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Úvod 

Průběh roku 2020 byl významně ovlivněn výskytem pandemie onemocnění COVID-19 v České 

republice. Mezi nejohroženější skupiny v době epidemie onemocnění COVID-19 patřili a stále patří 

senioři.  Tato mimořádná situace kladla obrovské a dosud nepoznané nároky na celou společnost  

a logicky také na vedení pobytových služeb pro seniory. 

Nároky vyplývající z legislativních nařízení, požadavků orgánů státní správy a samosprávy, 

či nutnost realizace nejrůznějších organizačních opatření za účelem zajištění provozu Domova, 

se významně projevily v plnění naplánovaných cílů ve schváleném plánu činnosti organizace  

na rok 2020. Vliv pandemických opatření je patrný jak ve finančním vyjádření provozu, tak také 

v naplňování hlavních cílů organizace. 

„Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem svým spolupracovníkům na všech úrovních organizační 

struktury Domova Iris a také našim kolegům na magistrátu města Ostravy a samozřejmě také 

zástupcům samosprávy. Bez nasazení a aktivního zapojení všech zúčastněných by bylo téměř 

nemožné zajistit péči o naše klienty  a provoz naší organizace“. 

Michal Mariánek 

ředitel organizace 

1. Název: Domov Iris, příspěvková organizace. 

2. Poskytovaná sociální služba: Domov pro seniory s kapacitou 104 míst, z toho 29 mužů. 

3. Počet a struktura zaměstnanců:  

 Schválený přepočtený počet zaměstnanců 86,0 je téměř naplněn (85,825 k 1.1.2021). V roce 2020 

jsme přistoupili k posílení pracovních úvazků  na sociálně-zdravotním úseku (pracovník v sociálních 

službách a všeobecná zdravotní sestra) a na úseku ekonomicko-provozním (údržba). V následujících 

letech bude s největší pravděpodobností nezbytné prolomit nastavený ukazatel z důvodu nezbytnosti 

posílení týmu přímé péče, provozního úseku a svou roli také sehrává stále větší administrativní zátěž 

organizace.  

 Domov Iris zaměstnává zdravotně znevýhodněné zaměstnance a některá pracovní místa jsou 

obsazena částečnými pracovními úvazky. Schéma organizační struktury je přiloženo jako 

„Příloha č.1“.  

A.  Zabezpečení provozu 

 1. Financování provozu 

 Provoz organizace byl financován na základě schváleného rozpočtu SMO pro rok 2020. Schválený 

rozpočet zahrnoval  plánované navýšení mezd o fixní částku ve výši 1500 Kč/osoba a také navýšení  

a změny mzdových tarifů. 

 Finanční zabezpečení provozu Domova Iris bylo významně ovlivněno vývojem pandemické situace 

v ČR a také skutečností, že onemocnění COVID-19 proniklo dovnitř organizace a došlo 

k onemocnění klientů i zaměstnanců. Tabulka č. 1 vyjadřuje srovnání mezi schváleným rozpočtem 

na rok 2020 (z prosince 2019) a skutečností roku 2020. V uvedené tabulce je patrný velký rozdíl 

mezi předpokládanými náklady (53,3 mil. Kč) a reálnými náklady (65,8 mil. Kč) na zabezpečení 

provozu Domova Iris, který činí nezanedbatelných 12,5 mil. Kč. I přes tuto skutečnost organizace 

nepožadovala mimořádné navýšení provozního příspěvku od zřizovatele a získala potřebné finanční 

prostředky z externích zdrojů. Hospodářský výsledek za rok 2020 činí cca 5 tis. Kč. 

 Největší nárůst nákladů je patrný na položce osobních nákladů, kde rozdíl mezi SR 2020 

a skutečností činí 9 550 tis. Kč. Tento fakt je důsledkem neobvykle vysokých mimořádných odměn, 
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které byly kryty zejména mimořádnou dotací z rozpočtu MPSV ČR a také z rozpočtu MZ ČR a jejich 

následným dopadem do výpočtu náhrad mezd zaměstnanců (nemocenské dávky, náhrady za 

dovolenou, odvod do FKSP apod.). Finanční náročnost zajištění zejména OOPP je patrná na položce 

„ostatní náklady“, kde je meziroční rozdíl zvýšených nákladů 2 743 tis. Kč. 

 Z pohledu výnosů jsou největší položkou získané finanční prostředky z mimořádných dotačních 

titulů MPSV ČR (6 309 tis. Kč) a MZ ČR (1 018 tis. Kč) na odměny zaměstnanců a dotační titul 

MPSV ČR na tzv. vícenáklady (3 933 tis. Kč). I přes výpadek příjmů za pobyt a stravu kvůli 

nemožnosti přijímání nových klientů a výpadků výnosů od zdravotních pojišťoven evidujeme nárůst 

na této položce o 1 292 tis. Kč. Tato skutečnost je způsobena navýšením úhrad za pobyt  

a stravu a také díky zlepšené spolupráci s rodinnými příslušníky při uzavírání tzv. doplatkových 

dohod a výnosům od zdravotních pojišťoven za výkony spojené s „testováním návštěv“ našich 

klientů v závěru roku. 

 Tabulka č. 1: Srovnání Schváleného rozpočtu (SR) 2020 a Skutečnosti za rok 2020 (v tis. Kč) 

Položka SR 2020 Skutečnost 2020 

Náklady 53 322 65 835 

Osobní 41 387 50 937 

Ostatní 8 759 11 502 

Odpisy movitý majetek svěřený 399 506 

Odpisy nemovitý majetek 2 777 2 890 

      

Výnosy 53 322 65 840 

Vlastní výnosy 28 830 30 122 

z toho:     

Úhrady za pobyt a stravu 10 900 12 336 

Úhrady za péči 11 300 11 429 

Úhrady od zdravotních pojišťoven 2 600 2 416 

Ostatní 253 1 088 

Odpisy nekryté 2 777 2 853 

      

Neinvestiční příspěvek SMO na provoz 10 312 10 312 

Příspěvek SMO na odpisy 399 506 

Očekávaná státní dotace  13 781 12 214 

Dotace z rozpočtu MSK na vzdělávání x - 

Dotace SMO na provoz účelové x 1 390 

zúčtování transferu 403 x 36 

Dotace MPSV „odměny COVID“ x 6 309 

Dotace MZ ČR „odměny COVID“ x 1 018 

Dotace MPSV „vícenáklady I“ x 2 776 

Dotace MPSV „vícenáklady II“ x 1 157 

 Podrobné ekonomické údaje budou uvedeny v hodnocení hospodaření organizace za rok 2020. 

 Stav:   SPLNĚNO 

Předpokládaný termín: 31.12.2020 

Termín realizace: průběžně 
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1. Nový sazebník úhrad 

V návaznosti na zvyšující se náklady na energie  a potraviny jsme přistoupili ke zvýšení úhrad za 

stravu a pobyt s platností od 1. 2. 2020. Úhrady byly zvýšeny o 12 Kč/den za ubytování a 5 Kč/den 

za stravu. U jednolůžkového pokoje jsme tím dosáhli maximální výše úhrady 210,- Kč za den a také 

sazba za stravu je na maximu (170 Kč), kterou stanovuje vyhláška 389/2013 Sb. Sazebník úhrad 

platný od 1.2.2020 je přiložen jako Příloha č. 2. 

Stav:   SPLNĚNO 

Předpokládaný termín: 1. 2. 2020 

Termín realizace: 1/2020 

2. Využívání nabídek externích zdrojů 

V roce 2020 jsme byli úspěšní při čerpání externích dotačních titulů. Z mimořádných dotačních titulů 

MPSV a MZ jsme získali  11 260 tis. Kč. Z rozpočtu Moravskoslezského kraje jsme získali dotaci 

na pořízení myček podložních mís a příspěvek na náklady s přechodem na vysílání televizního 

signálu ve standardu DBV-T2 v úhrnné výši 244 tis. Kč. Čerpali jsme bonusy  

od spolupracujících organizací a také jsme získali dar od společnosti OVAK, a.s. ve výši 500 tis. Kč. 

V roce 2020 jsme získali i celou řadu nepeněžních darů (stroj na čištění vzduchu, velké množství 

OOPP, mechanický invalidní vozík, poukázky pro zaměstnance na nákup v obchodním centru 

Globus apod.), také jsme se již tradičně účastnili projektu Českého rozhlasu „Ježíškova vnoučata“. 

Za rok 2020 jsme z externích zdrojů získali finanční prostředky v úhrnné výši vyšší než 12 mil. Kč. 

Stav:   SPLNĚNO 

Předpokládaný termín: 31. 12. 2020 

Termín realizace: průběžně 

3. Výměna krytiny krčku C 

V průběhu měsíce srpna 2020 byla realizována oprava střešního pláště. Došlo k odstranění starých 

asfaltových pásů a novému provedení povlakové krytiny včetně revize hromosvodů a dalších 

nezbytných tesařských  a klempířských prací. Oprava střešního pláště (celková cena 1 114 316 Kč) 

byla hrazena prostřednictvím investičního příspěvku zřizovatele a částečně také z prostředků 

organizace. 

Stav:   SPLNĚNO 

Předpokládaný termín: 31.12.2020 

Termín realizace: 8/2020 

4. Zakoupení průmyslové pračky 

Organizace zakoupila velkokapacitní průmyslovou pračku značky Primus FX 240 na 24 kg suchého 

prádla (pořizovací cena 365 700 Kč). Nákup byl hrazen díky účelové dotaci zřizovatele poskytnuté 

na konci roku 2019. 

 Stav:   SPLNĚNO 

Předpokládaný termín: 30.6. 2020 

Termín realizace: 6/2020 
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5. Modernizace IT zajištění a vybavení 

V průběhu roku 2020 jsme částečně modernizovali IT vybavení vedoucích pracovníků. Nicméně 

k finalizaci IT strategie a jejího následného uplatňování nedošlo.  

Hlavním důvodem byl vývoj pandemické situace v našem Domově. Nicméně nezbytnost 

modernizace IT v naší organizaci i kvůli tlaku na „nesetkávání se“  a předávání informací 

elektronickou formou nabývá na důležitosti. 

Plnění tohoto úkolu bychom rádi přesunuli do roku 2021. 

Stav:   ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO/TRVÁ 

Předpokládaný termín: 31.12.2020 

Termín realizace: 12/2021 

6. Klimatizace na oddělení A4 – zpracování projektové dokumentace 

Projektová dokumentace pro realizaci klimatizace na oddělení A4 byla zpracována. Celkové náklady 

činily 94 380 Kč byly hrazeny prostřednictvím investičního příspěvku zřizovatele  

a z prostředků organizace. 

Stav:   SPLNĚNO 

Předpokládaný termín: 31.8. 2020 

Termín realizace: 8/2020 

7. Pořízení myček podložních mís, nádob do WC křesel a močových láhví  

Organizace zakoupila 2 myčky podložních míst, které jsou umístěny na oddělení A4 a B3. Celkové 

náklady na pořízení myček podložních mís byly 393 300 Kč.  Nákup byl hrazen z dotace 

Moravskoslezského kraje a prostřednictvím investičního příspěvku zřizovatele. 

 Stav:   SPLNĚNO 

Předpokládaný termín: 31.12.2020 

Termín realizace: 12/2020 

8. Obnova pasivních matrací a aktivních antidekubitních matrací  

V roce 2020 jsme pořídili 2 ks skládacích elektricky polohovatelných lůžek včetně matrací  

za účelem vybudování tzv. karanténních pokojů.  

K obnově stávajících matrací jsme nepřistoupili zejména kvůli nedostatku finančních prostředků 

a preferencí jiných investičních akcí. 

Obnovu  matrací bychom rádi realizovali v roce 2021. 

 Stav:   NESPLNĚNO/TRVÁ 

Předpokládaný termín: 31.12.2020 

Termín realizace: 12/2021 
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9. Výměna osvětlení – 1. etapa 

V roce 2020 došlo k výměně svítidel v pracovnách zaměstnanců, ve společných jídelnách  

na oddělení a ve společných prostorech u výtahu a na chodbách u jednotlivých oddělení (v krčku 

„C“). Celkové náklady byly ve výši 214 622 Kč. Investiční akce byla financována z účelové dotace 

zřizovatele a z vlastních prostředků organizace 

Stav:   SPLNĚNO  

Předpokládaný termín: 31.12.2020 

Termín realizace: 6/2020 

10. Obnova nábytku a vybavení v kancelářích – zkvalitnění zázemí  

pro zaměstnance 

K dočerpání účelového příspěvku v průběhu roku 2020 nedošlo. Hlavním důvodem byl požadavek, 

který vzešel na základě zkušeností organizace se zvládáním pandemické situace související 

s onemocněním COVID-19, kde jedním z rizikových faktorů bylo uspořádání zázemí  

pro zaměstnance. V kontextu zpracovávané studie vstupu do organizace (bod č.11) jsme vznesli 

požadavek na radu města o rozšíření účelu příspěvku zřizovatele na pořízení studie o zpracování 

studie nového zázemí pro zaměstnance a také o prodloužení čerpání účelového příspěvku  

(„na nábytek“) tak, aby mohl být čerpán oproti návrhu nového uspořádání zázemí pro zaměstnance. 

Rada města Ostravy nám svým usnesením č. 05386/RM1822/79 ze dne 1.12.2020 vyhověla  

a stanovila nový termín pro čerpání na 31.12.2021 

Stav:   ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO/TRVÁ 

Předpokládaný termín: 31. 12. 2020 

Termín realizace: 12/2021 

11. Zpracování studie úpravy vstupu do domova, včetně vybudování zimní 

zahrady 

Na tento záměr jsme obdrželi příspěvek od zřizovatele v roce 2019. Na základě žádosti organizace 

rada města Ostravy nám svým usnesením č. 04323/RM1822/64 ze dne 14.07.2020 umožnila rozšířit 

účel čerpání o zpracování návrhu reorganizace zázemí zaměstnanců a také změnila termín čerpání 

do 31.12.2020. 

Díky této skutečnosti jsme mohli rozšířit zadání veřejné zakázky a realizovat zpracování studie. 

Celkové náklady na zpracování studie činily 150 tis. Kč. Akce byla financována z účelové dotace 

zřizovatele a z vlastních prostředků organizace. 

Stav:   SPLNĚNO 

Předpokládaný termín: 30. 6. 2020/31.12.2020 (nový termín na základě usnesení RMO) 

Termín realizace: 12/2020 

12. Zpracování projektové dokumentace – „Modernizace stravovacího provozu“ 

Z důvodu trvání nouzového stavu v ČR a vývoji pandemické situace byla tato zakázka vyhlášena se 

zpožděním oproti původně zamýšlenému termínu. V kontextu této skutečnosti jsme byli nuceni 

prodloužit termín pro dodání PD tak, aby dodavatel měl možnost zajistit všechna potřebná povolení 

v souvislosti se správními lhůtami orgánů státní správy. Smlouva o dílo byla podepsána v měsíci září 

2020 s termínem plnění do 26.2.2021. Náklady na zpracování projektové dokumentace jsou hrazeny 

prostřednictvím účelového příspěvku zřizovatele a z vlastních prostředků organizace. 
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Stav:   ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO/TRVÁ 

Předpokládaný termín: 31.12.2020 

Termín realizace: 2/2021 

13. Modernizace tepelného hospodářství – projektové dokumentace 

Z důvodu epidemiologické situace bylo zpracování projektové dokumentace za účelem modernizace 

tepelného hospodářství přesunuto na rok 2021. 

Stav:   NESPLNĚNO/TRVÁ 

Předpokládaný termín: 31.12.2020 

Termín realizace: 12/2021 

14. Zpracování pasportizace vybavení a technického zázemí domova 

Z důvodu trvání nouzového stavu v ČR a vývoji pandemické situace jsme nepřistoupili k realizaci 

tohoto úkolu. 

Jelikož organizace zpracovala svůj strategický plán, ve kterém již zohledňuje potřebnost obnovy 

a modernizace vybavení pro zajištění přímé péče a obslužných provozů, a také kvůli finančním 

nárokům na zpracování pasportizace (více než 150 tis. Kč), navrhujeme tento úkol již v budoucnu 

nerealizovat. 

Stav:   NESPLNĚNO 

Předpokládaný termín: 31. 12. 2020 

Termín realizace: 12/2020 

15. Realizace relaxační zóny – etapa I. (zadní zahrada) 

Realizace relaxační zóny v prostorách „zadní“ zahrady byla dokončena na začátku prosince 2020. 

Celkové náklady činily 3 710 799,06 Kč. Tento projekt byl hrazen prostřednictvím rozpočtu SMO, 

dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy a také prostřednictvím vlastních zdrojů organizace. 

Na úhradu nákladů spojených s realizací rekonstrukce tzv. zadní zahrady“ jsme zapojili většinu 

finančních prostředků získaných darem od společnosti OVAK, a.s. 

Stav:   SPLNĚNO 

Předpokládaný termín: 31. 12. 2020 

Termín realizace: 12/2020 

16. Reklamace prasklé vnější omítky na budovách přístavby (SMO) 

V součinnosti s Odborem investičním MMO jsme u zhotovitele díla reklamovali prasklé omítky. 

Zhotovitel s reklamací nesouhlasí. Aktuálně probíhá jednání mezi SMO a dodavatelem. 

Stav:   TRVÁ  

Předpokládaný termín: 31.12.2020 

Termín realizace: průběžně 
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B. Naplňování hlavních cílů organizace 

1. Biografický model péče 

Jedním z hlavních konceptů péče v našem zařízení je Biografický model péče. V roce 2020 jsme 

rozšířili vzdělávání o 6 zaměstnanců přímé péče.  Náklady na vzdělávání činily 48 000 Kč. Bohužel 

vzdělávání nebylo v roce 2020, z důvodu epidemiologické situace v ČR, dokončeno a jeho závěrečná 

část je přesunuta do roku 2021.  

Stav:   ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO 

Předpokládaný termín: 31.12.2020 

Termín realizace: 6/2020, 9/2020 ukončení 4/2021 

2. Bazální stimulace 

V konceptu Bazální stimulace jsou proškoleni takřka všichni zaměstnanci přímé péče. V roce 2020 

jsme proškolili 21 zaměstnanců v nadstavbovém kurzu Bazální stimulace. Náklady na vzdělávání 

v celkové výši 66 500 Kč byly hrazeny z vlastních zdrojů. Plánovaná recertifikace pracoviště Bazální 

stimulace byla, z důvodu nepříznivé epidemiologické situace, přesunuta do roku 2021. 

Stav:   ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO 

Předpokládaný termín: 31.12.2020 

Termín realizace: 9/2020, 3/2021 

3. Smyslová aktivizace 

V roce 2020 jsme se zaměřili na upevňování konceptu Smyslové aktivizace v praxi přímé péče. 

Vzhledem k epidemiologické situaci v ČR, byl koncept využíván v základní rovině při běžných 

denních činnostech. Individuální či skupinové aktivizace v rámci tohoto konceptu byly uplatňovány 

a prohlubovány v rámci možností daných platnou legislativou. Koncept budeme dále prohlubovat 

a propojovat s praxí a dokumentací tak, aby smyslová aktivizace byla součástí běžné péče  

o klienty. 

Stav:   ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO 

Předpokládaný termín: 31.12.2020 

Termín realizace: průběžně v roce 2021 

4. Namaste care 

V roce 2020 jsme chtěli rozvíjet kvalitu námi poskytované péče, kterou jsme chtěli obohatit 

o znalosti způsobu péče tzv. Namaste care. V plánu jsme měli školení a stáže zaměřené na tento 

způsob péče. Epidemiologická situace v ČR nám však realizaci vzdělávání a stáží neumožnila. Pokud 

to bude možné, rádi bychom na tuto myšlenku navázali v roce 2021. 

Stav:   NESPLNĚNO 

Předpokládaný termín: 31.12.2020 

Termín realizace: průběžně v roce 2021 

5.  Uzavírání smluv s uživateli na dobu určitou 

V průběhu roku 2020 jsme měli v úmyslu ověřit v praxi organizační a finanční nároky na zajištění 

krátkodobých pobytů v našem zařízení, abychom se mohli podílet na uspokojení vysoké poptávky 

na respitní péči. Vzhledem epidemiologické situaci jsme však tento záměr v roce 2020 neuskutečnili. 
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Vzhledem k nutnosti vytvářet tzv. karanténní pokoje nejsme schopni v naší organizaci aktuálně 

vytvořit prostor pro realizaci krátkodobých pobytů, a proto nebudeme tento záměr v roce 2021 

realizovat. 

Stav:   NESPLNĚNO 

Předpokládaný termín: 31.12.2020 

Termín realizace: xxx 

6.  Revize využívání konceptů péče v praxi 

Plánovaná revize konceptů péče v praxi z důvodu epidemiologické situace v roce 2020 neproběhla. 

Stav:   NESPLNĚNO 

Předpokládaný termín: 31.12.2020 

Termín realizace: průběžně v roce 2021 

7.  Revize závazných dokumentů 

V průběhu roku 2020 jsme provedli revizi Vnitřních pravidel pro dodržování SQ. Došlo k revizi SQ 3 

a SQ 14 kde byl zapracován postup při výskytu onemocnění COVID – 19 v našem zařízení. Revize 

dokumentů bude průběžně pokračovat v roce 2021.  

Stav:   ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO 

Předpokládaný termín: 31.12.2020 

Termín realizace: průběžně v roce 2021 

8.  Rozšíření možnosti výběru stravy 

Na počátku roku 2020 jsme rozšířili možnosti výběru stravy na snídani, oběd a večeři. Bohužel 

vzhledem k výskytu onemocnění COVID-19 v našem zařízení jsme byli nuceni výběry stravy zrušit 

a vzhledem ke špatné epidemiologické situaci v ČR a vysokého množství pracovních neschopností 

jsme v průběhu roku 2020 nemohli plánované výběry obnovit. Plánované rozšíření možnosti 

objednávky stravy u zaměstnanců se z téhož důvodu neuskutečnilo. Rozšíření možnosti výběru 

stravy zařadíme do Plánu činnosti na rok 2021. 

Stav:   ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO/TRVÁ 

Předpokládaný termín: 31.12.2020 

Termín realizace: průběžně v roce 2021 

9.  Dobrovolníci 

V průběhu roku 2020 jsme pokračovali v dlouhodobé spolupráci s organizací Adra. Do našeho 

zařízení docházelo 12 dobrovolníků, kteří uskutečnili celkem 87 návštěv (125 hodin). V roce 2020 

pokračoval rovněž projekt Most, v rámci, kterého navštěvovalo naši organizaci 15 dobrovolníků 

z řad studentů SOŠ prof. Zd. Matějčka. Celkem v našem zařízení strávili společně s našimi klienty 

39,5 hodiny. 

Stav:   SPLNĚNO 

Předpokládaný termín: 31.12.2020 

Termín realizace: průběžně  
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10. Zaměstnávání zdravotně znevýhodněných osob 

V organizaci aktuálně pracuje 7 zdravotně znevýhodněných osob (1 THP, 1 PSS, 2 vrátnice, 1 VS, 

1 SP, 1 skladní), tímto jsme splnili plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením.   

 Stav:   SPLNĚNO 

Předpokládaný termín: 31.12.2020 

Termín realizace: průběžně 

11. Studentské stáže a rekvalifikační kurzy  

Vzhledem k epidemiologické situaci v ČR bylo omezeno také množství absolvovaných praxí 

v našem zařízení. 

Vysokoškolskou praxi v našem domově absolvovala 1 studentka Ostravské univerzity (sociální 

studia). 

Na základě dohod jsme zajistili praktickou část rekvalifikačních kurzů „Pracovník v sociálních 

službách“ celkem třem rekvalifikantům, většinou ze Střediska vzdělávání s.r.o. 

Stav:   SPLNĚNO 

Předpokládaný termín: 31.12.2020 

Termín realizace: průběžně 
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C. Lidské zdroje  

1. Změny v organizaci práce, organizační struktuře 

Od roku 2020 se nám podařilo zajistit fyzioterapeutické služby prostřednictvím uzavření DPP (300 

h/rok). Vzhledem ke zdravotnímu stavu našich klientů a jejich potřebám je tato alternativa 

nedostačující, proto v roce 2021 uzavřeme DPČ, díky které zajistíme fyzioterapeutické služby 

v mnohem větším rozsahu, tj. až 900 h/rok. 

V roce 2020 jsme zřídili místo technického pracovníka, který má na starosti správu budovy (opravy, 

údržbu, pravidelné technické revize, evidenci majetku).  

Vzhledem k dlouhodobým pracovním neschopnostem u pracovníků přímé péče a stravovacím 

provozu jsme přijali, po dobu jejich pracovních neschopností pracovníka PSS a pracovníka  

do kuchyně. 

Schválený závazný ukazatel počtu zaměstnanců ve výši 86,0 úvazků byl, vzhledem k personální 

situaci organizace, dočasně překročen. 
 2. Vzdělávání 

2.1 Vzdělávání v konceptech péče 

V roce 2020 jsme v souladu s Plánem vzdělávání proškolili 6 zaměstnanců přímé péče v konceptu 

práce s biografii. Toto vzdělávání proběhlo v roce 2020 ve dvou etapách, třetí etapa je přeložena, 

vzhledem k epidemiologické situaci v ČR, na rok 2021.  

21 zaměstnanců přímé péče se zúčastnilo nadstavbového kurzu Bazální stimulace. Recertifikace 

Bazální stimulace naší organizace byla přeložena na rok 2021.  

Původně plánovaný kurz „Namaste care“ byl, vzhledem k epidemiologické situaci v ČR, přesunut 

do roku 2021. 

Stav:   ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO 

Předpokládaný termín: 31.12.2020 

Termín realizace: průběžně v roce 2021 

2.2. Odborné semináře, výměnné stáže, supervize  

Dle pokynů MPSV se povinné vzdělávání zaměstnanců přímé péče pro rok 2020 snížilo z původních 

24 hodin na 20 hodin za rok. Toto vzdělávání jsme u zaměstnanců dodrželi s výjimkou dlouhodobých 

pracovních neschopností. 

V roce 2020 proběhly školení a akreditované kurzy pro pracovníky přímé péče. Nově bylo zařazeno 

školení v používání ochranných pomůcek a postup při nákaze COVID-19 v naší organizaci. Toto 

školení absolvovali všichni zaměstnanci přímé péče, a to v měsíci 3/2020 a ve spolupráci HZS také 

v 9/2020. 27. 8. 2020 proběhlo školení Potřeby komunikace u klientů. Interaktivní školení 

Rehabilitace a polohování probíhalo v menších skupinách zaměstnanců přímé péče v průběhu 

měsíců září, říjen, listopad. 24. 9. se v našem zařízení uskutečnil akreditovaný kurz Individuální 

plánování. Původně plánované výměnné stáže a supervize se z důvodu epidemiologické situace v ČR 

v roce 2020 neuskutečnily.  

Stav:   ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO 

Předpokládaný termín: 31.12.2020 

Termín realizace: průběžně v roce 2021 
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2.3 Pracovně- právní předpisy, vzdělávání managementu 

Ředitel organizace úspěšně dokončil systémové vzdělávání vedoucích pracovníků působících 

v sociálních službách organizovaného APSS v ČR „Certifikovaný manažer v sociálních službách“.  

Vedoucí sociálně zdravotního úseku se zúčastnila šesti školení: Pracovní právo a novela ZP (23. 6., 

AG vzdělávací agentura), Nadstavbový kurz Bazální stimulace (2. 9., Institut BS, PhDr. Karolína 

Maloň Friedlová), Konference ke konceptu Smyslové aktivizaci (14. 9., Institut SA), Rehabilitace 

a polohování (1. 9., Lektor E. Benešová), Sociální služby – aktuality a praxe 2020 (22. 9., VC 

Morava, s.r.o.), Individuální plánování (24. 9., Dlaň vzdělávání)  

Personalistka se zúčastnila školení: Pracovní právo a novela ZP (23. 6., AG vzdělávací agentura)  

Hlavní účetní absolvoval čtyři školení v Ostravě: Peněžní fondy příspěvkové organizace, FKSP 

po novele vyhlášky (5. 3., Paris vzdělávací agentura s.r.o., školitel : ing. Petr Sikora), Inventarizace 

a jak ji správně provést (14. 10. 2020, Online kurz - přímý přenos na monitoru, přednášející - ing. 

Hana Juráňová - jednatelka auditorské společnosti FSG Finaudit v Olomouci), Účetnictví a rozpočet 

pro pokročilé (10. 11. 2020, Gordic spol. s.r.o, on-line kurz - Soňa Černotová, vedoucí sekce GINIS-

EKO), Dotace a transfery (15. 12. 2020, TSM s.r.o., Ing. Hana Janáčková), 

Náklady byly hrazeny z rozpočtu organizace.  

Stav:   SPLNĚNO 

Předpokládaný termín: 31.12.2020 

Termín realizace: průběžně 

D. Zabezpečení vnitřního kontrolního systému organizace 

1. Směrnice 

Vnitřní kontrolní systém je funkční a je kontrolován odvětvovým odborem. Způsob provádění 

kontrol, jejich evidenci a četnost je popsána v následujících interních předpisech. Směrnice 

o účtování majetku klientů (int. předpis č. 2/2019), Směrnice pro postupy v účetnictví (int. předpis 

č. 5/2019) a Směrnice pro provádění interních kontrol (int. předpis č. 3/17), jejíž součástí je stanovení 

rizik v organizaci. 

Stav:   SPLNĚNO 

Předpokládaný termín: 31.12.2020 

Termín realizace: průběžně 

 2. Řídící kontroly 

Schvalovací postupy předběžné a následné řídící kontroly jsou prováděny na formuláři „Schvalovací 

postupy – účetní doklad“. Doklad kontroluje a podepisuje příkazce operace, správce rozpočtu 

a hlavní účetní. 

Stav:   SPLNĚNO / TRVÁ 

Předpokládaný termín: 31.12.2020 

Termín realizace: průběžně 
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F.  Rozvojové cíle organizace na období následujících dvou let (2020-2022) 

1. Změna názvu organizace 

Dne 12. 11. 2020, na základě usnesení zastupitelstva města Ostrava č.j. 1119/ZM1822/19, došlo 

ke změně názvu organizace. Nový název Domov Iris, příspěvková organizace. Ostatní údaje 

organizace (jako jsou adresa, IČO, bankovní spojení, telefonické kontakty, emailové adresy, datová 

schránka) zůstávají beze změny. 

Stav:   SPLNĚNO  

Předpokládaný termín: 31.12. 2020 

Termín realizace: 11/2020 

2. Provozování vedlejší hospodářské činnosti 

V roce 2020 jsme, v rámci rozvoje organizace, měli v plánu rozšiřování vlastních výnosů 

prostřednictvím provozování vedlejší hospodářské činnosti, zejména provozování hostinské činnosti 

dle §20 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Provozování vedlejší hospodářské 

činnosti jsme však, z důvodu nepříznivé epidemiologické situace v ČR, byli nuceni odložit. Její 

zavedení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace v ČR. 

Stav:   NESPLNĚNO/TRVÁ  

Předpokládaný termín: 31.12.2020 

Termín realizace: 12/2021 

3. Vybudování relaxační zóny pro klienty před budovou, včetně vybudování 

parkovacích míst 

V roce 2020 byla zpracována projektová dokumentace na vybudování parkovacích míst  

na pozemcích před budovou Domova. Domov Iris byl úspěšný při podání žádosti do operačního 

programu „Životní prostředí“ (MŽP_119.výzva, PO 1, SC 1.3) a získal finanční prostředky  

na realizaci „parkoviště“. V závěru roku 2020 byla dokončena tzv. I. Etapa výše zmíněného záměru 

a došlo k rekonstrukci tzv. zadní zahrady.  

V roce 2021 bychom chtěli získat do majetku organizace pozemky před budovou Domova a zahájit 

výstavbu parkovacích míst a současně rozvíjet tzv. III. etapu, tzn. Vybudování „přední zahrady“. 

Stav:   ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO /TRVÁ 

Předpokládaný termín: 12/2022 

4. Vybudování kaple  

Stále větší počet klientů vyhledává duchovní služby. Rádi bychom jim vyšli vstříc a zřídili kapli 

přímo v budově organizace. 

Stav:   TRVÁ 

Předpokládaný termín: 12/2022 
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5. Vícemístný automobil pro přepravu klientů 

Vícemístný automobil umožní realizovat více akcí, v rámci, kterých budeme moci více aktivizovat 

a socializovat naše klienty. 

Stav:   TRVÁ 

Termín:  12/2021 

6. Zpracování studie - Úpravy vnitřního uspořádání domova 

V rámci zkvalitňování námi poskytovaných služeb chceme našim klientům vytvořit co nejlepší 

podmínky k bydlení. Aktuálně nemáme sociální zařízení jako součást pokojů, máme společné toalety 

a koupelny pro celé patro. Předpokládáme, že nároky klientů a jejich rodin ve vztahu  

k požadavkům na vybavení pokojů se budou do budoucna zvyšovat. Zpracováním studie 

proveditelnosti chceme zjistit možnosti úprav vnitřních prostor domova a její závěry představit 

zřizovateli k diskuzi. 

Stav:   TRVÁ 

Termín:  12/2022 

Zpracovali: Mgr. Michal Mariánek, Mgr. Lenka Marcalíková 

 Ostrava, leden 2021 



Organizační struktura Příloha č.1
Domov Iris, příspěvková organizace,
Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava, IČ: 70631824

Celkový evidenční počet zaměstnanců: 90, * fyzioterapeut je zajišťován prostřednictvím DPP účinnost: od 1.1.2021
Celkový přepočtený počet úvazků: 85,825

ředitel
1 (1,0)

ekonomicko-provozní úsek
20 (18,65)

vedoucí úseku
personalista a finanční referent

1 (1,0)

hlavní účetní a
rozpočtář

1 (1,0)

mzdová účetní

1 (0,4)

prádelna

4 (4,0)

tech. pracovník,
údržbář, topič

2 (1,75)

vrátný, topič

5 (4,5)

úklid

6 (6,0)

stravovací úsek
9 (9,0)

vedoucí úseku
nutriční terapeut

1 (1,0)

skladní

1 (1,0)

kuchař

6 (6,0)

úklid

1 (1,0)

sociálně-zdravotní úsek
60 (57,175)

vedoucí úseku

1 (1,0)

sociální práce
5 (3,8)

sociální pracovník pro
jednání se zájemcem

o službu
1 (1,0)

sociální pracovník pro
individuální plánování

1 (0,3)

pracovník v sociálních
službách pro

aktivizační činnosti
2 (2,0)

finanční referent pro
depozita klientů

1 (0,5)

oddělení A2
11 (10,875)

vedoucí oddělení
sociální pracovník

1 (0,875)

pracovník v
sociálních službách
(klíčový pracovník)

9 (9,0)

pracovník v
sociálních službách

1 (1,0)

oddělení A4
12 (11,75)

vedoucí oddělení
sociální pracovník

1 (1,0)

pracovník v
sociálních službách
(klíčový pracovník)

9 (8,75)

pracovník v
sociálních službách

2 (2,00)

oddělení B1
11 (10,75)

vedoucí oddělení
sociální pracovník

1 (0,75)

pracovník v
sociálních službách
(klíčový pracovník)

10 (10,0)

pracovník v
sociálních službách

0 (0,0)

oddělení B3
11 (11,0)

vedoucí oddělení
sociální pracovník

1 (1,0)

pracovník v
sociálních službách
(klíčový pracovník)

8 (8,0)

pracovník v
sociálních službách

2 (2,0)

zdravotní
péče

9 (8,0)

všeobecná zdravotní
sestra

8 (7,0)

fyzioterapeut

0* (0,0)

ergoterapeut

1 (1,0)



       Příloha č. 2 

 
 

Domov pro seniory Iris, Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková organizace 

 

ÚHRADY ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVU PLATNÉ OD 1. 2. 2020 

 

Pokoj 
Ubytování 
za 1 den 

[Kč] 

Strava 
za 1 den 

[Kč] 

Celkem 
za 1 den 

[Kč] 

Celkem 
Za 29 dní 

[Kč] 

Celkem 
za 30 dní 

[Kč] 

Celkem 
za 31 dní 

[Kč] 

1 lůžkový  210,- 170,- 380,- 11.020,- 11.400,- 11.780,- 

1 lůžkový 
(menší) 

180,- 170,- 350,- 10.150,-    10.500,- 10.850,- 

2 lůžkový 190,- 170,- 360,- 10.440,- 10.800,- 11.160,- 

2 lůžkový 
(16m²) 

170,- 170,- 340,- 9.860,- 10.200,-     10.540,- 

 


