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OOOBBBSSSAAAHHH   
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I. PŘEHLED ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ         
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I.3 SOCIÁLNÍ SLUŽBA A AKTIVIZAČNÍ ČINNOST 
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  I.3B AKTIVIZACE, KULTURNÍ AKCE 

I.3C FOTOGALERIE 
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III. PROVOZ 

III.1 OPRAVA CHODEB, MALOVÁNÍ PROSTORŮ 

III.2 PLOŠINA PRO INVALIDNÍ UŽIVATELE 
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III.4 REKONSTRUKCE JÍDELNY 
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III.6 ZÁVĚR 

 
IV. ZDRAVOTNÍ, OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE, REHABILITACE  
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 V.1 ZAMĚSTNANCI 

V.2 PRACOVNÍ NESCHOPNOST 
V.3 ŠKOLENÍ 
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ÚÚÚvvvooodddnnnííí   ssslllooovvvooo   

 
Vážení, 
 
předkládám Vám Výroční zprávu roku 2015 Centra Rožmitál pod 
Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb (dále jen Centra).  
 
Uplynulý rok jsme se zaměřili na zlepšování kvality prostředí 
poskytované sociální služby a zdravotní péče, rozvoj a rozšíření 
aktivizačních činností a zvyšování kvalifikace zaměstnanců, čímž 
dochází ke zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb, což je hlavním 
posláním zařízení.  

Naše organizace dosáhla vyrovnaného hospodářského výsledku. 
 
Podrobný přehled o nabízených službách a jejich personálním zajištění, 
hospodaření zařízení a informace z volnočasových aktivit 
připravovaných společně s uživateli zařízení je zachycen v jednotlivých 
bodech. 
  
Dále bych chtěl touto cestou veřejně poděkovat všem zaměstnancům 
za profesionálně odvedenou práci. Poděkování za podporu a spolupráci 
patří též zřizovateli, Středočeskému Kraji 
 
Vám všem patří dík, cením si Vaší práce 
 
 
 
 
 

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.  

Domov pro seniory: 

Domov pro seniory poskytuje služby uživatelům od 63 let. 

Centrum poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou 
soběstačnost zejména z důvodu věku, ale i trvalého zdravotního stavu, 
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Jde o 
občany, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu vyžadují 
komplexní a odbornou péči a kteří již vyčerpali všechny dostupné 
možnosti sociální služby poskytované v terénu a jsou buď osamělí, 
nebo rodinná péče nedokáže již zabezpečit jejich potřeby. 

Služba je poskytována uživatelům, kteří jsou v nepříznivé sociální 
situaci a potřebují zajistit péči a podporu, která jim nemůže být zajištěna 
členy jejich rodiny, nebo jinými službami. 

Domov se zvláštním režimem: 

Domov se zvláštním režimem poskytuje služby uživatelům s 
chronickým duševním onemocněním od 57 let s diagnózou demence 
bez vážnějších poruch chování. Zaměřujeme se převážně na stařeckou 
demenci a Alzheimerovu chorobu. 

Služba je poskytována uživatelům, kteří jsou v nepříznivé sociální 
situaci a potřebují zajistit péči a podporu, která jim nemůže být zajištěna 
členy jejich rodiny, nebo jinými službami. 

UPOZORNĚNÍ: Od 1. 5. 2015 neevidujeme žádosti podané jako 
„pojistka do budoucna“. Žadatel, který nechce službu ihned využít, 
nebude zařazen do Evidence žadatelů a žádost mu bude vrácena s 
tím, že pokud se situace změní, může si podat žádost novou.  
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Cílem služeb poskytovaných služeb je: 

 Přiblížit uživatele k co nejběžnějšímu způsobu života (aby žil 
stejně nebo podobně, jako žil před příchodem k nám, aby mu 
zůstaly domácí návyky) 

 Udržet pomocí podpory co největší míru rozhodování o vlastním 
životě. 

 Co nejvíce zachovat kontakty s rodinou, vrstevníky, přáteli, pokud 
si to uživatel přeje. 

 Uživatel, u kterého byly naplněny jeho potřeby v oblasti péče, 
hygieny a stravování a tím byla zajištěna jeho důstojnost. 

Zásady poskytované sociální služby: 

 služby jsou poskytovány na základě přání uživatele a jeho 
individuálních potřeb 

 dodržování respektu uživatele 
 rovnost 
 zásada přirozeného rizika 
 poskytnutí jen té nezbytně nutné pomoci při činnostech, které 

uživatel nedokáže udělat sám a tím podporovat udržení co nejdelší 
samostatnosti 

dále Centrum zajišťuje další činnosti pro své uživatele, jedná se 
například o: 

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu, 

 zprostředkování kontaktů se společenským prostředím  

 sociálně terapeutické činnosti 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí, 

 pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných 
zájmů 
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III...111   UUUbbbyyytttooovvvááánnnííí   
Celková kapacita zařízení je 220 lůžek , tj.139 lůžek Domov pro seniory 
a 81 lůžek Domov se zvláštním režimem.  

Ubytování je poskytováno v bezbariérovém prostředí, v jednolůžkových, 
dvoulůžkových a výjimečně i třílůžkových pokojích.  

Úhrada za pobyt v "Centru" placená uživatelem je stanovena dle 
Zákona č. 108/2006 Sb., který provádí Vyhláška č. 505/2006 Sb. a řídí 
se Ceníkem Centra. 

 

 

CCCeeennníííkkk   uuubbbyyytttooovvvááánnnííí   
JJJeeedddnnnooolllůůůžžžkkkooovvvýýý   pppoookkkooojjj                     111888000,,,---KKKččč///dddeeennn   
DDDvvvooouuulllůůůžžžkkkooovvvýýý   pppoookkkooojjj                     111777000,,,---KKKččč///dddeeennn   
TTTřřřííílllůůůžžžkkkooovvvýýý   pppoookkkooojjj                        111666555,,,---KKKččč///dddeeennn   
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Průměrná částka, kterou platí uživatel měsíčně za službu: 

- Domov pro seniory      8790,-Kč 
- Domov se zvláštním režimem    8818,-Kč 

 
V porovnání se skutečnými náklady na lůžko: 

- jednolůžkový pokoj (NORMAL/ŽLUČNÍK) 10230,-Kč 
- jednolůžkový pokoj (DIABETIK)    10540,-Kč 
- dvoulůžkový pokoj (NORMAL/ŽLUČNÍK)  9920,-Kč 
- dvoulůžkový pokoj (DIABETIK)    10230,-Kč 
- třílůžkový pokoj (NORMAL/ŽLUČNÍK)  9765,-Kč 
- třílůžkový pokoj (DIABETIK)    10075,-Kč 
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9 000 Kč 

9 500 Kč 

10 000 Kč 

10 500 Kč 

11 000 Kč 

cena ubytování 
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průměrná platba Domov se zvl. režimem 
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leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 
Domov pro seniory 97,38 97,87 96,08 96,83 98,14 99,21 98,21 98,75 98,13 98,49 99,78 99,3 
Domov se zvláštním režimem 96,93 99,43 99,2 99,59 99,98 98,89 100 100 100 99,76 100 99,56 
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Obložnost v roce k 31.12.2015 činila: 

- Domov pro seniory 99,3 %, 
- Domov se zvláštním režimem 99,56%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Obložnost a příjmy od uživatelů za rok 2015 

  

        
  Leden  Únor Březen Duben Květen Červen 

Obložnost 213,87 216,57 213,90 215,27 217,32 218,00 

Příjem za pobyt 1 090 134,00 Kč 1 016 948,00 Kč 1 089 460,00 Kč 1 071 748,00 Kč 1 109 306,00 Kč 1 086 228,00 Kč 

Příjem za stravu 880 454,00 Kč 828 518,00 Kč 877 782,00 Kč 868 258,00 Kč 910 348,00 Kč 894 468,00 Kč 

Příjem z Pnp 1 121 628,00 Kč 991 853,00 Kč 1 082 504,00 Kč 1 109 386,00 Kč 1 036 959,00 Kč 1 068 989,00 Kč 

        

        
  Červenec Spren Září Říjen Listopad Prosinec 

Obložnost 217,55 218,45 217,53 217,71 219,70 218,68 

Příjem za pobyt 1 111 658,00 Kč 1 114 598,00 Kč 1 081 590,00 Kč 1 118 474,00 Kč 1 056 818,00 Kč 1 068 429,00 Kč 

Příjem za stravu 915 447,00 Kč 919 910,00 Kč 891 328,00 Kč 920 200,00 Kč 942 478,00 Kč 961 886,00 Kč 

Příjem z Pnp 1 011 036,00 Kč 1 208 520,00 Kč 1 010 387,00 Kč 1 344 322,00 Kč 1 248 494,00 Kč 1 155 053,00 Kč 
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Celkový počet uživatelů ke dni 31.12.2015 byl:  
- Domov pro seniory 139, 
- Domov se zvláštním režimem 81. 

 
 
 
Průměrný věk uživatelů v zařízení: 

- Domov pro seniory 83,4 
- Domov se zvláštním režimem 81,3. 
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III...222   SSStttrrraaavvvooovvvááánnnííí   
Centrum Rožmitál pod Třemšínem disponuje vlastní kuchyní, která 
zajišťuje pestrou a kvalitní stravu pro uživatele i personál. Je možnost 
výběru oběda ze dvou variant a možnost výběru teplé nebo studené 
večeře. Každý uživatel má možnost si zvolit menu dle své chuti a 
předepsané diety. Volba jídla je tedy výhradně záležitostí strávníka.  

Kvalita a pestrost stravy je hodnocena stravovací komisí složené ze 
zástupců uživatelů a zástupce stravovacího úseku. Tato komise rovněž 
připomínkuje jídelní lístek, který poté schválí nutriční terapeutka a 
nakonec ředitel Centra. 

Stolovat mohou uživatelé dle svých možností a přání kdekoliv je jim to 
milé a příjemné, tedy jak ve společné jídelně, tak i na pokojích nebo v 
dalších příhodných prostorách "Centra". 

Pokud to uživatelům zdravotní stav dovoluje, mohou též dle libosti 
využívat samostatných kuchyněk vybavených různými spotřebiči. Často 
se tak děje například v souvislosti s nejrůznějšími zájmovými aktivitami. 

 

Druh diety 
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STRAVA 
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V roce 2015 byla realizována modernizace jídelny stravovacího úseku a 
zakoupeny následující pomocníci: 

- nářezový stroj, 

- vakuková balička 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
nářezový stroj 
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III...333   SSSoooccciiiááálllnnnííí   úúússseeekkk   aaa   vvvooolllnnnooočččaaasssooovvvééé   aaakkktttiiivvviiitttyyy   
 
V roce 2015 byl nově zaveden program CYGNUS. Informační systém 
Cygnus obsahuje všechny potřebné nástroje pro komplexní správu 
složité agendy pobytových sociálních služeb. Systém se skládá z 
několika modulů, které dohromady vytváří jeden propojený funkční 
celek. Moduly mezi sebou sdílí data a vzájemně komunikují, čímž 
zjednodušují a usnadňují práci zaměstnanců.  

Byla zhotovena společná kuchyňská linka na oddělení DS3 – 3. patro  a 
kuchyňská linka na oddělení DS1 -  společenská místnost, dále 
Centrum zakoupilo nové BONNOMATY na oddělení DZR1, DZR2 a 
DS3 – 3.patro.  

Péče v průběhu celého roku 2015 byla zajišťována odborně vzdělaným 
personálem. 

Metodická a koordinační činnost na úseku sociálním a přímé obslužné 
péče se stala nedílnou součástí aktivit, které zkvalitňují poskytované 
služby v našem zařízení.  
V průběhu celého roku se pracovníci v sociálních službách přímé péče 
a sociální pracovníci účastnili společného vzdělávání v rámci projektu 
OP LZZ „Vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb pro 
seniory ve Středočeském kraji“. Kurzy, které probíhaly v našem Centru, 
byly financovány z Evropského sociálního fondu v ČR, z Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 
Využili jsme rovněž nabídek rozličných vzdělávacích agentur v rámci 
akreditovaného vzdělávání. Naši zaměstnanci absolvovali odborné 
stáže v několika zařízeních. Získané poznatky byly vnášeny do 
každodenní praxe.  
Realizací vzdělávacího programu byla zvýšena profesionalita 
pracovníků v přímé péči nejen v oblastech zaměřených na respektování 
individuálních potřeb a na ochranu práv. 
Metodická setkání s pracovníky v sociálních službách (klíčovými 
pracovníky) bylo zaměřenou komplexnost při zachování procesu 
individuálního plánování od jednání se zájemcem o službu až po 
sestavení prvního plánu péče, plánování průběhu poskytované sociální 
služby, zpracování osobní dokumentace.  
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Setkávání pracovního týmu pro naplňování standardů kvality sociálních 
služeb (SQSS) se mimo jiné zaměřilo na revize: etického kodexu 
pracovníků zařízení a úpravu vnitřních pravidel ke standardům kvality. 
Další aktivity se věnovaly oblastem ochrany práv naší cílové skupiny, 
střetem zájmů v organizaci, aktualizaci formulářů pro jednání se 
zájemcem o sociální služby a smlouvě o poskytování sociální služby. 
Informace o službě byly aktualizovány.  
 
Spolupráce se studenty středních, vyšších, vysokých škol probíhala v 
průběhu celého roku. V převážné většině se jednalo o studenty, tedy 
spíše studentky VoŠ a SOŠ z Březnice popřípadě jiných škol 
zaměřených na sociální oblast. 
Nadále u nás probíhá praxe žáků Odborného učiliště a praktické školy 
Příbram. Žáci tohoto učiliště u nás u nás získávají především praktické 
zkušenosti a dovednosti a to na úsecích jednotlivých oddělení – služeb, 
v prádelně, v úklidu či v kuchyni Centra. 

Nesmíme zapomínat ani na učnice Středního odborného učiliště ze 
Sedlčan, které k nám již dlouhou dobu jezdí v rámci odborné praxe 
česat, stříhat a zušlechťovat naše Uživately a Uživatelky, a to v rámci 
učebního oboru kadeřník. 

V závěru bychom chtěli zmínit, že nás celkem pravidelně navštěvují 
žáci 9. ročníků základních škol v rámci výběru zaměstnání. V letošním 
roce k nám přejeli deváťáci ze Základní školy ve Hvožďanech a žáci 
Základní školy J.J. Ryby z Rožmitálu. 

Co se týče dobrovolnictví, tak se nám stále, i přes snahu našich 
koordinátorek nepodařilo nalákat do našeho Centra lidi, kteří mají chuť 
pomáhat jiným, nejsou lhostejní a za svoji případnou pomoc nic 
nečekají. Přitom „dobrovolnictví“ nic nestojí, jen čas. Ten je ale v dnešní 
uspěchané a hektické době tím nejdražším artiklem. 

Nesmíme zapomínat na naše dlouholeté dobrovolníky z občanského 
sdružení PESSOS, kteří nám zůstávají již dlouhou řadu let a spolu se 
svými čtyřnohými svěřenci přinášejí našim uživatelům radost, úsměv na 
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umístěno odmítnuto zemřelo 
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rtech dobrou náladu a zpříjemňují jim chvilky strávené v našem Centru. 
Během let se pejsci střídají a občas s sebou děvčata přivezou i nějaké 
překvapení v podobě morčete, kočky apod. Pejsci naše uživatele 
navštěvují na čítárně, na pokojích, na odděleních a mezi velmi 
vydařené patřilo setkání na zahradě, které se uskutečnilo v rámci 
natáčení dokumentu o našem Centru. 

Veřejnost byla o životě v Centru informována prostřednictvím webových 
stránek na adrese www.centrumrozmital.cz, prostřednictvím tisku, 
písemně a ústně při osobním kontaktu nebo telefonicky. 
 
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, 
uzavíraní smlouvy s žadatelem o službu, pomoc při zajišťování dalších 
sociálních služeb jinými organizacemi.  

Při jednání se zájemci o službu a jejich rodinnými příslušníky dbáme o 
to, abychom poznali žadatele, jeho schopnosti, potřeby a případná 
omezení co nejlépe. Sociální šetření a osobní jednání je tak důležitou 
součástí procesu zpracovávání žádosti. Nedílnou součástí žádosti je 
lékařská zpráva. 

Sociální práce včetně jednání se zájemci o sociální službu probíhalo v 
průběhu celého roku. 
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III...333AAA   PPPřřříííssspppěěěvvveeekkk   nnnaaa   pppéééčččiii   
 
Příspěvek na péči náleží osobám, které jsou v úkonech péče o vlastní 
osobu závislé na pomoci druhých. Příspěvek je přiznáván na základě 
sociálního šetření a na základě posouzení zdravotního stavu 
posudkovým lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. 
Výše přiznaného příspěvku na péči je pak ukazatelem, v jaké míře 
člověk potřebuje pomoc určité služby.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III...333BBB   VVVooolllnnnooočččaaasssooovvvééé   aaakkktttiiivvviiitttyyy,,,   AAAkkktttiiivvviiizzzaaaccceee   
   
Naše sociální služba zahrnuje řadu činností. Nejedná se pouze o 
poskytování ubytování, stravy, pomoci při hygieně a zajištění zdravotní 
péče. Nedílnou součástí jsou také aktivizační činnosti, které nabízejí 
uživatelům možnost trávit svůj život aktivně i ve vyšším věku. Snažíme 
se nabídkou pořádaných aktivit vyplnit volný čas smysluplně i 
s přijatelnou alternativou. 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 
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trpící demencí či Alzheimerovou chorobou je program veden 
individuálněji, právě s ohledem na jejich schopnosti a možnosti. 

Provádíme 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. Disponujeme dvěma multifunkčními panely na procvičování 
jemné motoriky a tabulí 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. 

Po celý rok se pravidelně po čtrnácti dnech konají mše církve 
římskokatolické s páterem Kuníkem. 

Své služby nám zde nabízí masérka, kadeřnice ze SOU Sedlčany, 
pedikérka a soukromá kadeřnice, která do zařízení dochází. Jsou také 
zajištěny opravy a seřízení naslouchadel, které zajišťuje paní Fišerová. 
Do zařízení také dojíždí prodejce drogerie a dárkového zboží, prodejce 
textilu a ponožek.      

O trávení volného času si každý uživatel rozhoduje sám. O veškerém 
dění a důležitých informacích jsou uživatelé pravidelně informováni 
prostřednictvím nástěnek na chodbách a rozhlasovým vysíláním tzv. 
„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.         

Ze sportovních akcí jmenujme například turnaje v pétanque, kuželkách, 
srážení plechovek, chytání rybiček a sběr papírových koulí pomocí 
prodloužené ruky“.  

Aktivizační činnosti byly zaměřeny většinou na rukodělné činnosti, tkaní 
na ručním stavu, malování, šití, pletení, hrací BINGA, keramika, ale 
také na trénování paměti a doplňování různých znalostních kvízů.  
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V průběhu roku jsme přijali pozvání na kulturní i sportovní setkání 
s uživateli jiných domovů pro seniory.  
Chybět nesměla ani oblíbená muzikoterapie s paní Štěpánovou. 
Svými vystoupeními nás tradičně přišly potěšit děti ze ZŠ J. J. Ryby 
z Rožmitálu, pravidelně nás navštěvují žáci Základní umělecké školy J. 
J. Ryby z Rožmitálu. Přivítali jsme u nás i děti ze základní školy 
z Tochovic, a z Višňové. Jejich vystoupení se uživatelům velice líbila a 
zlepšila jim náladu. 
V období adventu nám přišla zazpívat Třemšínská kvítka, a to při 
svěcení adventních věnců. Navštívily nás rovněž ženy ze souboru 
Radost z Milína. Ke zpříjemnění času jsme připravili pro naše uživatele 
celou řadu hudebních vystoupení. Vystupoval pan Šedivý 
s Hašlerovými písničkami, pan Černohouz, pan Kubec s písničkami 
z českých i světových muzikálů. Nabídli jsme pořady – S písní hezkou 
zemí Českou, pořad BAJKAJLAJ a vystoupení „Kde se vzaly vánoce?“. 
Mezi vydařené akce patřila beseda s Pavlínou Filipovskou, proložená 
jejími nejznámějšími písničkami. Zajímavá byla beseda s paní Andrejou 
Hlaváčkovu o výcviku asistenčních, konkrétně slepeckých psů. 
Nesmíme zapomenout ani na besedy s panem ředitelem, které se 
konaly několikrát za rok.  
Při plánování kulturních akcí jsme neopomněli ani oslavy významných 
dnů či událostí. V únoru se Uživatelé mohli pobavit při Masopustní 
veselici, v březnu nechyběla každoroční oslava MDŽ, spolu se 
slavnostním a snad i milým předáváním symbolických kytiček našim 
uživatelkám. Velikonoce jsme oslavili tradičně Velikonoční zábavou a 
účastí na „Velikonoční výstavě“ na Krajském úřadu, kam naše 
uživatelky napekly nejen výtečné bochánky, ale zhotovily i mnoho 
výrobků s jarní a velikonoční tématikou. Další příležitostí k posezení 
bylo „Pálení čarodějnic“. V letních měsících nechyběla pravidelná 
GRILOVÁNÍ s hudbou, dobrým pivem a ještě lepšími špekáčky, která 
se za příznivého počasí konala na zahradě Centra. Je potřeba 
podotknout, že posezení na zahradě se nedá srovnat s posezením na 
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jídelně Centra, pokud nám počasí nepřeje. V říjnu jsme pro naše 
uživatele uspořádali oslavu „Dne seniorů“ při které vystoupily vynikající 
„Kladenské heligonky“ a týden nato „Sportovní hry“. Tato akce je 
pořádaná jako milé setkání spřátelených domovů, ale i „neúprosný 
souboj“ o pěkné ceny. Začátkem adventu jsme vánočně, s vydatnou 
pomocí uživatelů, vyzdobili prostory Centra a čekali na příchod klidných 
vánočních svátků. Ještě předtím se zástupci uživatelů rozjeli na 
„Vánoční výstavu“ pořádanou Krajským úřadem Středočeského kraje, 
kde se prezentovali svými výrobky. Ani jsme se nenadáli a byla tu 
Mikulášská nadílka spojená s veselicí a zanedlouho slavnostní 
„Štědrovečerní večeře“ s přáním od vedení Centra všem uživatelům. 
Nechyběla ani tradiční rozlučka se starým rokem „Silvestrovská 
zábava“. 
Třešničkou na dortu všech pořádaných akcí byla „Zahradní slavnost“. 
Konala se začátkem června, a to již po třetí v prostorách zahrady. I 
tentokrát nám počasí přálo. Slavnost se vydařila a všichni odcházeli 
nadšení a spokojení. Letos jsme přivítali Josefa Vágnera, Lindu 
Finkovu, Šárku Rezkovou, vystoupila skupina PIŇA KOLÁDA, zahrála 
skupina GINEVRA, zazpívala Třemšínská kvítka a přeštický Hlásek, 
zatančily Bělčické mažoretky a děti z COUNTRY KROUŽKU při ZŠ J.J. 
Ryby z Rožmitálu. Jako doprovodný program se předvedli se svou 
technikou rožmitálští hasiči, kteří zároveň slavili 135. Výročí založení 
Sboru dobrovolných hasičů. Uskutečnila se ukázka výcviku služebních 
policejních psů a vyhlídková jízda kočárem. Byla připravena i spousta 
atrakcí pro děti, malování na obličej, skákací hrad, zmrzlina zdarma a 
jiné. 
V letních měsících nezapomínáme ani na výlety. Uživatelé navštívili 
památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše, kochali se interiérem a 
krásnými zahradami zámku Kozel, navštívili skanzen ve Vysokém 
Chlumci a nechyběla ani Zoologická zahrada v Plzni, která je svojí 
rozlohou pro návštěvy našich uživatel přímo ideální. 
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Během roku jsme nezapomněli ani na milá setkávání s uživateli jiných 
sociálních zařízení. Naši uživatelé jeli na Točník, na akci „Tančíme pro 
radost“, účastnili se „Sportovních her“ ve Zdicích a v Říčanech, 
zazpívali si na Blatenské rolničce. Podívat jsme se zajeli i za seniory do 
Sedlčan. I my jsme uspořádali „Sportovní hry“ pro zpřátelené domovy. 
Ve výčtu akcí nesmíme zapomenout ani na účast našich uživatelů na 
„Župné olympiádě“ pořádané v Bratislavě, které se naši zástupci 
zúčastnili již potřetí. Byli jedinými zástupci z Čech a reprezentovali tak 
barvy a dobré jméno Středočeského kraje.  
 

Snažíme se nabídnout takové volnočasové aktivity, aby si z nich mohl 
vybrat každý, kdo bude mít zájem, chuť a náladu.  
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Canisterapie na čítárně 
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Vystoupení dětí ze ZŠ Tochovice 

 
Masopust 



Centrum Rožmitál pod Třemšínem      Výroční zpráva za rok  2015 

 

26 | S t r á n k a  
 

 
Masopust 

 
Pan Šedivý – Hašlerovy písničky 
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Beseda s panem ředitelem 
 
 
 

 
Beseda s panem ředitelem 
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Oslava MDŽ 

 
Předávání květin k MDŽ 
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Soutěž ve srážení plechovek 
 
 
 

 
Velikonoční výstava Praha 
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Vystoupení dětí ze ZŠ Tochovice 
 
 
 

 
Vystoupení dětí ze ZŠ Tochovice 
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Beseda o dravcích 
 
 

 
Beseda o dravcích 
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Velikonoční zábava 
 
 
 

 
Velikonoční zábava 
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Hudební vystoupení 
 
 
 

 
Točník – Tančíme pro radost 
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Točník – Tančíme pro radost     
 
 
 

 
Čarodějnice 
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Čarodějnice 
 
 

 
Čarodějnice 
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Čarodějnice 
 
 
 

 
Otevření „Klubu“ 
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Otevření „Klubu“ 
 
 

 
Čapkova Strž 
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Zámecká slavnost Vojkov 
 
 
 
 

 
Sportovní hry ve Zdicích 
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Zahradní slavnost – vzácný host paní Emílie Třísková, radní pro odbor sociálních věcí 
 
 

 
Zahradní slavnost 
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Zahradní slavnost 
 
 
 

 
Zahradní slavnost 
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Zahradní slavnost 
 
 

 
Zahradní slavnost – skupina Ginevra 
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Zahradní slavnost – pohled z ptačí perspektivy 
 
 
 

 
Vystoupení pan Kubec 
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Hudební vystoupení ZŠ Višňová 
 
 
 

 
Grilování – posezení na jídelně 
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Hudební vystoupení 
 
 

 
Výlet do Písku 
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Grilování 
 
 

 
Grilování 
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Canisterapie – zahrada 
 
 

 
Župná olympiáda – Bratislava 
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Župná olympiáda – Bratislava 
 
 

 
Návštěva Bratislavského hradu 
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Sportovní hry Pod Kavčí Skálou 
 
 
 

 
Blatenská rolnička 



Centrum Rožmitál pod Třemšínem      Výroční zpráva za rok  2015 

 

49 | S t r á n k a  
 

 
Grilování 
 
 

 
Vystoupení pan Černohouz 
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Pečení v klubu 
 
 

 
Oslava Dne seniorů 
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Oslava Dne seniorů 
 
 
 

 
Slavnostní premiéra filmu o Centru Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb 
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Sportovní hry seniorů 
 
 

 
Sportovní hry seniorů 
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Sportovní hry seniorů – vítězné družstvo 
 
 
 

 
Sportovní hry 
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Vystoupení dětí ze ZŠ Tochovice 
 
 
 

 
Veletrh neziskových organizací v Příbrami 
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Vystoupení Pavlíny Filipovské 
 
 
 

 
Vystoupení Pavlíny Filipovské 
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Martinská zábava 
 
 
 

 
Martinská zábava 
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Vystoupení žáků Základní umělecké školy J. J. Ryby 
 
 
 

 
Vystoupení žáků Základní umělecké školy J. J. Ryby 
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Vystoupení pan Vízner 
 
 
 

 
Vánoční besedy s panem ředitelem 
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Vánoční besedy s panem ředitelem 
 
 

 
Vystoupení Třemšínská kvítka 
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Svěcení adventních věnců 
 
 
 

 
Vystoupení děti Višňová 
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Mikulášská nadílka 
 
 
 

 
Mikulášská nadílka 
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Mikulášská zábava 
 
 
 

 
Vystoupení pan Kubec 
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Štědrý večer 
 
 
 

 
Štědrý večer 
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Silvestrovská zábava 
 
 
 

 
Silvestrovská zábava 
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IIIIII...   KKKllluuubbb,,,   nnnaaatttáááčččeeennnííí   fffiiilllmmmuuu   
 

Klub byl uveden do provozu v květnu 2015.  

 V první místnosti se nachází relaxační prostory, kde jsou k dispozici 
relaxační lehátka, aromaterapie. Tato místnost je doplněna barevnými 
závěsy a dekami pro využití při colorterapii. K dispozici je zde 
infrasauna, přístroj na masírování chodidel a relaxační masážní křeslo. 
Ve druhé místnosti je dílna, ta je vybavena úložnými prostory, stolem a 
židlemi. K dílně patří ještě keramická pec, kde je možné vypalovat 
keramické výrobky. Současně jsou zde umístěna zapůjčená zvířátka. 
Králík Zuzanka, andulky Pepíček a Kačenka, korela Lubinka a dochází 
sem kočička Myška. Jména zvířátkům určili sami uživatelé. 
Ve třetí místnosti je vybudována reminiscenční místnost, která je 
vybavena starým nábytkem a doplňky. Slouží jako vzpomínková tak 
zvaná reminiscenční místnost. Jsou zde věci, které uživatelům 
připomínají domov nebo které dříve běžně používali. Je zde rovněž 
televize a DVD, kde uživatelé mohou v klidu sledovat filmy dle vlastního 
výběru. 
Ve čtvrté místnosti je kuchyně, která je vybavena linkou, sporákem, 
mikrovlnou troubou, rychlovarnou konvicí, lednicí s mrazákem a 
potřebným nádobím. 
Klub je v provozu denně od pondělí do pátku a to v dopoledních i 
odpoledních hodinách. Uživatelé mají klub k dispozici dle jejich přání. 
Pokud si sami neurčí, co by chtěli dělat, je jim nabídnuta aktivizace dle 
možností a potřeby.  Proč dle potřeby?  Práce je volena podle ročního 
období, například výsadba rostlin, zpracovávání plodin, výroba dekorací 
apod.  
Na jaře jsme se věnovali s uživateli výsadbě rajčat, afrikánů, jahůdek a 
péči o ně.  
V létě jsme zpracovávali třešně, rybíz, jahody, rajčata, jablka, ořechy a 
další plody tak, jak postupně dozrávaly a jak jsme je získali. 
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Vyráběli jsme okrasné nádoby na květiny (z rašeliny, perlitu a cementu), 
polštářky, které našila jedna uživatelka a ostatní je plnili molitanovou 
drtí, kterou si nejprve nastříhali. Tato práce se Uživatelům velice líbila, 
srovnávali ji s draním peří. Třepením jsme vyrobili pěkná prostírání a 
podložky pod skleničky a hrnečky. Zajímavé bylo vypeckovávání třešní, 
loupání ořechů. Z třešní jsme vařily marmeládu, část jsme si dali 
zmrazit do mrazáku. Rovněž jsme vařili i rybízovou marmeládu, 
jablečná povidla. Z jablek jsme sušili i křížaly. Na podzim jsme 
z dostupného ovoce vyráběli pečené čaje, které jsme si zpětně dělali při 
posezení místo kávy. Zkusili jsme i škvařit sádlo, které se nám kupodivu 
velice povedlo.  Z hlíny jsme vyráběli keramické misky, ze kterých 
vznikly pěkné aromatické svíčky. Z papírového pediku vyráběli uživatelé 
košíčky, věnečky, které jsme následně barvili a zdobili. Nemůžeme 
zapomenout ani na příjemná posezení a povídání se vzpomínáním u 
kávy nebo pečeného čaje s vlastnoručně upečeným moučníkem. Naše 
moučníky chutnali nám i ostatním uživatelům. Pekli jsme bublaninu, 
mřížkový koláč, vdolky, palačinky, štrúdl, věnečky, křehotiny , linecké 
cukroví a na vánoce jsme si upekli vynikající vánoční cukroví. Zkoušeli 
jsme malování voskem a žehličkou, malování skleněných dóz, na které 
jsme lepili obrázky ubrouskovou technikou.  
Když máme chuť, tak cvičíme, zpíváme. Podle počasí posedíme venku 
ve stínu na lavičce před klubem, kde si povídáme nebo luštíme 
křížovky. 
Součástí aktivizací v klubu jsou i zvířátka, která nám dělají společnost. 
Uživatelé se na ně těší, nosí jim pamlsky, trávu, jablíčka, chleba, 
smetánku. Sledují třeba namlouvání andulek, které trvalo tři měsíce a 
výsledkem bylo úžasné vzájemné obejmutí andulek. Králík Zuzanka se 
ráda s uživateli mazlí a čeká, kdo jí dá co dobrého. Kočička Myška, 
která do klubu dochází, si ráda hraje s drobnými předměty, které jí 
uživatelé připraví, ráda se pomazlí a též se nechá nakrmit. Uživatelé 
kočičce připraví krmení do misky, nalijí mléko a sledují, jak jí chutná. 
Korela Lubinka žádá denně pustit z klece ven a vždy nám něco 
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provede, rozštípe papíry, kalendář, i keramické sošky. Musíme před ní 
vše uklízet. Chce být neustále s námi, když pečeme v kuchyni, vždy 
přilétne za námi a je spokojená. Ráda sedí na rameni, kde se tulí, 
sedne bez problémů na prst, je ochočená. Uživatelé se dle možností a 
schopností podílí i na péči o zvířátka, pomáhají s krmením a úklidem 
klecí. Zvířátka uživatelům zpestřují pobyt. Ti se na ně těší a současně 
se mají o co starat. Vzhledem k tomu, že nemůžeme jen pracovat, 
odpočíváme a relaxujeme v relaxační místnosti, kde na nás působí 
barvy duhy, relaxační hudba a aromaterapie. Někdy jen posedíme u 
kávy, povídáme, zpíváme nebo luštíme křížovky. 
V klubu se nikdy nenudíme, nemáme na to čas. Čas zde prý utíká jako 
voda, to jsou slova spokojených uživatelů. Do klubu dochází pravidelně 
5-10 uživatelů dopoledne, odpoledne je jich méně, podle počasí, 
plánovaných aktivit i podle momentální nálady. Ve čtvrtek odpoledne, 
kdy je pravidelné pečení, bývá zájemců o aktivizace více, je to jedna 
z nejoblíbenějších činností.  
Klub byl vybudován mimo prostory Centra z toho důvodu, aby uživatelé 
změnili prostředí a cestou do klubu se prošli na čerstvém vzduchu. 
Myslíme se, že klub je výborná věc, že se osvědčil a dochází do něj 
uživatelé, kteří opravdu chtějí a mají zájem něco tvořit, poznávat nebo 
si jen tak užívat. 
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Relaxační místnost 

 

Kuchyně 
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Dílna – pracovní místnost 

 

Vzpomínková místnost 
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Posezení u kávy 

 

Pečení cukroví 
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Posezení 

 

 

Pečení bramboráků 
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Pečení bramboráků 

 

 

Stříhání molitanu  
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Natírání košíčků 

 

 

Úroda 
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Pečení cukroví 

 

 

Vaření povidel 
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Krájení sádla 

 

 

Pečení v klubu 
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Pečení hnetýnek 

 

Loupání ořechů 
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Výroba koberečku

 

Sázení rajských jablíček 
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Kromě otevření „KLUBU“, které bylo jednou z významných akcí v roce 
2015 natáčení filmu, kterého se účastnili všichni společně, zaměstnanci 
i uživatelé. 
Natáčení se ujala firma CRAFT ART FILM – Kamil Šlapal a myslíme si, 
že se jednalo o zdařilou spolupráci. Samotnému natáčení předcházelo 
zaslání scénáře tak, jako u opravdového filmu. Ten jsme museli upravit, 
aby odpovídal rozvrhu našeho zařízení, chodu jednotlivých provozů, 
oddělení a aby byl pro naše uživatele, kteří byli hlavními postavami 
filmu reálný. Nejednalo se o lehkou práci a nad úpravou scénáře jsme 
se pořádně zapotili. 
Samotné natáčení se konalo ve dnech 15. - 18. 7. 2015 a byly to tehdy 
opravdu horké dny a to nejen díky samotnému natáčení, ale jednalo se 
o tropické dny, kdy slunce pražilo od rána do večera. 
Ve filmu jsou zachyceny společné prostory Centra, soukromé pokoje 
uživatelů, zázemí Centra – kuchyně, prádelna, rehabilitace, kadeřnictví, 
společné koupelny, společenské místnosti, klub, apod.  
Film zachycuje uživatele i zaměstnance Centra při běžných 
každodenních činnostech, při aktivizacích, muzikoterapii, canisterapii, 
v šicí a v keramické dílně, při trénování paměti, soutěžích, při práci 
v klubu, péči o zvířata a o rostliny a nezapomněli jsme ani na oblíbené 
letní GRILOVÁNÍ. 
Většina uživatelů si natáčení užívala a po skončení jsme z úst mnohých 
z nich slyšeli konstatování „a kdy budeme natáčet příště“? 
Všichni jsme na první zhlédnutí filmu čekali s nedočkavostí a 
očekáváním, jak to vlastně dopadlo. Abychom se přiblížili „velkému 
světu“, připravili jsme pro uživatele i zaměstnance, kteří ve filmu 
účinkovali „slavnostní premiéru“, se vším všudy, s občerstvením a 
šampaňským. 
Všichni nebo alespoň velká většina uživatelů i zaměstnanců jsme 
přesvědčeni, že náročná práce nebyla marná, a že se podařilo tímto 
filmem vkusně a zdárně prezentovat naše Centrum. 
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IIIIIIIII...   PPPrrrooovvvooozzz   aaa   úúúdddrrržžžbbbaaa   zzzaaařřřííízzzeeennnííí   vvv   rrroooccceee   222000111555   
Náplň provozního úseku údržby spočívala v uplynulém roce především 
v provádění drobných oprav zařízení, preventivní údržbě, kontrole 
vybavení budovy a venkovního areálu.  

IIIIIIIII...111   OOOppprrraaavvvaaa   ccchhhooodddeeebbb,,,   mmmaaalllooovvvááánnnííí   ppprrrooossstttooorrrůůů   
 V roce 2014 započalo malování všech pokojů a chodeb Hlavní budovy. 
Práce na jednotlivých pokojích byly spojeny s úpravami chodeb – 
zakrytí stávajícího rozvodu vody a elektřiny, výměnou zábradlí za 
nerezové. Proti poškození maleb na chodbách byly instalovány dřevěné 
zábrany proti oděru jak invalidními vozíky, tak i manipulačními vozíky.  
V roce 2015 se pokračovalo s prácemi na chodbách Nového Pavilonu. 
Práce se probíhali za plného provozu a z minimem omezení pro 
uživatele Centra. Veškeré práce byly vykonány v dobré kvalitě 
ke spokojenosti uživatelů i vedení Centra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 podlaha Nový pavilon 
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IIIIIIIII...222   PPPlllooošššiiinnnaaa   ppprrrooo   iiinnnvvvaaallliiidddnnnííí   uuužžžiiivvvaaattteeellleee   
V rámci zlepšení mobility uživatelů byla v roce 2015 vyhlášená veřejná 
zakázka na výrobu a montáž elektrické samočinné plošiny pro imobilní 
uživatele. Po obdržení nabídek byla komisí vybrána firma ALTECH 
Uherské Hradiště, která zaměřila a vypracovala projektovou 
dokumentaci. Po montáži 2 ks plošin SP-Omega proběhlo zaškolení 
obsluhy. Plošiny maximálně zjednodušili pohyb imobilních uživatelů bez 
doprovodu.  

 

 



Centrum Rožmitál pod Třemšínem      Výroční zpráva za rok  2015 

 

82 | S t r á n k a  
 

IIIIIIIII...333   OOOppptttiiiccckkkýýý   kkkaaabbbeeelll   iiinnnttteeerrrnnneeettt   
V rámci zvýšení komfortu při práci s jednotlivými programy založenými 
na internetové komunikaci, přistoupilo vedení Centra k realizaci  
propojení hlavní antény internetového poskytovatele se serverem 
Centra optickým kabelem. Zavedení optického kabelu významně 
přispělo k vylepšení a stabilizaci internetového připojení. 

 IIIIIIIII...444   RRReeekkkooonnnssstttrrruuukkkccceee   jjjííídddeeelllnnnyyy   
Nejvýznamnější akcí na rok 2015 byla rekonstrukce podlah a 
modernizace vybavení jídelny uživatelů. 
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IIIIIIIII...555   CCChhhooodddnnníííkkk   zzzaaahhhrrraaadddaaa   
Na spojení čítárny a venkovním prostředím, spojenou  s  komfortním 
vstupem na zahradu byla realizovaná akce chodník ze zámkové dlažby. 
Práce byly vykonány svépomoci pracovníky údržby. 

 

IIIIIIIII...666   ZZZááávvvěěěrrr   
Hlavním úkolem pro rok 2015 bylo dokončení klubu  pro seniory, 
zavedení osvětlení na zahradu Centra, oprava střech Centra, provedení 
rekonstrukce jídelny, dokončení oprav solárního systému. Na závěr lze 
konstatovat, že úkoly byly plně splněny - klub plně poskytuje služby pro 
Uživately Centra; osvětlení na zahradě bylo zabezpečeno 7 ks 
sloupových lamp zapojených na stmívavé čidlo; rekonstrukce jídelny 
včetně přilehlých prostor byla dokončena v plánovaných termínech; 
oprava střech Centra se z administrativních důvodů opozdila, započala 
až v prosinci 2015 a v současné době probíhá v závislosti na počasí; 
solární systém byl obohacen o automatickou regulaci a 2 ks nových 
bojlerů. 
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IIIVVV...   ZZZdddrrraaavvvoootttnnnííí,,,   ooošššeeetttřřřooovvvaaattteeelllssskkkááá   pppéééčččeee,,,   rrreeehhhaaabbbiiillliiitttaaaccceee   

Zařízení i nadále poskytovalo uživatelům nepřetržitou zdravotní a 
ošetřovatelskou péči, která je zajištěna všeobecnými sestrami bez 
odborného dohledu a sociálními pracovníky přímé obslužné péče. 

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 a klinický 
logoped. 

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

Na lékařskou péči se vztahují regulační poplatky, které si uživatel hradí 
sám hotově nebo ze svého depozitního účtu. Lékařské výkony jsou 
hrazeny zdravotní pojišťovnou. V případě doplatku na předepsané léky 
a zdravotnické pomůcky si tento doplatek uživatel hradí sám v hotovosti 
nebo prostřednictvím depozitního účtu.  

Zdravotní a ošetřovatelský personál zajišťuje všestrannou péči o 
individuální potřeby uživatelů v souladu s nejnovějšími zásadami a 
odbornými poznatky komplexní ošetřovatelské péče. Poskytuje 
ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu, 
vykazuje zdravotním pojišťovnám odborné ošetřovatelské výkony, vede 
předepsanou dokumentaci. 

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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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 
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 – polohovacích lůžek, antidekubitárních matrací. 

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, parafínová lázeň 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 KETTLER, masážní křeslo a přístroj MOTREN BED, 
který pomáhá k rehabilitaci dolní části těla. 

Pro pohodlný způsob přesunů uživatelů používá Centrum zvedák MAXI 
MOVE. Zvedák je vybaven zabudovanou elektronickou váhou 
s displejem na ovladači a disponuje flexibilním ramenem pro lepší 
manipulaci s uživateli. 
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VVV...   OOOrrrgggaaannniiizzzaaačččnnnííí   ssstttrrruuukkktttuuurrraaa   
   
   
 

 

 
 

EKONOMICKÝ ÚSEK 
 

vedoucí ekonomického úseku 
všeobecná účetní 
pokladní 

 
 

STRAVOVACÍ ÚSEK 

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

 
nutriční terapeutka / DPP 

 

PROVOZNÍ ÚSEK 

 
vedoucí provozní úseku 
skladník/ údržbář 
uklízečka  
pracovnice prádelny 

 

 

 

ŘEDITEL 

asistentka ředitele 
mzdová účetní / DPP 
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ÚSEK SOCIÁLNÍ PÉČE  
A ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB 

 
vedoucí úseku  

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 
klub / DPP 



Centrum Rožmitál pod Třemšínem      Výroční zpráva za rok  2015 

 

88 | S t r á n k a  
 

VVV...111   ZZZaaammměěěssstttnnnaaannnccciii   
O uživatele Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních 
služeb a o provoz tohoto zařízení se v roce 2015 starali zaměstnanci 
následujících profesí: 

 

   ZZZdddrrraaavvvoootttnnnííí   ssseeessstttrrryyy                     111111   
   PPPrrraaacccooovvvnnníííccciii   vvv   sssoooccc...   sssllluuužžžbbbáááccchhh,,,   pppřřřííímmmááá   pppéééčččeee         444777   
   SSSoooccciiiááálllnnnííí   ppprrraaacccooovvvnnníííccciii                     444   
   PPPrrraaacccooovvvnnníííccciii   vvv   sssoooccc...   sssllluuužžžbbbáááccchhh,,,   ttteeerrraaapppeeeuuutttiii         777   
   TTTHHHPPP                              111000   
   ZZZaaammměěěssstttnnnaaannnccciii   kkkuuuccchhhyyynnněěě                  111111   
   ZZZaaammměěěssstttnnnaaannnccciii   ppprrrááádddeeelllnnnyyy                  444   
   ZZZaaammměěěssstttnnnaaannnccciii   úúúkkkllliiiddduuu                     999   
   ZZZaaammměěěssstttnnnaaannnccciii   úúúdddrrržžžbbbyyy                  555   
   ZZZaaammměěěssstttnnnaaannnccciii   rrreeeccceeepppccceee                  333   

 

Během roku 2015 jsme nadále spolupracovali s Úřadem práce ČR. Byly 
nově uzavírány Dohody o poskytnutí mzdového příspěvku na nově 
vytvořené pracovní příležitosti. 

 
 
 
 

VVV...222   PPPrrraaacccooovvvnnnííí   nnneeesssccchhhooopppnnnooosssttt,,,   ppprrraaacccooovvvnnnííí   úúúrrraaazzzyyy   
Pracovní neschopnost ve sledovaném roce činila 13.017,5 
neodpracovaných hodin nemoci z celkových 191.986,17 opracovaných 
hodin, tj. 5,67 %. V porovnání s rokem 2014 došlo ke zvýšení o 1,12%. 

V roce 2015 nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. 
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VVV...333   ŠŠŠkkkooollleeennnííí   
  Školení 2015     

1. Školící akce pro ředitele a ekonomy 
poskytovatelů sociálních služeb 

15.1.2015   

2. Školení BOZP 2015 6.3.2015   

3. Motivace, kontrola a hodnocení 
zaměstnanců v sociálních službách 

11.-12.3.2015   

4. Odborná stáž  13.3.2015   

5. Zvládání agrese 24.2. a 11.3.2015 

6. Alternativní formy komunikace 10.4.2015   

7. Normy chování na pracovišti 28.4.2015   

8. Prvky bazální stimulace v každodenní péči 
o klienty 

5.-6.5.2015   

9. Odborná stáž Domov na Hrádku 5.5.2015   

10. Odborná konference pro pracovníky přímé 
péče v sociálních službách ve 
Středočeském kraji konaná v Poděbradech 

15.5.2015   

11. Sociální šetření  19.5.2015   

12. Týmová práce a spolupráce 27.5.2015   
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13. Obsluha uživatelského softwaru KLIENTI 3.6.2015   

14. Inventarizace majetku a závazků od A do Z 
u vybraných účetních jednotek v účetním 
období 2015 

5.6.2015   

15. Zákon o sociálních službách 19.6.2015   

16. Kvalita sociálních služeb v ČR 24.6.2015   

17. Zákon o sociálních službách v praxi 25.8.2015   

18. Základy šetrné sebeobrany pro 
zaměstnance sociálních služeb 

8.9.2015   

19. Ošetřovatelská dokumentace v zařízeních 
sociálních služeb 

17.9.2015   

20. Praktické zkušenosti se zdravotními 
pojišťovnami na smluvních úhradách, 
regulacích a revizích 

24.9.2015   

21. Demence v obrazech 2.11.2015   

22. Péče o klienty s demencí v kazuistikách a 
příkladech dobré praxe 

5.11.2015   

23. Školení BOZP 2015 14.12.2015   

   

   
   
   
   



Centrum Rožmitál pod Třemšínem      Výroční zpráva za rok  2015 

 

91 | S t r á n k a  
 

VVVIII...   DDDooodddrrržžžooovvvááánnnííí   bbbeeezzzpppeeečččnnnooossstttiii   ppprrráááccceee   
Dodržování bezpečnosti práce je věnována patřičná pozornost. 
Bezpečnost práce a požární ochrana je v organizaci zajišťována 
odborně způsobilou osobou, která pravidelně provádí v organizaci 
návštěvy a potřebné kontroly. V organizaci je smluvně zajištěna i 
zdravotní péče. Jsou prováděny vstupní i preventivní zdravotní 
prohlídky zaměstnanců.  

Zaměstnavatel má zpracováno ve směrnici vyhodnocení rizik možného 
ohrožení zaměstnanců. Rovněž je vypracována a schválena 
kategorizace prací dle zák. 258/2000 Sb., a metodika manipulace s 
uživateli pro pracovníky přímé péče. Zaměstnavatel poskytuje 
pracovníkům osobní ochranné pracovní prostředky. Jsou zajišťovány 
vstupní a periodická školení bezpečnosti práce a požární ochrany, 
vybrané profese pracovníků se účastní v předepsaných termínech 
odborných proškolení a přezkoušení (školení řidičů referentských 
vozidel, obsluha kotlů,…) 
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 V roce 2015 probíhaly kontroly v souladu s plánem kontrol ředitele a 
plány kontrol jednotlivých vedoucích úseků v rámci organizace.  

Výsledky kontrol  
 
Vnitřní kontroly 
 
Systém vnitřní kontroly řádného výkonu hlavní činnosti organizace, 
zajišťují vedoucí pracovníci Centra Rožmitál pod Třemšínem, 
poskytovatel sociálních služeb (dále jen Centra), na základě ročního 
plánu kontrolní činnosti. Prováděné kontroly na všech stupních řízení, 
patří k základním povinnostem všech vedoucích pracovníků 
organizace. Do plánu kontrolní činnosti na rok 2015 byly zařazeny 
kontrolní akce zaměřené na:   

a) úsek ekonomický 
b) úsek sociální péče a zdravotnických služeb 
c) úsek administrativně správních činností a sociálních služeb 
d) provozní úsek 
e) stravovací úsek 

 
Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti v roce 2015 

Finanční kontrola (ředitel, asistentka ředitele, vedoucí úseku ASČ a  
SS, personalistka, vedoucí ekonomického úseku), kontroly oběhu a 
likvidace účetních dokladů, kontrola dlouhodobých smluv, kontroly 
finančního plánu, namátkové kontroly hotovosti v provozní a depozitní 
pokladně, kontroly hmotných odpovědností a podpisových vzorů, 
kontrola pracovních náplní, kontrola docházky, fyzické kontroly skladů, 
inventarizace majetku a nakládání s majetkem, závazků a pohledávek, 
kontrola aktuálnosti interních směrnic a ostatních vnitřních předpisů. 
Kontrola preventivních prohlídek zaměstnanců. 

Výsledek kontrol: 

V průběhu roku nebyly zjištěny závažné nedostatky ze strany 
vedoucích pracovníků. Operativně bylo nutné řešit pouze drobné 
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nedostatky především administrativního rázu. Veškeré smlouvy byly 
dodatkem prodlouženy na dobu dvou let. 

Kontrola kvality poskytovaných služeb (vrchní sestra, vedoucí oddělení, 
vedoucí úseku), kontroly byly zaměřeny na dodržování SQ, dodržování 
postupů dle ošetřovatelských standardů, čistoty, hygieny a  dezinfekce 
na odděleních, kontroly vedení dokumentace uživatelů, kontroly výdeje 
a kvality stravy, dodržování výrobních postupů přípravy stravy včetně 
gramáže, dodržování expirace u roztoků a léků v lékárničkách první 
pomoci, manipulace se špinavým prádlem, předávání služeb, kontroly 
provádění sociálního šetření, jednání se zájemcem o službu a 
dokumentace uživatelů. 

Všichni vedoucí provádějí namátkové kontroly dle vlastního uvážení a 
potřeb. Ne vždy, je o kontrole písemný záznam, je součástí pracovních 
povinností vedoucích pracovníků. 

Operativně byly řešeny nedostatky zjištěné v organizátorské, řídící a 
kontrolní činnosti vedoucích jednotlivých oddělení. Další nedostatky 
vyplývající z připomínek uživatelů byly řešeny příslušným vedoucím 
pracovníkem. 

Kontrola dodržování PO a BOZP, kontroly zaměřeny na technické 
zařízení, dopravní techniku, stroje, přístroje a ostatní vybavení 
organizace - jejich funkčnost, bezpečnost a hospodárnost provozu. 
Kontrola prováděných servisů a revizí těchto zařízení dodavatelskými 
firmami. 
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Kdo kontrolu 
v rámci 

organizace 
vykonal 

Zaměření 
kontroly 

Kontrolova
né období 

Datum 
vykonání 
kontroly 

Zjištěné 
nedostatky 

Opatření k 
odstranění zjištěných 

nedostatků 

Mgr. Petra 
Hudečková 

Kontrola kvality 
poskytované péče 

říjen – 
prosinec 
2015 

9.1.2015 7% uživatelů mělo 
dekubitus, 10% 
trpělo kloubní 
deformitou 

Předpis pro 
fyzioterapeuty BB 
Klinik 

Michálková 
Markéta 

Kontrola smluv 
odpovědnosti 

2015 13.1.2015 Chybí p. Králové Dodání smlouvy 

Michálková 
Markéta 

Kontrola 
zajištěných akcí 

Leden 2015 19.1.2015 Nebyly shledány 
žádné nedostatky 

Žádná opatření 

Šlapáková 
Kateřina 

Kontrola teploty 
stravy 

23.1.2015 23.1.2015 Nebyly shledány 
žádné nedostatky 

Žádná opatření 

Šlapáková 
Kateřina 

Kontrola vynášení 
potravin a BOZP 

19.2.2015 19.2.2015 Nebyly shledány 
žádné nedostatky 

Žádná opatření 

Michálková 
Markéta 

Kontrola 
dodržování 
aktivizační 
činnosti 

16.2.2015 – 
20.2.2015 

20.2.2015 Nebyly shledány 
žádné nedostatky 

Žádná opatření 

Mgr. Petra 
Hudečková 

Kontrola 
využívání 
pracovní doby a 
dodržování 
harmonogramu 

26.2.2015 26.2.2015 Kouření během 
pracovní doby 

Řešeno na poradě 
vedoucích 

Ottová Jana Kontrola 
využívání 
pracovní doby a 
dodržování 
harmonogramu 

30.3.2015 30.3.2015 Nebyly shledány 
žádné nedostatky 

Žádná opatření 

Šlapáková 
Kateřina 

Kontrola 
zaměřená na 
přípravu stravy  

31.3.2015 31.3.2015 Nebyly shledány 
žádné nedostatky 

Žádná opatření 

Mgr. Petra 
Hudečková  

Kontrola 
využívání 
pracovní doby a 
dodržování 
harmonogramu 

5.4.2015 5.4.2015 Porušování 
pracovních 
povinností na DZR 

Upozorněna vedoucí 
oddělení – řešeno na 
poradě vedoucích 

Ottová Jana Kontrola 
povinností 
zaměstnanců 

6.4.2015 a 
27. 4.  

6.4.2015 Nebyly shledány 
žádné nedostatky 

Žádná opatření 
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Šlapáková K. Výdej obědů 30.4.2015 30.4.2015 Nebyly shledány 
žádné nedostatky 

Žádná opatření 

Váchová Věra Kontrola oběhu a 
likvidace dokladů 

1.1.2015 – 
30.4.2015 

22.5.2015 Nebyly shledány 
žádné nedostatky 

Žádná opatření 

Mgr. Petra 
Hudečková 

Kontrola množství 
a způsobu 
podávané stravy 
na DZR 1 

23.5.2015  
17.00 – 
19.00 hod.  

23.5.2015 Přebytek potravin 
z večeře uživatelů 

Pracovnice poučeni o 
vedení dokumentace 

Mgr. Petra 
Hudečková  

Kontrola podávání 
svačiny 
uživatelům 

24.5.2015 24.5.2015 Ztráta potravin 
z předchozího dne 

Pořízena 
fotodokumentace 

Váchová Věra Peněžních 
prostředků 
v depozitní 
pokladně 

29.05.2015 29.05.201
5 

Žádné nedostatky Žádná opatření 

Šlapáková 
Kateřina 

Kontrola na 
vynášení potravin 
z Centra a na 
přípravu pokrmů 

27.5.2015  
28.5.2015  
29.6.2015 

29.5.2015 

21.6.2015 

Nebyly shledány 
žádné nedostatky 

Žádná opatření 

Mgr. Petra 
Hudečková 

Kontrola využití 
pracovní doby a 
dodržování 
harmonogramu 

4.6.2015 4.6.2015 Nebyly shledány 
žádné nedostatky 

Žádná opatření 

Váchová Věra Kontrola 
peněžních 
prostředků 
v provozní 
pokladně 

9.06.2015 9.06.2015 Žádné nedostatky Žádná opatření 

Šlapáková 
Kateřina 

Kontrola 
skladových karet 

23.6.2015 23.6.2015 Nebyly shledány 
žádné nedostatky 

Žádná opatření 

Tousková Zdeňka Kontrola 
povinností 
zaměstnanců 

28.6.2015 28.6.2015 Nebyly shledány 
žádné nedostatky 

Žádná opatření 

Mgr. Petra 
Hudečková 

Kontrola kvality 
poskytované péče 

7.7.2015 duben – 
červen 
2015 

6% uživatelů mělo 
dekubitus, 7% 
trpělo kloubní 
deformitou 

Předpis pro 
fyzioterapeuty BB 
Klinik 

Mgr. Petra 
Hudečková 

Kontrola 
vykazování 
výkonů 
zdravotním 
pojišťovnám 

5.8.2015 5.8.2015 Nebyly shledány 
žádné nedostatky 

Žádná opatření 
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Michálková 
Markéta 

Kontrola 
dodržování BOZP 

11.8.2015 11.8.2015 Nebyly shledány 
žádné nedostatky 

Žádná opatření 

Michálková 
Markéta 

Kontrola 
dodržování 
postupů IP 

14.8.2015 14.8.2015 Nebyly shledány 
žádné nedostatky 

Žádná opatření 

Šlapáková 
Kateřina 

Kontrola 
skladových 
podmínek 
uchovávání 
potravin 

27.8.2015 27.8.2015 Nebyly shledány 
žádné nedostatky 

Žádná opatření 

Ilona Řezáčová Kontrola noční 
služby 

9.9.2015 9.9.2015 Nebyly shledány 
žádné nedostatky 

Žádná opatření 

Slavíková 
Jaroslava 

Kontrola 
dodržování 
postupu 
individuálního 
plánu 

29.9.2015 29.9.2015 Nebyly shledány 
žádné nedostatky 

Žádná opatření 

Váchová Věra Peněžních 
prostředků 
v depozitní 
pokladně 

30.09.2015 30.09..20
15 

Žádné nedostatky Žádná opatření 

Váchová Věra Kontrola 
peněžních 
prostředků 
v provozní 
pokladně 

30.09.2015 30.09.201
5 

Žádné nedostatky Žádná opatření 

Mgr. Petra 
Hudečková 

Kvalita 
poskytované péče 

červen – 
září 2015 

7.10.2015 5% uživatelů mělo 
dekubitus, 8% 
trpělo kloubní 
deformitou 

Předpis pro 
fyzioterapeuty BB 
Klinik 

Řezáčová Ilona Kontrola při 
podávání večeře 

16.10.2015 
v 17.00 h. 

16.10.201
5 

Na oddělení B 
klienti bez dozoru 

Při podávání večeře 
vždy dvě pracovnice 
na oddělení B 

Ilona Řezáčová Kontrola 
provádění celkové 
hygieny dle 
individuálních 
plánů 

19.10.2015 19.10.201
5 

Nebyly shledány 
žádné nedostatky 

Žádná opatření 

Šárka   Kožená Kontrola průběhu 
koupání 

20.10.2015 20.10.201
5 

Nebyly shledány 
žádné nedostatky 

Žádná opatření 
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Mgr. Petra 
Hudečková 

Kontrola 
využívání 
pracovní doby a 
dodržování 
harmonogramu 

13.11.2015 13.11.201
5 

Nebyly shledány 
žádné nedostatky 

Žádná opatření 

Váchová  Věra Kontrola oběhu a 
likvidace účetních 
dokladů 

1.7.2015 – 
31.10.2015 

26.11.201
5 

Nebyly shledány 
žádné nedostatky 

Žádná opatření 

Šlapáková 
Kateřina 

Kontrola hygieny 
na pracoviště a 
kontrola teploty 
večeře 

30.11.2015 30.11.201
5 

Nebyly shledány 
žádné nedostatky 

Žádná opatření 

Šlapáková 
Kateřina 

Kontrola výdeje 
obědů a evidence 
HCCAP 

28.12.2015 28.12.201
5 

Nebyly shledány 
žádné nedostatky 

Žádná opatření 
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Vnější kontroly 

a) v únoru 2015 provedena Všeobecnou zdravotní pojišťovnou – 
krajská pobočka v Příbrami kontrola dodržování oznamovací 
povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, 
dodržování termínů splatnosti pojistného, dodržovací povinnosti 
zasílat VZP kopie záznamů o pracovním úrazu. Kontrolou bylo 
zjištěno, že plátce dodržuje všechna kontrolovaná ustanovení. 

b) V červnu byla provedena kontrola BOZP podle § 108 ods. 5 
zákona č. 262/2006 Sb. Zjištěné závady: neoznačené vypínače 
příslušného stroje v prádelně. Závady odstraněny. 

c) V červnu byla provedena kontrola Všeobecnou zdravotní 
pojišťovnou – Způsob předepisování, objednávání a nakládání 
s pomůckami pro inkontinentní klienty PZSS. Nebyla vydána 
žádná opatření. 

d) V říjnu byl proveden Externí audit – provozovny stravovacích 
služeb firmou Unicaf s.r.o.  Vydaná opatření: Provádět průběžnou 
údržbu a modernizaci dle finančních možností. 

e) V říjnu byla provedena plánovaná kontrola okresní správou 
sociálního zabezpečení Příbram – plnění povinností 
v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu 
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti. Nebyly zjištěny nedostatky. 

f) V prosinci Krajská hygienická stanice středočeského kraje se 
sídlem v Praze provedla kontroly podle zákona č. 255/2012 SB o 
kontrole podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 
882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování 
právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví 
zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat a podle § 88 zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zjištěné 
závady: ve skladu suchých potravin se místy olupuje ze stropu 
malba. Závada byla ihned odstraněna. 

g) V prosinci provedla Všeobecná zdravotní pojišťovna kontrolu – 
Prac. ošetřovat. a rehabilit. Péče v pobytovém zařízení sociálních 
služeb. Nebyla vydána žádná opatření. 
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Součástí externích kontrol byly též různě periodické kontroly 
technického vybavení organizace a uživatelů. 

 

Název 
kontrolního 

orgánu 

Zaměření 
kontroly 

Kontrolované 
období  

Datum 
vykonání 
kontroly 

Zjištěné 
nedostatky 

(stručně) 

Nápravné opatření k 
odstranění 
zjištěných 
nedostatků 

(splněno/nesplněno) 

VZP Příbram Výše pojistného 
zaměstnanců 

01.09.2011-
31.12.2014 

16.2.2015 Přeplatek 
pojistného 

Žádná opatření 

BOZP Ilečko Prevence rizik 29.6.2015 29.6.2015 Neoznačené 
vypínače 
pracovních 
strojů v 
prádelně 

Vypínače byly 
označeny během 
kontroly 

VZP  Inkontinentní 
pomůcky 

07.2014-
12.2014 

9.6.2015 žádné Žádná opatření 

OSSZ 
Příbram 

Výše pojistného 
zaměstnanců 

1.11.2012-
31.08.2015 

05.10.2015 žádné Žádná opatření 

Unicaf s.r.o. Audit 
provozovny 
stravovacích 
služeb 

7.10.2015 7.10.2015 žádné Provádět průběžnou 
údržbu a modernizaci 
dle finančních 
možností 

Krajská 
hygienická 
stanice 

Stravovací úsek 15.12.2015 15.12.2015 Ve skladu 
suchých 
potravin se 
místy 
odlupuje ze 
stropu 
malba. 

Závada byla 
odstraněna během 
měsíce. 

VZP  Prac.ošetřovat.a 
rehabilit. péče 
v pobyt. 
Zařízení soc. sl. 

01.2015-
05.2015 

23.12.2015 Kód 602 
vykázaný 
v jiný den 

Žádná opatření 

 

 

 



Centrum Rožmitál pod Třemšínem      Výroční zpráva za rok  2015 

 

100 | S t r á n k a  
 

VVVIIIIII...   FFFiiinnnaaannnčččnnnííí   hhhooossspppooodddaaařřřeeennnííí   zzzaaa   rrroookkk   222000111555   
Výsledek hospodaření za rok 2015 

 

Výsledek hospodaření 
po zdanění v Kč 2014 2015 

Náklady celkem 52 386 964,17 53 684 656,77 
Výnosy celkem 52 392 109,56 53 684 930,62 
+zisk/-ztráta 5 145,39 273,85 
   
 

Komentář k vykázanému výsledku hospodaření za rok 2015: 

Organizace hospodařila s vyrovnaným rozpočtem, zisk za rok 2015 
činní 273,85 Kč.  

Vyhodnocení schválených závazných ukazatelů za rok 2015  

Stanovené závazné ukazatele: 
 

Závazný ukazatel 
Schválená 
hodnota 
 RK v Kč 

Hodnota po 
změnách 
schválená  
RK v Kč 

Skutečnost 
na konci 
roku v Kč 

Plnění 
[%] 

 1 2 3 4=3/2*10
0 

Provozní příspěvek 
celkem 1924 1942 1942 100 

Objem prostředků na 
platy, limit mzdových 
prostředků 

26240 26240 26240 100 

Státní dotace 9288 9666 9666 100 
Odpisový plán 1482 1438 1438 100 
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Komentář k plnění schválených závazných ukazatelů v roce 2015: 

Příspěvek na provoz - vratku příjmů z pronájmu majetku na základě 
usnesení Rady SK 

Státní dotace -  navýšení na základě dohody s ÚP o vytvoření 
pracovních příležitostí 

Odpisový plán -  je ponížen v důsledku neuskutečněných plánovaných 
investičních záměrů 

 

Účelové neinvestiční a investiční dotace 

 
a) Neinvestiční dotace         

  

Poskytovatel Účel Výše dotace 
v Kč 

Čerpáno v 
Kč 

žádná    
    
    
Celkem     
 

b) Investiční dotace            

Poskytovatel Účel Výše dotace 
v Kč 

Čerpáno v 
Kč 

KÚ SK Oprava a zateplení 
střechy 2 000 000,-  0,- 

    
    
Celkem     
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Komentář k čerpání účelových neinvestičních a investičních dotací 
k 31.12.2015: 

Zastupitelstvo kraje po projednání schválilo dle usnesení č. 
609/17/2015 čerpání finančních prostředků z rezervy Středočeského 
kraje na havárii a zateplení střech čtyř vzájemně propojených objektů 
našeho Centra ve výši 2 000 000,- Kč. Stavební práce byly zahájeny 
poslední dny v prosinci, proto čerpání nebylo zahájeno v roce 2015. 
 
Fond investic 
 
Celkové čerpání Fondu investic         
 

Období 2014 2015 Rozdíl 

Částka v Kč 1 773 549,- 4 527 216,- 2 753 667,- 
           
 
 

Položkové čerpání Fondu investic 

Název 
investiční akce 

Čerpání 
v Kč Číslo a datum usnesení RK 

Dřevěná stěna 95834,- 082-09/2015/RK ze dne 16.3.2015 
TZ solární 
systémy 

95485,- 038-13/2015/RK ze dne 13.4.2015 

2x schodišťová 
plošina 

389850,- 043-10/2015/RK ze dne 23.3.2015 

Balicí stroj 50203,- 027-34/2015/RK ze dne 05.10.2015 
Nářezový stroj 53008,- 027-34/2015/RK ze dne 05.10.2015 
Celkem   
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Komentář k čerpání Fondu investic: 

Dřevěná stěna byla namontována jako zabezpečení recepce na hlavní 
budově. Technické zhodnocení solárního systému na ohřev teplé vody, 
bylo provedeno při nutné opravě. Schodišťová plošina byla 
namontována hlavně pro uživatele na vozíčcích u hlavního vchodu a u 
vchodu na zahradu z nového pavilonu. Balicí stroj byl pořízen na 
stravovací úsek, který je využíván při balení svačin a studených večeří. 
I nářezový stroj byl pořízen na stravovací úsek. Dle našich propočtů 
nakoupených nakrájených uzenin ročně, by se nám investice měla vrátit  
za méně než rok a půl.  

Pohledávky a závazky 

a) Krátkodobé pohledávky 

Pohledávky Do 
splatnosti Po splatnosti 

Odběratelé 709 645,07  
Krátkodobé  
poskytnuté zálohy 1 020,--  

Jiné pohledávky z HČ 2 578,--  
Pohledávky za 
zaměstnanci 30 000,--  

Pohledávky za ÚP 90 000,--  
Pohl.za 
vybr.míst.vládn. instit. 0,--  

Ostatní krátkodobé 
závazky 3850,--  

Náklady příštích 
období 62 164,54  

Příjmy příštích období 0,--  
Dohadné účty aktivní 0,--  
Krátkodobé 
pohledávky  
celkem v Kč 

899 257,6  

 



Centrum Rožmitál pod Třemšínem      Výroční zpráva za rok  2015 

 

104 | S t r á n k a  
 

Komentář k pohledávkám:  

Odběratelé jsou většinou pohledávky za zdravotními pojišťovnami ve 
výši 672 216,73 Kč, které mají splatnost v roce 2016. Pohledávky za 
zaměstnanci jsou půjčky na nákup bytového vybavení z FKSP. 
Pohledávky za ÚP jsou pohledávky dle dohod o vytvoření pracovních 
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací. 

Pohledávky vymáhané soudně:  

Žádné pohledávky soudně vymáhané neevidujeme. 

Pohledávky prominuté:  

Žádné pohledávky prominuté neevidujeme. 

Pohledávky odepsané:  

Pohledávky odepsané evidované na podrozvahovém účtu. Neuhrazené 
dobropisy firmy Wimr ve výši 4 455,- Kč z roku 2002 a firma Unikos 
s.r.o.ve  výši 1 651,38Kč z roku 2009. 

 

b) Krátkodobé závazky 

Závazky Do splatnosti Po splatnosti 
Dodavatelé 775 809,63  
Přijaté zálohy 27 087,--  
Zaměstnanci 2 049 356,--  
Jiné závaz. vůči 
zaměst. 5 800,--  

Sociální pojištění 806 708,--  
Zdravotní pojištění 345 757,--  
Ost. přímé daně 249 765,--  
Krát.přij.zálohy na 
transf. 0,--  

Ostatní krát. 
závazky 9 040 338,71  
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Výnosy příštích 
období 0,--  

Dohadné účty 
pasivní 18 070,--  

Krátkodobé 
závazky 
 celkem v Kč 

13 318 691,34  

 
Bankovní úvěry a půjčky 
 
Žádné neevidujeme. 
 
Leasing 
 
Není 

Veřejné zakázky 
V roce 2015 byla realizována výběrová řízení na níže uvedené 
veřejné zakázky malého rozsahu (v rozsahu od 250 tis. Kč do 800 tis. 
Kč bez DPH dle Směrnice č. 105 o zadávání veřejných zakázek PO 
SK):  

Přesný název VZ 
Vysoutěžená 

cena bez 
DPH v Kč 

Období 
realizace  
(od-do) 

Datum 
ukončení 
realizace 

Rampa pro imobilní 
klienty 339 000,-- 3/2015-

5/2015 5/2015 

Dopracování projektové 
dokumentace zateplení 310 000,-- 9/2015-

12/2015 12/2015 

Výše sazby DPH vysoutěžené ceny:    

-  rampa pro imobilní klienty 15% 

- dopracování projektové dokumentace zateplení 21%. 
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Komentář k hospodaření PO za rok 2015 

Při hodnocení hospodaření naší organizace došlo k celkovému 
navýšení výnosů o 1 293 tis. Kč a nákladů o 1 298 tis. Kč oproti roku 
2014.  Příspěvek na provoz byl zvýšen o 412 tis. Kč. Dotace byla 
naopak snížena o 516 tis. Kč. Také příspěvky na péči byly navýšeny o 
776 tis. Kč. Další velmi pozitivní položka je využívání dohod s úřadem 
práce pro vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 
prací, kde jsme dosáhli navýšení dotace od úřadu práce o 584 tis. Kč. 
Též byl využit rezervní fond ve výši 256 tis. Kč. Bohužel, výnosy od 
zdravotních pojišťoven za zdravotními výkony byly opět oproti roku 
2014 nižší o 249 tis. Kč. 

Získané zvýšení finančních prostředků bylo použito k navýšení nákladů 
na provoz centra. 

Spotřeba materiálu se navýšila od 355 tis. Kč. Spotřeba potravin 5968 
tis., PHM 92 tis., všeobecný materiál 1570 tis., ložní prádlo121 tis., 
kancelářské potřeby 279 tis., drobný ostatní materiál 30 tis., OOPP 110 
tis., zdravotní materiál 58 tis., přímá spotřeba 383 tis., OTE 21 
tis.,časopisy a publikace 10 tis..  Přesto, že jsme se snažili opravovat a 
udržovat majetek, tak náklady oproti loňsku jsou o 527 tis. Kč nižší. 
Náklady na ostatní služby se navýšili o 332 tis. Kč. Bankovní poplatky 
31 tis., spoje a telefony 152 tis., školení 100 tis., ostatní služby 599 tis, 
praní prádla 359 tis., revize 117 tis, úprava programu 254 tis., právní a 
ekonomické služby 44 tis., inzerce, propagace 27 tis., likvidace odpadů 
519 tis.. Největší nárůst je na likvidace odpadů, čištění kanalizace, 
preventivní prohlídky, plošná dezinfekce a jiné dodavatelské služby. 
Mzdové prostředky byly dodrženy dle rozpočtu,  navýšení bylo určeno 
dle usnesení vlády ČR ze dne 21. července 2014 č. 619 „O posílení 
prostředků na financování sociálních služeb v roce 2015“ oproti 
loňskému roku. A v návaznosti došlo i k navýšení zákonného sociálního 
a zdravotního pojištění. Ostatní provozní náklady jsou hlavně pojištění 
majetku (budovy, vozidla), poplatky za televizi a rozhlas. Škody ve výši 
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60 tis. Kč byla zmařená investice – oznámení o pozbytí účinnosti 
Registrace a Rozhodnutí ministerstva životního prostředí operačním 
programu Životní prostředí, akce „Zateplení objektu a instalace OZE pro 
vytápění.(podání a registrace žádosti 24 tis. a akceptace žádosti 36 tis. 
Kč). Odpisy jsou v porovnání s rokem 2014 velmi vyrovnané. Náklady 
na drobný dlouhodobý majetek – DDHM jsou sníženy o 879 tis. Kč. 

 Podrobnější rozebrání účtu 511 – opravy a udržování se skládá hlavně 
z oprav budov ve výši 1 020 tis.. Kompletní oprava byla provedena na 
hlavní jídelně – výměna dlažby, výdejních okýnek, nastříkání radiátorů, 
výmalba. Další opravy budov byly zejména výměna dlažby na 
společných prostorách, částečná výměna oken, oprava kotelny, oprava 
omítek, oprava obložení, oprava stoupaček, oprava havárie potrubí. 
Malování pokojů a společných prostor bylo v hodnotě 266 tis Kč. 
Oprava a údržba vozidel byla provedena ve výši 70 tis. Kč. Oprava 
přístrojů byla provedena ve výši 240 tis. Kč a výtahy ve výši 33 tis. Kč. 

Pro modernizaci a potřebu Centra byl v roce 2015 zakoupen DDHM  
v celkové hodnotě za 915 600,-- Kč. Majetek v hodnotě od 1 000,-- do 
3 000,-- byl pořízen za 169 100,-- Kč a majetek převyšující částku 
3 000,--  je pořízen v hodnotě 746 500,-- a je následně rozepsán:  robot 
-  8 700,--; termos varný 2 ks – 7 800,--; bezzápachový koš 4 ks – 
93 900,--; chladnička 2 ks – 16 600,--; nábytek – 29 100,--; invalidní 
vozík 2 ks – 20 000,--; náramek s dohledem – 4 ks -15 600,--; kapesní 
jednotka 9 000,--; dřevořezby 2 ks – 18 500,--; myčka 38 600,--; TV 35 
ks – 224 500,--; závěsná sedačka  4 100,--; úklidový vozík 8 600,--; 
tiskárna 2 ks – 16 800,--; espressovač 8 500,--; bonnomat 38 900,--; 
květník 3 500,--; zušlechťovač vzduchu 2 ks – 38 000,--; kuchyňská 
linka 2 ks – 65 600,--; kartotéka – 18 300,--;  míchačka – 6 400,--; PC - 
17 400,--; docházková čtečka – 32 700,--; záznamové zařízení – 
5 400,--. 

V roce 2015 nebyly realizovány žádné projekty financované z ESF. 
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Žádná opatření Rady kraje, nebyla uložena na základě projednání 
zprávy o hospodaření za minulé období. 
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VVVIIIIIIIII...   ZZZááávvvěěěrrr   
 
Lze konstatovat, že rok 2015 byl úspěšný. Dařilo se nám poskytovat 
našim uživatelům péči na vysoké úrovni, zkvalitňovat služby a vytvářet 
prostředí, ve kterém se naši uživatelé budou cítit dobře. Klademe důraz 
na důstojný život našich uživatelů a respektujeme jejich přání a potřeby. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům, kteří napomáhali 
s naplňováním vize prosperujícího sociálního zařízení, které poskytuje 
vysoce kvalitní péči prostřednictvím ochotných o odborně vzdělaných 
zaměstnanců. 

 
 

 Ing. Luboš Halenkovský, 
ředitel zařízení 

 
 
 
 
 
 
V Rožmitále pod Třemšínem dne 10.2.2015 
 
 
 
 
Zpracovala: Zuzana Ottová ve spolupráci s vedoucími úseků 
 
 

 


