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OOOBBBSSSAAAHHH   

   

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 
 
I. PŘEHLED ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ       
   

I.1 UBYTOVÁNÍ 
I.2 STRAVOVÁNÍ 
            

II. PROVOZ 
 
 II.1 PRANÍ PRÁDLA 
 II.2 PŘESTAVBA A REKONSTRUKCE 
 II.3 OSTATNÍ 
 
III. ZDRAVOTNÍ, OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE, REHABILITACE  
      
IV. SOCIÁLNÍ SLUŽBY A AKTIVIZAČNÍ ČINNOST 
 IV.1 PŘÍSPĚVEK NA PÉČI 
 IV.2 AKTIVIZACE, KULTURNÍ AKCE 
 
V. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
 V.1 ZAMĚSTNANCI 

V.2 PRACOVNÍ NESCHOPNOST 
 V.3 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 
 
VI. BOZP, PRACOVNÍ ÚRAZY 
 
VII. FINANČNÍ ZHODNOCENÍ 
 
VIII. ZÁVĚR 
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ÚÚÚvvvooodddnnnííí   ssslllooovvvooo   

 
 
„Vážení přátelé, 
 
dovolte mi, abych vám předložil Výroční zprávu roku 2012 Centra Rožmitál pod 
Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb (dále jen Centra), kde budete mít 
příležitost se společně s námi ohlédnout za událostmi uplynulého roku. 
 
Jako každý rok, tak i letos bylo nejdůležitějším cílem zkvalitňování poskytované sociální 
služby a to při dodržování zásad rozpočtové kázně.  
V oblasti hospodaření dosáhlo zařízení opět vyrovnaného hospodářského výsledku. 
 
Velká pozornost patřila dalšímu rozvoji zaměstnanců, zlepšování mezilidských vztahů a 

zkvalitnění systému vzdělávání zaměstnanců. 

 
Na závěr bych chtěl poděkovat zaměstnancům, kteří v období hodnoceného roku 
napomáhali s naplňováním vize prosperujícího sociálního zařízení, které poskytuje 
vysoce kvalitní péči prostřednictvím ochotných a odborně vzdělaných zaměstnanců.“ 
 
 
 
 

Ing. Luboš Halenkovský,  
ředitel zařízení 
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III...   PPPřřřeeehhhllleeeddd   čččiiinnnnnnooossstttiii   
   

Naše zařízení poskytuje pobytové služby osobám dle § 49 a § 50 zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  

 

Celková kapacita zařízení je 220 lůžek , tj.171 lůžek Domov pro seniory 

a 49 lůžek Domov se zvláštním režimem. 
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   III...111   UUUbbbyyytttooovvvááánnnííí   
Je poskytováno v bezbariérovém prostředí, v jednolůžkových, 

dvoulůžkových a třílůžkových pokojích.  

Pokoje nejsou vybaveny samostatným hygienickým zařízením, k 

dispozici jsou WC tzv. „na buňkách“ a chodbách zařízení. 

Pro uživatele jsou vybaveny samostatné společenské místnosti a 

kuchyňky. V zařízení se nachází také knihovna, kadeřnictví, ordinace 

lékaře, rehabilitace a tělocvična. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCeennííkk  uubbyyttoovváánníí  

JJeeddnnoollůůžžkkoovvýý  ppookkoojj            118800,,--KKčč//ddeenn  

DDvvoouullůůžžkkoovvýý  ppookkoojj              117700,,--KKčč//ddeenn  

TTřřííllůůžžkkoovvýý  ppookkoojj              116655,,--KKčč//ddeenn  
   

OOObbblllooožžžnnnooosssttt   vvv   rrroooccceee   kkk   333111...111222...222000111222   čččiiinnniiilllaaa   999888,,,555555888111   %%%...   
   

CCCeeelllkkkooovvvýýý   pppooočččeeettt   uuužžžiiivvvaaattteeelllůůů   kkkeee   dddnnniii   333111...111222...222000111222   bbbyyylll   222111777...   
   

PPPrrrůůůmmměěěrrrnnnýýý   vvvěěěkkk   uuužžžiiivvvaaattteeelllůůů   vvv   zzzaaařřřííízzzeeennnííí   888111   llleeettt...   
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9% 

17% 

40% 

33% 

1% 

Přehled uživatelů podle věku  
k 31.12.2012 

27 až 65 let 66 až 75 let 76 až 85 let 86 až 95 let Nad 95 let 

   
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Centrum Rožmitál pod Třemšínem           Výroční zpráva za rok  2012 

 

8 | S t r á n k a  
 

III...222   SSStttrrraaavvvooovvvááánnnííí   
Stravování je v zařízení poskytováno uživatelům služeb s ohledem na 

jejich mobilitu, a to buď ve společné jídelně, nebo v denních 

místnostech na jednotlivých odděleních, popř. přímo na jednotlivých 

pokojích, kam je strava rozvážena. Vozíky jsou z důvodu udržení 

kvality stravy vybaveny ohřevem. 

Vzhledem k zachování soběstačnosti uživatelů je snaha, aby co největší 

počet konzumoval stravu mimo vlastní pokoj.  

Celodenní strava (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře, II. večeře) je 

připravována v kuchyni Centra a řídí se zásadami správné výživy.  

Jídelní lístek je sestavován nutriční terapeutkou ve spolupráci s vedoucí 

stravovacího úseku a je hodnocen zřízenou stravovací komisí.  

Nutriční terapeutka dbá na správný výpočet nutričního hodnot 

připravované stravy – bílkoviny, sacharidy, tuky… 

Strava je připravována s možností výběru oběda ze dvou variant a nyní 

od září tohoto roku nově přibyla uživatelům zařízení možnost výběru 

teplé nebo studené večeře. 

Pracovníci se při práci řídí vypracovaným systémem HACCP.   

   

HHHooodddnnnoootttaaa   sssuuurrrooovvviiinnn   

snídaně  13,00 13,00 13,00 

přesnídávka 6,00 6,00 6,00 

oběd 31,00 31,00 32,00 

svačina  7,00 7,00 8,00 

večeře 17,00 17,00 17,00 

druhá večeře     7,00 

Celkem 74,00 74,00 83,00 
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V rámci Veřejné zakázky č. 1/2012 byl zakoupen nový konvektomat pro 

zlepšení práce pracovníků kuchyně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úhrada za pobyt a stravu v našem zařízení je stanovena v souladu 
s vyhláškou č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Druh diety 
 

 
NORMÁLNÍ 

STRAVA 

 
ŽLUČNÍKOVÁ 

DIETA 

 
DIABETICKÁ DIETA 

Druh stravy 
 

snídaně 
 
 

26,- 26,- 26,- 
přesnídávka 
 

12,- 12,- 12,- 

oběd 
 
 

62,- 62,- 63,- 

svačina 
 
 

15,- 15,- 16,- 
večeře 
 
 

35,- 35,- 34,- 

druhá večeře 
 
 

0 0 9,- 

 
Hodnota surovin 

 
74,-Kč 

 
74,-Kč 

 
83,-Kč 

Režie 76,-Kč 76,-Kč 77,-Kč 

 
Celkem/den 

 
150,-Kč 

 
150,-Kč 

 
160,-Kč 
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IIIIII...   PPPrrrooovvvooozzz   aaa   úúúdddrrržžžbbbaaa   zzzaaařřřííízzzeeennnííí   vvv   rrroooccceee   222000111222   
 

„Rok 2012, ostatně jako ostatní předcházející roky, byl po všech stránkách pro 

činnost provozu Centra Rožmitál pod Třemšínem složitý.  Představoval pro 

zaměstnance provozního úseku Centra enormní zatížení, jak fyzické, tak i 

psychické. 

Chtěl bych touto cestou ještě jednou poděkovat všem zaměstnancům 

provozního úseku za dosažené výsledky v roce 2012.“ 

                                                                 

         vedoucí provozního úseku 

         Ing. Pecár Ján 

 
Hlavní úkoly provozního úseku na rok 2012 

 

- Postupná modernizace prádelny 

- Přestavba márnice na klimatizovanou místnost. 

- Přestavba sociálních zařízení  

- Modernizace kuchyně nákupem nových strojů 

- Postupné malování pokojů celého Centra.  

- Rekonstrukce rozvodů na oddělení DS – 2 

- Nákup vozidla Volkswagen Transporter 

- Ostatní 
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IIIIII...111   PPPrrraaannnííí   ppprrrááádddlllaaa   
Praní ložního prádla je zajišťováno dodavatelskou firmou KATEV 

Tábor. Ostatní praní osobního prádla zajišťují 4 pracovnice prádelny. 

Jejich činnost spočívá v třídění použitého prádla, které je dováženo 

v zakrytých vozech, dále v praní a sušení v elektrických sušičkách, 

žehlení, mandlování, třídění a expedici na jednotlivá oddělení. Provoz 

prádelny zajišťuje i drobné opravy prádla a značení oděvů.   

V roce 2012 započala postupná přestavba prádelny na nový moderní 

provoz. Zakoupena nová sušička prádla a nový mandl na žehlení 

prádla. Postupnou modernizaci dle požadavků hygieny by se měla 

prádelna zcela osamostatnit. Záměrem je prát veškeré prádlo v zařízení 

a nebýt závislí na dodavatelské firmě. 
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IIIIII...222   PPPřřřeeessstttaaavvvbbbaaa   aaa   rrreeekkkooonnnssstttrrruuukkkccceee   
Márnice Centra byla postupně zateplena a vybavena klimatizací. Cílem 

přestavby a zateplení márnice bylo splnění podmínek hygienických 

předpisů a zřízení důstojného místa posledního odpočinku pro 

uživatele Centra. 
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Přestavba a rekonstrukce sociálního zařízení na celém objektu Nového 

Pavilonu byla započata na základě výsledků Veřejné zakázky, kterou 

vyhodnocovala rada Středočeského kraje. Jako nejlepší nabídku vybrala 

komise nabídku firmy Kaiser s.r.o. Rekonstrukce 21 koupelen a WC 

byla vynucena jejich havarijním stavem. Firma se zhostila úkolu ve 

velmi dobré kvalitě, včas a bez podstatných nedostatků. Současné WC a 

koupelny odpovídají modernímu trendu a zejména požadavkům 

uživatelů.  

Tímto chceme ještě jednou firmě Kaiser s.r.o. poděkovat za dobře a včas 

zhotovenou rekonstrukci 21 koupelen a WC. 
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V rámci přestavby a rekonstrukce jednotlivých oddělení došlo i 

k úpravě a zakrytí rozvodů vody, elektrorozvodů na zdech chodby na 

DS 2 „B“ a následné vymalování. Rozvody byly zakryty 

sádrokartonovými podhledy. Práce provedla firma Tomek Rožmitál 

pod Třemšínem a malby pan Pecha. 

Zároveň započala dlouhodobá akce z iniciativy vedoucího provozního 

úseku a na základě požadavků uživatelů, a to malování všech pokojů 

Centra vlastními silami a prostředky Centra.  
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Postupně se připravuje nové oddělení na Hlavní budově - firma Kaiser 

s r.o. zhotovila přepažení květinovou stěnou ze dřeva. 
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IIIIII...333   OOOssstttaaatttnnnííí      
Ani rok 2012 se nevyhnul  nepříjemným událostem, mezi které patřilo 

zejména poškození přívodu vody mezi objekty C a stanicí úpravy vody. 

Došlo k velkým ztrátám vody a celkové náklady překročili 50 000,- Kč, 

Zde se negativně projevila „nesmyslná“ spoluúčast vyplývající z nové 

pojistné smlouvy, která činí na havárie 50 000,- Kč.  

Veškeré náklady zaplatilo Centrum ze svého rozpočtu. 

   

   

   

   

   

   

   

Na základě požadavku Centra byl zakoupen nový automobil 

Volkswagen Transporter pro potřeby uživatelů, zejména imobilních.  
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IIIIIIIII...   ZZZdddrrraaavvvoootttnnnííí,,,   ooošššeeetttřřřooovvvaaattteeelllssskkkááá   pppéééčččeee,,,   rrreeehhhaaabbbiiillliiitttaaaccceee   

Lékařskou péči zajišťuje Městské zdravotnické zařízení Rožmitál pod 
Třemšínem v ordinaci, která je součástí Centra. 

Ošetřující lékařka: MUDr. Olga Štauberová 

Ordinace je zajištěna pravidelně 2x týdně, ve středu a ve čtvrtek. Do 
ordinace dochází mobilní uživatelé, částečně mobilní jsou dovedeni 
nebo dovezeni personálem. Zcela imobilní uživatele nebo uživatele 
nemocné navštěvuje lékařka přímo na pokojích. 
Z odborníků dochází do našeho zařízení dle potřeby psychiatr 2x 
měsíčně a klinický logoped, který je zaměřen převážně na uživatele po 
cévní mozkové příhodě. Pomáhá s rozvojem slovní zásoby a narušenou 
komunikační schopností. 

Další odborná péče je zajišťována dovozem uživatelů do odborných 
ambulancí, akutní stavy jsou řešeny přivoláním RZP. 

Zdravotní péči zajišťují uživatelům služby diplomované všeobecné 
sestry bez odborného dohledu. Základní metodou poskytování 
ošetřovatelské péče je ošetřovatelský proces, který je nástrojem 
individuální péče a slouží k zajištění potřeb jednotlivých uživatelů 
stanovením ošetřovatelské anamnézy, z ní vyplývajících 
ošetřovatelských diagnóz, na něž navazuje plán ošetřovatelské péče, 
který v sobě zahrnuje stanovené diagnózy, cíle ošetřovatelské péče, 
intervence a následné hodnocení. 

Poskytování kvalitní ošetřovatelské péče ovlivňuje mimo jiné i 
problematiku výskytu dekubitů. Vzhledem k cílové skupině uživatelů, 
pro kterou je zařízení určeno, nelze spolehlivě zabránit vzniku dekubitů 
u jednotlivých uživatelů, protože právě věk je jedním z 
nejvýznamnějších rizikových faktorů. K dalším patří mobilita, 
inkontinence, poruchy výživy – nedostatečný a neplnohodnotný příjem 
stravy, některé nemoci a mnoho dalších. Terapie dekubitů je velmi 
složitý proces, vyžadující přijetí různých opatření, je finančně náročná a 
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hlavně neúměrně zatěžuje uživatele, kterému způsobuje velké bolesti. Z 
těchto důvodů je věnována velká pozornost právě prevenci vzniku 
dekubitu. 
Preventivní opatření vzniku dekubitu je – používání antidekubitárních 
pomůcek – polohovací lůžka, antidekubitární matrace, antidekubitární 
pomůcky. 
V rámci ošetřovatelské péče je prováděna v zařízení rehabilitace.  
Na základě uzavřené smlouvy zajišťuje v pravidelných intervalech 
léčebné rehabilitace společnost BB Klinik, s.r.o. V rehabilitační péči je 
zahrnuta fyzikální terapie (ultrazvuk, elektroproudy, laser, 
magnetoterapie), vodoléčba a další léčebné procedury. 
K rehabilitaci je možné využít i tělocvičnu, která se nachází v zařízení. 
Pro procvičování svalů jsou k dispozici činky, overbally, rotoped, tyče a 
jiné. Uživatelé mohou také využít moderní rotoped BREMSHEY, 
běžecký trenažér KETTLE, masážní křeslo a přístroj MOTREN BED, 
který pomáhá k rehabilitaci dolní části těla. 

Ke zlepšení rehabilitace uživatelů byla v roce 2012 zakoupena zvedací 
hygienická židle CALYPSO a parafínová lázeň. Parafín - zvyšuje lokální 
prokrvení, pomoc při problémech s nízkým prokrvováním chodidel 
(tzv. studené ruce a nohy), působí relaxačně na kosterní svalstvo, 
uvolňuje spasmy a kontraktury, poskytuje pomoc od bolesti a 
ztuhlosti, úlevu při chronické artróze. 
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Zařízení má uzavřeny smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami 
Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Vojenskou zdravotní pojišťovnou, 
Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou, Zdravotní pojišťovnou MV 
ČR a Oborovou zdravotní pojišťovnou. 
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IIIVVV...   SSSoooccciiiááálllnnnííí   sssllluuužžžbbbyyy   aaa   aaakkktttiiivvviiizzzaaačččnnnííí   čččiiinnnnnnooosssttt   
 

Sociální a administrativní pracovnice přijímají a vyřizují žádosti o 
umístění do Centra Rožmitál pod Třemšínem. Vyřizují nezbytnou 
korespondenci s úřady (žádosti o příspěvek na péči, příspěvky na 
zdravotní pomůcky, nové občanské průkazy …), sociální poradenství, 
pomoc při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi.  
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IIIVVV...111   PPPřřříííssspppěěěvvveeekkk   nnnaaa   pppéééčččiii   
 
U uživatelů služby, kteří již pobírají příspěvek na péči nebo příspěvek 
nemají přiznaný a změní se u nich podmínky, které mají vliv na výši 
nebo přiznání příspěvku, aktivizuje zařízení přehodnocení stupně 
závislosti a podává návrh na zvýšení nebo přiznání příspěvku u 
příslušného pověřeného úřadu. 
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IIIVVV...222   AAAkkktttiiivvviiizzzaaaccceee,,,   kkkuuullltttuuurrrnnnííí   aaakkkccceee   
   
Aktivizace probíhá individuálně nebo skupinově na každém patře 
podle poskytovaných služeb a vychází z individuálního plánu 
uživatele. Terapie jsou přizpůsobené aktuálnímu fyzickému, 
duševnímu a psychickému stavu uživatele. Program pružně reaguje 
také na potřeby a přání. Aktivizace se cíleně zaměřuje na rozvoj a 
udržení osobních a sociálních schopností našich uživatelů, její 
rozmanitost má za cíl co nejvíce připomínat domácí prostředí s 
dopomáháním k sebeobsluze. Pro imobilní uživatele a pro uživatele 
trpící demencí či Alzheimerovou chorobou je program veden 
individuálněji, právě s ohledem na jejich schopnosti a možnosti. 

 
Provádíme muzikoterapii, taneční terapii, cvičení zaměřené na trénink 

paměti, stolní hry, výroba keramiky, canisterapii (spolupráce sdružení 

PESSOS Příbram), nácvik jemné motoriky a uživateli velmi oblíbené 

vaření a pečení. Nově byly pořízeny dva multifunkční panely na 

procvičování jemné motoriky a tabule s písmenky na hru scrabble. 

Do programu zařazujeme i sportovní aktivity, přizpůsobené 
zdravotnímu stavu uživatelů, jako jsou např. kuželky, srážení 
plechovek, chytání rybiček, hry s míčem a pétanque. Pro pořádání akcí i 
odpočinek uživatelů a rodinných příslušníků jsou k dispozici na 
zahradě Centra i zastřešené altány. 
Pravidelně v zařízení vysílá „ranní hlášení“ jehož program mají na 
starosti pověření pracovníci v sociálních službách. V rámci vysílání jsou 
uživatelé seznámeni s denním programem, jídelníčkem, rádio rovněž 
hraje jubilantům. 
 
Po celý rok se pravidelně po čtrnácti dnech  konají mše církve 

římskokatolické . 

Své služby nám zde nabízí masérka, kadeřnice ze SOU Sedlčany, 
pedikérka a soukromá kadeřnice, která do zařízení dochází. Jsou také 
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zajištěny opravy a seřízení naslouchadel, které zajišťuje paní Fišerová. 
Do zařízení také dojíždí prodejce drogerie a dárkového zboží, prodejce 
textilu a ponožek.                   
 
Letos jsme připravili více než 330 akcí, jichž se mohli uživatelé, ale i 
jejich rodinní příslušníci účastnit. 

Během roku jsme se zúčastnili i několika sportovních a kulturních 

setkání s uživateli z jiných domovů pro seniory. Přijali jsme pozvání na 

sportovní hry do DS Zdice, DS Dobříš a DS Harmonie Mirošov, na 

pěveckou soutěž „Blatenská rolnička“ v DS Blatná, na vystoupení velice 

známé české herečky Květy Fialové v DS Dobříši a na IX. ročník setkání  

„Tančíme pro radost“, který pořádá Domov Hostomice -Zátor 

v restauraci „U krále Václava IV.“ na Točníku.                                                                                     

Uspořádali jsme také několik výletů. Navštívili jsme zámek v Březnici a 

v Blatné – s přilehlou oborou s daňky, Svatou Horu, pivovar a 

medvědárium v Berouně, výstaviště v Lysé nad Labem, Podbrdské 

muzeum v Rožmitále s nově otevřeným muzeem hasičské techniky, 

muzeum ve Lnářích, skanzen ve Vysokém Chlumci, „Pohádkovou 

zemi“ v Pičíně a ZOO v Plzni. Velký úspěch měla projížďka parníkem 

po Orlické přehradě, která se pro velký zájem uskutečnila celkem 

třikrát. Obrazy a předměty z doby vlády Přemyslovců jsme obdivovali 

při návštěvě „Čechovy stodoly“ v Bukové u Příbrami. I letos jsme 

dovezli pár pamlsků jelenům do obory v Hutích. Přivítali jsme také 

královnu Johanku, která každoročně navštěvuje naše město. Na svátek 

všech zesnulých jsme navštívili kostely a hřbitovy v Rožmitále a 

zapálili svíčky k uctění památky. V kostele Povýšení svatého Kříže ve 

Starém Rožmitále byla pro naše Centrum sloužena „dušičková“ mše 

svatá.  

Uspořádali jsme v našem zařízení jubilejní 10. Den seniorů, spojený se 

sportovními hrami a vystoupením Kladenské heligonky.  
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Svým vystoupením nás během roku přicházejí potěšit děti ze ZŠ 

Rožmitál a ZŠ Tochovice, ženský sbor Radost z Milína, pan Kubec se 

svojí partnerkou, pan Šedivý a jeho nestárnoucí Hašlerovy písničky, 

pan Krbec s country písničkami, Rožmitálská venkovanka nebo pan 

Voříšek, který nám hraje se svojí kapelou na tanečních zábavách.                                                         

Letos již podruhé jsme měli možnost vyslechnout koncert posluchačů 

ZUŠ Rožmitál.                                      

Již tradičně slavíme významnější dny v roce, jako je Masopust,  MDŽ, 

Velikonoce,  Den seniorů, svátek sv. Martina a sv. Mikuláše a Silvestra.  

V létě při hezkém počasí grilujeme při hudbě na zahradě. 

Také jsme oslavili 40. výročí otevření našeho zařízení, které připadlo na 

den 16. prosince 2012. Oslava se konala v pondělí 17. prosince. Na tento 

den byli pozváni bývalí ředitelé zařízení, zástupci města a významní 

sponzoři.  Na oslavě vystupovali žáci tanečního kroužku country při ZŠ 

v Rožmitále. 

Našim uživatelům se snažíme nabídnout co nejširší spektrum akcí, ze 

kterých si mohou vybrat a sami se svobodně rozhodnout, jak budou 

využívat svůj volný čas. 
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PPPřřřeeehhhllleeeddd   kkkuuullltttuuurrrnnníííccchhh   aaakkkcccííí   uuussskkkuuuttteeečččnnněěěnnnýýýccchhh   vvv   CCCeeennntttrrruuu   RRRooožžžmmmiiitttááálll      
vvv   rrroooccceee   222000111222   

   

LLLEEEDDDEEENNN   

   
2. 1. turnaj v pétanque DS 

4. 1. promítání videa 

5. 1. keramika 

6. 1. turnaj v pétanque DZR 

9. 1. turnaj v kuželkách DS 

          muzikoterapie DS 

11. 1. promítání videa 

12. 1. keramika 

13. 1.  turnaj v kuželkách DZR 

16. 1. chytání rybiček DS 

          muzikoterapie DZR 

18. 1. zpívání s harmonikou 

          promítání videa 

19. 1. keramika 

20. 1. chytání rybiček DZR 

23. 1. turnaj ve srážení plechovek DS 

24. 1. muzikoterapie DS 

25. 1. promítání  videa 

26. 1. keramika 

27. 1. turnaj ve srážení plechovek DZR 

          oslava narozenin – lednoví jubilanti 

30. 1. turnaj v pétanque DS 

31. 1. muzikoterapie DZR 
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ÚÚÚNNNOOORRR   
   

1. 2.    promítání videa 

2. 2.    keramika 

3. 2.    turnaj v pétanque DZR 

6. 2.    turnaj v kuželkách DS  

           canisterapie 

8. 2.    promítání videa 

9. 2.    muzikoterapie DS 

           keramika 

10. 2.  turnaj v kuželkách DZR 

13. 2.  chytání rybiček DS 

15. 2.  promítání videa 

16. 2.  muzikoterapie DZR 

           hudební vystoupení p. Šedivého – Hašlerovy písničky 

17. 2.  chytání rybiček DZR 

20. 2.  turnaj ve srážení plechovek DS 

21. 2.  Masopustní veselice 

22. 2.  promítání videa 

  canisterapie 

23. 2.  muzikoterapie DS 

  keramika 

24. 2.  turnaj ve srážení plechovek DZR 

  oslava narozenin – únoroví jubilanti 

27. 2.  turnaj v pétanque DS 

29. 2.  promítání videa 
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BBBŘŘŘEEEZZZEEENNN   
   

1. 3. muzikoterapie DS 
 keramika 

2. 3. turnaj v pétanque DZR 

5. 3. turnaj v kuželkách DS 

6. 3. canisterapie 

7. 3. promítání videa 

8. 3. muzikoterapie DZR 

 oslava MDŽ 

9. 3. turnaj v kuželkách DZR 

12. 3. chytání rybiček DS 

13. 3. beseda s ředitelem DS 2, DS 3 

 vystoupení p. Šedivého – Máte rádi Hašlerky? 

14. 3. beseda s ředitelem DS 1, DZR 1, DZR 2 

 promítání videa 

15. 3. muzikoterapie DS 

 keramika 

16. 3. chytání rybiček DZR 

19. 3. turnaj ve srážení plechovek DS 

21. 3. promítání videa 

22. 3. keramika 

23. 3. muzikoterapie DZR 

26. 3. turnaj v pétanque DS 

28. 3. promítání videa 

29. 3. muzikoterapie DS 

 keramika 

 canisterapie 

30. 3. turnaj v pétanque DZR 

 oslava narozenin – březnoví jubilanti 

31. 3. Velikonoční jarmark – Podbrdské muzeum Rožmitál p. Tř. 
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DDDUUUBBBEEENNN   

   
2. 4. turnaj v kuželkách DS 

3. 4. canisterapie 

4. 4. promítání videa 

5. 4. muzikoterapie DZR 

 keramika 

6. 4. turnaj v kuželkách DZR 

10. 4. Velikonoční zábava 

11. 4. chytání rybiček DS 

 promítání videa 

12. 4. muzikoterapie DS 

13. 4. chytání rybiček DZR 

16. 4. turnaj ve srážení plechovek DS 

17. 4. výlet na Svatou Horu 

18. 4. promítání videa 

19. 4. muzikoterapie DZR 

20. 4. turnaj ve srážení plechovek DZR 

23. 4. turnaj v pétanque DS 

24. 4. canisterapie 

25. 4. promítání videa 

26. 4. návštěva hradu Točník – IX. ročník „Tančíme pro radost“ 

 muzikoterapie DS 

27. 4. turnaj v pétanque DZR 

 oslava narozenin – dubnoví jubilanti 

30. 4. turnaj v kuželkách DS 

 Čarodějnice 

 vystoupení Rožmitálské Venkovanky 
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KKKVVVĚĚĚTTTEEENNN   
   

2. 5. promítání videa 

3. 5. muzikoterapie DZR 

 keramika 

4. 5. turnaj v kuželkách DZR 

7. 5. turnaj ve srážení plechovek DS 

 canisterapie 

9. 5. promítání videa 

10. 5. muzikoterapie DS 

 vystoupení žáků ZUŠ J. J. Ryby v Rožmitále 

11. 5. turnaj ve srážení plechovek DZR 

14. 5. beseda s ředitelem DS 2, DS 3 

15. 5. beseda s ředitelem DS 1, DZR 1, DZR 2 

16. 5. promítání videa 

17. 5. muzikoterapie DZR 

 výlet – „Pohádková země“ v Pičíně 

 keramika 

18. 5. turnaj v pétanque DZR 

21. 5. turnaj v kuželkách DS 

          canisterapie 

22. 5. návštěva galerie, procházka + nákupy v Rožmitále 

23. 5. promítání videa 

24. 5. muzikoterapie DS 

 keramika 

25. 5. „Den otevřených dveří“ 

28. 5. chytání rybiček DS 

 oslava narozenin – květnoví jubilati 

30. 5. promítání videa 

31. 5. muzikoterapie DZR 

          sportovní hry v DS Zdice 

          keramika 
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ČČČEEERRRVVVEEENNN   
   

1. 6. chytání rybiček DZR 

4. 6. turnaj ve srážení plechovek DS 

6. 6. soutěž „Blatenská rolnička“ 

 vystoupení souboru „Radost“ z Milína 

7. 6. muzikoterapie DS  

 keramika 

8. 6. turnaj ve srážení plechovek DZR 

11. 6. turnaj v pétanque DS 

12. 6. výlet – zámek Březnice 

13. 6. vystoupení dětí ZŠ Rožmitál 

14. 6. muzikoterapie DZR 

 canisterapie 

15. 6. výlet na výstaviště Lysá nad Labem 

 turnaj v pétanque DZR 

 vystoupení p. Kubce „Točte se pardálové“ 

18. 6. chytání rybiček DS 

20. 6. cvičení při hudbě 

21. 6. muzikoterapie DS 

 grilování na zahradě 

22. 6. chytání rybiček DZR 

25. 6. turnaj v kuželkách DS 

26. 6. výlet do Lnář – Muzeum koček 

27. 6. cvičení při hudbě 

 canisterapie 

28. 6. muzikoterapie DZR 

 keramika 

29. 6. turnaj v kuželkách DZR 

 oslava narozenin – červnoví jubilanti 

30. 6. návštěva oslav v Rožmitále – „Příjezd královny Johany do Rožmitálu“ 
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ČČČEEERRRVVVEEENNNEEECCC   
   

2. 7. turnaj ve srážení plechovek DS 

3. 7. výlet – „Čechova stodola“ – Buková u Příbramě 

4. 7. cvičení při hudbě 

9. 7. turnaj v pétanque DS 

10. 7. výlet – skanzen Vysoký Chlumec 

11. 7. cvičení při hudbě 

12. 7. keramika 

13. 7. turnaj v pétanque DZR 

 canisterapie 

16. 7. chytání rybiček DS 

17. 7. grilování na zahradě s hudbou 

18. 7. cvičení při hudbě 

19. 7. návštěva obory s daňky – Hutě 

 keramika 

20. 7. chytání rybiček DZR 

23. 7. turnaj v kuželkách DS 

24. 7. výlet – projížďka parníkem po Orlické přehradě 

25. 7. cvičení při hudbě 

 canisterapie 

26. 7. keramika 

27. 7. turnaj v kuželkách DZR 

 hudební vystoupení p. Černohouze 

30. 7. turnaj v pétanque DS 

 oslava narozenin – červencoví jubilanti 

31. 7. výlet do ZOO v Plzni 
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SSSRRRPPPEEENNN   

   
1. 8. cvičení při hudbě 

3. 8. turnaj v pétanque DZR 

6. 8. muzikoterapie DS 

7. 8. country vystoupení – p. Krbec 

8. 8. cvičení při hudbě 

10. 8. turnaj ve srážení plechovek DS 

13. 8. turnaj v pétanque DS 

 muzikoterapie DZR 

14. 8. grilování na zahradě s hudbou 

15. 8. cvičení při hudbě 

16. 8. keramika 

17. 8. turnaj v pétanque DZR 

20. 8. chytání rybiček DZR 

 muzikoterapie DS 

21. 8. výlet – projížďka parníkem po Orlické přehradě 

22. 8. cvičení při hudbě 

23. 8. výlet – medvědárium Beroun 

 keramika 

24. 8. chytání rybiček DS 

27. 8. turnaj v kuželkách DS 

 muzikoterapie DZR 

28. 8. výlet do ZOO v Plzni 

29. 8. cvičení při hudbě 

30. 8. návštěva muzea hasičstva, procházka po Rožmitále 

 keramika 

31. 8. turnaj v kuželkách DZR 

 oslava narozenin – srpnoví jubilanti 
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ZZZÁÁÁŘŘŘÍÍÍ   

   
3. 9. turnaj ve srážení plechovek DS 

5. 9. cvičení při hudbě 

6. 9. muzikoterapie DS 

 výlet na zámek, návštěva obory s daňky – Blatná 

7. 9. turnaj ve srážení plechovek DZR 

 návštěva domova Harmonie Mirošov – „Přátelské setkání“ – den 
otevřených dveří 

10. 9. turnaj v pétanque DS 

 grilování na zahradě s hudbou 

12. 9. cvičení při hudbě 

 canisterapie 

13. 9. muzikoterapie DZR 

 keramika 

14. 9. turnaj v pétanque DZR 

17. 9. chytání rybiček DS 

18. 9. cvičení při hudbě 

20. 9. „Sportovní hry seniorů“ v Dobříši 

 muzikoterapie DS 

 canisterapie 

 keramika 

21. 9. chytání rybiček DZR 

24. 9. turnaj v kuželkách DS 

26. 9. cvičení při hudbě 

 oslava narozenin – zářijoví jubilanti 

27. 9. muzikoterapie DZR 

 keramika 
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ŘŘŘÍÍÍJJJEEENNN   

   
3. 10.  oslava „Dne seniorů“   
           spojená se sportovními hrami seniorů z okolních Domovů pro seniory 

           vystoupení Kladenské heligonky 

4. 10. muzikoterapie DS 

8. 10. beseda s ředitelem DS 2 

9. 10. beseda s ředitelem DS 3 

10. 10.beseda s ředitelem DS 1, DZR 1, DZR 2 

   cvičení při hudbě 

   promítání videa 

   canisterapie 

11. 10.muzikoterapie DZR 

   návštěva Podbrdského muzea, galerie Rožmitál 

   keramika 

15. 10.turnaj v pétanque DS 

16. 10.výlet do pivovaru v Berouně – ochutnávka 

17. 10.zpívání s harmonikou 

   promítání videa 

18. 10.muzikoterapie DS 

   keramika 

19. 10.turnaj v pétanque DZR 

22. 10.turnaj v kuželkách DS 

23. 10.canisterapie 

24. 10.cvičení při hudbě 

   promítání videa 

25. 10.muzikoterapie DZR 

   keramika 

26. 10.turnaj v kuželkách DZR 

   oslava narozenin – říjnoví jubilanti 

29. 10.chytání rybiček DS 

31. 10.cvičení při hudbě 

   promítání videa 
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LLLIIISSSTTTOOOPPPAAADDD   

   
1.11.   muzikoterapie DS 

2 11.   chytání rybiček DZR 

   návštěva hřbitovů v Rožmitále 

5.11.   turnaj ve srážení plechovek DS 

6. 11.   canisterapie 

7.11.   cvičení při hudbě 

   mše pro Centrum Rožmitál v kostele Povýšení svatého Kříže  
            ve Starém Rožmitále 

  promítání videa 

8. 11.   muzikoterapie DZR 

   keramika 

9.11.   turnaj ve srážení plechovek DZR 

12.11. turnaj v pétanque DS 

   Martinská zábava 

14.11. cvičení při hudbě 

   promítání videa 

15.11.  muzikoterapie DS 

   keramika 

16.11.turnaj v pétanque DZR 

19.11.turnaj v kuželkách DS 

20.11.canisterapie 

21.11.cvičení při hudbě 

   promítání videa 

22.11.muzikoterapie DZR 

 keramika 

23.11.turnaj v kuželkách DZR 

  oslava narozenin – listopadoví jubilanti 

28.11 .Vánoční prodejní výstava v KÚ Praha 

29.11.muzikoterapie DS 
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PPPRRROOOSSSIIINNNEEECCC   
   

1.12.  adventní jarmark v Rožmitále p. Tř. 

3.12. turnaj ve srážení plechovek DS 

5.12. cvičení při hudbě 

6.12. muzikoterapie DZR 

 Mikulášská zábava 

7.12. turnaj ve srážení plechovek DZR 

10.12. turnaj v kuželkách DS 

 beseda s ředitelem DS 2 – vánoční posezení 

11.12. vystoupení ženského sboru Radost z Milína 

 canisterapie 

12.12. cvičení při hudbě 

 beseda s ředitelem DS 3 – vánoční posezení 

 promítání videa 

13.12. muzikoterapie DS 

 beseda s ředitelem DS 1 – vánoční posezení 

 keramika 

14.12. vystoupení žáků ZŠ Rožmitál – recitace, vánoční pásmo 

 beseda s ředitelem DZR 1, DZR 2 – vánoční posezení 

17.12. turnaj v kuželkách DS 

 oslava 40. výročí otevření Centra Rožmitál, vystoupení dětí  
          ZŠ Rožmitál –     country tance 

 canisterappie 

19.12. vystoupení dětí ZUŠ Rožmitál 

20.12. muzikoterapie DZR 

 keramika 

 oslava narozenin – prosincoví jubilanti 

21.12. turnaj v kuželkách DZR 

 vystoupení Třemšínských kvítek s P. Kuníkem, žehnání adventních věnců 

24.12. slavnostní Štědrovečerní večeře 

27.12. muzikoterapie DS 

28.12. Silvestrovská zábava 

31.12. muzikoterapie DS + DZR 
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Zpívání s harmonikou 

 

 

 

Aktivizace 
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Masopust 
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Kuželky 

 

 

chytání rybiček 
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oslava MDŽ 
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muzikoterapie s pí Štěpánovou 

 

zdobení velikonočních pomlázek 
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předání rekonstruovaných koupelen - pavilon 

 

 

 

 

 

 



Centrum Rožmitál pod Třemšínem           Výroční zpráva za rok  2012 

 

43 | S t r á n k a  
 

čarodějnice 

 

 

 

 

vystoupení Rožmitálské venkovanky 
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„Tančíme pro radost“ – Točník 
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Velikonoční prodejní výstava v KÚ Praha 

 

 

 

Velikonoční jarmark v Rožmitále pod Třemšínem 
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Velikonoční zábava 

 

 

 

oslava narozenin – dubnoví jubilanti 
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oslava narozenin – 100 let paní Mrázkové 
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Den otevřených dveří 

 

 

Král komiků přichází… 
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sportovní hry v DS Zdice 

 

 

 

výlet na Svatou Horu 
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vystoupení dětí ZUŠ Rožmitál 

 

 

 

vystoupení dětí ZŠ Rožmitál – dramatický kroužek 1. třída 
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vystoupení ženského sboru RADOST z Milína 

 

 

 

 

vystoupení pana Kubce a jeho partnerky v pásmu „Točte se pardálové…“ 
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příjezd královny Johany do Rožmitálu 
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soutěž „Blatenská rolnička“ 
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letní grilování na zahradě 

 

 

 

 

návštěva obory s jeleny – Hutě 
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projížďka parníkem – Orlík 

 

 

 

prohlídka ZOO v Plzni 
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medvědárium Beroun 

    

 

 

 

 

kulturní vystoupení p. Víznera 
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country vystoupení p. Krbce 

 

 

návštěva zámku v Blatné 
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kostel ve Starém Rožmitále 

 

 

 

DS Mirošov – sportovní hry + den otevřených dveří 
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naše „úlovky“ 
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DS Sedlčany – den otevřených dveří 

 

 

projížďka Rožmitálem 
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oslava Dne seniorů 
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oslava 101. narozenin paní Fürstové 

 

volby do Krajských zastupitelstev 
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Martinská zábava 

 

 

 

Mikuláš  
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Štědrovečerní večeře 

 

 

 

Silvestrovská zábava 
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VVV...   OOOrrrgggaaannniiizzzaaačččnnnííí   ssstttrrruuukkktttuuurrraaa   
   
 

 

mzdová účetní / DPP 

 
 

EKONOMICKÝ ÚSEK 

 
vedoucí ekonomického úseku 
všeobecná účetní 

 
 

STRAVOVACÍ ÚSEK 

 
vedoucí stravovacího úseku 
skladová účetní 
vedoucí směny – kuchař/ka 
pomocná síla v kuchyni 
vedoucí recepce 
recepční 

 
nutriční terapeutka / DPP 
kuchařka / DPČ 

 

PROVOZNÍ ÚSEK 

 
vedoucí provozní úseku 
skladník/ údržbář 
uklízečka  
pracovnice prádelny 

 

 

ŘEDITEL 

pomocná síla v prádelně  / DPP 
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ÚSEK SOCIÁLNÍ PÉČE  
A ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB 

 
vedoucí úseku – všeobecná sestra 

všeobecné zdravotní sestry 

 

   

   

   

vedoucí oddělení 
pracovník  v sociálních službách 
- přímá obslužná péče 
 

   

   

   

   

ÚSEK  
ADMINISTRATIVNĚ SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ  

A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 

vedoucí úseku  
administrativní pracovník 
sociálních pracovník 
pracovníci v sociálních službách 
-základní výchovná nepedagogická činnost 

   
 

DOMOV PRO SENIORY 

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 

všeobecná sestra  / DPP 

právní poradce  / DPP 
muzikoterapie / DPP 
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VVV...111   ZZZaaammměěěssstttnnnaaannnccciii   
O uživatele Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních 
služeb a o provoz se v roce 2012 staralo v průměru 102 zaměstnanců. 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

 

VVV...222   PPPrrraaacccooovvvnnnííí   nnneeesssccchhhooopppnnnooosssttt   
Pracovní neschopnost ve sledovaném roce činila 10.912 

neodpracovaných hodin, tj. 5,67 %. V porovnání s rokem 2011 došlo ke 

zvýšení o 0,34%. 
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VVV...333   VVVzzzddděěělllááávvvááánnnííí   zzzaaammměěěssstttnnnaaannncccůůů   
Stejně jako v předchozích letech, tak i v roce 2012 poskytovalo naše 
Centrum zázemí pro provádění studentských praxí. 
Jednalo se především o zdravotnické a sociální obory středních, vyšších 
odborných škol, ale i vysokých škol. Výjimkou nebyly ani ekonomické 
obory. 
Již několik let u nás vykonávají praxi žáci Středního odborného učiliště 
ze Sedlčan, obor kadeřník, či žáci Odborného učiliště a praktické školy 
v Příbrami. 
Nejčastěji do našeho zařízení míří studenti Vyšší odborné školy a 
Střední odborné školy v Březnici, již výše uvedeného Odborného 
učiliště a praktické školy v Příbrami, kteří zde již pravidelně vykonávají 
i praktické zkoušky, Střední ekonomické školy v Příbrami, Integrované 
střední školy hotelového provozu, obchodu a služeb Příbram, Vysoké 
školy Karlovy Vary, o.p.s. i Jihočeské univerzity – zdravotně sociální 
fakulty. 
Každý rok nás v době rozhodování o svém budoucím povolání 
navštěvují i žáci 9. ročníků Základní školy J.J.Ryby z Rožmitála pod 
Třemšínem. Prohlídka našeho zařízení pomůže především těm, kteří by 
chtěli směřovat své kroky do sociální oblasti a přiblíží jim problematiku 
sociální práce, ošetřovatelství a ostatních souvisejících oblastí. 
Stejně jako v předcházejících letech nesmíme zapomenout na naše 
dobrovolníky. 
Mezi nejaktivnější a dá se říci již stálé – domácí dobrovolníky patří 
členové občanského sdružení PESSOS Příbram, kteří v našem Centru již 
několik let zabezpečují CANISTERAPII. Ta se stala již neodmyslitelnou 
součástí našich aktivizací a uživatelé se na psí ale i kočičí miláčky velice 
těší. 
Naši zaměstnanci se neustále snaží o získání co největšího počtu 
dobrovolníků pro naše Centrum, převážně z řad obyvatel města, 
studentů a žáků okolních škol. Jejich náplní je především doprovázení 
uživatelů na procházky, na akce, komunikace s uživateli, aktivní 
naslouchání a zpříjemnění jejich chvil v našem Centru. 



Centrum Rožmitál pod Třemšínem           Výroční zpráva za rok  2012 

 

69 | S t r á n k a  
 

Bohužel, i přes naše snahy, zájem o dobrovolnictví v našem regionu 
není velký. 
Každý zaměstnanec Centra je povinen řídit se zásadou celoživotního 
vzdělávání za účelem profesního rozvoje a zkvalitňování 
poskytovaných služeb. 
Zaměstnancům, kteří získají vzdělání, dovednosti či znalosti se snažíme 
vytvářet podmínky pro jejich uplatňování a realizaci. 
V roce 2012 absolvovaly pracovnice v sociálních službách vykonávající 
přímou obslužnou péči a základní výchovnou nepedagogickou činnost 
odbornou stáž v domově Harmonie v Mirošově. 
Zaměstnanci rovněž absolvují soubor vzdělávacích aktivit pořádaných 
Středočeským krajem podporovaný Evropským sociálním fondem, 
Evropskou unií, MPSV, Operačním programem lidských zdrojů a 
zaměstnanosti. 
Cílem bylo hlavně porovnání služeb a získání inspirace pro další práci. 

   

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



Centrum Rožmitál pod Třemšínem           Výroční zpráva za rok  2012 

 

70 | S t r á n k a  
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



Centrum Rožmitál pod Třemšínem           Výroční zpráva za rok  2012 

 

71 | S t r á n k a  
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



Centrum Rožmitál pod Třemšínem           Výroční zpráva za rok  2012 

 

72 | S t r á n k a  
 

VVVIII...   DDDooodddrrržžžooovvvááánnnííí   bbbeeezzzpppeeečččnnnooossstttiii   ppprrráááccceee,,,   ppprrraaacccooovvvnnnííí   úúúrrraaazzzyyy   
  
Při dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) se 
organizace řídí platnými zákonnými předpisy a vypracovává vlastní 
směrnice a pokyny. Plnění požadavků BOZP je smluvně zajišťováno 
externí odborně způsobilou osobou v oblasti BOZP.  Obdobným 
způsobem je zajištěno plnění povinností v oblasti požární ochrany. 
 
Za hodnocené období roku 2012 nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu 

s následnou pracovní neschopností. 

V roce 2012 nebyl evidován vznik požáru v zařízení. 
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VVVIIIIII...   FFFiiinnnaaannnčččnnnííí   hhhooossspppooodddaaařřřeeennnííí   zzzaaa   rrroookkk   222000111222   

 

K jednotlivým položkám čerpání rozpočtu za rok 2012 uvádíme 

následující: 

 

Tak, jak je patrné z  „Přehledu nákladů a výnosů“ , jsou celkové 

náklady letošního roku proti roku 2011 nižší. Vyjádřeno v Kč je snížení 

o 3 108 tis. To je čerpání na 93,77% Podobná situace je i na úseku 

výnosů. Při srovnání výnosů letošního roku s rokem 2011 jsou nižší o 3 

114 tis. Kč, to je na 93,72% .  

Podrobnější vyhodnocení nákladů a výnosů ve srovnání s minulým 

rokem je provedeno v další části tohoto hodnocení.  

 

Náklady PO – účtová třída 5 celkem 

 

Spotřeba materiálu 

Úvodem hodnocení ukazatele je třeba upozornit na změnu, ke které 

došlo v účetním rozvrhu od 1. 1. 2012 u DDHM. Ten je od tohoto data 

evidován na účtu 558 a nevykazuje se na účtu 501. Tato skutečnost pak 

má i dopad na čerpání ukazatele spotřeby materiálu. U nákupu DDHM 

dochází vlivem nedostatku zdrojů k nižšímu čerpání proti roku 2011 o 

469,6 tis. Kč. Vyšší čerpání rozpočtu proti roku 2011 je na úseku 

spotřeby potravin o 230,1 tis. Kč, z důvodu provedeného navýšení 

nákladů na potraviny na jedno jídlo. Toto opatření bylo provedeno 

v návaznosti na zvyšování cen potravin. Spotřebu čisticích prostředků, 

kde došlo k nárůstu nákladů 83,2,- tis. Kč, ovlivňují hlavně ceny 
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spotřebovávaného toaletního papíru, papírových utěrek, ale i zvyšující 

se nároky na hygienu. V jarních měsících se vyskytla nákaza „virová 

gastroenteritis“. U nákladů na spotřebu kancelářských potřeb, kde je 

čerpání proti roku 2011 o 43,5 tis. Kč nižší, se projevily stanovené 

úsporné limity pro jednotlivá pracoviště. Zejména na kancelářský papír 

a tonery do tiskáren. Charakter prací prováděných pracovníky údržby, 

ovlivňuje snížení přímé spotřeby materiálu jak drobného tak i 

ostatního,  o 173,1 tis. Kč oproti loňskému roku. U spotřeby prádla 

došlo oproti roku 2011 ke snížení o 75,5 tis. Kč vlivem změny prádelny, 

která používá šetrnější prací prostředky, a proto dochází k menšímu 

opotřebení. U ostatních nákladových položek ve spotřebě materiálu 

nedochází k výrazným rozdílům proti minulému roku. 

 

Spotřeba energie a ostatních nesklad. dodávek 

Přes trvalý růst cen elektrické energie naše PO čerpá náklady 

uvedeného ukazatele téměř na úrovni minulého roku.  Oproti 

loňskému roku, jsme ušetřili na nákladech spotřeby plynu o 109,3 tis., 

vlivem zapojení modernější regulace teploty a využití solární energie 

pro předehřívání teplé užitkové vody. 

  

Opravy a udržování 

Nedostatek finančních zdrojů a rozpočtu na rok 2012 neumožnil 

provádět opravy majetku tak, jak by bylo potřeba v návaznosti na 

opotřebení movitého a nemovitého majetku. 
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Mzdové náklady 

Na úseku mzdových nákladů došlo k navýšení oproti loňskému roku. 

Dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti jsou 

překročeny o 111,4 tis Kč proti roku 2011.  U nemocenské, hrazené 

zaměstnavatelem, nedochází proti rozpočtu k podstatnému rozdílu. 

Vysoké náklady v oblasti dohod jsou výsledkem přijetí pracovníků na 

jednorázové práce, které souvisí se zajištěním provozu a trvalý 

pracovní poměr by byl neekonomický. Jedná se o nutriční terapeutku, 

všeobecnou sestru, výpomoc v kuchyni po dobu zastupování 

dlouhodobých pracovních neschopností, mzdovou účetní po dobu 

rodičovské dovolené a mzdové náklady spojené s přijetím pracovníka, 

který zabezpečuje hudební terapii. Průměrný výdělek zaměstnanců 

Centra Rožmitál pod Třemšínem poskytovatele sociálních služeb je ve 

výši 18 843,- Kč. Proti průměrnému ročnímu výdělku v roce 2011 je, i 

přes překročení rozpočtu, nižší. Průměrný výdělek organizace značně 

zaostává za celostátním průměrem. 

 

Odpisy dlouhodobého majetku 

Výše odpisů na letošní rok je stanovena v souladu s pokyny SK KÚ. 

Čerpána je v souladu s rozpočtem. V porovnání k loňskému roku, jsou 

odpisy za rok 2012 vyšší o 62 tis. Kč. Z důvodu pořízení nového 

dlouhodobého majetku (automobil, konvektomat).   

 

Ostatní nákladové položky 

Na úseku ostatních nákladových položek je úspora proti roku 2011 

v oblasti nákladů na likvidaci odpadů 58,5,- tis. Kč. Úspora vznikla 

v návaznosti na změnu společnosti zajišťující tuto službu. S provozem 
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související náklady, zejména jako jsou revize (výtahů, elektro. 

spotřebičů), měli dopad na vyšší náklady v této oblasti proti loňskému 

roku. Zvýšené náklady na praní prádla proti roku 2011 o 37,5 tis. Kč 

jsou v důsledku prováděné desinfekce prádla, podezření na výskyt 

svrabu. Výskyt nebyl laboratorně potvrzen. Diagnóza byla stanovena 

pouze na základě klinických příznaků. Velký nárůst nákladů vznikl 

ohledně vstupních a preventivních prohlídek. V důsledku změny 

legislativy náklady přešli na zaměstnavatele. Vzhledem k tomu, že u 

ostatních nákladových položek nedochází k podstatným rozdílům mezi 

rozpočtem a skutečností, nebo se jedná o položky s nepatrným 

rozpočtem, nejsou v rozboru komentovány. 

 

Výnosy z činnosti PO – účtová třída 6 celkem 
 

Výnosy z úhrad od uživatelů ve srovnání s rokem 2011 jsou překročeny 

o 662,9,- tis Kč. Ve zvýšení výnosů příspěvků na péči se promítá hlavně 

zpětně přiznané zvýšení příspěvku u některých uživatelů na základě 

návrhů nebo odvolání na zvýšení příspěvku. Záporně lze hodnotit 

neproplacení veškerých výnosů v oblasti zdravotních výkonů od 

Všeobecné zdravotní pojišťovny. Za rok 2012 neproplacené výkony 

přibližně činní 40%. V účetnictví tyto neproplacené zdravotní výkony 

jsou částečně řešeny přes dohadné položky. Vyrovnání dohadných 

položek ovlivní až rozhodnutí o pravomocně ukončených sporech ve 

věcech, které již byly na základě žalob jiných poskytovatelů sociálních 

služeb zahájeny s VZP ČR. Ta pak zaujme stejný postoj dle rozhodnutí 

soudu, ke všem poskytovatelům i v případech, že žaloby nepodají.  

 



Centrum Rožmitál pod Třemšínem           Výroční zpráva za rok  2012 

 

77 | S t r á n k a  
 

Hospodářský výsledek 

 

V hodnocení za celý rok 2012 jsme chtěli poukázat na různé vlivy, které 

mají pozitivní, ale zejména i negativní dopad na hospodaření naší 

organizace. Z výše uvedeného hodnocení vyplývá, že hospodářský 

výsledek byl docílen zejména vysokým nárůstem výkonů na úseku 

tržeb od uživatelů (úhrada za pobyt, ale i přiznané vyšší příspěvky na 

péči).  

Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb 

může říci, že i přes provedená opatření, v oblasti jednotlivých výše 

uvedených nákladových druhů, příspěvková organizace hospodařila 

v roce 2012 s vyrovnaným rozpočtem a bude poskytovat i nadále 

spektrum sociálních služeb tak jak je uvedeno v registraci. 
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VVVIIIIIIIII...   ZZZááávvvěěěrrr   
 
Rok 2012 lze podle mého názoru hodnotit jako běžný úspěšný rok. Zlepšování 
služeb a modernizace stávajícího inventáře odpovídalo současným finančním 
prostředkům a možnostem zařízení. 
 
Organizace hospodařila se ziskem. Čerpání běžného rozpočtu v roce 2012 bylo 
plně v souladu s potřebami našeho zařízení a s pravidly pro hospodaření s 
prostředky určenými pro zabezpečení sociální péče. 
 
I nadále chceme poskytovat dobré sociální služby uživatelům, kteří naši 
podporu a pomoc potřebují. 

 
 

 Ing. Luboš Halenkovský, 
ředitel zařízení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Rožmitále pod Třemšínem dne 14.3.2013 
 
 
 
 
 
Zpracovala: Zuzana Ottová ve spolupráci s vedoucími úseků 


