
 

 

Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Konec roku 2012 před námi dokořán otevřel bránu k novým metodám přímé práce, poskytovaným 

v prostředí, přizpůsobeném potřebám seniorů a seniorů s projevy demence. Tou branou bylo zahájení 

investičního projektu „Naše cesta ke klientovi = naše cesta k člověku“ z Programu švýcarsko-české 

spolupráce. Na konci „naší cesty“ bychom měli dojít k zásadnímu zvýšení standardu ubytování a 

současně i zvýšení kvality poskytovaných služeb na II. budově Domova pro seniory a na III. budově 

Domova se zvláštním režimem. Naše velké plány a očekávání, že již po prázdninách by mohly začít 

stavební práce, sice zhatily vleklé byrokratické komplikace, ale to neznamenalo, že jsme rezignovali. 

Již v březnu 2013 bylo slavnostním předáváním osvědčení ukončeno vzdělávání „Práce s biografií 

klienta“, který lektorovala PhDr. Eva Procházková. Vzdělávání jsme pojali „z gruntu“. Absolvoval je totiž 

nejen pečovatelský tým II. budovy Domova pro seniory, včetně vedoucího služby a sociální pracovnice, 

ale také zástupci dalších profesí, jež se v rámci nově zaváděného způsobu přímé práce budou na péči 

o seniory spolupodílet - zdravotní sestry, kuchařky, uklízečky, pradleny a technici. Vážím si práce a 

mnohdy netušeného tvůrčího potenciálu, kterou prokázali všichni zaměstnanci, kteří osvědčení získali. 

V dubnu, na společném slavnostním obědě s absolventy vzdělávání, jsme si zapřemýšleli o tom, jaká 

očekávání si jeden každý z nás spojuje s ukončením projektu. Bylo pro mne příjemným zjištěním, že 

pracovníci se opravdu těší na nový způsob práce v pěkném a přívětivém prostředí. Velmi výstižně to 

za všechny shrnula jedna z pečovatelek: „Těším se na ideální prostředí pro práci s rukama v kapsách 

a na plno úsměvů spokojených klientů.“ (Na vysvětlenou – „práce s rukama v kapsách“ se říká metodě 

přímé práce se seniory, která je založena na využití životního příběhu klienta k nalezení vhodné 

motivace k tomu, aby klient převzal iniciativu v péči o sebe sama). A ještě příjemnější pro mne bylo 

zjistit, že pracovníci svá slova mysleli vážně. Knihovna klientských biografií se v průběhu roku utěšeně 

rozrůstala, pracovníci nacházeli nápaditá řešení a přicházeli s návrhy, jak přizpůsobit péči i prostředí 

potřebám a zvyklostem klientů. Chovám v sobě naději, že „naše cesta“ nabrala správný směr. 

V roce 2013 jsme měli důvodů k radosti hned několik: 

Podařilo se nám uspět s naším záměrem a z výtěžku veřejné sbírky Sodexo Pass ČR a.s. „Plníme 

přání seniorům“ zrekonstruovat původně bariérové WC na I. budově Domova pro seniory na 

bezbariérové hygienické zázemí.  

Po dlouhodobém pátrání po vhodném objektu se nám podařilo přestěhovat službu Dům na půl cesty 

do krajského města Olomouce, vstříc větší příležitosti mladých lidí k pracovnímu uplatnění, širší 

nabídce vzdělání a k pestřejším možnostem jejich sociálního začleňování.  

Jsme také velmi hrdí na skutečnost, že jedna z nás, paní Antonie Pleskačová, členka týmu Domova 

pro seniory, byla v prosinci odbornou porotou zvolena „Pečovatelkou roku 2013“ v kategorii pobytových 

služeb.  

Na závěr bych chtěla jménem správní rady Střediska, jménem svým i jménem uživatelů služeb 

Střediska poděkovat všem, kteří na nás myslí, podporují nás jakýmkoliv způsobem nebo nás jen prostě 

přijedou navštívit a povzbudit v naší práci. 

Poděkování patří také sboru Českobratrské církve evangelické v Šumperku, který je smluvním sborem 

Střediska. Pravidelné návštěvy sestry farářky a sester i bratří ze sboru přinášely uživatelům služeb 

velkou duchovní podporu. Nemohu nepoděkovat také těm členům sboru v Šumperku, kteří pracovali 

v dozorčí radě Střediska. Bez jejich poctivého přístupu k práci v dozorčím orgánu Střediska by Středisko 

nemohlo existovat a svoje projekty realizovat. 

Ing. Hana Řezáčová, předsedkyně správní rady a ředitelka Střediska 

 



 

Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně (dále jen „Středisko“) bylo zřízeno Diakonií Českobratrské 

církve evangelické dne 25. října 1991 jako samostatná právnická osoba v rámci Diakonie ČCE 

a zahájilo svoji činnost 1. ledna 1992. Domov důchodců v Sobotíně se tehdy oddělil od Okresního 

ústavu sociálních služeb v Šumperku a přešel pod správu Diakonie ČCE, která v něm začala 

provozovat Domov odpočinku ve stáří. Diakonie ČCE usilovala o znovuzřízení svého střediska 

v Sobotíně proto, aby navázala na své působení v tomto Domově do roku 1960, kdy byla církvím 

násilně odejmuta možnost konat sociální práci ve svých Sociálních ústavech. 

Středisko postupně rozšiřovalo spektrum nabízených sociálních služeb a od roku 2011 poskytuje 

pět registrovaných sociálních služeb: 

o Domov pro seniory 

o Domov se zvláštním režimem 

o Odlehčovací služby ve formě pobytové, ambulantní i terénní 

o Pečovatelskou službu 

o Dům na půl cesty 

Jsme organizací, která poskytuje sociální služby lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. 

Klient je pro nás partnerem, se kterým společně hledáme cestu, jak mu v jeho situaci pomoci. 

Statutárním orgánem Střediska je čtyřčlenná správní rada Střediska, kterou na šestileté funkční 

období volí správní rada Diakonie ČCE. Správní rada řídí činnost Střediska a jedná jménem 

Střediska navenek. Předsedkyní správní rady Střediska je z titulu své funkce ředitelka Střediska. 

Členové správní rady jsou zároveň zástupci ředitele Střediska. 

V roce 2013 pracovala správní rada Střediska ve složení: 

Předsedkyně správní rady: Ing. Hana Řezáčová 

Členky správní rady: Drahomíra Krejčová - ekonomka 

Mgr. Pavlína Maturová - vedoucí ošetřovatelského úseku 

Marie Švajdová – vedoucí stravovacího úseku 

V roce 2013 se správní rada Střediska sešla celkem sedmkrát k pravidelným schůzím. 

V rámci své kompetence projednávala a řešila operativní problémy i koncepční záměry, týkající se 

všech oblastí práce Střediska, a vydávala Rozhodnutí závazná pro všechny zaměstnance Střediska. 

Kromě toho se členky správní rady také pravidelně účastnily jednání dozorčí rady Střediska, na kterých 

předkládali průběžné zprávy o činnosti jednotlivých úseků Střediska během roku 2013. 

Kontrolním orgánem Střediska je devítičlenná dozorčí rada Střediska, kterou na čtyřleté funkční 

období volí správní orgán partnerského sboru Střediska a právoplatnost volby potvrzuje dozorčí rada 

Diakonie ČCE. Dozorčí rada Střediska dohlíží na činnost správní rady Střediska a na veškerou činnost 

Střediska. 

V roce 2013 pracovala dozorčí rada Střediska ve složení: 

Předsedkyně dozorčí rady: Vanda Nedbalová  

Místopředsedkyně dozorčí rady: Miroslava Zemánková 

  



Členové dozorčí rady: Mgr. Hana Ducho 

  Mgr. Milena Koubková  

  Ing. Jana Kašparová 

  Josef Pagáč 

  Jarmila Pospíšilová 

  Ing. Jan Vaníček 

  Jana Stoklasová 

V roce 2013 se dozorčí rada Střediska sešla celkem pětkrát k pravidelným schůzím. 

Projednávala plán činnosti na roky 2013 a 2014 s důrazem na zvyšování kvality služeb, rozpočet a jeho 

změny i další ekonomické záležitosti, kontrolovala hospodaření Střediska za uplynulý rok, apod. Na 

každé schůzi dozorčí rada dále projednávala zprávu správní rady Střediska o postupu plánu činnosti 

na rok 2013 po stránce organizační, personální, technické a ekonomické. Závěry a doporučení tohoto 

hodnocení jsou uvedeny v zápisech ze schůzí  dozorčí rady Střediska. O své činnosti pravidelně 

informovala (prostřednicím zápisů z jednání) dozorčí radu Diakonie ČCE. 

  

 

K 31.12.2013 byl průměrný fyzický stav pracovníků ve středisku 104 osob, po přepočtení na úvazky 

103 osob. 
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Posláním Domova pro seniory je poskytování celoroční péče seniorům. Nabízíme jim 

možnost, prožít období života, ve kterém se právě nacházejí, v respektujícím a přátelském 

prostředí. Senior je pro nás člověkem s nezpochybnitelnou osobní historií, životními 

hodnotami a smysluplnou přítomností a  budoucností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2013 se nesl ve znamení očekávání velkých změn, 

které přinese realizace investičního projektu “Naše cesta 

ke klientovi = naše cesta k člověku“, ve kterém má Domov 

pro seniory zásadní místo. V rámci projektu projde druhá 

budova Domova pro seniory celkovou rekonstrukcí. Již 

s předstihem jsme tedy v roce 2013 museli naplánovat 

potřebné změny v obsazení pokojů klienty, případně 

dočasné přestěhování seniorů na jiné budovy Střediska. 

V projektu však nepůjde pouze o kvalitativní změnu 

prostředí. V zrekonstruovaných prostorách začneme 

poskytovat péči, založenou na nových metodách přímé 

práce se seniory. Zaměstnanci služby se na nový způsob 

práce připravovali intenzivním vzděláváním, které v březnu 

završili získáním certifikátů v inovativním vzdělávání 

„Práce s biografií klienta“, která je součástí nového 

způsobu péče, vycházejícího z principů 

Psychobiografického modelu Profesora Erwina Böhma. 

V rámci vývoje zvoleným směrem jsme také změnili 

organizační strukturu služby. Vedení služby Domov pro 

seniory, která je poskytována na dvou samostatných 

budovách, od září přešlo do kompetence jednoho 

vedoucího. A dříve samostatný sociální úsek na sklonku 

roku zanikl a sociální pracovnice se stala součástí týmu 

Domova pro seniory.  

Domov pro seniory v roce 2013 nežil pouze zmiňovaným 

projektem. Díky účasti ve veřejné sbírce společnosti 

Sodexo Pass ČR a.s. se nám podařilo „splnit přání 

seniorům“ a zrekonstruovat na sklonku roku bariérové WC 

na bezbariérové, navíc se sprchovým koutem. 



Radostnou událostí bylo pro nás v prosinci 

vyhlášení pečovatelky našeho týmu, paní Antonie 

Pleskačové, pečovatelkou roku 2013 v Národní 

ceně sociálních služeb. Cenu si paní Pleskačová 

přebírala od přední české herečky paní Hany 

Maciuchové. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cestu ke klientům jsme hledali také skrze nabízené pravidelné či nepravidelné aktivity. Mnozí ze 

seniorek a seniorů už by si ani nedokázali představit, že by vynechali pravidelné bohoslužby, 

canisterapeutické úterky, muzikoterapeutické čtvrtky, kondiční cvičení, soutěže, trénování paměti, 

tvůrčí sedánky nad ručními pracemi, zahradničení „v květináčích“, společné vaření či grilování. 

Z mimořádných akcí, na které klienti s radostí a úsměvem vzpomínají, mohu jmenovat například 

1. ples k MDŽ, koncert pěveckého sboru Carmen, ukázky sportovního výcviku psů, rybolov na 

rudoltické Rybářské baště, návštěvu vojenského historického muzea pana Hlavatého, vystoupení 

dětí ze šumperské Družiny v Podhradí… Jsme rádi za podporu našich příznivců a dárců, s jejichž 

přispěním se nám daří překvapovat klienty stále něčím novým a zajímavým.  

Závěrem bych rád poděkoval všem pracovníkům, kteří se kromě svých běžných pracovních 

povinností podíleli na návrzích řešení chystaných změn. Díky jejich pozitivnímu přístupu, kreativitě 

a nasazení se podařilo včas a v klidné atmosféře dokončit přípravy pro zahájení realizace 

zmiňovaného investičního projektu. Víme, že nás čeká nelehké období, kdy část pracoviště se změní 

ve staveniště, ale věříme, že výsledek bude stát za vynaložené úsilí. 

Lukáš Dvořák, vedoucí Domova pro seniory 

 

  



 

Posláním Domova se zvláštním režimem je umožnit lidem s projevy demence prostřednictvím 

naší péče žít v chráněném prostředí, přizpůsobeném jejich potřebám a s respektem k jejich 

životní historii. 

V průběhu roku došlo k personálním změnám 

na pracovní pozici vedoucí Domova se 

zvláštním režimem. Od začátku roku do srpna 

vedla dočasně službu paní Zdeňka Slončíková. 

Ocenění jí patří za to, že současně zvládla být 

vedoucí i v Odlehčovací službě. Od září už měl 

Domov se zvláštním režimem stálou vedoucí. 

V posledním čtvrtletí roku došlo k personálním 

změnám na pozicích pečovatelek. A na konci 

roku se personál rozrostl (v rámci plánovaných 

změn organizační struktury ve Středisku) také 

o sociální pracovnici. Podařilo se nám vystavět 

základy týmu, který má chuť a energii pustit se 

do zavádění nových metod přímé práce se 

seniory s projevy demence. I za poměrně 

krátkou dobu svého působení se nový tým 

může pochlubit nemalými úspěchy v podpoře a 

motivaci klientů. Dnes už je zcela běžným 

jevem, že téměř třetina obyvatel III. budovy se 

sama podílí na přípravě snídaní, svačin 

a drobného občerstvení. Pečovatelky dokázaly 

najít cesty, jak v mnoha seniorkách a seniorech 

povzbudit zájem o společnost vrstevníků. Ti 

nyní tráví svůj čas aktivněji, namísto toho, aby 

se uzavírali v samotě svých pokojů. 

Chtěla bych poděkovat všem současným spolupracovnicím za jejich odvahu a chuť pustit se do 

práce novým způsobem. Jejich obětavost se odráží mimo jiné i v rostoucí poptávce zájemců 

o poskytování služby Domov se zvláštním režimem. 

Bc Hana Galašová, vedoucí Domova se zvláštním režimem 

  



 

Posláním Odlehčovací služby je umožnit pečující rodině nezbytný odpočinek a načerpání 

nových sil pro další péči o člověka s projevy demence, o kterého je jinak pečováno 

v domácím prostředí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odlehčovací služba funguje v Sobotíně již osm let a po celou tu dobu je zaměřením na cílovou 

skupinu osob s projevy demence i svou kapacitou ojedinělou službou svého druhu v Olomouckém 

kraji.  

V roce 2013 byl zájem především o pobytovou formu služby. Pro žádného člověka není jednoduché 

se zorientovat, když se najednou ocitne v jemu neznámém prostředí. Pro seniora s projevy demence 

může být taková situace obzvlášť složitá. Způsob poskytování Odlehčovací služby jsme se snažili i 

přes poměrně krátkou dobu pobytu klientů přizpůsobit jejich osobní realitě a zvyklostem, zohlednit 

jejich životní příběh. Podle svých přání a možností se klienti zapojovali do běžných denních aktivit. 

Oblíbené byly masáže, kondiční cvičení, za příznivého počasí procházky či posezení venku, 

reminiscence, posezení u kávy a čaje, poslech hudby, tanec, ruční práce… Klientky Odlehčovací 

služby se s chutí pouštěly do společného pečení moučníků a přípravy drobného pohoštění. Příjemné 

chvíle senioři strávili s canisterapeutickými pejsky a o nevšední zážitky se zvuky a tóny se postarala 

muzikoterapeutka. 

Děkujeme všem laskavým dárcům, kteří přispěli Odlehčovací službě finančním či věcným darem. 

Dary byly většinou použity na zútulnění prostředí služby a vybavení kompenzačními pomůckami.  

 Zdeňka Slončíková, vedoucí Odlehčovací služby 

  



 

Posláním pečovatelské služby je poskytování takové podpory, která umožní žít lidem podle 

jejich zvyklostí co možná nejdéle v jejich domácnosti. 

Poměrně často stály v loňském roce pracovnice 

Pečovatelské služby tváří v tvář skutečnosti, že byly 

jedinými lidmi, kteří v průběhu dne navštívili 

osamělého seniora. A byly také těmi, kdo 

zaznamenal důležité změny, související např. se 

zdravotním stavem a psychickou kondicí klienta, 

reagovaly a zajistily případnou další pomoc.  

V mnoha případech pracovnice Pečovatelské služby 

podpořily klienty v udržení nebo upevnění vlastních 

přirozených kontaktů s rodinou, s přáteli a sousedy, 

což vedlo ke zlepšení duševní pohody klientů, 

k jejich aktivizaci a samostatnosti. 

 

Ambicí Pečovatelské služby nebylo nahrazovat 

veřejné služby. Pečovatelky naopak 

podporovaly klienty ve využívání sítě 

dostupných veřejných služeb. Díky spolupráci 

Pečovatelské služby s dalšími regionálními 

poskytovateli sociálních služeb, které naši 

službu doplňovaly, nebo na ni navazovaly 

(např. Charita Šumperk, Armáda spásy 

Šumperk), měli klienti k dispozici širší spektrum 

služeb, z jejichž nabídky si mohli zvolit dle 

svých požadavků a potřeb.  

Jako doplňkovou službu nabízela Pečovatelská služba půjčování kompenzačních pomůcek pro 

nemocné, osoby po úrazech a operacích, seniory nebo pro zdravotně postižené občany všech 

věkových kategorií. Zapůjčené pomůcky pomohly mnoha lidem zlepšit podmínky rekonvalescence 

či domácí léčby.  

Chtěla bych tímto poděkovat pracovníkům Pečovatelské služby střediska za jejich obětavou 

celoroční práci. Klíčem k poskytování kvalitních služeb jsou totiž lidé v přímé péči. Ti se mnohokrát 

dostali při plnění pracovních povinností do nepředvídatelných situací, které dokázali ke klientově 

prospěchu vyřešit nejen díky svým profesionálním znalostem a schopnostem, ale i díky 

duchapřítomnosti, kreativitě a individuálnímu přístupu. Děkuji také vedoucím pracovníkům ostatních 

služeb střediska za spolupráci při řešení někdy nelehkých situací spojených s poskytováním našich 

služeb.  

 Kateřina Pokorná, DiS., vedoucí Pečovatelské služby 

 

  

Roční statistika Pečovatelské služby: 

celková kapacita služby 60 klientů poskytnuté služby péče 1467 hodin 

službu využilo v roce 2013 52 klientů obědy dovezené do domácností 9388 

  



 

Posláním služby Dům na půl cesty je umožnit mladým lidem bez vlastního zázemí bydlet 
v prostředí, kde mohou s naší pomocí získat a rozvíjet dovednosti, potřebné pro samostatný 
život, a díky tomu zlepšit svoji životní situaci. 
 

 Od roku 2013 prochází Dům na půl cesty změnami, 

které si kladou za cíl zkvalitnit, zefektivnit 

a zatraktivnit poskytování této sociální služby. 

Nejvýznamnějším počinem bylo zajištění nových 

prostor v centru krajského města Olomouce na ulici 

Sokolská. Důvody pro změnu místa poskytování 

sociální služby jsme spatřovali ve zvýšení 

dostupnosti zaměstnání, školských institucí, úřadů, 

obchodů, návazných sociálních služeb a ve vyšší 

míře i příležitostí pro začlenění klientů Domu na půl 

cesty do sociálních komunit. Přemístění služby ze 

Sobotína, tedy z  venkovského prostředí, do 

krajského města předčilo původní očekávání. 

Prakticky ihned po otevření prvního bytu, určeného 

pro pět klientů, se podařilo zcela naplnit kapacitu. 

Těší nás, že o službu je trvalý zájem nejen ze strany 

klientů, ale také z řad odborné i laické 

veřejnosti.  Mnohé napověděl den otevřených 

dveří, který se dočkal velké návštěvnosti a přispěl 

k pozdějšímu navázání spolupráce jak 

s dobrovolníky (sbor Českobratrské církve 

evangelické v Olomouci, studenti Univerzity 

palackého v Olomouci), tak i s návaznými 

organizacemi (Dětský domov a Školní jídelna 

v Olomouci, Poradna pro ženy a dívky, Fond 

ohrožených dětí atd.). 

Děkuji všem, kteří se podíleli na úspěšné realizaci všech změn, kterými služba Dům na půl cesty 

v roce 2013 prošla a těším se na nové spolupracovníky, kteří posílí náš olomoucký tým. 

 Bc. Tomáš Rab, vedoucí Domu na půl cesty 

  



 

Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně je nestátní neziskovou organizací - evidovanou právnickou 

osobou. 

 

Náklady Střediska 

Celkové náklady Střediska za rok 2013 dosáhly výše: 40,129.711,31 Kč 

z toho: náklady vynaložené na plnění sociálních služeb 38,273.276,08 Kč (95,4 %) 

 náklady na vlastní činnost (správu) organizace 1.734.392,90 Kč (4,3 %) 

 náklady na vedlejší činnost organizace 122.042,33 Kč (0,3 %) 

 

Největšími nákladovými položkami byly: 

mzdové náklady ve výši 18,686.073,00 Kč (46,6 %) 

zákonné a ostatní soc. pojištění 6,558.866,00 Kč (16,3 %) 

materiálové náklady ve výši 5,603.203,55 Kč (14,0 %) 

z toho: za potraviny 3,833.838,23 Kč 

 za palivo 1,001.768,31 Kč 

náklady na energie ve výši 2,238.356,34 Kč (5,6 %) 

náklady na služby ve výši 1,636.215,84 Kč (4,1 %) 

náklady na opravy ve výši 1,499.954,98 Kč (3,7 %) 

náklady na služby ústředí Diakonie ve výši 1,071.746,44 Kč (2,7 %) 

náklady na odpisy ve výši 846.807,60 Kč (2,1 %) 

náklady na nákup DHM 459.979,80 Kč (1,2 %) 

náklady na vzdělávání zaměstnanců 270.471,00 Kč (0,7 %) 

Celkem 38,871.674,55 Kč (96,9 %) 

 

Dalšími náklady byly příspěvky na stravování zaměstnanců, zdravotní materiál, náklady na 

propagaci a pohoštění, cestovné, náklady na DNM, náklady na prodané zboží, náklady na spoje, 

daně a poplatky, odpis nedobytné pohledávky, pojistné, příspěvky a ostatní náklady v celkové výši 

1,258.036,76 Kč (3,1%). 
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Výnosy Střediska 

Celkové výnosy Střediska za rok 2013 dosáhly výše: 39,745.332,06 Kč 

 

Hlavními zdroji výnosů Střediska byly: 

příjmy od uživatelů služeb celkem 26,340.738,00 Kč (66,3 %) 

z toho: uživatelé Domova pro seniory  16,528.783,00 Kč 
 uživatelé Domova se zvl. režimem  8,189.988,00 Kč 
 uživatelé Odlehčovací služby  745.284,00 Kč 
 uživatelé Pečovatelské služby 768.083,00 Kč 
 uživatelé Domu na půl cesty  108.600,00 Kč 

dotace MPSV v celkové výši 9,865.700,00 Kč (24,8 %) 

z toho: pro Domov pro seniory  5,200.000,00 Kč 
 pro Domov se zvláštním režimem 2,052.000,00 Kč 
 pro Odlehčovací službu  701.800,00 Kč 
 pro Pečovatelskou službu 435.800,00 Kč 
 pro Dům na půl cesty 1,476.100,00 Kč 

úhrady zdravotních pojišťoven 2,447.195,85 Kč (6,2 %) 

z toho: za Domov pro seniory  1,566.081,18 Kč 
 za Domov se zvláštním režimem 875.444,67 Kč 
 za Odlehčovací službu  5.670,00 Kč 

dotace od OLK pro služby Dům na půl cesty 294.200,00 Kč (0,7 %) 

Celkem hlavní zdroje výnosů: 38,947.633,85 Kč (98,0 %) 

 

Dalšími výnosy Střediska byly: 

úhrady zaměstnanců 390.432,00 Kč (1,00 %) 

další výnosy  407.266,21 Kč (1,00 %) 

z toho: příjmy z vedlejší činnosti 151.898,00 Kč 

 dary od jednotlivců a organizací 138.431,00 Kč 

 ostatní výnosy 69.863,00 Kč 

 tržby za prodané zboží 46.646,00 Kč 

 tržby za vlastní výrobky a úroky 428,21 Kč 

Celkem další výnosy: 797.698,21 Kč (2,0 %) 

 

Hospodaření Střediska za rok 2013 skončilo s účetní ztrátou ve výši - 384.379,25 Kč. 
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Zkrácená  ROZVAHA  Střediska  k  31.12.2013  -  v Kč 

č. účtu AKTIVA - název účtu Počáteční stav Koncový stav 

13 Sowtware 150 595,00 150 595,00 

21 Budovy a stavby vlastněné 15 717 603,33 16 043 801,33 

22 Samostatné movité věci a jejich soubory 8 367 674,74 8 367 674,74 

28 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 681 359,42 2 669 453,42 

31 Pozemky 36 738,00 58 088,00 

42 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2 159 226,00 1 397 040,00 

73 Oprávky k software -150 595,00 -150 595,00 

081- 088 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -14 689 667,46 -15 524 569,06 

112 Materiál na skladě 533 427,51 541 719,40 

132 Zboží na skladě a v prodejnách 3 943,76 3 891,53 

211 Pokladna 20 953,00 16 917,00 

213 Ceniny 15 587,00 8 593,00 

221 Účty v bankách 1 803 307,41 1 642 939,30 

311 Odběratelé 607 425,05 738 264,49 

314 Poskytnuté provozní zálohy  307 445,21 241 824,21 

315 Pohledávky za klienty 244 074,80 169 503,00 

335 Pohledávky za zaměstnanci 3 240,00 22 770,00 

381 Náklady příštích období 29 824,00 92 589,00 

  AKTIVA CELKEM 17 842 161,77 16 490 499,36 

    

č.účtu PASIVA - název účtu Počáteční stav Koncový stav 

231 Krátkodobé bankovní úvěry 91 038,42 0,00 

242 Krátkodobé finanční výpomoci v rámci Diakonie 3 177 562,00 2 777 562,00 

321 Dodavatelé 2 213 306,11 2 576 370,37 

324 Přijaté zálohy 3 900,00 3 900,00 

325 Závazky ke klientům 486 124,80 344 313,80 

333 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 1 334 360,00 1 442 989,00 

336 Zúčtování s instit.soc.zabezp. a veř.zdrav. poj. 724 050,00 787 316,00 

342 Ostatní přímé daně 77 761,00 94 341,00 

379 Jiné závazky 9 447,00 0,00 

384 Výnosy příštích období 3 619,00 3 619,00 

389 Dohadné účty pasivní 223 492,00 169 944,00 

901 Vlastní jmění 3 279 630,47 3 444 814,02 

902 Dary hmotného majetku zvyšující vlastní jmění 5 644 979,92 4 859 701,92 

911 Fondy 306 551,00 321 051,00 

912 Peněžní fondy 49 656,50 48 956,50 

931 HV ve schvalovacím řízení 453 067,03 0,00 

932 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta -236 383,48 0,00 

  PASIVA CELKEM 17 842 161,77 16 874 878,61 

 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK  - 384 379,25 

 

 



VÝSLEDOVKA Střediska k 31.12.2013 celkem a v členění podle jednotlivých služeb 

Náklady v tis. Kč 

Č. účtu Název účtu Celkem DS OS DZR PS DPC Správa 
Vedl. 
čin. 

501 Spotřeba materiálu 5 603 3 685 175 1 309 363 37 0 34 

   - potraviny 3 570 2 234 93 927 278 6 0 32 

   - palivo 772 772 0 0 0 0 0 0 

   - PHM 131 45 3 17 64 2 0 0 

   - ostatní 1 130 634 79 365 21 29 0 2 

502 Spotřeba energie 2 238 1 775 9 327 14 111 0 2 

   - elektřina 941 854 0 64 14 9 0 0 

   - plyn 1 024 729 5 192 0 96 0 2 

   - vodné, stočné 273 192 4 71 0 6 0 0 

504 Prodané zboží - kantýna 38 0 0 0 0 0 0 38 

507 Spotřeba DHM 460 129 13 221 2 95 0 0 

508 Zdravot. materiál,  
rehab. pom. 

57 40 2 15 0 0 0 0 

511 Opravy a udržování 1 500 1 010 12 413 35 10 0 20 

   - budov 995 785 7 195 2 6 0 0 

   - automobilů 71 27 1 8 33 2 0 0 

   - strojů a zařízení 120 97 1 21 0 1 0 0 

   - ostatní 314 101 3 189 0 1 0 20 

512 Cestovné 159 80 11 41 4 23 0 0 

513,515 Náklady na propag., pohošt. 
a pohoštění 

41 0 0 0 0 0 41 0 

516 Náklady spojů vč. internetu 178 77 13 40 6 42 0 0 

517 Spotřeba DNM 245 137 9 80 4 15 0 0 

518 Ostatní služby 2 706 1 342 84 640 33 369 236 2 

   - odpady 489 343 19 124 3 0 0 0 

   - nájemné 296 71 4 26 2 193 0 0 

   - zdravotnické služby externí 34 22 1 10 1 0 0 0 

   - právní a ekonom. služby 306 43 4 17 2 4 236 0 

   - revize přístrojů a zařízení 40 30 1 6 2 0 0 1 

   - DSA 1 071 674 44 257 21 75 0 0 

   - ostatní služby 470 159 11 200 2 97 0 1 

521 Mzdové náklady 18 686 10 898 776 5 512 671 829 0 0 

   - Mzdy 18 277 10 600 766 5 437 657 817 0 0 

   - OON 410 298 10 75 15 12 0 0 

524 Zákonné SP a ZP 6 267 3 656 260 1 846 228 277 0 0 

525 Ostatní sociální pojištění 292 0 0 0 0 0 292 0 

526 Vzdělávání a další rozvoj 
zaměst. 

270 129 21 87 10 23 0 0 

527 Zákonné sociální náklady 199 104 7 61 11 16 0 0 

532 Daň z nemovitostí 1 0 0 0 0 0 0 1 

538,542 Ostatní daně a poplatky, 
penále 

5 0 0 0 0 0 5 0 

543 Odpis nedobytných pohled.  5 0 0 0 0 0 5 0 

547 Pojistné 164 0 0 0 0 0 163 1 

549 Jiné ostatní náklady 62 0 0 0 0 0 59 3 

   - na bankovní operace 50 0 0 0 0 0 50 0 

   - ostatní náklady 12 0 0 0 0 0 9 3 

551 Odpisy 847 0 0 0 0 0 826 21 

581 Poskyt. příspěvky ústředí 100 0 0 0 0 0 100 0 

582 Poskytnuté členské přísp.  7 0 0 0 0 0 7 0 

  CELKEM  NÁKLADY 40 130 23 062 1 392 10 592 1 381 1 847 1 734 122 

 



Výnosy v tis. Kč 

Č. účtu Název účtu Celkem DS OS DZR PS DPC 
Vedl. 
čin. 

601 Tržby za vlastní výrobky 0 0 0 0 0 0 0 

602 Příjmy z hlavní činnosti 29 178 18 383 758 9 133 790 114 0 

   - úhrady uživatelé – péče  11 564 7 028 303 4 049 184 0 0 

   - úhrady uživatelé – ubyt.  7 398 4 900 243 2 146 0 109 0 

   - úhrady uživatelé – strava 7 284 4 551 198 1 994 541 0 0 

   - úhrady uživatelé – fak.sl. 95 50 0 1 44 0 0 

   - od zdrav.pojišťoven 2 447 1 566 6 875 0 0 0 

   - za stravné od zaměst. 390 288 8 68 21 5 0 

603 Příjmy z vedl. Činnosti 152 0 0 0 0 0 152 

   - stravné 82 0 0 0 0 0 82 

   - pronájem 40 0 0 0 0 0 40 

   - praní prádla, ostatní 30 0 0 0 0 0 30 

604 Tržby za prodej zboží 47 0 0 0 0 0 47 

644 Úroky 0 0 0 0 0 0 0 

649 Jiné ostatní výnosy 70 70 0 0 0 0 0 

683 Přijaté dary 113 101 9 2 0 1 0 

684 Tuzemské dary 14 14 0 0 0 0 0 

686 Nepeněžní dary 12 12 0 0 0 0 0 

69x Dotace provozní 10 160 5 200 702 2 052 436 1 770 0 

   - SR-MPSV 9 866 5 200 702 2 052 436 1 476 0 

   - OLK 294 0 0 0 0 294 0 

  CELKEM VÝNOSY 39 745 23 780 1 469 11 187 1 226 1 885 199 

 

Výsledek hospodaření v tis. Kč 

VÝSLEDEK 
HOSPODAŘENÍ 

CELKEM DS OS DZR PS DPC SPRÁVA VEDL. ČIN. 

-384 718 77 595 -154 37 -1 734 77 

 

Bilanční zhodnocení 

Podíl dotace ze státního rozpočtu (dotace MPSV), poskytnuté prostřednictvím Krajského úřadu 
Olomouckého kraje, na celkových nákladech střediska činil 24,6 %. 

Podíl dotace Olomouckého kraje „Podpora poskytování sociálních služeb a aktivit zaměřených na 
sociální začleňování“ na celkových nákladech střediska činil 0,7 %. 

Středisko skončilo s účetní ztrátou ve výši - 384.379,25 Kč. 

Stav fondů Střediska k 31.12.2013: 

Vlastní jmění (snížené o odpisy) 8,304.515,94 Kč 

Sociální fond  321.051,00 Kč 

Peněžní fond  48.956,50 Kč 

Celkem  8,674.523,44 Kč 

Nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta z minulých období 0,00 Kč 



 

 
  



  



 

… kteří svými dary Středisko podpořili finančně i věcně.  

 
Firmy a organizace: 
AQUA – DAHO, Vikýřovice 
Diaconie Maarssen 
DAREK – Daniel Přikryl s.r.o. 
Kadeřnice – p. Hana Popelková 
Kadeřnice – p. Kateřina Straková 
Lesy ČR , s.p. 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Občanské sdružení Point – podpora a sociální integrace, Šumperk 
Obec Petrov nad Desnou 
Obec Sobotín 
Olomoucký kraj 
Pedikérka – p. Jitka Šuková 
Pěvecký sbor Carmen 
Potraviny “Na rohu“ - Rapotín 
Program švýcarsko – české spolupráce 
Restaurace U Guralů, Petrov nad Desnou 
Sodexo Pass Česká republika, a.s. 
 
 
Soukromé osoby: 

Manželé Kořenkovi, Olomouc 
Pan Pavel Bedáň 
Pan René Bartošek 
Pan Pavel Kolman 
Pan Jaroslav Knejslík 
Pan Ing. Jiří Krejčí 
Paní Ivana Sklenáková 
Paní Marie Straková 
Pan Ing. Jiří Vrobel 
Paní Marcela Zugarová 
 
 
… a také další dárci, kteří si nepřáli být jmenováni. 

 
 
Všem dárcům za jejich dary upřímně děkujeme. 

 
 
 
 
V Petrově nad Desnou 27.6.2014 
 
 
Ing. Hana Řezáčová, ředitelka  
 


