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ÚVOD 
 

1. Název organizace: Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace. 

 

2. Druh poskytované služby dle ZSS včetně kapacity: domov pro seniory (pobytová služba) 

s kapacitou 197 lůžek. 

 

3. Zaměstnanci dle kategorií v jednotlivých službách + celkem: 
 

      V pobytové službě celkem ………………………………….  103  

       z toho:                      PSS ……………………………       71  

                               SP ……………………………..         7  

                                        PSS pro AČ ……………… …         7  

                            Vš. sestry…………………. …     14 

                            Fyzioterapeut, ergoterapeut, zdrav. pracovník ……     3  

                            Nutriční terapeut ……………..         1 

      Ostatní celkem ………………………………………..     35  

      Celkem za zařízení ve fyzických osobách………………………………… 138 zaměstnanců  

      Celkem za zařízení – průměrný evidenční počet ……………….……….  138 zaměstnanců  

 

K datu sestavení plánu činnosti organizace projednala s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví svou 

žádost o navýšení počtu zaměstnanců PSS o +5 osob. Následně Rada města svým Usnesením č. 

05039/1822/73 ze dne 13.10.2020 účinností od 1.1.2021 schválila organizační změnu spočívající 

v navýšení zaměstnanců na pozici PSS ze 68 zaměstnanců na 71 zaměstnanců PSS. Tímto došlo 

k naplnění korekce našeho původního požadavku o navýšení počtu zaměstnanců PSS odvětvovým 

odborem o -2 osoby (výsledek oboustranné dohody s ohledem na předpokládané finanční zdroje 

organizace). 

 

 

A. ZABEZPEČENÍ PROVOZU 
 

1. Rozpočet na rok 2021 včetně zdrojů financování poskytované služby v tis. Kč: 

 
Hlavní činnost + vedlejší hospodářská činnost: 

                                Plán    

Náklady ……………………………………………………. 97 854 

Výnosy ……………………………………………………..  97 854 

HV          0 

Zdroje financování z toho:  

Vlastní výnosy 49 680 

Finanční výnosy          0 

Výnosy z transferů 47 917 

z toho:  

očekávaná státní dotace 28 423 

neinvestiční příspěvek SMO  19 494 

zúčtování inv. transferů dle ČÚS      257 

 

Poznámka:  
Rozpočet pro rok 2021 byl schválen Radou města na své schůzi konané dne 22. prosince 2020, 

č. 05611/RM1822/82 a zastupitelstvem města na svém zasedání dne 11.12.2020, usnesením č. 

1181/ZM1822/19. Neinvestiční příspěvek je o 19 tis. Kč vyšší (odpisy) než schválený neinvestiční 

příspěvek pro rok 2020. Očekávaná výše vlastních výnosů organizace odpovídala znalostem v době 
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sestavování návrhu rozpočtu. Požadavek na vyšší dotaci z MSK je odvozena od presentovaného 

navýšení platů o 10 % u všech zaměstnanců v sociálních službách.    

Očekáváme, že vedlejší hospodářská činnost v roce 2021 nebude tvořit významnou položku 

hospodaření organizace. Případný kladný HV vedlejší hospodářské činnosti bude použit ve prospěch 

hlavní činnosti organizace. 

Nakládání s finančními prostředky a jejich optimalizaci bude i nadále ovlivňovat zavedená koncepce 

vyrovnávací platby. 

 

 

2. Plán nejdůležitějších provozních akcí v roce 2021 včetně zdrojů 
 

Realizace výčtu níže uvedených nejdůležitějších provozních akcí tvoří jejich zásobník, jehož plnění je 

ovlivněno disponibilními finančními zdroji PO, získanými zdroji z externích dotačních titulů nebo 

jiných zdrojů (dotace SMO). Plnění tohoto plánu může být ovlivněno také celospolečenskými dopady 

epidemie COVID 19 a této souvislosti uplatněnými vládními opatřeními.  

 

Opravy a rekonstrukce 

 

 Přestavba osobního vozidla H1 na vozidlo zajišťující přepravu 2 uživatelů na vozíku 

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 80 tis. Kč     

 Předpokládaný zdroj financování: prostředky PO    termín realizace rok 2021 

 

 Obnova systému sestra – uživatel na oddělení D4 

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů:  1 016 tis. Kč                            

Předpokládaný zdroj financování: prostředky PO    termín realizace rok 2021 

 

  Po revizní oprava 5 ks výtahů z inspekčních zpráv 

 Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 700 tis. Kč 

 Předpokládaný zdroj financování: prostředky PO    termín realizace rok 2021 

 

 Rozšíření vstupů do bytových jednotek na oddělení D4 (10 pokojů) 

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 300 tis. Kč 

Předpokládaný zdroj financování: prostředky PO    termín realizace rok 2021 

 

 Pořízení a instalace automaticky posuvných dveří pro otevírání u vstupu na zahradu 

z výtahu sekce A 

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů:   300 tis. Kč                         

Předpokládaný zdroj financování:  PO     termín realizace rok 2021 

 

 Upgrade telefonní ústředny pevných linek 

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 170 tis. Kč 

Předpokládaný zdroj financování: prostředky PO    termín realizace rok 2021 

 

 Posílení ohřevu TUV (instalace zásobníků) 

 Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 160 tis. Kč 

 Předpokládaný zdroj financování: prostředky PO    termín realizace rok 2021 

 

 Oprava nástěnného zábradlí na chodbách oddělení 

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 50 tis. Kč                              

Předpokládaný zdroj financování: prostředky PO    termín realizace rok 2021 

 

 Malování ambulance včetně příslušenství 

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 50 tis. Kč 

Předpokládaný zdroj financování: prostředky PO    termín realizace rok 2021 

 

 Malování oddělení D0 a D4 

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 250 tis. Kč 
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Předpokládaný zdroj financování: prostředky PO    termín realizace rok 2021 

 

 Malování stravovacího útvaru 

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 50 tis. Kč 

Předpokládaný zdroj financování: prostředky PO    termín realizace rok 2021 

 

 

 Statické posouzení výdejového okna u plánované akce spojené s přestavbou mimimarketu 

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 40 tis. Kč 

Předpokládaný zdroj financování: prostředky PO    termín realizace rok 2021 

 

 Pořízení a montáž digestoří do bytů na oddělení D0 

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů:  39 tis. Kč                            

Předpokládaný zdroj financování: prostředky PO    termín realizace rok 2021 

 

U akcí na svěřeném nemovitém majetku zřizovatele, u kterých by bylo nutné žádat o stavební povolení 

nebo o ohlášku, by si PO v souladu se zřizovací listinou zajistila předchozí souhlas zřizovatele.  

 

Nákupy hmotného a drobného hmotného (nehmotného) majetku – seřazeno podle priorit 

 

 Nákup 8 místného transitního elektromobilu zabezpečující přepravu uživatelů s nástěnnou 

nabíjecí stanicí (Wallbox) 

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 900 tis. Kč                   

Předpokládaný zdroj financování: prostředky PO + dotace MŽP termín realizace rok 2021 

Organizace využila v roce 2020 výzvy MŽP v rámci vyhlášené výzvy Ekomobilita – podpora 

       alternativních způsobů dopravy, s určeným pořízením nového vozidla na elektrický pohon a 

       vlastní nabíjecí stanici v roce 2021. Žádosti bylo přiděleno registrační číslo 1191100138 a její 

       výše činí 262 400,-- Kč.  

 

 Pořízení 8 ks polovertikalizačních postelí s maximální variabilitou příslušenství pro imobilní 

uživatele 

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů:  528 tis. Kč                              

Předpokládaný zdroj financování:  MSK     termín realizace rok 2021 

 

 Nákup schodolezu s využitím uživateli při návštěvách zdravotnických ambulancí, které 

nedisponují bezbariérovým přístupem (stomatolog apod.) 

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 100 tis. Kč        

Předpokládaný zdroj financování: prostředky PO                             termín realizace rok 2021 

 

 Nákup 5ks směšovačů do úklidových místností 

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 50 tis. Kč                            

Předpokládaný zdroj financování: prostředky PO    termín realizace rok 2021 

 

 Nákup 2 ks nových drtiček léků pro oddělení D2, D4 

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 40 tis. Kč        

Předpokládaný zdroj financování: prostředky PO                               termín realizace rok 2021 

 

 Nákup 1ks nové Enterální pumpy Flocare Infinity 

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 30 tis. Kč        

Předpokládaný zdroj financování: prostředky PO                               termín realizace rok 2021 

 

 Obnova 1ks přenosné odsávačky  

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 15 tis. Kč        

Předpokládaný zdroj financování: prostředky PO                               termín realizace rok 2021 

 

 Obnova 2ks ponorných mixérů 

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 50 tis. Kč        
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Předpokládaný zdroj financování: prostředky PO                               termín realizace rok 2021 

 

 Částečná obměna zastaralého elektro nářadí 

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů:  60 tis. Kč        

Předpokládaný zdroj financování: prostředky PO                             termín realizace rok 2021 

 

 Částečná obměna zastaralé výpočetní techniky a softwarového vybavení      

 Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 100 tis. Kč                            

 Předpokládaný zdroj financování: prostředky PO    termín realizace rok 2021 

 

 Obnova vozíků na prádlo  

 Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 30 tis. Kč                            

 Předpokládaný zdroj financování: prostředky PO    termín realizace rok 2021 

 

 Obnova 30 ks malých šatních skříněk v denních místnostech zaměstnanců 

 Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 60 tis. Kč                            

 Předpokládaný zdroj financování: prostředky PO    termín realizace rok 2021 

 

 

B. NAPLŇOVÁNÍ HLAVNÍCH CÍLŮ ORGANIZACE PO ÚTVARECH 

 
Realizace předpokládaných aktivit je podmíněna disponibilními finančními prostředky PO včetně 

získaných prostředků z externích nebo jiných zdrojů.  

 

1. Nově plánované aktivity a nejdůležitější úkoly 
 

Sociální útvar 

 
Nově plánované aktivity a nejdůležitější úkoly:  

 

 Pokračování přípravy na certifikaci paliativního přístupu: smuteční schránka, neformální skupiny 

rodinných příslušníků a blízkých pozůstalých. Důraz na naplňování spirituálních potřeb uživatele. 

Zavedení psychologické a psychoterapeutické péče. 

 Zavedení senzorické terapie a její propojení s využitím nové snoezelenové místnosti. 

 Zavedení pravidelné činnosti šachového kroužku.  

 

Důležité úkoly pro rok 2021: 

 

 Provedení cvičné evakuace uživatelů za účelem dokončení akce spojené se zvýšením bezpečí 

uživatelů v zařízení (BOZP). 

 Dokončení revize všech směrnic sociálního útvaru ve vztahu k zavedení nového IS Cygnus 2, 

jejichž výsledkem bude jejich aktualizace ve formě sloučení či zjednodušení a následné vydání. 

 Revize jídelníčků ve spolupráci s nutričním terapeutem a nastavených postupů konceptem Bon 

Apetit. Zapojení uživatelů do stravování.  

 Realizace pravidelných setkávání rodinných příslušníků a uživatelů v rámci volnočasových 

aktivit nebo svépomocných skupin. 

 Nastavení adaptaci uživatelů z pohledu naplňování jejich individuálních potřeb a předcházení 

syndromu izolace a ověření realizace stanovených individuálních potřeb péče uživatele v rámci 

sociální dokumentace. 

 Rozšíření zooterapie směrem k využití zahrady.  

 Nadále pokračovat ve využívání informovanosti uživatelů prostřednictvím informačních tabulí 

s využitím krátkých video nahrávek. 

 Pokračovat v pravidelných supervizích pro zaměstnance sociálního útvaru zaměřených na 

týmovou práci ve spolupráci. Z důvodu na straně organizace, zajistit nového supervizora. 

  Rozšířit nabídku volnočasových aktivit o košíkářskou dílnu, zapojení ergoterapeuta, absolvování 

 příslušného školení. 
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  Dokončit přerušený Certifikační proces spojený se získáním stříbrného certifikátu pro nově 

 vybudovaný snoezelen. 

  Sledovat vyhlášení dotačních titulů Nadace Avast, které budou určeny právnickým osobám za 

 účelem naplnění projektového záměru Rozvoje paliativní péče v pobytových zařízeních 

 sociálních služeb.   

 

Ošetřovatelský a zdravotní útvar 
 

Nově plánované aktivity a nejdůležitější úkoly:  

 

 Zavést v rámci rehabilitace Bowenovu tlakovou masáž jako zcela neinvazivní a nediagnostickou 

metodu pro uživatele, zaměstnance a platící veřejnost.  

 Rozšířit činnost ergoterapie o nácvik ADL s využitím speciálních kompenzačních pomůcek 

sebesycení a sebeobsluze. 

 Revize všech směrnic ošetřovatelsko-zdravotního útvaru.  

 Aktualizace metodických postupů ošetřovatelského útvaru. 

  Zapojit ergoterapeuta do rozšíření nabídky volnočasových aktivit o košíkářskou dílnu ve 

 spolupráci s VČA, po předchozím absolvování příslušného školení. 

 Pokračovat v přípravě na certifikaci paliativní péče s předpokládaným termínem dokončení v roce 

2022. 

 Absolvovat školení o aktualitách a novinkách ve vykazování zdravotních výkonů na zdravotní 

pojišťovny. 

  Pokračovat ve vedení minimálně 4 aktivit v rámci projektu „Zdravý svět seniora na stole“.   

 Rozšířit nabídky pohybových aktivit ergoterapie - zařazení cvičení s lany. 

  Pokračovat v realizaci průběžného vzdělání PSS v oblasti správného polohování a přesunu 

 uživatelů.        

 Urgovat chybějící vyjádření KHS k dokončenému aktualizovanému Dezinfekčnímu řádu, 

předanému KHS organizací již v roce 2020. 

 Pravidelně realizovat opakovaná školení „Hygiena rukou“ pro všechny zaměstnance. 

 Realizovat reaudit Podpory kontinence a péče o inkontinentní klienty.  

 

Ekonomicko-personální a stravovací útvar 

 
Nově plánované aktivity a nejdůležitější úkoly:  

 

 Pokračovat v projektu „Zdravý svět seniora na stole“ s cílem vydat publikaci o tomto projektu při 

využití výhradně získaných sponzorských zdrojů (v současné době disponujeme cca 50 % 

potřebných získaných zdrojů). 

 Zapojit se do soutěže „Kuchař roku“ pořádané Českou asociací kuchařů a cukrářů ČR v kategorii 

„Senior 70+“ 

 Spolupracovat se sociálním útvarem při realizaci volnočasových aktivit uživatelů (při kolektivním 

pečení a vaření) realizovaný pod interním názvem „Kuchyňka“. 

 

Všechny útvary 
 

Nově plánované aktivity a nejdůležitější úkoly:  

 

 Pokračovat v přípravě na certifikaci paliativního přístupu s předpokládaným termínem dokončení 

v roce 2022. 

 Zajistit dodržování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016  

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů (tzv. GDPR) na základě doporučení realizovaného auditu ze dne 25.10.2017. 

 Nově navázat spolupráci s: 

 Českým centrem signálních zvířat. 

 Vězeňskou službou ČR. 

 Červeným Křížem. 
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 Lékaři bez hranic. 

 Upevňovat ještě více spolupráci s: 

 Úřadem městského obvodu Slezská Ostrava. 

 Městskou Policií. 

 Středními, vyššími odbornými a vysokými školami v oboru sociální práce apod. 

 Tyfloservisem, Tyflocentrem a Českou unií pro neslyšící. 

 Dobrovolnickými centry Adra, Pomůžeme si a jinými. 

 Firemním dobrovolnictvím (projekt „Zapojím se!“). 

 Mobilním hospicem Ondrášek 

 Zdravotnickými zařízení a lékaři apod. 

 Vzdělávacími a poradenskými institucemi. 

 Sociálními zařízeními zaměřené na seniory. 

 Účast zařízení na anketách – např. Dobrá duše, Senior centrum roku, Pečovatelka roku, Křišťálový 

kamínek, Senior roku, Sestra roku apod.  

 Aktivní účast na projektech MMO, Týdne sociálních služeb apod. 

 Ke vzdělávání zaměstnanců využívat interní a externí formy vzdělávání, která vychází 

z individuálních vzdělávacích plánů zaměstnanců a potřeb organizace v návaznosti i na nabídku 

vzdělávacích akreditovaných kurzů (podpořených dotačními projekty EU) směřující k naplňování 

ustanovení zák. č. 108/2006 Sb., v platném znění. 

 Usilovat o získání finančních prostředků od fyzických a právnických osob z organizací  

a z grantových a nadačních zdrojů formou zpracovaných projektů zaměřených na vzdělávání  

a volnočasové aktivity seniorů a na naplňování jejich potřeb, na zvyšování kvalifikace 

zaměstnanců, na zvýšení kvality poskytované služby apod. 

 Upevňovat sociální modul a vytvářet podmínky pro kvalitní mezioborovou spolupráci napříč všemi 

útvary. 

 Využívat IS Cygnus 2 napříč všemi útvary a omezit využívání společných disků k předávání 

informací v rámci mezioborové spolupráce. 

 Pokračovat ve spolupráci s rodinnými příslušníky uživatelů s cílem jejich dalšího intenzivního 

zapojení do sociální služby (ples, venkovní VČA, výlety). 

 Dokončit projekt Slovensko - české přeshraniční spolupráce – Fond malých projektů, který je 

realizován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a státních rozpočtů České 

republiky a Slovenské republiky (vedoucí projektu – partner ze slovenské strany), který byl díky 

COVID 19 v roce 2020 pozastaven. 

 

2. Plánované práce spojené s kvalitou služby 

 

 Připravit se na audit Paliativního přístupu, který by měl proběhnout v roce 2022. 

 Zjišťovat spokojenost s poskytovanou službou mezi uživateli 2 x ročně, mezi rodinnými 

příslušníky a spolupracujícími osobami a u zaměstnanců 1x ročně včetně využití elektronického 

dotazování.  
 Dokončit splnění požadovaných podmínek pro splnění stříbrného certifikátu pro oblast Snoezelenu 

pro nově vytvořenou místnost Snoezelenu.  

 

 

C. LIDSKÉ ZDROJE 
 

1. Změny organizace práce 

 
Ještě efektivněji využívat zavedený IS Chytré organizace napříč všemi útvary k zajištění rychlejšího 

předávání informací. Konkrétně - rozšířit předávání informací formou informačních SMS zpráv 

směrem ke všem zaměstnancům organizace. 

 

2. Změny v organizační struktuře 

 
Vzhledem k vysoké finanční nejistotě v roce 2021, organizace neuvažuje o organizační změně, která 

by měla za cíl navýšení počtu zaměstnanců. K případné organizační změně, které by měla za cíl 
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navýšení počtu zaměstnanců v některém svém útvaru, by organizace po projednání s Odborem 

sociálních věci a zdravotnictví přistoupila, kdyby snížila současně zaměstnance na jiném útvaru 

organizace.  

Avizujeme, že v druhé polovině roku 2021 předložíme odvětvovému odboru k projednání žádost o 

navýšení počtu zaměstnanců PSS o 2 zaměstnance k datu 1.1.2022.  

Potřebnost navýšení zaměstnanců PSS o 2 zaměstnance opřeme o analýzu, zahrnující pečlivé 

zmapování reálných možnosti naplňování potřeb našich uživatelů stávajícím personálním obsazením 

organizace a vhodně zapracovanými opatření a cíli reflektující výstupy a doporučení z Průzkumu 

spokojenosti s pobytovými službami v pobytových zařízeních pro seniory v Ostravě, který byl 

realizován v naší organizaci v měsíci červenci 2020 společností SocioFactor s.r.o. Z posouzení 

personální oblasti organizace uvedenou společností je patrno, že: 

- zaměstnancům našeho zařízení se daří nejméně ze všech domovů zvládat práci dostatečně rychle 

a jako hlavní příčinu neúspěchu v práci je uveden nedostatek personálu, 

- zaměstnanci našeho zařízení se ze všech zaměstnanců dotazovaných zařízení cítí přetížení, 

- zaměstnanci našeho domova se ze všech domovů nejvíce potýkají syndromem vyhoření. 

Z výsledků výzkumu je patrno, že nedostatek personálu v přímé péči způsobuje přetíženost 

zaměstnanců, nezvládání práce včas a v dostatečné kvalitě, což logicky vede k zvýšenému riziku 

syndromu vyhoření a snížení empatie a kvality poskytované péče vůči našim uživatelům. 

 

3. Plánované personální změny 
 

K datu sestavení tohoto plánu činnosti organizace neplánuje žádné personální změny. K personálním 

změnám by organizace přistoupila (po projednání s odvětvovým odborem) jen tehdy, že by v průběhu 

roku 2021 došla k reálnému závěru, že je schopna případné navýšení počtu zaměstnanců v některém 

svém útvaru, kompenzovat snížením stejného počtu zaměstnanců v jiném útvaru organizace.  

 

 

D. ZABEZPEČENÍ VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU  ORGA- 

      NIZACE 

 Realizovat formou platné směrnice ředitele řídicí kontrolu v souladu s platnou zákonnou úpravou 

zákona o finanční kontrole.  

Dodržovat plán kontrolní činnosti zpracovaný pro jednotlivé útvary organizace zpracovaný  

na základě provedené Analýzy rizik za běžný rok a zjištěné nedostatky včetně nápravných 

opatření řešit ve spolupráci vedoucí útvaru a ředitel organizace. 

Účinnost kontrolní činnosti ověřovat i namátkovými kontrolami ředitele organizace.  
 Pokračovat v provádění vnitřních auditů vedoucími jednotlivých útvarů a odstraňovat zjištěné 

nedostatky formou nápravných opatření. 

 Vnitřní kontrolní systém doplňovat a upravovat v souladu s doporučeními kontrolních orgánů tak, 

aby byl přiměřený a dostatečně účinný. 

 

E. ROZVOJOVÉ CÍLE NA OBDOBÍ NÁSLEDUJÍCÍCH DVOU LET 

1.  Zpracovat strategický plán organizace 

     Úkol bude naplňován v jeho součinnosti s odvětvovým odborem (vzdělávání, podpora). 

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: odhad  

Předpokládaný zdroj financování: dotační tituly, SMO, PO   termín realizace rok 2022 

 

2. Dokončení modernizace klientského signalizačního systému v celém objektu (D2, D3) 
Předpokládaná potřeba fin. zdrojů:   1 900 tis. Kč                         

Předpokládaný zdroj financování:  PO     termín realizace rok 2022 

 

3. Nákup 4 ks drtiček jednorázových hygienických pomůcek  
Předpokládaná potřeba fin. zdrojů:   420 tis. Kč                        termín realizace rok 2022 

Předpokládaný zdroj financování:  SMO 
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4.  Odstranění závad u protipožárních uzávěrů stavební úpravou a přeložkou vodoinstalace 

     Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: odhad 300 tis. Kč 

     Předpokládaný zdroj financování: prostředky PO    termín realizace rok 2022 

 

5.  Noční LED osvětlení na pokojích uživatelů D1, D2 

     Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 150 tis. Kč 

     Předpokládaný zdroj financování: prostředky PO    termín realizace rok 2022 

 

6.  Rekonstrukce místnosti u vstupu do stravovacího útvaru ze strany rampy. 

     Předpokládaná potřeba fin. zdrojů:  200 tis. Kč                            

     Předpokládaný zdroj financování: prostředky SMO                 termín realizace rok 2023 

 

7.  Výměna pojízdných automatických dveří se zálohou u hlavního vchodu 

     Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 400 tis. Kč 

     Předpokládaný zdroj financování: prostředky SMO    termín realizace rok 2023 

 

8.  Instalace zámků na posuvné dveře do vybraných společných koupelen a WC uživatelů  
     Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 100 tis. Kč                              

     Předpokládaný zdroj financování:  SMO     termín realizace rok 2023 

 

9.  Nákup nového osobního automobilu jako obměnu stávajícího osobního automobilu.  

     Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: odhad 500 tis. Kč 

     Předpokládaný zdroj financování: prostředky PO     termín realizace rok 2023 

 

10. Realizace solárního systému pro ohřev teplé užitkové vody 

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů:   4 315 tis. Kč 

Předpokládané zdroje krytí: rozpočet SMO 2 371 tis. Kč  -  termín realizace rok 2023 

rozpočet PO   1 944 tis. Kč (dotace ministerstva životního prostředí). 

 

F. RŮZNÉ  

 
V stanovené míře zaměstnávat v organizaci vhodné osoby se zdravotním postižením především 

z příspěvkové organizace Čtyřlístek.     Úkol: trvalý 

 

Stanoveny povinný podíl osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců organizace 

pro rok 2021 činí cca 5,52 osob, když plnění ze strany organizace je k 1.1.2021 kryto 2 osobami se 

zdravotním postižením a zbytek tj. 3,52 osob bude pokryt odběrem výrobků a služeb nebo zadáním 

zakázek – náhradním plněním ve výši 1 482 250,-- Kč.   

 

V Ostravě  31.01.2021 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Ing. Juraj Chomič, MBA 

                          ředitel organizace 
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Příloha č.1 

Směrnice ředitele č. EPÚ-02-20 
Ceníky placených služeb uživatelů pro rok 2021 

 
1. Uživatelé na oddělení D1 až D4 s individuálně sjednanou podporou 

 

Kategorizace zpoplatněných služeb: 
 Stravování 

 Ubytování 

 Služby spojené s úkony péče - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu a pomoc při osobní hygieně 

 Fakultativní služby  

 
1.1    Stravování 
1.1.1  U běžného uživatele činí od 01. 01. 2021 předpis úhrady za celodenní stravovací 
jednotku (CSJ) 170,- Kč denně za osobu a je uveden v tab. č. 1 u jiných než běžných 
uživatelů je úhrada za celodenní stravovací jednotku uvedena v tab. č. 2 - 5.  
Měsíční předpis úhrady za celodenní stravovací jednotku je závislý na aktuální délce 
konkrétního měsíčního období. 
 
Celodenní stravovací jednotka běžného uživatele zahrnuje snídani, přesnídávku, oběd,  

      svačinu a večeři. 
        

Tab. č. 1 – Ceny celodenní stravovací jednotky od 01. 01. 2021 – oddělení D1 až D4 
běžný uživatel: 

Celodenní stravovací 
jednotka 

Cena CSJ 
 170,- Kč 

Cena za 
potraviny   
100,00 Kč 

Režie 70,00 Kč 

Snídaně 39,70 23,35 16,35 

Přesnídávka 15,44 9,08 6,36 

Oběd 53,67 31,57 22,10 

Svačina    16,15 9,50 6,65 

Večeře 45,04 26,50 18,54 

 
1.1.2  U uživatele - diabetika činí od 01.01.2021 předpis úhrady za celodenní stravovací 
jednotku 170,- Kč denně za osobu a je uveden v tab. č. 2. Měsíční předpis úhrady za 
celodenní stravovací jednotku je závislý na aktuální délce konkrétního měsíčního období. 
 
Celodenní stravovací jednotka uživatele – diabetika zahrnuje snídani, přesnídávku, 

      oběd, svačinu, večeři a II. večeři (je součástí večeře a nelze ji samostatně odhlásit). 
        

Tab. č. 2 – Ceny celodenní stravovací jednotky od 01.01.2021 – oddělení D1 až D4 
uživatel – diabetik: 

Celodenní stravovací 
jednotka 

Cena CSJ 
 170,- Kč 

Cena za 
potraviny   
101,00 Kč 

Režie 69,00 Kč 

Snídaně 39,46 23,35 16,11 

Přesnídávka 15,35 9,08 6,27 

Oběd 53,35 31,57 21,78 

Svačina    16,06 9,50 6,56 

Večeře 44,78 26,50 18,28 

II. Večeře 1,00 1,00 0,00 

1.1.3 U uživatele - diabetika s poloviční porcí oběda, poloviční porcí večeře a 
nutridrinkem (neindikovaným lékařem) činí od 01.01.2021 předpis úhrady za 
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celodenní stravovací jednotku 170,- Kč denně za osobu a je uveden v tab. č. 3. Měsíční 
předpis úhrady za celodenní stravovací jednotku je závislý na aktuální délce konkrétního 
měsíčního období. 

 
Celodenní stravovací jednotka uživatele - diabetika s poloviční porcí oběda, poloviční 
porcí večeře a nutridrinkem (neindikovaným lékařem) zahrnuje snídani, přesnídávku, 
poloviční porci oběda, nutridrink, svačinu, poloviční porci večeře a II. večeři (je součástí 
večeře a nelze ji samostatně odhlásit).  
     

Tab. č. 3 – Ceny celodenní stravovací jednotky od 01.01.2021 – oddělení D1 až D4 
uživatel - diabetik s poloviční porcí oběda,  poloviční porcí večeře a nutridrinkem 
(neindikovaným lékařem) 

Celodenní stravovací 
jednotka 

Cena CSJ 
 170,00 Kč 

Cena za 
potraviny   
107,97 Kč 

Režie 62,03 Kč 

Snídaně 39,46 23,35 16,11 

Přesnídávka 15,35 9,08 6,27 

½ Oběd 26,68 15,79 10,89 

Nutridrink 49,06 36,00 13,06 

Svačina    16,06 9,50 6,56 

½ Večeře 22,39 13,25 9,14 

II. Večeře 1,00 1,00 0,00 

 
1.1.4 U běžného uživatele s poloviční porcí oběda, poloviční porcí večeře a 
nutridrinkem (neindikovaným lékařem) činí od 01.01.2021 předpis úhrady za 
celodenní stravovací jednotku 170,- Kč denně za osobu a je uveden v tab. č. 4. Měsíční 
předpis úhrady za celodenní stravovací jednotku je závislý na aktuální délce konkrétního 
měsíčního období. 
 
Celodenní stravovací jednotka uživatele s poloviční porcí oběda, poloviční porci 
večeře a nutridrinkem (neindikovaným lékařem) zahrnuje snídani, přesnídávku, 
poloviční porci oběda, nutridrink, svačinu a poloviční porci večeře. 
        
Tab. č. 4 – Ceny celodenní stravovací jednotky od 01.01.2021 – oddělení D1 až D4 
běžný uživatel s poloviční porcí oběda, poloviční porci večeře a nutridrinkem 
(neindikovaným lékařem) 

Celodenní stravovací 
jednotka 

Cena CSJ 
 170,00 Kč 

Cena za 
potraviny   
106,97 Kč 

Režie 63,03 Kč 

Snídaně 39,46 23,35 16,11 

Přesnídávka 15,35 9,08 6,27 

½ Oběd 26,68 15,79 10,89 

Nutridrink 50,07 36,00 14,07 

Svačina    16,06 9,50 6,56 

½ Večeře 22,38 13,25 9,13 

 
      1.1.5 U individuálního uživatele s celodenní stravovací jednotkou činí od 01.01.2021 
      předpis úhrady za celodenní stravovací jednotku (CSJ) 170,- Kč denně za osobu a je 
      uveden v tab. č. 5.  

 
Měsíční předpis úhrady za celodenní stravovací jednotku je závislý na aktuální délce 
konkrétního měsíčního období. 
Celodenní stravovací jednotka individuálního uživatele zahrnuje snídani, přesnídávku, 
oběd, svačinu a večeři. 
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Tab. č. 5 – Ceny celodenní stravovací jednotky od 01.01.2021 – oddělení D1 až D4 
uživatel s individuální celodenní stravovací jednotkou (CSJ):  

Celodenní stravovací 
jednotka 

Cena CSJ 
 170,- Kč 

Cena za 
potraviny   
100,00 Kč 

Režie 70,00 Kč 

Snídaně 39,70 23,35 16,35 

Přesnídávka 15,44 9,08 6,36 

Oběd 53,67 31,57 22,10 

Svačina    16,15 9,50 6,65 

Večeře 45,04 26,50 18,54 

 
       Poznámka:  

1) Možnost dobrovolné odhlášky celodenní stravovací jednotky nebo jednotlivé části 
celodenní stravovací jednotky (vyjma II. večeře) platí pouze u uživatelů, kteří hradí 
předpis celodenní stravovací jednotky v plné výši. V tomto případě se takovému 
uživateli vrací vždy celá hodnota potravin připadající na celodenní stravovací 
jednotku nebo poměrnou část hodnoty potravin, která se váže na odhlášenou část 
celodenní stravovací jednotky. Stanovený způsob zaokrouhlení: částky do 0,49 Kč 
dolů, od 0,50 Kč nahoru na celou Kč, 

2) Ostatní odhlášky celodenní stravovací jednotky nebo jednotlivé části celodenní 
stravovací jednotky, a to z důvodu hospitalizace nebo dovolené uživatele platí u 
všech uživatelů. V případě dovolené se však musí vždy jednat o pobyt uživatele 
mimo zařízení organizace. V tomto případě se takovému uživateli vrací vždy celá 
hodnota potravin připadající na celodenní stravovací jednotku nebo poměrnou část 
hodnoty potravin, která se váže na odhlášenou část celodenní stravovací jednotky. 
Stanovený způsob zaokrouhlení: částky do 0,49 Kč dolů, od 0,50 Kč nahoru na celou 
Kč.  

3) U uživatele s uzavřenou smlouvou včetně stravování, u kterého na základě 
ordinace lékaře a nutričního terapeuta, byla CSJ nahrazena nutričními vaky 
nebo enterální výživou pro podání sondou nebo pegem je : 
a)   za každý den neodebrané celodenní stravovací jednotky nebo její jednotlivé části 
      (do doby vyjmutí uživatele z příslušné celodenní stravovací jednotky) je uživateli 
      vrácena celodenní hodnota potravin, respektive hodnota potravin za objednanou 
      část celodenní stravovací jednotky. Stanovený způsob zaokrouhlení: částky do 
      0,49 Kč dolů, od 0,50 Kč nahoru na celou Kč.  
b) ode dne, kdy u výše uvedeného uživatele dojde k vyjmutí z příslušné celodenní 
       stravovací jednotky (po uplynutí doby, na kterou měl uživatel objednanou stravu), 
       uživatel hradí paušál ve výši 73,-- Kč/den, který je určen ke krytí věcných a 
       osobních nákladů organizace spojených s podáváním náhradní celodenní 
       stravovací jednotky. 

Hodnota režie v případě jakýchkoliv odhlášek stravy připadající na celodenní 
       stravovací jednotku nebo její část se uživateli nevrací, tvoří příjem organizace a je 
       určena ke krytí věcných a osobních nákladů organizace spojených se 
       stravováním. 

         

1.2   Ubytování 
Úhrada za ubytování od 01. 01. 2021 je uvedena v níže uvedené tabulce č. 6. Odvíjí se od 
typu pokoje, ve kterém uživatel bydlí. Měsíční úhrada za ubytování je závislá na aktuální 
délce konkrétního měsíčního období. 
 
 
                  Tab. č. 6 – Ceny ubytování od 01.01.2021 - oddělení D1 až D4  

typ pokoje ubytování 2021/  1den v Kč 
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1 lůžkový   

se sprchou 210 

bez sprchy 210 

2 lůžkový   

se sprchou 210 

bez sprchy 210 

 
 

1.3 Služby spojené s úkony péče 

Od 01. 01. 2021 jsou uživatelům, kteří nejsou příjemci příspěvku na péči nebo jim 
z přiznaného PnP nevyplývá nárok na některé úkony dle zákona o sociálních službách 
č. 108/2006 Sb., v platném znění, stanoveny následující úhrady v Kč: 

 
Oblast HYGIENY 

 Poskytovaná činnost Podpořit Provést 

 ranní/večerní/polední hygienická péče 20,- 30,- 

 celková koupel 25,- 60,- 

 stříhání nehtů  25,- 

 prevence opruzenin – mazání  20,- 

 Holení 20,- 30,- 

 Oblékání, svlékání, výměna oblečení a obutí 10,- 20,- 
Oblast ORIENTACE 

 Poskytovaná činnost Podpořit Provést 

 podpora orientace v prostoru  10,- 

 podpora bezpečného prostředí  10,- 
Oblast HYBNOSTI 

 Poskytovaná činnost Podpořit Provést 

 změna polohy, přesunutí mimo lůžko 10,- 20,- 

 drobný úklid pokoje (i dezinfekce)  15,- 

 úprava lůžka 10,- 15,- 

 výměna lůžkovin (i dezinfekce)  15,- 
Oblast INKONTINENCE 

 Poskytovaná činnost Podpořit Provést 

 použití toaletní pomůcky a její dezinfekce  20,- 

 výměna inko pomůcky+očista+ošetření kůže 10,- 20,- 
Oblast STRAVOVÁNÍ 

 Poskytovaná činnost Podpořit Provést 

 Sycení 10,- 20,- 

 úprava formy stravy (mletá, krájená) a její porcování  10,- 

 podání stravy na pokoj  10,- 

 podání tekutiny na pokoj  10,- 
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 výběr stravy  10,- 
 

Poznámka: 
Ceny se vztahují na 1 úkon. Orientační časy úkonů jsou k dispozici u ředitele organizace. 

 

1.4 Fakultativní služby 

Od 01. 01. 2021 jsou uživatelům stanoveny následující úhrady fakultativních činností v Kč za 
stanovenou jednotku. Jedná se o činnosti poskytované nad rámec základních činností 
uvedených ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o sociálních službách, § 15 písm. c) až d) a písm. h) v platném znění.  
 
       Tab. č. 7 – Ceny fakultativní služby od 01.01.2021 - oddělení D1 až D4  

 Kopírování písemností  2,50 /1 str./ čern. A4 

 
Mimořádná výměna ložního prádla mimo pravidelný cyklus 
výměny  

55,-  / úkon 

 Doprava osobním služebním automobilem   15,-  / 1 km 

 Čekací doba řidiče přesahující ½ hodiny čekání  
50,-- /za každou 
započatou hod. 

 
Mimořádný úklid při zaviněném silném znečištění prostoru 
pokoje nebo společných prostor nebo nad rámec 
harmonogramu  

55,- / úkon 

 Oprava a údržba osobního majetku 55,- / úkon 

 Stěhování do zařízení  550,- / úkon 

 Čištění koberců                      55,- / m2 

 
Obstarávání nákupů nebo jiných osobních záležitostí mimo 
zařízení 55,- /úkon 

 Zajištění poštovních a peněžních služeb na poště 30,- /úkon 

 
Zajištění doprovodu na vlastní žádost uživatele (nad rámec 
sjednaných služeb) 110,- /úkon 

 

Poznámka: 
Orientační časy jednotlivých úkonů jsou k dispozici u ředitele organizace. 
Organizace není plátcem DPH. 

 
 

2. Uživatelé na oddělení D0 s individuálně sjednanou podporou 
 

Kategorizace zpoplatněných služeb: 
1.  Stravování 
2. Ubytování 
3. Služby spojené s ubytováním - úklid, drobné opravy prádla (ložní nebo osobní), praní 

a  žehlení 
4. Služby spojené s úkony péče -  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 

osobu a pomoc při osobní hygieně 
5. Fakultativní služby  

2.1  Stravování 
U uživatele oddělení D0 se předpokládá, že bude mít uzavřenou smlouvou bez 
stravování tj., že stravu odebírat nebude.  
Uživatel oddělení D0 se může rozhodnout, že bude smluvně odebírat níže uvedenou 
celodenní stravovací jednotku nebo její část.  
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U uživatele oddělení D0 - diabetika se smluvním stravováním činí od 01.01.2021 předpis 
úhrady za celodenní stravovací jednotku (CSJ) 139,41 Kč denně za osobu a je uveden v tab. 
č. 8.   
Měsíční předpis úhrady za celodenní stravovací jednotku je závislý na aktuální délce 
konkrétního měsíčního období. 
  
Celodenní stravovací jednotka uživatele D0 - diabetika výhradně zahrnuje: snídani, oběd, 
večeři a druhou večeři (je součástí večeře a nelze ji samostatně odhlásit). 
 

Tab. č. 8 – Ceny celodenní stravovací jednotky od 01.01.2021 – uživatel oddělení D0-diabetik 

Celodenní stravovací 
jednotka 

Cena CSJ                               
139,41 Kč 

Cena za 
potraviny   82,42 

Kč 

Režie 56,99 Kč 

Snídaně 39,70 23,35 16,35 

Oběd 53,67 31,57 22,10 

Večeře   45,04 26,50 18,54 

Druhá večeře 1,00 1,00 0,00 
 
 
U uživatele oddělení D0 – běžný uživatel se smluvním stravováním činí od 01.01.2021 
předpis úhrady za celodenní stravovací jednotku (CSJ) 138,41 Kč denně za osobu a je 
uveden v tab. č. 9.   
Měsíční předpis úhrady za celodenní stravovací jednotku je závislý na aktuální délce 
konkrétního měsíčního období. 
  
Celodenní stravovací jednotka uživatele D0 – běžný uživatel výhradně zahrnuje: snídani, 
oběd, večeři. 

 
 

Tab. č. 9 – Ceny celodenní stravovací jednotky od 01.01.2021 – uživatel oddělení D0-běžný 
uživatel 

Celodenní stravovací 
jednotka 

Cena CSJ                               
138,41 Kč 

Cena za 
potraviny   81,42 

Kč 

Režie 56,99 Kč 

Snídaně 39,70 23,35 16,35 

Oběd 53,67 31,57 22,10 

Večeře   45,04 26,50 18,54 

 
 Poznámka:  
1) Možnost dobrovolné odhlášky celodenní stravovací jednotky nebo jednotlivé části 

celodenní stravovací jednotky (vyjma II. večeře) platí pouze u uživatelů, kteří hradí 
předpis celodenní stravovací jednotky v plné výši. V tomto případě se takovému 
uživateli vrací vždy celá hodnota potravin připadající na celodenní stravovací jednotku 
nebo poměrnou část hodnoty potravin, která se váže na odhlášenou část celodenní 
stravovací jednotky. Stanovený způsob zaokrouhlení: částky do 0,49 Kč dolů, od 0,50 
Kč nahoru na celou Kč.  

2) Ostatní odhlášky celodenní stravovací jednotky nebo jednotlivé části celodenní 
stravovací jednotky, a to z důvodu hospitalizace nebo dovolené uživatele platí u 
všech uživatelů. V případě dovolené se však musí vždy jednat o pobyt uživatele 
mimo zařízení organizace. V tomto případě se takovému uživateli vrací vždy celá 
hodnota potravin připadající na celodenní stravovací jednotku nebo poměrnou část 
hodnoty potravin, která se váže na odhlášenou část celodenní stravovací jednotky. 
Stanovený způsob zaokrouhlení: částky do 0,49 Kč dolů, od 0,50 Kč nahoru na celou 
Kč.  

Hodnota režie v případě jakýchkoliv odhlášek stravy připadající na celodenní 
stravovací jednotku nebo její část se uživateli nevrací, tvoří příjem organizace a je 
určena ke krytí věcných a osobních nákladů organizace spojených se stravováním. 
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2.2  Ubytování v opravených a renovovaných garsoniérách: 

Úhrada za ubytování je uvedena v níže uvedené tabulce č. 9. Odvíjí se od typu 
garsoniéry, ve které uživatel bydlí. Měsíční úhrada za ubytování je závislá na aktuální 
délce konkrétního měsíčního období. 

 

 Tab. č. 9 – Ceny ubytování od 01.01.2021  včetně služeb – oddělení D0  

typ ubytování ubytování 2021/1den v Kč 

Garsoniéra č. 125 (1 C) bez lodžie 210 

Garsoniéra č. 126 (2 C) včetně lodžie   210 

Garsoniéra 3 č. 128 (3 C2) včetně ½ 
kuchyně a lodžie   210 

Garsoniéra č. 129 včetně lodžie 210 

Garsoniéra č. 130 včetně lodžie 210 

Malý pokoj č. 131 vč. ½ zázemí   210 

Velký pokoj č. 131A vč. ½ zázemí 
včetně lodžie 210 

Malý pokoj č. 132 vč. ½ zázemí   210  

Velký pokoj č. 132A vč. ½ zázemí 
včetně lodžie 210 

Garsoniéra č. 133 včetně lodžie 
 

210 

Garsoniéra č. 134 včetně lodžie 210 

Garsoniéra č. 135 včetně lodžie 210 

Garsoniéra č. 136 včetně lodžie 210 

Garsoniéra č. 137 včetně lodžie 
 

210 

Garsoniéra č. 138 včetně lodžie 210 

Garsoniéra 3 č. 149 (3 C1) včetně ½ 
kuchyně a lodžie   210 

 
 
 

2.3  Služby spojené s ubytováním 

Služby spojené s ubytováním zahrnují tyto činnosti: běžný úklid (1x týdně) a velký úklid 
stanovený harmonogramy pro oddělení D0, drobné opravy prádla (ložní nebo osobní), 
praní a žehlení prádla.  

V případě požadavku uživatele na četnější běžný úklid nebo velký úklid než tyto úklidy 
stanovené harmonogramy pro oddělení D0, hradí uživatel jako fakultativní činnost podle 
bodu 2.5.    

2.4. Služby spojené s úkony péče 

Od 01. 01. 2021 jsou uživatelům, kteří nejsou příjemci příspěvku na péči nebo jim 
z přiznaného PnP nevyplývá nárok na některé úkony dle zákona o sociálních službách 
č. 108/2006 Sb., v platném znění, stanoveny následující úhrady v Kč :  
 
Oblast HYGIENY 
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 Poskytovaná činnost Podpořit Provést 

 ranní/večerní/polední hygienická péče 20,- 30,- 

 celková koupel 25,- 60,- 

 stříhání nehtů  25,- 

 prevence opruzenin – mazání  20,- 

 Holení 20,- 30,- 

 Oblékání, svlékání, výměna oblečení a obutí 10,- 20,- 
Oblast ORIENTACE 

 Poskytovaná činnost Podpořit Provést 

 podpora orientace v prostoru  10,- 

 podpora bezpečného prostředí  10,- 
Oblast HYBNOSTI 

 Poskytovaná činnost Podpořit Provést 

 změna polohy, přesunutí mimo lůžko 10,- 20,- 

 drobný úklid pokoje (i dezinfekce)  15,- 

 úprava lůžka 10,- 15,- 

 výměna lůžkovin (i dezinfekce)  15,- 
Oblast INKONTINENCE 

 Poskytovaná činnost Podpořit Provést 

 použití toaletní pomůcky a její dezinfekce  20,- 

 výměna inko pomůcky+očista+ošetření kůže 10,- 20,- 
Oblast STRAVOVÁNÍ 

 Poskytovaná činnost Podpořit Provést 

 Sycení 10,- 20,- 

 úprava formy stravy (mletá, krájená) a její porcování  10,- 

 podání stravy na pokoj  10,- 

 podání tekutiny na pokoj  10,- 

 výběr stravy  10,- 
Poznámka: Ceny se vztahují na 1 úkon. Orientační časy úkonů jsou k dispozici u ředitele 
organizace. 

2.5 Fakultativní služby 

Od 01. 01. 2021 jsou uživatelům stanoveny následující úhrady fakultativních činností 
v Kč za stanovenou jednotku. Jedná se o činnosti poskytované nad rámec základních 
činností uvedených ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., v platném znění, kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona o sociálních službách, § 15 písm. c) až d) a písm. h) 
v platném znění. 

    Tab. č. 11 – Ceny fakultativní služby od 01.01.2021 - oddělení D0 

 Kopírování písemností  2,50 /1 str./ čern. A4 

 
Mimořádná výměna ložního prádla mimo pravidelný cyklus 
výměny  

55,-  / úkon 

 Doprava osobním služebním automobilem   15,-  / 1 km 
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 Čekací doba řidiče přesahující ½ hodiny čekání  
50,-- /za každou 
započatou hod. 

 
Mimořádný úklid při zaviněném silném znečištění prostoru 
pokoje nebo společných prostor nebo nad rámec 
harmonogramu  

55,- / úkon 

 Oprava a údržba osobního majetku 55,- / úkon 

 Stěhování do zařízení  550,- / úkon 

 Čištění koberců                      55,- / m2 

 
Obstarávání nákupů nebo jiných osobních záležitostí mimo 
zařízení 55,- /úkon 

 Zajištění poštovních a peněžních služeb na poště 30,- /úkon 
Poznámka:   
Orientační časy jednotlivých úkonů jsou k dispozici u ředitele organizace.  

 

Závěrečná ustanovení 

Tato Směrnice ředitele č. EPU-20-02 ruší k datu své účinnosti Směrnici ředitele č. 9/19 

Ceníky placených služeb uživatele pro rok 2020 včetně všech pozdějších dodatků. 

Směrnice ředitele č. EPU-20-02 je závazná pro všechny vedoucí útvarů organizace a jejich 

zaměstnance, její neplnění bude posuzováno jako neplnění základních povinností 

zaměstnance. 

Zaměstnanci výše uvedených útvarů potvrdí seznámení s obsahem Směrnice ředitele č. 

EPU-20-02 prostřednictvím Chytré organizace. 

Kontrolou dodržování zásad v této Směrnici ředitele č. EPU-20-02 je pověřena vedoucí 

ekonomicko-personálního útvaru. 

Náměty pro změnu nebo doplnění Směrnice ředitele č. EPU-20-02 může předložit kterýkoliv 

zaměstnanec svému vedoucímu zaměstnanci na pracovních poradách (postup upravuje 

zvláštní předpis. 

Originál Směrnice ředitele č. EPU-20-02 je uložen na sekretariátě ředitele. 

 

Účinnosti tato Směrnice ředitele č. EPU-20-02 nabývá dnem 01. 01. 2021. 

V Ostravě dne 28. 12. 2020 

 
 
Ing. Juraj Chomič, MBA 
ředitel      
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Příloha č.2 
Organizační struktura Domova pro seniory Kamenec,  Slezská Ostrava, příspěvková organizace, Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava k 1.1.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             
           Účinnost : od 1. 1. 2021 
           Schválil:  Ing. Juraj Chomič, MBA 
 
 
 
 
 
V Ostravě dne 16. 11. 2021              Příloha č. 1 dodatek č.19 k směrnici ředitele č.80/09 

Ředitel organizace  1  

Vedoucí sociálního útvaru  1 Vedoucí ošetřovatelského a zdravotního útvaru 1  
Vedoucí provozního útvaru  1  Vedoucí ekonomicko - personálního a stravovacího útvaru 1 

Vedoucí 
oddělení I.  1 

Vedoucí 
oddělení II.  1 

 

Vedoucí 
oddělení III.  1 

 

Vedoucí 
oddělení IV. 1 

 

Sociální 
pracovník  1 

Pracovník v soc.službách  

pro aktivizační činnosti   2 

Všeobecná sestra  
(zdravotní pracovník)  4              

4 

Pracovník v soc.službách  
pro aktivizační činnosti   2 

 

Pracovník v soc.službách 20 

 

Všeobecná sestra 
(zdravotnický pracovník)  3 

 
Pracovník v soc.službách  
pro aktivizační činnosti   2 

 

Pracovník v soc.službách 20 

 

Všeobecná sestra 
(zdravotnický pracovník) 4 

 
Pracovník v soc.službách  
pro aktivizační činnosti   1 

 

Pracovník v soc.službách 12 

 
Všeobecná sestra 

(zdravotnický pracovník) 1  

 

      Fyzioterapeut 
(ergoterapeut,    

zdravotnický pracovník )  3 

Nutriční 
terapeut  1 

Všeobecná 
sestra  1 

(ambulance) 

údržbář  2 

Prac.prádelny  4 

Šička,krejčí 1 

uklízečky 10 

Personálně mzdový 
pracovník 1 

 Finanční referent  a 
účetní  + pokladní 1 

skladní  0,5 

Kuchař – vedoucí 
směny 1 

 

Kuchař  4 
Uklízečka -
pomocnice 
v kuchyni   3,5 

Útvar sociální Útvar ošetřovatelství a zdravotnictví Útvar ekonomicko-personální a stravovací Útvar provozní 

Pracovník v soc.službách 19 
 

Vedoucí 
oddělení 0.  1 

 

Marketink a  
Fuindraising 1 

Nákupčí 1 

Kuchař – vedoucí 
směny 1 

Řidič                  1 


