtování fondů 216 000 214 534 -1 466

příjmy od VZP 560 000 1 671 991 1 111 991

ostatní příjmy 389 000 386 737 -2 263

výnosy hospodářská činnost 206 000 204 228 -1 772

výnosy vl. činnost celkem  32 357 000 33 451 496 1 094 496

dotace zřizovatele pro PO 9 423 000 9 423 000 0

dotace MPSV 8 693 000 8 693 000 0

dotace okolní města a obce 55 000 55 000 0

dotace Zlínský kraj 566 000 566 000 0

dotace ÚP Zlín 823 000 822 979 -21

VÝNOSY CELKEM 51 917 000 53 011 475 1 094 475

platy  (5011) a ost.os.výd. správci (5021) 26 075 000 26 077 020 2 020

sociální pojištění 5031 6 367 000 6 366 873 -127

zdravotní pojištění 5032 2 293 000 2 292 800 -200

zákonné pojištění úrazu 5038 106 000 104 861 -1 139

potrav iny-hospodářská činnost 5131 32 000 31 302 -698

potrav iny 5131 4 516 000 4 515 057 -943

knihy, uč.pomůcky, tisk 5136 8 000 7 675 -325

DHINM 5137 689 000 688 691 -309

nákup materiálu 5139 1 300 000 1 293 406 -6 594

studená voda 5151 685 000 683 307 -1 693

teplo 5152 1 879 000 1 877 863 -1 137

elektrická energie 5154 2 289 000 2 288 205 -795

PHM 5156 84 000 82 198 -1 802

služby pošt 5161 10 000 9 668 -332

služby telek.,radiokomun. 5162 192 000 188 594 -3 406

služby peněžních ústavů 5163 41 000 41 682 682

pronájem 5164 143 000 142 140 -860

školení 5167 186 000 183 845 -2 155

ostatní služby 5169 1 149 000 1 143 864 -5 136

opravy a udržování 5171 816 000 814 562 -1 438

cestovné (5173) a reprefond (5175) 16 000 14 391 -1 609

jiné pokuty a penále 0 0 0

tvorba a zúčtování rezerv 0 0 0

roční odpisy majetku PO 3 041 000 3 035 541 -5 459

zúčtování fondů 0

PROVOZNÍ NÁKLADY 51 917 000 51 883 545 0 -33 455

nevyčerpaná dotace  

hospodářský výsledek 0 1 127 930
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Komentář: 
 
VÝNOSY 
     Organizace hospodařila s plánovaným rozpočtem ve výši 51.917.000,- Kč. Příspěvek 
zřizovatele byl ve výši 9.423.000,- Kč (účet 6720500); neinvestiční dotace MPSV činila 
8.693.000,- Kč (účet 6710331); účelová neinvestiční dotace Zlínského kraje činila 
566.000,- Kč (účet 6710333), dotace ÚP Zlín 822.979,- Kč (účet 6710332) a účelová 
neinvestiční dotace okolních obcí a měst (statutární město Zlín, Tlumačov, Nová Dědina) 
činila 55.000,- Kč (účet 6720335). Celkový příspěvek na provoz byl ve výši 
19.559.979,- Kč (tj. 37% z celkových příjmů).  
     Vlastní tržby za služby byly plánovány pro rok 2013 ve výši 32.151.000,- Kč, skutečně 
jsme vybrali za poskytnuté služby částku 33.247.268,- Kč (účty 6020001-6020007). 
Vlastní tržby se na celkových příjmech podílejí z 63%. 
     Další příjmy organizace tvoří příjmy z vedlejší hospodářské činnosti (stravování, 
pronájmy – 204.228,- Kč – účty 6020011, 6020012, 6020014, 6030001), zúčtování fondu 
darů (214.534,- Kč – účet 6480100) a jiné příjmy (376.737,- Kč – účty 6020009, 
6020013, 6490100, 6620100). 
     Hospodářský výsledek byl ovlivněn našim sporem s VZP ČR, kdy došlo k narovnání 
finančních vztahů za 2 roky zpět na začátku roku 2014 a na doporučení auditora bylo vše 
zúčtováno do roku 2013 (viz. podrobněji str. 6) 
 
NÁKLADY 
     Oproti předchozímu roku jsou náklady o 3% vyšší, což bylo způsobeno především 
čerpáním vytvoření rezervy v roce 2011, zvýšenými náklady na energie, opravy a osobní 
náklady (tyto kryté z finančních prostředků ÚP). Osobní náklady zvýšeny i z důvodu 
vzniku nové služby od 1.1.2013 – denní stacionář, a rozšířením domova se zvláštním 
režimem. Nelze opomenout i zvýšení nákladů v souvislosti s pořízením nového vozidla 
pro převoz vozíčkářů (vyšší odpisy, náklady na pojištění a spotřebu PHM). 
     Největší nákladové položky rozpočtu organizace tvoří: 
- veškeré osobní náklady ve výši 34.841.554,- Kč (včetně tvorby FKSP, zdravotní 

preventivní péče, dočasné pracovní neschopnosti), tj. 67%; 
- spotřeba energií (el. energie, voda, teplo) ve výši 4.849.375,- Kč, tj. 9%, 
- odpisy majetku ve výši 3.035.541,- Kč, tj. 6% (z toho 2.182.004,- Kč odpisy budov), 
- nákup potravin ve výši 4.546.359,- Kč, tj. 9% (stravují se uživatelé služeb – 

pobytových i terénních, zaměstnanci, pracovníci Café Naděje, spolupracující lékaři, 
popř. cizí strávníci). 
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Hospodaření dle střediska – domov pro seniory B (0450) 
 

 text  pol. rozpočet skutečnost
vyčerpáno 

sklady
zůstatek                 

příjmy za pobytové služby 11 552 000 11 550 927 -1 073

příjmy od VZP 0 429 144 429 144

zúčtování fondů 46 000 45 687 -313

ostatní příjmy 164 000 163 400 -600

výnosy hospodářská činnost 0 0 0

výnosy vl. činnost celkem  11 762 000 12 189 158 427 158

dotace zřizovatele pro PO 3 292 000 3 292 000 0

dotace MPSV 3 123 000 3 123 000 0

dotace okolní obce a města 0 0 0

dotace Zlínský kraj 0 0 0

dotace ÚP 279 000 278 747 -253

VÝNOSY CELKEM 18 456 000 18 882 905 426 905

platy (5011) a ost.os.výd. správci (5021) 9 305 000 9 304 748 -252

sociální pojištění 5031 2 241 000 2 240 939 -61

zdravotní pojištění 5032 807 000 806 474 -526

zákonné pojištění úrazu 5038 37 000 36 975 -25

potraviny 5131 1 859 000 1 858 587 -413

knihy, uč.pomůcky, tisk 5136 4 000 3 866 -134

DHINM 5137 392 000 390 964 -1 036

nákup materiálu 5139 516 000 515 237 -763

studená voda 5151 302 000 301 663 -337

teplo 5152 723 000 722 453 -547

elektrická energie 5154 569 000 568 652 -348

PHM 5156 19 000 18 673 -327

služby pošt 5161 6 000 5 594 -406

služby telek.,radiokomun. 5162 88 000 87 807 -193

služby peněžních ústavů 5163 40 000 40 874 874

pronájem 5164 53 000 52 456 -544

školení 5167 83 000 82 721 -279

ostatní služby 5169 259 000 258 983 -17

opravy a udržování 5171 215 000 214 677 -323

cestovné (5173) a reprefond (5175) 7 000 6 200 -800

jiné pokuty a penále 0 0 0

tvorba a zúčtování rezerv 0 0 0

roční odpisy majetku PO 931 000 928 181 -2 819

0

PROVOZNÍ NÁKLADY 18 456 000 18 446 724 0 -9 276

nevyčerpaná dotace  

hospodářský výsledek 0 436 181

0
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Hospodaření dle střediska – odlehčovací služba B (0452) 
 

 text  pol. rozpočet skutečnost
vyčerpáno 

sklady
zůstatek                 

příjmy za pobytové služby 453 000 447 888 -5 112

zúčtování fondů 1 000 1 030

ostatní příjmy 7 000 7 052 52

výnosy vl. činnost celkem  461 000 455 970 -5 030

dotace zřizovatele pro PO 940 000 940 000 0

dotace MPSV 385 000 385 000 0

dotace okolní obce a města 20 000 20 000 0

dotace ÚP 0 0 0

VÝNOSY CELKEM 1 806 000 1 800 970 -5 030

platy  (5011) a ost.os.výd. správci (5021) 1 133 000 1 131 760 -1 240

sociální pojištění 5031 274 000 273 827 -173

zdravotní pojištění 5032 99 000 98 951 -49

zákonné pojištění úrazu 5038 5 000 4 535 -465

potrav iny 5131 79 000 79 491 491

knihy, uč.pomůcky , tisk 5136 0 170 170

DHINM 5137 18 000 18 867 867

nákup materiálu 5139 28 000 26 699 -1 301

studená voda 5151 16 000 15 876 -124

teplo 5152 38 000 38 022 22

elektrická energie 5154 37 000 36 401 -599

PHM 5156 1 000 982 -18

služby pošt 5161 0 296 296

služby telek.,radiokomun. 5162 3 000 1 853 -1 147

služby peněžních ústavů 5163 0 8 8

pronájem 5164 2 000 2 097 97

školení 5167 3 000 2 694 -306

ostatní služby 5169 9 000 8 099 -901

opravy a udržování 5171 11 000 11 187 187

cestovné (5173) a reprefond (5175) 1 000 317 -683

roční odpisy majetku PO 49 000 48 838 -162

0

PROVOZNÍ NÁKLADY 1 806 000 1 800 970 0 -5 030

 

hospodářský výsledek 0 0
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Hospodaření dle střediska – pečovatelská služba (0470) 
 

 text  pol. rozpočet skutečnost
vyčerpáno 

sklady
zůstatek                 

příjmy za terénní a ambulantní služby 1 443 000 1 442 322 -678

zúčtování fondů 0 250 250

ostatní příjmy 33 000 32 113 -887

výnosy hospodářská činnost 5 000 4 300 -700

výnosy vl. činnost celkem  1 481 000 1 478 985 -2 015

dotace zřizovatele pro PO 654 000 654 000 0

dotace MPSV 708 000 708 000 0

dotace okolní obce a města 10 000 10 000 0

dotace ÚP 0 0 0

VÝNOSY CELKEM 2 853 000 2 850 985 -2 015

platy (5011) a ost.os.výd. správci (5021) 1 429 000 1 428 838 -162

sociální pojištění 5031 353 000 353 125 125

zdravotní pojištění 5032 127 000 127 147 147

zákonné pojištění úrazu 5038 6 000 5 886 -114

potraviny 5131 98 000 97 363 -637

knihy, uč.pomůcky, tisk 5136 0 38 38

DHINM 5137 15 000 14 592 -408

nákup materiálu 5139 31 000 31 007 7

studená voda 5151 17 000 16 428 -572

teplo 5152 75 000 75 515 515

elektrická energie 5154 16 000 15 816 -184

PHM 5156 50 000 49 618 -382

služby pošt 5161 0 101 101

služby telek.,radiokomun. 5162 8 000 7 403 -597

služby peněžních ústavů 5163 1 000 800 -200

pronájem 5164 29 000 29 020 20

školení 5167 11 000 10 554 -446

ostatní služby 5169 497 000 497 831 831

opravy a udržování 5171 40 000 39 858 -142

cestovné (5173) a reprefond (5175) 0 53 53

roční odpisy majetku PO 50 000 49 992 -8

0

PROVOZNÍ NÁKLADY 2 853 000 2 850 985 0 -2 015

nevyčerpaná dotace  

hospodářský výsledek 0 0

0

 
 
 
 
 
 
 



 
SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace 

Školní 1299, Otrokovice 765 02 

Zpráva o hospodaření za rok 2013 
  - 22 - 

Hospodaření dle střediska – domov pro seniory C (0480) 
 

 text  pol. rozpočet skutečnost
vyčerpáno 

sklady
zůstatek                 

příjmy za pobytové služby 14 161 000 14 159 278 -1 722

příjmy od VZP 471 000 956 790 485 790

ostatní příjmy 149 000 148 910 -90

zúčtování fondů 72 000 71 284 -716

výnosy hospodářská činnost 201 000 199 928 -1 072

výnosy vl. činnost celkem  15 054 000 15 536 190 482 190

dotace zřizovatele pro PO 2 526 000 2 526 000 0

dotace MPSV 3 009 000 3 009 000 0

dotace Zlínský kraj 471 000 471 000 0

dotace ÚP 512 000 512 232 232

VÝNOSY CELKEM 21 572 000 22 054 422 482 422

platy (5011) a ost.os.výd. správci (5021) 10 300 000 10 299 620 -380

sociální pojištění 5031 2 541 000 2 541 114 114

zdravotní pojištění 5032 915 000 914 565 -435

zákonné pojištění úrazu 5038 42 000 41 670 -330

potraviny hospodářská činnost 5131 32 000 31 302 -698

potraviny 5131 1 977 000 1 976 645 -355

knihy, uč.pomůcky, tisk 5136 3 000 2 916 -84

DHINM 5137 154 000 153 267 -733

nákup materiálu 5139 579 000 576 743 -2 257

studená voda 5151 280 000 279 473 -527

teplo 5152 834 000 833 496 -504

elektrická energie 5154 1 334 000 1 333 896 -104

PHM 5156 11 000 10 341 -659

služby pošt 5161 3 000 2 937 -63

služby telek.,radiokomun. 5162 77 000 76 606 -394

služby peněžních ústavů 5163 0 0 0

pronájem 5164 48 000 47 557 -443

školení 5167 73 000 72 246 -754

ostatní služby 5169 315 000 312 312 -2 688

opravy a udržování 5171 439 000 439 192 192

cestovné (5173) a pohoštění (5175) 7 000 6 305 -695

roční odpisy majetku PO 1 608 000 1 606 833 -1 167

zúčtování fondů 0

PROVOZNÍ NÁKLADY 21 572 000 21 559 036 0 -12 964

nevyčerpaná dotace  

hospodářský výsledek 0 495 386

6351 0
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Hospodaření dle střediska – domov se zvláštním režimem C (0481) 
 

 text  pol. rozpočet skutečnost
vyčerpáno 

sklady
zůstatek                 

příjmy za pobytové služby 2 746 000 2 745 878 -122

příjmy od VZP 89 000 286 057 197 057

ostatní příjmy 27 000 26 448 -552

zúčtování fondů 96 000 95 918

výnosy vl. činnost celkem  2 958 000 3 154 301 196 301

dotace zřizovatele pro PO 763 000 763 000 0

dotace MPSV 775 000 775 000 0

dotace Zlínský kraj 95 000 95 000 0

dotace ÚP Zlín 32 000 32 000 0

VÝNOSY CELKEM 4 623 000 4 819 301 196 301

platy  (5011) a ost.os.výd. správci (5021) 2 322 000 2 326 148 4 148

sociální pojištění 5031 564 000 563 553 -447

zdravotní pojištění 5032 203 000 203 168 168

zákonné pojištění úrazu 5038 10 000 9 717 -283

potrav iny 5131 391 000 391 578 578

knihy, uč. pomůcky, tisk 5136 1 000 514 -486

DHINM 5137 101 000 101 356 356

nákup materiálu 5139 104 000 104 341 341

studená voda 5151 51 000 50 652 -348

teplo 5152 163 000 162 246 -754

elektrická energie 5154 242 000 241 743 -257

PHM 5156 2 000 1 874 -126

služby pošt 5161 1 000 516 -484

služby telek.,radiokomun. 5162 12 000 12 123 123

služby peněžních ústavů 5163 0 0 0

pronájem 5164 8 000 8 343 343

školení 5167 12 000 12 150 150

ostatní služby 5169 52 000 50 997 -1 003

opravy a udržování 5171 80 000 79 551 -449

cestovné (5173) a pohoštění (5175) 1 000 1 086 86

roční odpisy majetku PO 303 000 301 282 -1 718

PROVOZNÍ NÁKLADY 4 623 000 4 622 938 0 -62

nevyčerpaná dotace  

hospodářský výsledek 0 196 363

6351

 
 

 

 

 

 

 



 
SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace 

Školní 1299, Otrokovice 765 02 

Zpráva o hospodaření za rok 2013 
  - 24 - 

Hospodaření dle střediska – odlehčovací služba C (0482) 

 

 

 
 
 
 

 text  pol. rozpočet skutečnost
vyčerpáno 

sklady
zůstatek                 

příjmy za pobytové služby 545 000 542 893 -2 107

příjmy od VZP 0 0 0

ostatní příjmy 7 000 7 052

zúčtování fondů 1 000 305

výnosy vl. činnost celkem  553 000 550 250 -2 750

dotace zřizovatele pro PO 1 135 000 1 135 000 0

dotace MPSV 385 000 385 000 0

dotace okolní obce 25 000 25 000 0

dotace ÚP 0 0 0

VÝNOSY CELKEM 2 098 000 2 095 250 -2 750

platy  (5011) a ost.os.výd. správci (5021) 1 244 000 1 243 043 -957

sociální pojištění 5031 310 000 310 136 136

zdravotní pojištění 5032 112 000 112 176 176

zákonné pojištění úrazu 5038 5 000 5 059 59

potrav iny 5131 100 000 99 690 -310

knihy, uč.pomůcky, tisk 5136 0 142 142

DHINM 5137 8 000 8 428 428

nákup materiálu 5139 37 000 35 475 -1 525

studená voda 5151 17 000 17 468 468

teplo 5152 41 000 40 922 -78

elektrická energie 5154 74 000 74 578 578

PHM 5156 1 000 647 -353

služby pošt 5161 0 166 166

služby telek.,radiokomun. 5162 3 000 1 869 -1 131

služby peněžních ústavů 5163 0 0 0

pronájem 5164 2 000 2 097 97

školení 5167 3 000 2 633 -367

ostatní služby 5169 13 000 12 617 -383

opravy a udržování 5171 28 000 27 313 -687

cestovné (5173) a pohoštění (5175) 0 376 376

roční odpisy majetku PO 100 000 100 415 415

0

PROVOZNÍ NÁKLADY 2 098 000 2 095 250 0 -2 750

nevyčerpaná dotace  

hospodářský výsledek 0 0

investiční příspěvek 6351
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Hospodaření dle střediska – denní stacionář (0483) 
 

 text  pol. rozpočet skutečnost
vyčerpáno 

sklady
zůstatek                 

příjmy za pobytové služby 18 000 17 140 -860

příjmy za ambulantní služby 68 000 67 680

zúčtování fondů 0 60

ostatní příjmy 2 000 1 762 -238

výnosy vl. činnost celkem  88 000 86 642 -1 358

dotace zřizovatele pro PO 113 000 113 000 0

dotace MPSV 308 000 308 000 0

dotace Zlínský kraj 0 0 0

dotace ÚP 0 0 0

VÝNOSY CELKEM 509 000 507 642 -1 358

platy (5011) a ost.os.výd. správci (5021) 342 000 342 863 863

sociální pojištění 5031 84 000 84 179 179

zdravotní pojištění 5032 30 000 30 319 319

zákonné pojištění úrazu 5038 1 000 1 019 19

potraviny 5131 12 000 11 703 -297

knihy, uč.pomůcky, tisk 5136 0 29 29

DHINM 5137 1 000 1 217 217

nákup materiálu 5139 5 000 3 904 -1 096

voda 5151 2 000 1 747 -253

teplo 5152 5 000 5 209 209

elektrická energie 5154 17 000 17 119 119

PHM 5156 0 63 63

služby pošt 5161 0 58 58

služby telek.,radiokomun. 5162 1 000 933 -67

pronájem 5164 1 000 570 -430

školení 5167 1 000 847 -153

ostatní služby 5169 4 000 3 025 -975

opravy a udržování 5171 3 000 2 784 -216

cestovné (5173) a pohoštění (5175) 0 54 54

0

PROVOZNÍ NÁKLADY 509 000 507 642 0 -1 358

nevyčerpaná dotace  

hospodářský výsledek 0 0

investiční příspěvek 6351
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2.2 Doplňková činnost 
 

Doplňková činnost Výnosy v roce 2013 Náklady v roce 2013
Hospodářský výsledek k 

31.12.2013

hostinská činnost                       61 191 Kč                       31 302 Kč                               29 889 Kč 

realitní činnost                     143 037 Kč                                 - Kč                             143 037 Kč 

                            172 926 Kč 

 
 

2.3  Jiné zdroje financování 
 

Zdravotní pojišťovna – na základě smlouvy s VZP a dalšími pojišťovnami jsou nám 
propláceny provedené zdravotnické úkony. Plán příjmů od ZP byl pro rok 1.348.000,- Kč, 
skutečně nám byla uhrazena částka ve výši 1.347.537,- Kč.  
Úřad práce Zlín – v rámci vypsaných dotačních titulů bylo přijato 9 zaměstnanců na 
veřejně prospěšné práce. Přijímání těchto uchazečů začalo koncem I. pololetí roku 
2013se v roce 2013, z velké části se jednalo o zástupy za dlouhodobé pracovní 
neschopnosti. Nově vytvořená pracovní místa byla po ukončení smluv s ÚP opět 
zrušena. Plánované příjmy byly 823.000,- Kč, skutečně jsme obdrželi od ÚP částku 
822.979,- Kč.  
 

2.4 Fondy 
 

Peněžní fondy organizace Stav k 1.1. Příděl z HV
Jiné zdroje 

(dary, dotace)
Čerpání Stav k 31.12.

FKSP                     424 126 Kč      257 094 Kč      267 946 Kč          413 274 Kč 

Fond odměn                     348 276 Kč                  - Kč                  - Kč                  - Kč          348 276 Kč 

Rezervní fond                     529 459 Kč          5 141 Kč        55 000 Kč        63 046 Kč          526 554 Kč 

FRIM  viz. tabulka níže  
 

A) Fond kulturních a sociálních potřeb – příděl do fondu a jeho čerpání dle vnitřního 
předpisu organizace č. 3/2012  + dodatek č. 1 – Zásady používání FKSP. 

B) Fond odměn nebyl v roce 2013 navýšen ani čerpán. 
C) Rezervní fond byl navýšen z hospodářského výsledku roku 2012 o 5.141,- Kč a 

také díky sponzorským darům, které jsme v roce 2013 obdrželi (finanční dary ve 
výši 55.000, věcné dary v hodnotě cca 229.000,- Kč – viz. Darovací smlouvy). 

 

D) Investiční fond - Tvorba a čerpání prostředků v roce 2013 
 

   
 

  
 

    plán v Kč skutečnost v Kč 
 

 
1. Stav k 1.1. 749 679,50 Kč 749 679,50 Kč 

 

 
2. Tvorba fondu     

 

 
   - příděl z odpisů majetku 3 029 267,00 Kč 3 035 541,00 Kč 

 

 
   - převod z rezervního fondu     

 

 
   - výnos z prodeje vyřazeného majetku     

 

 
   - investiční dotace zřizovatele     

 

 
   - jiné investiční dotace     

 

 
   - ostatní (převod odpisů zřizovateli) 0,00 Kč -1 035 412,00 Kč 

 

 
3. Celkem zdroje IF 3 778 946,50 Kč 2 749 808,50 Kč 
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4. Čerpání     

 

 
   - myčka včetně příslušenství 160 000,00 Kč 158 498,00 Kč 

 

 
   - sušička včetně instalace SENIOR B 0,00 Kč 94 490,00 Kč 

 

 
   - úprava a rekonstrukce SENIOR B 3 029 267,00 Kč 30 250,00 Kč 

 

 
   - rozšíření služby DZR SENIOR C 400 000,00 Kč 305 347,62 Kč 

 

 
5. Celkem čerpání IF 3 589 267,00 Kč 588 585,62 Kč 

 

 
        

 

 
6. Stav k 31.12. 189 679,50 Kč 2 161 222,88 Kč 

 

       

2.5 Výsledek hospodaření a návrh na jeho rozdělení 
 

Hlavní Doplňková

hospodářský výsledek PO 955 004 172 926 1 127 930

z toho:

1) nevyčerpaná dotace  0

2) doplňková činnost 0

3) sklady - /fond oběžných aktiv/ 0

Částka

1) do fondu odměn 0

2) do rezervního fondu 
*)

172 926 172 926

0

3) do investičního fondu 0

4) do fondu oběž. aktiv - /sklady/ 0

5) zpět do rozpočtu zřizovatele 955 004 955 004

6) ostatní příděly (vyjmenujte) 0

CELKEM 955 004 172 926 1 127 930

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku

Vyčíslení hospodářského výsledku
Činnost

CELKEM

  
KOMENTÁŘ : 
Hlavní činnost organizace byla v roce 2013 v zisku ve výši 995.004,- Kč a doplňková 
činnost vytvořila zisk ve výši 172.926,- Kč. Hospodářský výsledek organizace 
navrhujeme rozdělit takto: částka 995.004,- Kč bude vrácena zřizovateli (kdy nám byl 
v roce 2013 kompenzován výpadek příjmů s VZP zvýšeným příspěvkem zřizovatele) a 
částkou ve výši 172.926,- Kč (zisk z doplňkové činnosti) bude doplněn rezervní fond. 
  
 

2.6 Péče o spravovaný majetek 
2.6.1 Údržba a opravy 

 

Oprava a údržba vozového parku – za rok činila celkem 48.459,- Kč (Opel Combo, 
Dacia Logan, Renault Kangoo - běžná údržba vozidel). 
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Oprava a údržba strojů a zařízení – za rok činila celkem 286.772,50 Kč (smluvní servis 
a údržba výtahů, oprava strojů a zařízení v prádelně, kuchyni, oprava klimatizace, 
výpočetní techniky, kamerového systému apod.). 
Opravy a údržba budov – celkem ve výši 479.330,50 Kč (30% B, 70% C). Jednalo se o 
opravu docházkového systému, malování budov (komplexní malování budovy C 
v průběhu roku – dle Provozního řádu schváleného KHS Zlín, částečné výmalby na 
budově B), a běžnou údržbu budov (drobné opravy – dveře, baterie, osvětlení…). 
Veškeré revize dříve účtované do údržby jsou nyní evidovány ve službách. 

 

 

2.6.2 Investiční činnost 
 

A) Usnesením č. RMO/787/12/12 ze dne 12.12.2012 bylo schváleno pořízení 
průmyslové velkokapacitní myčky nádobí včetně příslušenství pro výdejnu stravy na 
budově B. Pořizovací cena této myčky činila 158.498,- Kč včetně příslušenství a 
instalace. Tato částka byla plně hrazena z FRIM organizace se souhlasem 
zřizovatele. 

B) Usnesením č. RMO/290/05/13 ze dne 13.5.2013 byla schválena transformace služeb 
na budově C v podobě snížení kapacity domova pro seniory a zvýšení kapacity 
domova se zvláštním režimem. Na základě toho byly provedeny úpravy prostor ve 3. 
NP (vybudování nové kuchyňky a aktivizačního prostoru pro uživatele, rozšíření 
kamerového systému a prostoru pro personál) v celkové hodnotě 305.347,62 Kč.  
Tato částka byla plně hrazena z FRIM organizace. 

C) Usnesením č. RMO/416/06/13 ze dne 13.6.2013 bylo schváleno pořízení movitého 
daru pro nové oddělení domova se zvláštním režimem – sprchová židle od 
společnosti Martek Medical v celkové hodnotě 81.806,-Kč. 

D) Usnesením č. RMO/522/08/13 ze dne 13.8.2013 bylo schváleno pořízení 
průmyslového bubnového sušiče pro prádelenský provoz na budově B. Pořizovací 
cena tohoto sušiče činila 94.490,- Kč včetně instalace. Tato částka byla plně hrazena 
z FRIM organizace se souhlasem zřizovatele. 

E) Na základě plánované rekonstrukce budovy B proběhla v roce 2013 rekonstrukce 
stávajících prostor sklepů, kde bylo povedeno odbourání kovových sklepních boxů, 
nové rozvody zdravotechniky, vzduchotechniky, nová stupačka ústředního topení. Ve 
3. NP byla nově vybudována centrální koupelna, místnost pro pedikúru, kadeřnictví a 
masáže v celkové hodnotě 1.035.412,- Kč. Tato částka byla plně hrazena z odpisů 
majetku organizace vrácených zřizovateli. 

 
2.6.3 Stav pohledávek 

 
Organizace nemá pohledávky po splatnosti 30 dnů ani nedobytné pohledávky. 
 

2.7 Výhled organizace 
 

SENIOR B (K. Čapka 1615):  
A) Přestavba budovy SENIOR B, přemístění vedení organizace 

Již několik let uvádíme ve Výroční zprávě potřebu přestavby a dovybavení budovy 
SENIOR B. Současná skladba obyvatel již potřebuje zcela jinou péči než původní 
obyvatele penzionu. Po dohodě se zřizovatelem je zpracovávána projektová 
dokumentace, kde budou zapracovány všechny požadavky na úpravy v této 
budově, aby odpovídaly současným potřebám dané pobytové služby (služební 
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prostory, skladovací a úklidové prostory, centrální koupelna, recepce, úprava 
vstupních dveří, zázemí pro pobyt venku – oplocená uzavřená zahrada s 
pergolou, přebudování sociálního zařízení v obytných jednotkách a jejich 
dovybavení potřebným nábytkem, příprava prostor pro oddělení se zvláštním 
režimem, …). Vzhledem ke snadnějšímu řízení domova (ředitelka je současně 
vedoucí zařízení) a ke změnám, které v organizaci proběhly v předchozích letech 
(předání budovy A jinému správci), se jako efektivní a logické jeví přestěhování 
vedení organizace na budovu B. I toto by mělo být v dané projektové dokumentaci 
zohledněno. Zajištění dostatečného prostoru pro tyto kanceláře může být řešeno 
dvěma způsoby: 
1. Snížení kapacity domova (poslední skutečnosti ukazují nejenom u nás, ale i 
v okolních zařízeních na nedostatek vhodných žadatelů),  
2. Přebudování některých dosavadních pokojů na dvoulůžkové (řada z žadatelů 
toto požaduje jak z osobních, tak finančních důvodů). 
Plánované úpravy by byly prováděny postupně z investičního fondu organizace, 
který bude doplňován z odpisů majetku organizace. 

 
SENIOR C (tř. Spojenců 1840): 
1) Vzhledem ke skladbě uživatelů našich služeb a jejich zdravotnímu stavu a z toho 

vyplývajících potřeb, je nutné uvažovat o vytvoření nové pracovní pozice –
zdravotní sestra s akreditací pro fyzioterapii. V současné době zajišťujeme tyto 
činnosti prostřednictvím smluvního vztahu s MUDr. Jančíkem (rehabilitační péče 
ve velmi omezeném rozsahu -1x týdně), což již dnes víme, že není zcela 
dostačující.  

2) Stříška nad hlavním služebním vchodem – provoz zde ukázal na nevhodně 
řešený vstup do budovy (při příchodu do zaměstnání v době deště, sněžení), je 
zde umístěn terminál pro čip umožňující vstup do budovy (bez ochrany vystaven 
všem povětrnostním podmínkám), v zimě dochází z důvodů mrazivého a vlhkého 
počasí k vzedmutí dlažby a tudíž nelze dveře otvírat (mohlo by dojít i k jejich 
poškození, přičemž se jedná o protipožární dveře).  

3) Výměna nevyhovujícího typu dveří ve vstupu do stravovacího provozu. V 
souladu s projektem byly ve vstupu do stravovacího provozu namontovány 
plastové dveře, které neodpovídají potřebám v tomto provozu. Zatížení navážením 
surovin a rozvozem stravy je pro tento typ dveří neúměrné. V průběhu záruční 
doby na stavbu jsme opakovaně na tento problém upozorňovali, nicméně nebyl 
vyhodnocen jako reklamace. Po více než pěti letech provozu jsou dveře 
poškozeny tak, že se obtížně zavírají i zamykají a nedá se zaručit zabezpečení 
objektu. Z těchto důvodů bychom chtěli provést výměnu těchto plastových 
vstupních dveří za kovové, které budou vůči zmíněnému zatížení odolnější. 

4) Postupná výměna řídících jednotek ve výtazích. Vzhledem k závadám, které 
se objevují bezprostředně po uplynutí záruční doby na výtazích firmy KONE, a. s., 
které byly instalovány na SENIORu C dle projektu, i vzhledem k nepružnému 
servisu a komunikaci s touto firmou, je naším záměrem postupně u všech tří 
výtahů vyměnit řídící jednotku firmy KONE za řídící jednotku jiného výrobce. V 
letošním roce uvedená výměna proběhne u služebního výtahu, protože finanční 
analýza prokázala jednoznačnou úsporu tohoto řešení jak z hlediska ceny 
komponentů, tak z hlediska celkového pravidelného servisu. V následujících 
letech provedeme stejnou úpravu i u dvou výtahů evakuačních. 
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Pečovatelská služba (DPS Nivy): 
1) Zbudování krytého a zpevněného stání pro vozidlo pro převoz vozíčkářů – VW 

Transporter. Stávající garáž je pro toto vozidlo malá, náhradní prostory se nám 
nepodařilo zajistit a pro operativní používání vozu je toto umístění u zázemí 
pečovatelské služby (DPS Nivy-Kvítkovice) ideální. 

2) Ve spolupráci s reklamní agenturou KOMPAKT pořídit prostřednictvím sponzorů 
nový osobní automobil pro práci pečovatelek v terénu, který budeme mít opět 6 
let v pronájmu za symbolickou 1,- Kč ročně. 

 
Za celou organizaci SENIOR 
V současné době máme propojení mezi budovami bezdrátovým internetem, kdy 
dochází k častým výpadkům sítě a k pomalému přenosu. Vzhledem k tomu, že bylo 
kabelové propojení nataženo k novému Veřejně společensko-sportovnímu areálu 
Baťov, bylo by vhodné toto kabelové propojení připojit i na všechny budovy 
SENIORu.  
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3. Podklady pro schválení účetní závěrky 
3.1 Účetní závěrka k 31.12.2013 
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3.2 Inventarizační zpráva 
 

ZÁVĚREČNÁ inventarizační zpráva za rok 2013 
 
Inventarizace hmotného a nehmotného majetku 
 
Složení Ústřední inventarizační komise: 
 
Předseda ÚIK:    Alena Krejčířová  
Členové ÚIK:      Ing. Ivana Vardanová  
                           Ing. Simona Malinová  
 
Na základě příkazu ředitelky SENIORu Otrokovice, příspěvková organizace č. 2/2013 ze 
dne 28.6.2013 a v souladu s ustanovením §29 a §30 zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními 
samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními 
složkami státu, ve znění pozdějších předpisů, a Českými účetními standardy pro účetní 
jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byla 
provedena: 
 

  řádná inventarizace hmotného a nehmotného majetku ke dni 31.10.2013, 
inventarizace byla zahájena dne: 4.11.2013 a ukončena dne: 27.11.2013. 
Inventarizace byla doplněna o přírůstky a úbytky za listopad a prosinec 2013. 

 
Za organizaci, řízení a provádění inventarizace hmotného a nehmotného majetku včetně 
dodržení vnitřních předpisů a platných ustanovení odpovídají členové inventarizačních 
komisí jmenovaní ředitelkou organizace v příkazu č. 2/2013 ze dne 28.6.2013. 
Členové inventarizačních komisí byli proškoleni dne 29.10.2013 (viz. zápis o proškolení) 
a byly vytvořeny podmínky pro provedení inventarizace.  
 
Za inventarizovaný majetek odpovídají pracovníci hmotně odpovědní za svěřený majetek 
a při provedené inventuře potvrdili svými podpisy na inventurních soupisech majetku 
skutečně zjištěný stav majetku. 
 
Způsob provedení inventarizace:  

  fyzická 
 
Doklady použité při inventarizaci: 

  inventurní soupisy majetku – položkové dle umístění 

  stěhovací a vyřazovací protokoly 
 
 
Souhrnný výsledek inventarizace: 
Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly ani další závady. Tyto skutečnosti byly 
sepsány v jednotlivých inventarizačních zápisech. 
…………………………….. 
            Datum                                    
         Podpisy předsedy a členů inventarizační komise 
                                                      Předseda inventarizační komise  …………………… 
                                                      Členové inventarizační komise  …………………….. 



 
SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace 

Školní 1299, Otrokovice 765 02 

Zpráva o hospodaření za rok 2013 
  - 38 - 

                                                                                                       
 
Inventarizace majetku a závazků 
 
Složení Ústřední inventarizační komise 
 
Předseda ÚIK:   Ing. Ivana Vardanová 
Členové ÚIK:    Jiřina Strčálková 
 
Na základě příkazu ředitelky SENIORu Otrokovice, příspěvková organizace č. 2/2013 ze 
dne 28.6.2013 a v souladu s ustanovením §29 a §30 zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními 
samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními 
složkami státu, ve znění pozdějších předpisů, a Českými účetními standardy pro účetní 
jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byla 
provedena: 
 

 inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2013, inventarizace byla zahájena 
dne: 6.1.2014 a ukončena dne: 24.1.2014. 

 
Za organizaci, řízení a provádění inventarizace majetku a závazků včetně dodržení 
vnitřních předpisů a platných ustanovení odpovídají členové inventarizační komise 
jmenovaní ředitelkou organizace v příkazu č. 2/2013 ze dne 28.6.2013. 
Členové inventarizačních komisí byli proškoleni dne 29.10.2013 (viz. zápis o proškolení) 
a byly vytvořeny podmínky pro provedení inventarizace. 
 
Způsob provedení inventarizace:  

  dokladová 
 
Doklady použité při inventarizaci: 

 rekapitulace syntetických účtů 

 hlavní kniha 2013 

 inventurní soupisy jednotlivých syntetických účtů k řádné inventarizaci majetku a 
závazků 

 knihy pohybu účtů  
 
Souhrnný výsledek inventarizace: 
Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly ani další závady. Tyto skutečnosti byly 
sepsány v rekapitulaci inventarizačního zápisu. 
 
  
 
…………………………….. 
               Datum                         Podpisy předsedy a člena inventarizační komise 
                                                   Předseda inventarizační komise  ……………………… 
                                                   Člen inventarizační komise  ……………………………. 
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3.3. Zpráva auditora k účetní závěrce 
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3.4 Zpráva o výsledku kontrol v roce 2013 
 

1. Audit – čerpání neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (MPSV ČR) pro rok 2012. 
Výsledek kontroly: bez nápravných opatření. 

2. Průběžné audity hospodaření – dle smlouvy s externím auditorem.  
3. Finanční úřad  pro Zlínský kraj – dne 11.7.2013 – kontrola Dotací poskytnutých 

z rozpočtové kapitoly MPSV ČR prostřednictvím Úřadu práce ve Zlíně v roce 2010, 
2011. Výsledek kontroly: bez nápravných opatření. 

4. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR – dne 22.3.2013 - kontrola plateb pojistného 
na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného 
za období 5/2010 – 2/2013. Výsledek kontroly: bez nápravných opatření. 

5. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje – během roku průběžné kontroly na 
zdravotním a stravovacím úseku. Výsledek kontrol: bez nápravných opatření. 

 


