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1 Základní údaje organizace 

název/právní forma: Domov pro seniory Iris, Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková  

 organizace 

sídlo:   Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

IČ:   70631824 

statutární zástupce: Mgr. Michal Mariánek 

zřizovatel:  Statutární město Ostrava 

datum registrace: 29. 7. 2008 

zápis v OR:  bankovní spojení:  číslo účtu 14129761/0100 u KB Ostrava 

předmět činnosti: poskytování sociální služby „domov pro seniory“ dle § 49 zákona 

 č.108/2006 Sb. o sociálních službách, kapacita 104 míst 

registrace služby: domov pro seniory, pod č. j. MSK 73445/2014, identifikátor:  8175900 

kontakty:  www.domoviris.ostrava.cz, info@iris-ostrava.cz; marianek@iris-ostrava.cz 

datová schránka: cuw5csm 
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2 Organizační struktura 

Počet a struktura pracovníků domova se odvíjí od charakteru poskytované služby, současného 

i předpokládaného složení uživatelů služby, jejich potřeb a zdravotního stavu, platné legislativy, finančních 

zdrojů a možností Domova. Schválený závazný ukazatel počet zaměstnanců je stanoven na 86,0 úvazku. 

Organizační schéma organizace je zobrazeno v Příloze č. 1. 

Domov se člení dle charakteru činností na 3 úseky: úsek sociálně-zdravotní, ekonomicko–provozní  

a stravovací úsek. 

Tabulka č. 1 

název úseku pracovní pozice 
počet 

úvazků 

počet 

pracovníků 

 ředitel 1,0 1 

Ekonomicko-

provozní úsek 

vedoucí úseku/personalista a finanční referent 1,0 1 

hlavní účetní a rozpočtář 1,0 1 

mzdová účetní 0,4 1 

prádelna 4,0 4 

údržbář, topič 1,05 2 

vrátný, topič 4,5 5 

úklid 6,0 6 

Sociálně-

zdravotní úsek 

vedoucí úseku 1,0 1 

vedoucí oddělení/sociální pracovník 3,625 4 

sociální pracovník pro jednání se zájemcem o službu 1,0 1 

sociální pracovník pro individuální plánování 0,3 1 

účetní pro finanční depozita klientů 0,5 1 

pracovník v sociálních službách 40,0 40 

pracovník v sociálních službách pro aktivizační činnosti 2,0 2 

všeobecná zdravotní sestra 6,75 7 

fyzioterapeut 0,15 1 

ergoterapeut 1,0 1 

Stravovací úsek 

vedoucí úseku/nutriční terapeut 1,0 1 

kuchař 6,0 6 

skladní 1,0 1 

úklid 1,0 1 

Celkem úvazků k 1. 2. 2019 85,275 90 
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3 Zabezpečení provozu 

Provoz je financován na základě schváleného rozpočtu Statutárního města Ostravy na rok 2019.  

Ve schváleném rozpočtu organizace na rok 2019 je zahrnuto 5% navýšení mzdových tarifů (Tabulka č. 2).  

V závěru roku 2018 však vláda svým nařízením navýšila platové tarify o další 2% a zároveň navýšila tzv. 

zvláštní příplatky. Vzhledem k nově stanoveným cenám za energie (zejména elektrickou energii a plyn) 

očekáváme nemalý nárůst nákladů také na této položce.  

Tyto zvýšené náklady nemohly být predikovány při sestavování rozpočtu na rok 2019 a bude nutné hledat  

v průběhu roku zdroje na dokrytí této očekáváné ztráty. 

Tabulka č. 2 

Položka Částka (tis. Kč) 

Náklady 47 729 

Osobní 36 949 

Ostatní 7 634 

Odpisy movitý majetek svěřený 369 

Odpisy nemovitý majetek 2 777 
  

Výnosy 47 729 

Vlastní výnosy 26 830 

Úhrady za pobyt a stravu 10 300 

Úhrady za péči 11 500 

Úhrady od zdravotních pojišťoven 2 000 

Ostatní 253 

Odpisy nekryté 2 777 
  

Neinvestiční příspěvek SMO na provoz 9 160 

Příspěvek SMO na odpisy 369 

Očekávaná státní dotace  11 370 

3.1. Výměna krytiny střechy krčku C 

Původní asfaltová krytina (1995) je poškozená především v okolí vyústění ventilátorů. Při opravě 

hromosvodu v 11/18 bylo také zjištěno prohnití dřevěných trámů střechy. Původní náklady byly vyčísleny 

na 253 tis. Kč a jsou uvedeny v požadavcích na kapitálový rozpočet 2020. Kvůli klimatickým podmínkám 

jsme nemohli požádat odbornou firmu o zhodnocení aktuálního stavu střešní konstrukce a míru naléhavosti 

její opravy. V této chvíli předpokládáme větší rozsah opravy a s tím spojené vyšší náklady než je uvedeno 

v požadavku na KR 2020. V okamžiku, kdy budeme mít k dispozici relevantní podklady, předáme je 

k posouzení na odbor. Náklady na zpracování cenové nabídky půjdou na vrub organizace.  

Náklady:  253 tis. Kč (uvedeno v kap. rozpočtu, dojde k upřesnění nákladů) 

Finanční zdroje: Statutární město Ostrava, vlastní zdroje organizace 

Termín:  31. 12. 2019 

3.2. Zakoupení průmyslové pračky 

Stávající dvě pračky 22 kg jsou v provozu od roku 1995 a jsou po generální opravě. Jedna z nich již dosluhuje 

a je zapotřebí její obnova. Současná cena nové pračky Primus FS 23 je 368 tis. Kč. Finanční prostředky jsme 

obdrželi na účet v roce 2018. 

Náklady:  368 tis. Kč 

Finanční zdroje: Statutární město Ostrava (již poskytnuto v roce 2018) 

Termín:  31. 12. 2019 
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3.3. Modernizace IT zajištění a vybavení 

Většina IT vybavení neodpovídá potřebám organizace 21. století. V současné době je záloha dat  

v organizaci prováděna správcem sítě na externí HDD. Zahájíme jednání s Odborem projektů IT služeb  

a outsourcingu MMO a firmou Ovanet a.s. o možnosti využití služeb Centra ICT SMO a outsourcingu  

pro náš domov. Cílem je bezpečné zálohování dat, navýšení rychlosti přenosu dat a zpracování plánu 

modernizace a obnovy IT sítě a vybavení. 

Náklady:  110 tis. Kč 

Finanční zdroje: vlastní zdroje organizace, externí finanční zdroje, Statutární město Ostrava 

Termín:  31. 12. 2019 

3.4. Přechod na Cygnus 2 

Koncem roku 2019 bude ukončena podpora IS Cygnus 1 – modul zaměstnanci a proto budeme v letošním 

roce přecházet na Cygnus 2-Pobytová péče, což je verze s neomezenou licencí zaměstnanců na cloudu. 

Využijeme zvýhodněnou cenu pro členy APSS ČR. Celkové náklady na informační systém budou vyšší  

o 4 tis. Kč/měsíc. 

Náklady:  48 tis. Kč 

Finanční zdroje: vlastní zdroje organizace 

Termín:  31. 12. 2019 

3.5. Klimatizace na oddělení A4 

V průběhu letních měsíců je na oddělení A4 vysoká teplota, které velmi znepříjemňuje pobyt jak klientům, 

tak samozřejmě také zaměstnancům a návštěvám domova. Chtěli bychom zpracovat projektovou 

dokumentaci, na základě které budeme schopni smysluplně chladit předmětné prostory. Samotnou realizaci 

chceme uskutečnit ve spolupráci s OI MMO v roce 2020. 

Náklady:  150 tis. Kč 

Finanční zdroje: Statutární město Ostrava, vlastní zdroje organizace 

Termín:  31. 12. 2019 

3.6. Pořízení zástěn pro zajištění intimity klientů 

V současnosti nemáme dostatečný počet závěsných zástěn na pokojích klientů. Využíváme mobilní zástěnu, 

se kterou se však obtížně manipuluje na pokojích. Pořízením závěsných zástěn zvýšíme kvalitu  

v oblasti zachování intimity klientů při hygieně a dalších úkonech a zajistíme větší soukromí klientů. 

Náklady:  75 tis. Kč 

Finanční zdroje: vlastní zdroje organizace 

Termín:  31. 12. 2019 

3.7. Pořízení dvou elektrických zvedáků 

V současné době není v naší organizaci k dispozici elektrický zvedák, který umožní zvedání klienta přímo z 

podlahy. Krizové situace při pádu klienta jsou stresující a náročné nejen pro klienta, ale také pro 

službukonající personál. Pořízením elektrických zvedáků (Raizer a Eva450EE) dojde k zajištění bezpečných 

přesunů klientů. Díky váze, která je součástí příslušenství zvedáku Eva450EE zajistíme rovněž pravidelnou 

kontrolu hmotnosti imobilních klientů a přesnější nastavení jejich výživových potřeb.  

Pro zajištění finančních prostředků na nákup obou zvedáků jsme zpracovali žádost do dotačního programu 

MSK. V případě úspěšné žádosti ponese organizace náklady ve výši cca 100 tis. Kč. 
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Náklady:  310 tis. Kč 

Finanční zdroje: dotace z rozpočtu MSK, vlastní zdroje organizace 

Termín:  31. 12. 2019 

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

Vnější omítky nových částí objektu Domova jsou na bočních stěnách poškozené, je zde prasklá vnější omítka. 

Vzhledem k poškození je reklamace nutná. V tomto případě postupujeme v součinnosti s Odborem 

investičním MMO při uplatnění reklamace u zhotovitele díla. 

Náklady:  --- tis. Kč 

Finanční zdroje: na náklady zhotovitele 

Termín:  31. 12. 2019 

3.9. Příprava projektu vybudování relaxační zóny pro klienty před budovou, včetně vybudování 

parkovacích míst 

V rámci zkvalitnění bezprostředního okolí Domova a zlepšení možnosti parkování návštěvám 

a zaměstnancům organizace chceme vybudovat relaxační zónu pro klienty a parkovací plochy  

na pozemcích bezprostředně přiléhajících k domovu, které jsou ve vlastnictví Statutárního města Ostrava  

a svěřené k hospodaření městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky. V rámci letošního roku chceme 

zpracovat studii proveditelnosti tohoto záměru, projednat budoucí svěření předmětných pozemků  

do majetku domova a zjistit možnosti financování projektu. Samotnou realizaci předpokládáme v roce 2020 

souběžně se stavbou transformační stanice (investor SMO, prostřednictvím OI MMO). 

Náklady:  90 tis. Kč 

Finanční zdroje: vlastní zdroje organizace 

Termín:  31. 12. 2019 

3.10. Výměna osvětlení – dokončení modernizace 

Většina svítidel prošlo v nedávné minulosti modernizací. V současné době není dokončena výměna svítidel 

v budově C a v kancelářích zaměstnanců. Chceme pořídit moderní LED osvětlení, které bude vyhovovat 

našim klientů a zaměstnancům a zároveň sníží energetickou náročnost. 

Náklady:  195 tis. Kč 

Finanční zdroje: Statutární město Ostrava, vlastní zdroje organizace 

Termín:  31. 12. 2019 

3.11. Úprava stávajícího pietního místa 

Stávající pietní místo bylo vybudováno provizorně a svépomocí, aby byly naplněny duchovní potřeby 

klientů. V letošním roce plánujeme jeho rekonstrukci. 

Náklady:  90 tis. Kč 

Finanční zdroje: externí finanční zdroje, vlastní zdroje organizace 

Termín:  31. 12. 2019 

3.12. Obnovení pracovního nábytku na odděleních A4, A2, B3 

Nábytek v pracovnách personálu na odděleních A4, A2, B3 je zastaralý, poškozený a neodpovídá současným 

požadavkům a potřebám. 

Náklady:  230 tis. Kč 

Finanční zdroje: vlastní zdroje organizace 

Termín:  31. 12. 2019 
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3.13. Obnova nábytku a vybavení v kancelářích – zkvalitnění zázemí pro zaměstnance 

V rámci zkvalitnění pracovních podmínek a zázemí pro zaměstnance dojde v kancelářích k obnově nábytku 

a zařízení. 

Náklady:  250 tis. Kč 

Finanční zdroje: Statutární město Ostrava, externí finanční zdroje, vlastní zdroje organizace 

Termín:  31. 12. 2019 

4  Naplňování hlavních cílů organizace 

4.1. Biografický model péče 

Biografický model péče je postupně zaváděn a úspěšně rozvíjen na všech odděleních Domova. V letošním 

roce budeme pokračovat ve vzdělávání zájemců ze všech oddělení ve spolupráci s PhDr. Procházkovou, PhD. 

Prvky Biografického modelu péče budeme dále postupně aplikovat do péče a rozvíjet. 

Termín:  31. 12. 2019 

4.2. Bazální stimulace® 

V konceptu Bazální stimulace jsou proškoleni téměř všichni zaměstnanci přímé péče. V letošním roce se 

budeme připravovat na obnovu certifikace, která proběhne v roce 2020. V péči dle konceptu budeme nadále 

pokračovat, vč. vzdělávání nových zaměstnanců. 

Termín:  31. 12. 2019 

4.3. Nový Sazebník úhrad 

V návaznosti na zvýšení důchodů budou přiměřeně zvýšeny úhrady od klientů. Následně budou projednány 

s klienty (a jejich zástupci) a sepsány nové dodatky ke smlouvám. Nový Sazebník úhrad za služby je platný 

od 1. 2. 2019. (Příloha č. 2) 

Termín:  28. 2. 2019 

4.4. Zaměstnávání zdravotně znevýhodněných osob 

V organizaci zaměstnáváme zdravotně znevýhodněné osoby. Díky této skutečnosti naplňujeme povinný 

podíl na celkovém počtu zaměstnanců. V případě volných kapacit u klientů organizace Čtyřlístek - centrum 

pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace jsme připraveni poskytnout součinnost. 

Nad rámec zákonné povinnosti odebíráme zboží od prověřených dodavatelů poskytujících náhradní plnění.  

Termín:  31. 12. 2019 

4.5. Studentské stáže a rekvalifikační kurzy 

Absolvování praxe bude umožňováno studentům VOŠ sociální, VOŠ zdravotní, Ostravské univerzity  

a Slezské univerzity. Počty budou upřesněny v průběhu roku.  

Na základě předběžných dohod budeme zajišťovat praktickou část rekvalifikačním kurzům Pracovník  

v sociálních službách. Rozsah bude upřesněn dle našich možností. 

Termín:  31. 12. 2019 
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4.6. Dobrovolníci 

Tradiční dlouhodobá spolupráce s organizací Adra bude pokračovat také letos. Budeme pokračovat  

v projektu Most (zapojili jsme se 2017). Tento projekt spočívá v posilování mezigeneračních vztahů (studenti 

– senioři). Budeme hledat možnosti využití dobrovolnictví ve veřejné správě. 

Termín:  31. 12. 2019 

4.7. Revize závazných dokumentů Domova 

Vzhledem ke změnám v organizaci je nutné provést změny v některých Vnitřních pravidlech  

pro dodržování SQ a jiných závazných dokumentech. 

Termín:  31. 12. 2019 

4.8. Využívání nabídek externích zdrojů 

V roce 2019 se budeme snažit získávat sponzorské dary a bonusy od spolupracujících dárců a organizací. 

Rovněž budeme sledovat výzvy MSK, MPSV a dalších donátorů k případnému zlepšování vybavení Domova 

a vzdělávání zaměstnanců. 

Termín:  31. 12. 2019 

5 Lidské zdroje - vzdělávání 

Vzdělávání nám umožní zvyšování kvality námi poskytované sociální služby. Řeší potřebu organizace 

vykonávat kvalitní sociální službu dle Standardů kvality sociálních služeb a aktuální potřebu rozvoje dalšího 

vzdělávání na základě Analýzy vzdělávacích potřeb v souladu se zákonem 108/2006 Sb.,  

o sociálních službách. Reaguje na Plán vzdělávání organizace 2019 – 2021 a také na 5. Komunitní plán 

sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava. Vzdělávání zaměstnanců je rozděleno na pět 

okruhů: 

5.1. Biografický model péče 

V tomto roce plánujeme vzdělávání 8 zaměstnanců přímé péče. Práce s biografickými daty a jejich využití v 

praxi se stále vyvíjí a tento vývoj se promítá do pracovních postupů a metodik. Práci s modelem budeme  

i nadále konzultovat s PhDr. Procházkovou, PhD. 

 V I. pololetí se pět zaměstnanců z oddělení A2, B1 a B3 zúčastní kurzu „Biografie a plány péče“. Náklady 

40 tis. Kč budou hrazeny z rozpočtu organizace, z bonusu, případně spolufinancované z dotace na základě 

Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 

2019. 

Náklady:  40 tis. Kč 

Finanční zdroje: dotace z rozpočtu MSK, vlastní zdroje organizace 

Termín:  30. 6. 2019 

Ve II. pololetí se další tři zájemci zúčastní základního kurzu „Biografie a plány péče“. 

Náklady:  24 tis. Kč 

Finanční zdroje: vlastní zdroje organizace 

Termín:  31. 12. 2019 
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5.2. Koncept Smyslové aktivizace® 

Vzdělávání v konceptu bude pokračovat ve dvou úrovních, vždy 3x 2 dny. Tento koncept doplňuje 

Biografický model péče a je zaměřen na podporu smyslového vnímání klientů.   

V I. pololetí bude vzděláváno deset zaměstnanců ve druhém stupni (Level 2). 

Náklady:  82 tis. Kč 

Finanční zdroje: dotace z rozpočtu MSK, vlastní zdroje organizace 

Termín:  30. 6. 2019 

Ve II. pololetí se další zájemci (13) zúčastní 1. úrovně základního kurzu. 

Náklady:  104 tis. Kč 

Finanční zdroje: dotace z rozpočtu MSK, vlastní zdroje organizace 

Termín:  31. 12. 2019 

5.3. Koncept Bazální stimulace® 

V tomto roce plánujeme zdělávání 6 zaměstnanců v Základním kurzu Bazální stimulace (2 sociální 

pracovníci – vedoucí oddělení, a 4 pracovníci přímé péče). Práce v tomto konceptu se soustředí převážně na 

imobilní klienty a klienty s poruchou hybnosti. Zároveň doplňuje Biografický model péče a koncept 

Smyslové aktivizace. 

Náklady:  24 tis. Kč 

Finanční zdroje: dotace z rozpočtu MSK, vlastní zdroje organizace 

Termín:  30. 6. 2019 

5.4. Pracovně - právní předpisy, vzdělávání managementu 

Dalším okruhem vzdělávání budou odborná školení v účetnictví, personalistice, FKSP, v oblasti vedení 

organizace, apod.  

Termín:  31. 12. 2019 

5.5. Odborné semináře v sociální oblasti, výměnné stáže, supervize 

Povinné vzdělávání PSS, výměnné stáže mezi organizacemi, účast na odborných seminářích a konferencích, 

zajištění supervize, školení BOZP a PO. 

Termín:  31. 12. 2019 

6 Vnitřní kontrolní systém 

6.1. 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. 2/14), Směrnice pro postupy v účetnictví (int. předpis č.  13/15) a Směrnice  

pro provádění interních kontrol (int. předpis č. 3/17), jejíž součástí je stanovení rizik v organizaci. 

Termín:  průběžně, 31. 12. 2019   
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6.2. 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. 

Termín:  průběžně, 31. 12. 2019 

7 Rozvojové cíle organizace na období následujících dvou let (2019 – 2021) 

7.1. Biografický model péče 

Tento mezinárodní model je úspěšně zaváděn na oddělení A2, kde jsou všichni zaměstnanci proškoleni  

a pracují dle tohoto modelu. V dalších letech plánujeme postupné vzdělávání dalších zaměstnanců  

a zavádění konceptu na další oddělení. Model je velmi smysluplný, ale časově a personálně náročný - 

nezbytným předpokladem je zájem a přesvědčení zaměstnanců, že se jedná o správný přístup ke klientům. 

Termín:  31. 12. 2019 

7.2. Koncept Smyslové aktivizace® 

Tento koncept doplňuje Biografický model péče. Vloni bylo proškoleno v první úrovni pět zaměstnanců, 

kteří budou dále vzděláváni. V dalších letech hodláme koncept rozšiřovat, aby smyslová aktivizace byla 

součástí běžné péče o klienty. 

Termín:  31. 12. 2020 

7.3. Bazální stimulace® - obhajoba certifikátu 

Koncept je aplikován do péče v celé organizaci a je součástí individuálních plánů. V roce 2017 jsme získali 

certifikát pracoviště na tři roky a jeho obhajoba nás čeká v roce 2020. 

Termín:  31. 12. 2020 

7.4. Zpracování pasportizace vybavení a technického zázemí domova 

Vzhledem k technologicky zastaralému vybavení organizace chceme zpracovat pasportizaci technického 

zázemí a vybavení a současně naplánovat jeho postupnou obnovu. Tento dokument bude také jedním  

z podkladových materiálů pro zpracování zamýšleného strategického plánu organizace. 

Termín:  31. 12. 2019 

7.5. Zrušení 3lůžkových pokojů 

Naše organizace v současné době nabízí klientům dva 3lůžkové pokoje. Rozdíl mezi klasickým 2lůžkovým 

pokojem a naším 3lůžkovým pokojem je pouhý fakt, že na stejném prostoru bydlí v jednom případě 

2 uživatelé a v případě druhém uživatelé 3. V rámci humanizace pobytových služeb bychom rádi, se 

souhlasem zřizovatele, tyto 3lůžkové pokoje zrušili. Současně s tímto opatřením vybudujeme z jednoho 

1lůžkového pokoje pokoj 2dvoulůžkový, čímž se kapacita domova nesníží o 2 uživatele, ale jen o jednoho. 

Aktuálně sledujeme využívání tzv. společenským místností. Pokud tyto nebudou využívány, zvažujeme 

možnost jejich přebudovaní na pokoje klientů. V tomto případě by nedošlo ke snížení kapacity domova. 

Termín realizace těchto opatření je podmíněn uvolněním požadovaných pokojů. 

Termín:  31. 12. 2020 
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7.6. Strategický plán rozvoje organizace na 2020 – 2023 

V letošním roce vypracujeme Strategický plán rozvoje organizace, který bude sloužit jako ukazatel 

budoucího směřování organizace. 

 Termín:  31. 12. 2019 

 7.7. Vybudování relaxační zóny pro klienty před budovou, včetně vybudování parkovacích míst 

V rámci zkvalitnění bezprostředního okolí Domova a zlepšení možnosti parkování návštěvám 

a zaměstnancům organizace chceme vybudovat relaxační zónu pro klienty a parkovací plochy  

na pozemcích bezprostředně přiléhajících k domovu, které jsou ve vlastnictví Statutárního města Ostrava  

a svěřené k hospodaření městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky. 

Termín:  31. 12. 2020 

7.8. Zpracování studie úpravy vstupu do domova, včetně vybudování zimní zahrady 

Vstup do domova stále připomíná vrátnici z 80tých let. V kontextu předchozího bodu chceme usilovat  

o zpracování konceptu změny vstupu do budovy (vybudování recepce, případně zázemí pro občerstvení) 

s propojením přední a zadní části domova, které vyústí v zimní zahradu situovanou na pozemku  

za budovou. Součástí konceptu bude navržení úprav interiéru směřujícího k estetizaci domova. 

Termín:  31. 12. 2020 

Zpracovali: Mgr. Michal Mariánek, Mgr. Lenka Marcalíková 

Ostrava, leden 2019 


