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Diakonie ČCE — středisko v Rýmařově





Čas letí
Od nepamě�  se přírodovědci i fi lozofové snažili vysvětlit, co je to vlastně čas. Jedni jej 
chápali jako součást přírodních zákonů, jimiž se boží prozřetelnost rozhodla řídit svět, 
jiní třeba jako jakýsi modus obsažený v lidském rozumu, jenž má člověku pomoci tento 
svět chápat. Mezi mnohými teoriemi vyniká jedno velmi prosté vysvětlení slovutných 
pánů Voskovce a Wericha, které zaznělo na jedné z jejich forbín: „Čas neexistuje, 
je to jen představa, kterou si vymysleli lidi, aby věděli od kdy do kdy a co za to.“

Ať tak či tak, jeden fakt je naprosto jistý – čas le� ! Abych byla konkrétní, uletělo 
neuvěřitelných dvacet pět let. Čtvrt stole�  je dlouhá doba, která znamená jednu celou 
lidskou generaci. Za pětadvacet let člověk vyroste, dospěje, možná i založí rodinu a hledá 
náplň svého produk� vního života. Někdo nechá svůj vyměřený čas marnotratně uplynout, 
jiný se pus�  do smysluplného díla. Jedno takové se započalo díky odvaze, cílevědomos� , 
pracovitos�  a víře čtyř lidí právě před čtvrtstole� m – bylo založeno středisko Diakonie ČCE 
v Rýmařově. Protože dotyční lidé pracovali s plným nasazením a vůbec se nedrželi defi nice 
času podle V + W, dílo se dařilo, středisko rostlo, dospívalo a svoje pětadvacáté narozeniny 
oslavilo s více než čtyřice� člennou rodinou zaměstnanců. Sešla se řada gratulantů, 
bylo vysloveno mnoho slov uznání, díků za ohromnou spoustu vykonané práce a přání 
všeho dobrého do dalších plodných let, k vidění bylo mnoho úsměvů a podání rukou.

Jménem čtvrtstoletého oslavence děkuji všem příznivcům střediska právě za ty podané 
ruce, protože bez jejich pomoci by se po celé dlouhé roky své existence neobešlo. Přeji 
Středisku Diakonie ČCE v Rýmařově, nechť mu ani v budoucnu nechybí ochotné ruce 
dobrovolnické, štědré ruce sponzorské a především ochranné a žehnající ruce Boží.

Dovolím si na závěr, ovšem bez jakékoli troufalé ambice na fi lozofi ckou úvahu, ke všem 
rozmanitým teoriím o čase přidat také svou nesmělou myšlenku. Čas je naplněné poslání, 
křesťanská láska a služba. Čas je příležitost být prospěšný, rozdávat porozumění, soucit 
a dobro, ale také ho s vděčností přijímat od druhých. Je to možnost zanechat mezi 
lidmi malý otisk sebe sama. Čas je příležitost podílet se svou prací na větší Boží slávě.

Mgr. Zdeňka Sedláčková, předsedkyně DRS



Poslání
Posláním našeho střediska je provázet a podporovat člověka znevýhodněného stářím, 
mentálním či tělesným pos� žením a pomáhat mu dosáhnout nebo udržet stav tělesného, 
duševního a sociálního zdraví, pohody a souladu s prostředím, v němž žije. Podporujeme 
soběstačnost člověka v péči o sebe sama. Naše pomoc je založena na křesťanské lásce, 
úctě k jedinečnos�  a lidské důstojnos�  každého člověka a na vzájemném, oboustranném 
respektu. Snažíme se poskytovat co nejkvalitnější sociální služby (osobní asistence, 
pečovatelskou, týdenního stacionáře, domova pro seniory, domova se zvláštním 
režimem, sociálně terapeu� cké dílny) a službu ošetřovatelskou (domácí péče), a přispívat 
tak ke zlepšení života těch, kterým pomáháme. Jako křesťanská organizace usilujeme 
také o zajištění jejich duchovních potřeb a pastorační péče. Klientům umožňujeme být 
ak� vní, realizovat činnos� , které jejich život činí smysluplnějšími; v mezích svých možnos�  
odbouráváme jejich periferní lokaci a stavíme je do svého středu, do středu společenství.

Vznik organizace:
Intenzivně jsme pociťovali, že na Rýmařovsku není žádná organizace, která by se zabývala 
péčí o klienty v jejich vlastním sociálním prostředí, pokud se stávají nesamostatnými 
a nesoběstačnými. Proto v roce 1993 založila paní Ludmila Vavrečková Středisko domácí 
péče Diakonie ČCE v Rýmařově.

V současnosti poskytujeme 6 typů registrovaných služeb:

 – pečovatelskou službu,
 – osobní asistenci,
 – týdenní stacionář,
 – domov pro seniory,
 – domov se zvláštním režimem,
 – sociálně terapeutickou dílnu.

Dále zajišťujeme ošetřovatelskou péči, která je poskytována ve 
vlastním domácím prostředí a je registrována jako nestátní zdravotnické 
zařízení.

Kromě těchto služeb také provozujeme tři domy s pečovatelskou službou a (nejen) 
uživatelům dále nabízíme: kavárničku pro seniory, suchou pedikúru, masáže, 
muzikoterapii, ergoterapii aj.



Pečovatelská služba
Je terénní služba, kterou v rýmařovském regionu zajišťuje seniorům a osobám se 
zdravotním pos� žením v jejich přirozeném sociálním prostředí celkem 15 odborně 
způsobilých pracovníků přímé péče. Vedoucí pečovatelské služby je Bc. Marcela 
Maňurová.

V roce 2018 jsme tuto službu poskytovali celkem 231 uživatelům v rýmařovském regionu 
a Břidličné.

Nejčastějšími úkony služby jsou:

– dovoz obědů – u 131uživatelů,
– úklid domácnosti – u 31 uživatelů,
– zajištění léků – u 44 uživatelů,
– zajištění nákupu – u 40 uživatelů,
– pomoc při podávání jídla – u 8 uživatelů,
– dohled nad užíváním léků – u 3 uživatelů,
– pomoc při úkonech osobní hygieny – u 31 uživatelů,
– praní a žehlení prádla a jejich drobné úpravy – u 8 uživatelů,
– pomoc při sebeobslužných činnostech, nácvik soběstačnos� , ver� kalizace – 

u 12 uživatelů,
– méně časté, ale přesto důležité poskytované služby jsou: doprovod k lékaři, 

pomoc při oblékání, pomoc při prostorové orientaci, pomoc při přesunu na lůžko 
nebo vozík, zajištění kontaktu s ostatními ins� tucemi…

V současné době zajišťuje naše středisko pečovatelskou službu i ve třech domech 
s pečovatelskou službou (DPS), a to v Rýmařově na třídě Hrdinů č. 20 a č. 22, dále na 
ulici Revoluční č. 30 a na ulici Lidická č. 14. Všechny tři objekty spravuje město Rýmařov, 
naše středisko v nich zajišťuje služby na základě smluv uzavřených s jejich obyvateli.

Každý týden, a to v úterý, vozíme obyvatele z DPS na nákupy do místních obchodních 
středisek.

Pečovatelská služba je hrazena dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách 
a prováděcí vyhláškou č. 505/2006.



Ošetřovatelská služba
Byla poskytována v rýmařovském, bruntálském, vrbenském a moravsko-berounském 
regionu. V roce 2018 jsme poskytli péči u 627 pacientů.

Jde o odbornou zdravotní péči, poskytovanou lidem po hospitalizaci, dlouhodobě 
a chronicky nemocným, lidem v terminálním stadiu života. Služba je určena všem 
věkovým kategoriím.

Ošetřovatelská služba je poskytována na podkladě indikace prak� ckého lékaře nebo 
ošetřujícího lékaře v nemocnici.

Domácí péče byla vykonávaná 8 kvalifi kovanými, odborně způsobilými všeobecnými 
sestrami s praxí. Vedoucí ošetřovatelské služby je Bc. Marcela Maňurová.

Dle indikace ošetřujícího lékaře byly nejčastěji zajištěny tyto úkony:

 • odběry krve a biologického materiálu, měření glykemie,
 • aplikace injekcí a infúzí,
 • převazy a ošetření ran,
 • péče o stomie (nejčastěji ileostomie, kolostomie a tracheostomie),
 • kon� nuální podávání analge� k a jiných účinných léků pomocí lineární 
  infuzní pumpy,
 • ošetřovatelská rehabilitace,
 • oxygenoterapie,
 • palia� vní péče,
 • méně časté, ale přesto důležité poskytované úkony: odsávání hlenů, 

podávání léků, měření EKG, prevence a ošetření proleženin, podání teku� n 
a stravy, zábaly, obklady, sledování vitálních funkcí, hodnocení aktuálního 
zdravotního stavu.

Ošetřovatelská služba je hrazena zdravotními pojišťovnami pacientů.



Služba osobní asistence
Je terénní služba, kterou v rýmařovském regionu osobám s mentálním a zdravotním 
pos� žením v jejich domácím prostředí zajišťuje čtveřice odborně způsobilých pracovníků 
přímé péče. Vedoucí osobní asistence je Bc. Marcela Maňurová.

V roce 2018 jsme tuto službu poskytovali 11 uživatelům v rýmařovském regionu 
a Břidličné.

Osobní asistence je hrazena dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a prováděcí 
vyhlášky č. 505/2006 Sb.

Domov odpočinku ve stáří
Domov odpočinku ve stáří je poskytovatelem pobytových sociálních služeb, které 
směřují k podpoře uspokojování individuálních potřeb uživatele, a zajišťuje bezpečné 
služby s přístupem orientovaným zejména na člověka. Zařízení zajišťuje své služby 
prostřednictvím odborného a kvalifi kovaného personálu. Činnost domova odpovídá 
potřebám uživatelů služeb podle typu služby, kterou využívají. V přestavěné budově 
bývalé fary jsou poskytovány celkem tři druhy sociálních služeb:

Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem
Týdenní stacionář

Celodenní péči o uživatele služeb zajišťují pracovníci v přímé práci, odbornou 
zdravotnickou péči poskytuje zdravotní sestra. Uživatelům služeb domova jsou stejně 
jako v minulém roce k dispozici místní prak� č�  lékaři, takže si každý může vybrat 
svého ošetřujícího lékaře, který o něj pečuje formou návštěvní služby. V domově vždy 
1x týdně ordinuje smluvní lékař, který zároveň posuzuje zdravotní stav žadatelů o službu 
z hlediska kontraindikace k přije� . Rehabilitační péče probíhá mimo domov, většinou 
ve zdravotnických zařízeních. Nácvik chůze, kondiční cvičení a další provádějí po 
domluvě s lékařem pracovníci v přímé práci nebo zdravotní sestra. V rámci fakulta� vních 
činnos�  mohou uživatelé služeb dle svého rozhodnu�  využívat služeb kadeřnice či 
pedikérky, nákupů, dopravy na výlety, kopírování písemnos� , provádění masáží apod. 
poskytovaných nejen zaměstnanci střediska, ale i kteroukoliv jinou službou.

Domov nabízí uživatelům služeb různé ak� vity a kulturní činnos� , které mohou realizovat 
ve svém volném čase. Uživatelé služeb se ak� vit či jakýchkoli jiných společenských akcí 
účastní vždy dle svého zájmu, nálady a aktuálního zdravotního stavu. V domově se 
konají pravidelné měsíční činnos� , služba domova pro seniory nabízí ak� vity uživatelům 
služeb 1x týdně, služba domova se zvláštním režimem a týdenního stacionáře 2x týdně. 



V případě, že se ak� vita v naplánovaný den z různých důvodů nekoná (například z důvodu 
nepřítomnos�  pracovnice), je nahrazena nebo opakována. V ostatní dny mají uživatelé 
služeb možnost účastnit se ak� vit individuálních, jako je předčítání knih, doprovod na 
procházky a dalších činnos� , které pravidelně využívají. 

Každé pondělí se v domově konají také bohoslužby s římskokatolickým duchovním 
správcem Mgr. Karlem Rechtenbergem. Před samotnou bohoslužbou mají uživatelé 
služeb možnost modlitby Růžence. Duchovní správce také navštěvuje uživatele služeb 
na pokojích, je-li to jejich přáním. V pravidelných intervalech (2x měsíčně) dojíždí do 
domova pastorační pracovnice ze spolupracujícího farního sboru ČCE v Olomouci, 
Ing. Noemi Batlová. Uživatelům služeb nabízí individuální návštěvy a poté společné 
setkání v kapli.

I v roce 2018 měli uživatelé služeb možnost navštěvovat kavárničky, které byly pořádány 
obcí Dolní Moravice s PhDr. Jitkou Vaculovou a které se konaly přímo v domově. Jako 
každoročně nás i naše uživatele služeb informovala Dolní Moravice prostřednictvím 
letáčků o akcích, které v obci probíhaly. Uživatelé tak měli možnost se jich účastnit 
a mohli se tak ak� vně podílet na dění v obci.

Mezi pravidelné ak� vity, které se během roku konají, již lze zařadit spolupráci s Městským 
muzeem Rýmařov, jehož pracovníci do domova dojíždějí a pro uživatele služeb přednášejí 
na různá témata (historie rýmařovského regionu, výtvarné či sochařské umění aj.). 
Mluvené slovo bývá doplněno obrazovými publikacemi, fotografi emi, ukázkovými 
předměty, prezentacemi ad. Během roku nás také navštěvovaly dobrovolnice, které se 
s uživateli setkávají při výtvarných ak� vitách probíhajících odpoledne.

Jako v předešlých letech se také konala pravidelná setkání uživatelů služeb a pracovníků 
domova. Jejich cílem byla diskuze nad podněty a připomínkami obyvatel (ať již 
individuálními či společnými) – ty jsou jedním z důležitých nástrojů, jež používáme ke 
zkvalitnění našich služeb. Tradičně také bylo v každém měsíci při společném setkání 
blahopřáno těm uživatelům služeb, kteří oslavili narozeniny, a byly jim předány drobné 
dary. Od druhé poloviny roku však tato setkání probíhají 1x za tři měsíce a oslavencům 
je gratulováno vždy v den jejich narozenin, kdy je jim předán také drobný dar. 

V měsíci lednu se konaly individuální ak� vity uživatelů služeb. V únoru proběhlo 
společné promítání dokumentárního fi lmu dle výběru našich uživatelů. V březnu jsme 
oslavili MDŽ předáním ky� c uživatelkám služeb domova, společně jsme vyzdobili jeho 
prostory na velikonoční svátky a uživatelé služeb zhlédli jimi vybraný fi lm. Dále strávili 
jedno pěvecké odpoledne doprovázené hrou na kytaru (akci zorganizovala pracovnice 
přímé péče paní Konečná). Ing. Noemi Batlová zajis� la velikonoční pašije a také se konal 
první společný výlet, naši uživatelé navš� vili kavárničku STD v Rýmařově (jako vždy 
zajis� ly pracovnice domova paní Niekischová a paní Šubíková). V dubnu se uživatelé 



služeb měli možnost zúčastnit přednášky pracovníků Městského muzea Rýmařov a také 
promítání fi lmu dle svého výběru. V květnu se konala další přednáška pracovníků 
Muzea Rýmařov, v prostorách domova proběhl koncert trubadúrů z Olomouce (zajištěn 
pastorační pracovnicí Ing. Noemi Batlovou). Již tradičně jsme v červnu společně 
s uživateli služeb grilovali klobásy za účas�  všech pracovnic domova a také proběhla další 
přednáška pracovníků Muzea Rýmařov. Ta se zopakovala i začátkem července a  pak již 
léto patřilo odpočinku, uživatelům byly nabízeny pouze pravidelné nebo individuální 
ak� vity. V měsíci září byli uživatelé pozváni na společnou oslavu 25. výročí založení 
střediska a měli možnost se zúčastnit výletu do restaurace „Rybárna“ v Rudol� cích. 
Říjen byl zasvěcen dnům otevřených dveří v rámci Týdne sociálních služeb a proběhlo 
společné dlabání dýní, které jsme následně použili jako dekorace pro výzdobu na svátek 
Helloween. Již tradičně byl měsíc listopad věnován památce zesnulých, a jelikož nám 
počasí ještě přálo, konal se poslední společný výlet do restaurace „Vyhlídka“ v Nové Vsi.

Nejnáročnějším měsícem z celého roku, co se týče různých ak� vit a společenských 
akcí, byl jako každým rokem prosinec. V tomto měsíci nás navš� vily dě�  a žáci MŠ 
a ZŠ Dolní Moravice, taktéž žáci ZŠ Břidličná a ZŠ v Rýmařově. Mikulášskou besídku 
připravili také dobrovolní hasiči a pracovníci obecního úřadu Dolní Moravice. Konaly 
se bohoslužby s římskokatolickým duchovním správcem Mgr. Karlem Rechtenbergem 
a vánoční bohoslužby FS ČCE Olomouc s farářem Mgr. Janem Lukášem. V předvánočním 
čase jsme také společně vyráběli vánoční výzdobu a zdobili vánoční stromek. Tradičně 
jsme se věnovali společnému pečení a zdobení vánočního cukroví, uživatelům služeb 
byly předány vánoční dárky ve formě vánočních zvonečků s přáním do nového roku. 
Vánoční koledy přijeli uživatelům služeb zazpívat členové pěveckého sboru z Ryžoviště 
a naposledy v roce nás také navš� vili pracovníci Městského muzea Rýmařov s vánoční 
přednáškou.

Uživatelům služeb jsme během roku nabízeli účast na projektech jiných organizací, do 
kterých se mohli ak� vně zapojit, například již tradiční Polabská stuha a další. Uživatelé 
služeb byli také během roku zváni na různé akce, které pořádala obec Dolní Moravice – 
například na Ples ZŠ, MŠ a obce, Otevírání studánky, Pálení čarodějnic a stavění májky, 
Dny obce, Vánoční Jarmark ad. Opětovně jsme uživatelům služeb nabízeli nové možné 
ak� vity a činnos� , jako je například kroužek základů práce na PC aj. Ze strany uživatelů 
však nebyl zaznamenán zájem o rozšíření jejich spektra.



Sociálně terapeutická dílna

Služba sociálně terapeu� cké dílny Buřinka neodmyslitelně patří ke středisku Diakonie 
ČCE Rýmařov již od ledna roku 2010. Jako služba sociální prevence poskytuje formou 
ambulantní služby pomoc a podporu osobám s mentálním či kombinovaným pos� žením 
ve věku od 16 do 64 let, které nejsou v důsledku svého handicapu umís� telné na 
otevřeném ani chráněném trhu práce.

Sociálně terapeu� cká dílna se snaží podporovat uživatele služeb v co nejsamostatnějším 
životě v běžném sociálním prostředí a také vytvářet individualizovanou podporu při 
rozvoji pracovních, sociálních, motorických a dalších schopnos� , které by mohly zvýšit 
uživateli služeb šanci uplatnit se na volném trhu práce. Dále nabízí uživateli možnost 
věnovat se jemu přijatelným smysluplným činnostem a v neposlední řadě usiluje také 
o  rozvoj a udržení získaných dovednos� , schopnos�  či znalos� .

Sociálně terapeu� cké dílna Buřinka nabízí pravidelnou podporu a zdokonalování 
pracovních návyků a dovednos�  uživatelů prostřednictvím sociálně pracovní terapie. 
Ta probíhá například formou práce v dílnách. Uživatelé mají možnost navštěvovat 
košíkářskou dílnu, tkací dílnu, tex� lní dílnu, dílnu ručních prací, ručního papíru, ruční 
dílnu (práce se dřevem) či dílnu keramickou. Uživatelům služeb jsou v rámci terapie také 
nabízeny jiné denní ak� vity, které vedou k jejich osobnostnímu rozvoji, např. hudební 
a výtvarné činnos� , jako je muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie či různá relaxační 
cvičení. Nesmíme opomenout ani nácvik sebeobslužných činnos�  v oblas�  péče o vlastní 
osobu, péče o domácnost, přípravy nápojů aj., kterými se dílna snaží o rozvoj a udržení 
získaných dovednos� . Uživatelům služeb je také napomáháno zapojit se do běžného 
života pomocí nácviků komunikací, trivia, využívání moderních technologií (základy 
práce na PC, mobilu ad.) či pomoci konzultací práv aj. Pracovníci zajišťují téměř všem 
uživatelům služeb stravu – hlavní jídlo dne v jídelně Základní školy Rýmařov, kam uživatele 
služeb také doprovázejí. Zaměřujeme se i na dodržování pracovního harmonogramu, 
kdy se snažíme uživatelům naší služby vytvořit fi k� vní zaměstnání, do kterého denně 
docházejí. Dále měli uživatelé služeb možnost podílet se dle svého uvážení a rozhodnu�  
na činnos�  Kavárny – Občerstvení „Buřinka“. Uživatelé měli možnost se zapojit nejen do 
pracovního procesu a posilovat tak pracovní návyky, ale i upevnit si kontakt s přirozeným 
sociálním prostředím a rozvíjet komunikační schopnos� .

Dílnu v roce 2018 navštěvovalo celkem 30 uživatelů z Rýmařova a okolí. Maximální 
návštěvnost dle individuální docházky je 25 uživatelů na den. Službu Sociálně 
terapeu� cké dílny Buřinka zajišťuje celkem 10 pracovníků v přímé práci, z nichž jsou dva 



pracovníci zaměstnáni na dohody o provedení práce a provedení činnos� . V říjnu 2018 
byl náš pracovní tým posílen o nového pracovníka, který se věnuje ruční dílně (práci 
se dřevem). Mezi další členy pracovního týmu, kteří se podílejí na práci v STD Buřinka, 
jsou sociální pracovnice, vedoucí služby Nela Habanová a zastupující vedoucí STD Lucie 
Tvrdcová.

V roce 2018 se uživatelé služeb a pracovníci účastnili různých nepravidelných ak� vit 
a podíleli se na společenských akcích pořádaných městem Rýmařov či dalšími 
organizacemi. V lednu uživatelé jako každým rokem účinkovali na již 15. společenském 
plese střediska. V červnu se pracovnici v rámci prezentace střediska a činnos�  služby 
STD účastnili prodeje výrobků na akci Otevírání zámecké sezony Janovického zámku. 
Uživatelé služeb pak ve stejném měsíci navš� vili klienty sociální hospitalizace Podhorské 
nemocnice v Rýmařově, kde si na setkání společně opekli špekáčky, zahráli společenské 
hry a popovídali si. V letních měsících se uživatelé podíleli na přípravě oslavy 25. výročí 
střediska, a to výrobou dárkových tašek a dárkových předmětů. Na počátku září se 
pak pracovníci zapojili do oslavy 25. výročí střediska a pro hosty připravili slavnostní 
oběd. Dále se rozhodli propagovat středisko a činnost Kavárny – Občerstvení „Buřinka“ 
a účastnili se akce Lesnické a myslivecké dny, kde nabízeli hostům různé občerstvení 
a  nápoje, nechyběl oblíbený kančí či jelení hamburger. Taktéž v říjnu se Kavárna – 
Občerstvení „Buřinka“ zapojila do akce oslav 100. výročí založení republiky a nabízela 
během ní hostům občerstvení. Na konci měsíce probíhalo hodnocení a evaluace 
poskytovaných služeb Sociálně terapeu� cké dílny Buřinka prostřednictvím pracovnic 
z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Přelom listopadu a prosince byl pak již 
tradičně věnován adventnímu času, kdy uživatelé služeb STD vystoupili na zahájení 
Rýmařovského adventu a rozsvěcení vánočního stromu. Již druhým rokem jsme také 
uspořádali pro dě�  Mikulášskou nadílku s čertem a andělem na náměs�  v Rýmařově, 
kterého se účastnila široká veřejnost a také někteří uživatelé služeb STD. Během celého 
adventního času pracovníci opětovně prezentovali středisko, po celou dobu nabízeli 
občerstvení a nápoje, jako jsou například alkoholický a nealkoholický punč, z občerstvení 
pak klobásy a domácí langoše dle receptu naší paní ředitelky. V letošním roce byl rozšířen 
sor� ment občerstvení a nabízely se velmi oblíbené hamburgery.

V roce 2018 jsme byli také osloveni toho času nově vznikající fi rmou na Rýmařovsku 
s nabídkou jednatele fi rmy zapojit do pracovního procesu některé z uživatelů služeb. 
Náplní samotné práce by pak mělo být balení potravin. Vzhledem k faktu, že se fi rma 
nakonec nerozhodla vstoupit na trh v Rýmařově a okolí, však nebylo možné této nabídky 
využít.

I v roce 2018 jsme úzce spolupracovali se Sdružením přátel mentálně pos� žených, 
pobočným spolkem Rýmařov. Doufáme, že naše spolupráce bude i nadále probíhat 
v přátelském duchu. Za spolupráci v loňském roce bychom jim rádi poděkovali.



Dalším našim příznivcům, rodinným příslušníkům uživatelů služby, dobrovolníkům, 
městu Rýmařovu a všem nám příznivě nakloněným organizacím bychom chtěli 
poděkovat za celoroční podporu při těchto ak� vitách, které činí život uživatelů služby 
STD pestřejším, zábavnějším a smysluplnějším.



Dále zajišťujeme zájemcům tyto fakultativní služby:

Suchá pedikúra

Tato služba je vhodná zejména pro seniory a pro občany s dg. diabetes mellitus (cukrovka), 
neboť se při ní nepoužívají ostré nástroje, které mohou i při nejvyšší opatrnos�  uživateli 
způsobit poranění. Může být aplikována v provozovně střediska, která byla k tomuto 
účelu upravena, nebo přímo v domácnos�  uživatele.

Masáže

Klasická (relaxační) masáž:
účinky této masáže jsou hluboce relaxační a zároveň posilující a osvěžující; uvolňuje 
masírované svalstvo, obohacuje krev kyslíkem a zlepšuje výživu buněk.
Refl exní masáž:
spočívá v mechanickém působení na hyperalgické zóny, které doprovázejí onemocnění 
vnitřních orgánů, užívá se při ní sestava speciálních technik a hmatů, které se volí dle 
aktuálního stavu pacienta.
Lymfa� cká masáž:
zjednodušeně řečeno jde o zdraví prospěšnou jemnou masáž lymfa� ckých cest, která 
napomáhá odtoku přebytečné vody (působící otoky) a toxických látek z těla, podporuje 
detoxikaci, zvyšuje imunitu a pomáhá pro�  otokům nebo chronické únavě.
Lávové kameny:
tato masáž patří mezi relaxační typy masáží. Horké lávové kameny navozují uklidňující 
stav. Kameny zvlhčené aroma� ckým olejem se přikládají na unavené a bolavé svaly, čímž 
dochází k jejich uvolnění, k odbourání pocitů nepříjemného napě�  a k oživení mysli. 
Para� nové zábaly:
horké para� nové procedury se používají již léta ke zmírnění boles�  při artri� dě, při 
zánětech šlach, svalů a při otocích, para� n je produkt, který má neobyčejnou schopnost 
zadržovat teplo, para� nová vrstva zlepšuje krevní oběh a otevírá póry, výsledkem je 
tzv. minisauna, při které může kůže účinněji absorbovat krémy udržující její vlhkost, 
vláčnost a výživu. 

Půjčování kompenzačních pomůcek

Ve středisku je možno zapůjčit mechanické vozíky, polohovací postele, chodítka, 
WC židle, sedačky do i na vanu, oxygenátory, oxymetry, elek� cké odsávačky apod.

Biolampa

Pronikající elektromagne� cké vlnění posiluje buněčný metabolismus, čímž dochází 
k významnému zrychlením regeneračních schopnos�  a hojivých procesů, snižuje se 
boles� vost, potlačují se zánětlivé pochody ve tkáni. 



Duchovní a pastorační péče
Partnerství Farního sboru ČCE v Olomouci a Diakonie ČCE — střediska 
v Rýmařově

Rok 2018 byl devátým rokem, kdy trvá partnerství sboru a střediska. Tak naplňujeme 
Řád diakonické práce, čl. 11: „Diakonie ČCE úzce spolupracuje se sbory ČCE a nachází 
v nich své duchovní zázemí. Toto partnerství získává podklad v uzavření smlouvy 
s konkrétním spolupracujícím sborem, případně s více sbory najednou. Tato smlouva 
oboustranně defi nuje konkrétní naplňování spolupráce. Vztah cír kve a diakonie tak 
získává konkre� zaci také na lokální úrovni.“

Snahou sboru ČCE v Olomouci je konkrétně smlouvu naplňovat, a to se děje 
prostřednictvím činnosti pastorační pracovnice, která 2x měsíčně dojíždí do Domova 
odpočinku ve stáří v Dolní Moravici k bohoslužbám, k návštěvám jednotlivých klientů, 
k duchovnímu doprovázení těch, kteří o to mají zájem. Farář Jan Lukáš konal bohoslužby 
sváteční – velikonoční a vánoční. Domov několikrát navštívil také student teologie Aleš 
Zapletal. V květnu potěšil uživatele služeb domova dechový soubor evangelického 
sboru v Olomouci – Consonare. V adventní době jsme v Olomouci opět připravili burzu 
rukodělných výrobků, jejíž výtěžek je určen Diakonii.

Zaměstnanci všech středisek Diakonie se v roce 2018 zúčastňovali školení o hodnotách 
Diakonie, tématem roku bylo MILOSRDENSTVÍ, to znamená, že se v praxi snažíme 
našim klientům předat to, co poznáváme z Boží lásky k člověku. Klientům pomáháme 
s respektem a úctou, poskytujeme jim emoční podporu v životních situacích, které jsou 
pro ně náročné.

Diakonie tvoří společenství, které v milosrdenství a s nadějí fortelně 
pomáhá potřebným. 

Noemi Batlová



Napsali nám





Co  se nám povedlo v roce 2018

25. Výročí Střediska Diakonie v Rýmařově

V neděli 2. září 2018 slavilo středisko čtvrtstole�  svého trvání. Před děkovnou 
bohoslužbou, kterou vedl Dan Žárský ze vse� nské diakonie, vystoupila s krátkým 
příspěvkem ředitelka střediska Marcela Staňková. Shrnula v něm vývoj posledních pě�  
let života střediska a seznámila přítomné se službami, jež rýmařovské středisko Diakonie 
ČCE poskytuje. Po děkovné bohoslužbě a poledním obědě podávaném v kavárně 
Buřinka si hosté (mezi nimi Ing. Hana Řezáčová, náměstkyně ředitele ústředí Diakonie 
ČCE v Praze, Mgr. Miroslav Podhajský, ředitel Diakonie ČCE v Sobo� ně, Ing. Dan Žárský, 
ředitel Diakonie ČCE ve Vse� ně, a členové partnerského farního sboru Českobratrské 
církve evangelické z Olomouce) spolu se členy dozorčí rady Diakonie ČCE – střediska 
v Rýmařově prohlédli sociálně terapeu� ckou dílnu na Okružní i Lidické ulici a Domov 
odpočinku ve stáří v Dolní Moravici. Na závěr celodenního programu byl pro pozvané 
hosty i rýmařovskou veřejnost připraven koncert Spirituál kvintetu v kapli V Lipkách.



Zakoupení nového automobilu pro zajištění činnosti 
pečovatelské služby
Drsné klima� cké poměry panující na Rýmařovsku a neutěšený stav silnic druhé a tře�  
třídy, po nichž je nutno jezdit v rámci pečovatelské služby, vedou ke zvýšenému 
opotřebovávání automobilů, a proto středisko zažádalo v rámci dotačního Programu na 
podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji pro 
rok 2018 o příspěvek na automobil pro zajištění pečovatelské služby. Moravskoslezský 
kraj žádost o dotaci schválil, a tak byl zakoupen vůz Škoda Fabia Ac� ve.

Seniorská setkání
V roce 2018 jsme opět uspořádali několik již tradičních seniorských setkání s dětmi ze 
základní umělecké školy, z mateřských a základních škol ad., jejichž cílem bylo ak� vní 
a společné trávení odpoledne. O těchto akcích byli informováni také ostatní občané 
města Rýmařova a okolních obcí v místním a regionálním � sku, stejně jako na webových 
stránkách střediska. Konkrétně šlo o následující akce: 15. 5. 2018 oslava Dne matek; 
19. 6. 2018 opékání buřtů v zahradě střediska; 11. 12. 2018 Mikulášská besídka.

Každý lichý týden v úterý (s výjimkou letních prázdnin) mohou rýmařovš�  senioři přijít 
na tzv. Kavárničku, která je pořádána v prostorách na třídě Hrdinů 48, dále mají ve 
stejný den možnost být dopraveni na nákupu v Penny marketu (a zpět domů).



Strom splněných přání
Zaměstnanci fi rmy Perfect Distribu� on a. s. se v rámci akce „Strom splněných přání“ 
postarali o dárky pro 44 uživatelů služeb Domova odpočinku ve stáří v Dolní Moravici. 
Kromě dárků ze seznamu přání, mezi kterými bylo například CD s relaxační hudbou 
pro klidný spánek, hrnkové kvě� ny, teplá deka, seniorské osmisměrky, stolní lampička, 
bavlněná halenka, an� stresové omalovánky, detek� vní audiokniha, balíček sladkos�  
či různá kosme� ka, dostali všichni obyvatelé domova také ještě jeden velký společný 
dárek, kterým byl televizor zakoupený fi rmou Perfect Distribu� on a. s. Dárky klientům 
Domova odpočinku ve stáří předali osobně zaměstnanci fi rmy.

15. společenský ples
Dne 19. 1. 2018 proběhl velmi úspěšný 15. společenský ples Diakonie. Peníze byly 
využity na zkvalitnění činnos�  střediska.



Statutární orgány
V souladu s Řádem diakonické práce tvoří již od r. 2007 řídící struktury střediska dozorčí 
rada a správní rada. Obě tyto řídící složky spolu úzce a bezkonfl iktně spolupracovaly 
a scházely se ke své činnos�  v souladu s dikcí ŘDP a statusem střediska.

Dozorčí rada střediska:

V roce 2018 měla 12 řádnych členů a 2 náhradníky:

Předsedkyně dozorčí rady:   Mgr. Zdeňka Sedláčková
Místopředseda dozorčí rady:   Bc. Lubomír Vraj 

Členové:        Náhradníci

Mgr. Eva Nováková  Daniel Hromádka  Mgr. Jan Lukáš
Mgr. Petra Chovancová  Ondřej Holubec  Eva Zubalová 
Mgr. Dagmar Konečná  Anežka Přikrylová 
Pavel Raška ml.   Pavel Raška st.
MUDr. Bohumil Servus  Ing. Noemi Batlová 

Správní rada střediska:

Je tvořena zaměstnanci střediska:

Předsedkyně správní rady:   Mgr. Marcela Staňková, DiS.
Členka správní rady:    Jana Haberhauerová
Členka správní rady:    Bc. Marcela Maňurová
Členka správní rady:    Renata Škurková
Člen správní rady:    Mgr. Vladimír Stanzel 



Činnost střediska v roce 2018 zajišťovali:
Ředitelka střediska: Mgr. Staňková Marcela, DiS.

Admin. pracovnice: Nyíri Ilona

Vedoucí PS a OS:  Bc. Maňurová Marcela
Mzdová učetní:  Škurková Renata
Manažerka DOS:  Bršťáková Renáta
Vedoucí STD:   Habanová Nela   Bc. Tvrdová Lucie
Sociální pracovník:  Bc. Staněk Lubomír  Bc. Tvrdcová Lucie
     Matochová Zuzana, DiS.
Zdravotní sestry:  Bc. Maňurová Marcela  Zapletalová Kateřina  
     Peterková Vladimíra  Mgr. Drlíková Jana
     Kratochvílová Věra  Bc. Fúziková Petra
     Ku� lová Miroslava
Zdr. asistentka, 
ošetřovatelka:  Petruňová Vladislava  Iveta Drlíková
Pečovatelé:   Burešová Marcela  Ondrušková Lucie
     Hlaváčková Andrea  Konečná Edita
Janíková Pavlína   Niekischová Jana   Riedlová Iveta  
Opluštilová Zuzana  Wojnarová Renáta  Chocholatá Kateřina  
Habanová Michaela  Nevrlá Lucie   Pytlíčková Karla  
Krčová Vladimíra   Kopecká Kateřina   Supková Nikola   
Slováková Eva   Šandová Jana   Šubíková Jana   
Tomešová Renata   Winklerová Jana   Zapletalová Petra   
Zifčáková Ivana   Vozihnojová Iveta   Černíková Veronika  
Chocholatý Josef   Kubelka Jaromír   Soviš Vít    
Zámečníková Marie  Haberhauerová Jana  Kulhánková Renata 
Cetkovská Jana   

Uklízečky:   Pavelková Michaela  Káfoňková Olga 



Vztah organizace k jiným společnostem:
Naše středisko spolupracuje s ins� tucemi státní správy a samosprávy (městské a obecní 
úřady, okresní úřady, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, ministerstva ČR, zdravotní 
pojišťovny), se Sociálním odborem MěÚ v Rýmařově, prak� ckými a odbornými lékaři, 
s nemocnicemi v Rýmařově, Bruntále, Šumperku, Opavě, Fakultní nemocnicí v Ostravě, 
ČČK, ofi ciálními církvemi působícími ve městě.

Poděkování:
zejména našim dobrovolníkům za jejich obětavou a nezištnou pomoc.

Děkujeme všem spolupracujícím institucím:
MPSV ČR, KÚ Moravskoslezského kraje, MV ČR, MZ ČR, SPMP Kouzelná buřinka, 
Městský úřad Rýmařov, Obecní úřad Tvrdkov, Obecní úřad Horní Město, Obecní úřad 
Dolní Moravice, Městský úřad Břidličná, Obecní úřad Rýžoviště, Obecní úřad Stará Ves, 
zdravotní pojišťovny.

Děkujeme za dobrou spolupráci všem praktickým a odborným 
lékařům z Rýmařovska, Bruntálska, Vrbenska, Moravského Berouna  
i zdravotním sestrám.

Děkujeme rovněž sponzorům:

FS ČCE Olomouc, Římskokatolická farnost Rýmařov, Perfect Distribu� on a.s., RD Project 
& Partners s.r.o., MIRÓ Audit Services s.r.o, MUDr. Špicerová Věra, Mar� n Dobrovič, 
rodina Štěpaníkova.

Děkujeme i ostatním drobným dárcům. Rovněž srdečně děkujeme 
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 

Statutárnímu orgánu církevní právnické osoby Diakonie ČCE – středisko v Rýmařově, se sídlem třída Hrdinů 
785/48, PSČ 795 01 Rýmařov. IČ: 488 06 749. 

Výrok auditora 

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky církevní právnické osoby Diakonie ČCE – středisko v Rýmařově, 
se sídlem třída Hrdinů 785/48, PSČ 795 01 Rýmařov. IČ: 488 06 749 (dále také „církevní právnická osoba“) 
sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2018, výkazu zisku a 
ztráty, za rok končící 31. 12. 2018, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných 
účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o církevní právnické osobě Diakonie ČCE – středisko 
v Rýmařově jsou uvedeny v úvodní části přílohy této účetní závěrky. 

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv církevní právnické osoby 
Diakonie ČCE – středisko v Rýmařově k 31. 12. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 
končící 31. 12. 2018 v souladu s českými účetními předpisy. 

Základ pro výrok 

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro 
audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími 
aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu 
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem 
přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na církevní právnické osobě nezávislí a splnili jsme i další 
etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme 
shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. 

Odpovědnost Statutárního orgánu církevní právnické osoby za účetní závěrku 

Statutární orgán církevní právnické osoby odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý 
obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný 
pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené 
podvodem nebo chybou. 

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán církevní právnické osoby povinen posoudit, zda je církevní 
právnická osoba schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti 
týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, 
s výjimkou případů, kdy statutární orgán plánuje zrušení církevní právnické osoby nebo ukončení její činnosti, 
resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit. 

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky 

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) 
nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená 
míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými 
předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) 
nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné 
(materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická 
rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou. 



Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu 
odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností: 

 Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené 
podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat 
dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že 
neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko 
neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou 
být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení 
vnitřních kontrol. 

 Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem církevní právnické osoby relevantním pro audit v takovém 
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli 
abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému. 

 Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, 
které v této souvislosti statutární orgán církevní právnické osoby uvedl v příloze účetní závěrky. 

 Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky statutárním 
orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) 
nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost církevní 
právnické osoby nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota 
existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze 
účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry 
týkající se schopnosti církevní právnické osoby nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které 
jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že 
církevní právnická osoba ztratí schopnost nepřetržitě trvat. 

 Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní 
závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení. 

 
Naší povinností je informovat statutární orgán mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a 
o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve 
vnitřním kontrolním systému. 

 

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě 
 
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční 
zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán církevní 
právnické osoby.  

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností 
souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní 
informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní 
jednotce získanými během provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně 
(materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) 
ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní 
informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních 
informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo 
způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací. 

 



Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že 

 ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve 
všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a 

 ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy. 

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o církevní právnické osobě, k nimž jsme dospěli 
při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci 
uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné 
nesprávnosti nezjistili. 

 

Dne 30. 04. 2019 
 
Ing. Dana Šedivá, MBA                                                                
auditor, číslo oprávnění 2223                                                           

MIRÓ Audit Services s.r.o 
Hvozdíková 103, Zdiby 
250 66  Praha východ 
IČ: 24291447 
Auditorská společnost, číslo oprávnění 554 

            Přílohy:  

auditovaná rozvaha 
auditovaný výkaz zisků a ztráty  
auditovaná příloha 
 

 

 

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

 ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěr
všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a

 ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o církevní právnické osobě, k nimž jsme dospěli
při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci 
uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné 
nesprávnosti nezjistili.

Dne 30. 04. 2019

Ing. Dana Šedivá, MBA                                                               
auditor, číslo oprávnění 2223                                                          

MIRÓ Audit Services s.r.o
Hvozdíková 103, Zdiby
250 66  Praha východ
IČ: 24291447
Auditorská společnost, číslo oprávnění 554

            Přílohy: 

auditovaná rozvaha
auditovaný výkaz zisků a ztráty 
auditovaná příloha

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve 
všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a

právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o církevní právnické osobě, k nimž jsme dospěli
při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci 
uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné 

MBA                                                               
auditor, číslo oprávnění 2223                                                          
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Příloha v účetní závěrce 

sestavená k 31. 12. 2018 

(v souladu s § 29 a 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.) 
 

 

Název a sídlo účetní jednotky: 

Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově 
třída Hrdinů 48, 795 01 Rýmařov 
 
IČO:       48806749 
Datum vzniku:      01. 07. 1993 
Právní subjektivita:     právnická osoba 
Datum zápisu do evidence ministerstva kultury: 21. 08. 2003 
Evidováno pod č.j.:                9-283/2003-13586 
ve znění posledních změn ve Výpisu z Rejstříku MK evidovaných právnických osob ze dne 
13. 09. 2012 
 
Právní forma účetní jednotky: 
 
Církevní právnická osoba 
 
Vymezení účelu, pro který byla účetní jednotka zřízena: 
 
poskytování sociálních služeb v níže uvedených zařízeních: 

- Pečovatelská služba 
- Ošetřovatelská služba 
- Domov pro seniory 
- Domov se zvláštním režimem 
- Týdenní stacionář 
- Sociálně terapeutická dílna 
- Služba osobní asistence 

středisko poskytuje tyto další obecně prospěšné služby: 
 
Vedlejší hospodářská činnost účetní jednotky: 
 
Účetní jednotka disponuje dle výpisu z živnostenského rejstříku těmito živnostenskými oprávněními: 

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 ŽZ 
o pronájem nebytových prostor 
o hostinská činnost 
o pedikúra 
o manikúra 
o masérské, rekondiční a regenerační služby 

 
Tyto činnosti mají pouze doplňkový charakter k hlavní činnosti, pro kterou byla účetní jednotka 
zřízena. 
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Statutární orgány a změny provedené v účetním období: 
 
Podle Řádu diakonické práce, který byl usnesený 4. Zasedáním 31. Synodu ČCE a vstoupil v platnost 
1. 1. 2007, je statutárním orgánem Diakonie ČCE – střediska v Rýmařově správní rada, která má tyto 
členy: 
 
předseda správní rady (ředitel)        Mgr. Marcela Staňková, DiS. 
člen správní rady                              Jana Haberhauerová 
člen správní rady                              Bc. Marcela Maňurová 
člen správní rady                              Mgr. Vladimír Stanzel 
člen správní rady                              Renata Škurková  
 
 
Informace o zakladatelích:  
 
Středisko Diakonie bylo začleněno do DČCE 01. 07. 1993 rozhodnutím ředitele Diakonie ČCE se 
souhlasem představenstva Diakonie ČCE podle § 2 odst. 3. písm. a) Statutu Diakonie Česko-bratrské 
církve evangelické schváleného 27. Synodem ČCE dne 22. 06. 1991. 
 
Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den: 
 
Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2018. 
Rozvahovým dnem dle § 19 odst. 1 ZoÚ je 31. 12. 2018. 
 
Použité účetní metody: 
 
Použité účetní metody vyplývají a řídí se § 32-42 vyhlášky č. 504/2002 Sb., 

- stanovená hranice pro   DDHM        3 tis. Kč  – 40 tis. Kč 
                                                  DHM         40 tis. Kč  – výše 
                                                  DDNM       1 tis. Kč  – 60 tis. Kč 
                                                  DNM         60 tis. Kč – výše, 

o DDHM a DDNM se účtuje jako o zásobách způsobem B, rovnou do spotřeby na účet 507, 
resp. 517 a evidence dle jednotlivých nakoupených předmětů se provádí na podrozvahových 
účtech 

- účetní jednotka má vyhotoveny vnitřní účetní směrnice 
- odpisové plány pro jednotlivý hmotný majetek jsou popsány vždy na protokolu o předení do 

užívání. 
 
Způsob zpracování účetních záznamů: 
 
Účetní záznamy jsou zpracovávány pomocí ekonomického systému POHODA. 
 
Způsob a místo úschovy účetních záznamů: 
 
Účetní záznamy jsou archivovány v souladu s § 31 a 32 ZoÚ v příručním archivu účetní jednotky. 
 
Výsledek hospodaření (před zdaněním) v členění podle jednotlivých druhů činností v tis. Kč: 
             výsledek hospodaření hlavní činnosti v roce 2018:                     - 331 Kč 
             výsledek hospodaření vedlejší činnosti v roce 2018:                     331 Kč 
 
 
 
 
 
 



3 
 

Informace o zaměstnancích: 
 

- průměrný přepočtený stav všech pracovníků v roce 2018 byl 52,74 
- průměrný přepočtený stav všech pracovníků v roce 2017 byl 49,13 

 
- dle kategorií za rok 2018           vedoucí pracovníci     3,00 

                                        ostatní pracovníci     49,74 
- dle kategorií za rok 2017           vedoucí pracovníci     5,00 

                                        ostatní pracovníci     44,13 
 

- 3 zaměstnanci jsou současně členy statutárního orgánu – správní rady střediska 
 

Položka r. 2018 Tis. Kč Položka r. 2017 Tis. Kč 

mzdové náklady 16 745 mzdové náklady 15 359 

sociální a zdravotní 
pojištění 

5 611 sociální a zdravotní 
pojištění 

5 138 

ostatní osobní náklady 614 ostatní osobní 
náklady 

468 

součet 22 970 součet 20 965 

 

Způsob výpočtu daně z příjmů právnických osob v tis. Kč: 

Účetní jednotka používá široký základ daně. Základ daně účetní jednotky byl zjištěn 
transformací účetního výsledku hospodaření (ve výši 10 tis. Kč) dle platných ustanovení 
zákona číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmů, dále jen ZDP. Účetní jednotka provedla úpravu 
základu daně o položky zvyšující základ daně ve výši 1 454 tis. Kč a položky snižující základ 
daně ve výši 1 204 tis. Kč, dále využila možnost snížit svůj daňový základ v souladu 
s ustanovením §34 odst. 4 ZDP na podporu odborného vzdělávání a vypočetla nárok ve výši 
49 tis. Kč, z této částky uplatnila odpočet jen ve výši 14 tis. Kč. Dále účetní jednotka uplatnila 
slevu na dani dle §35 odst. 1 ZDP v celkové výši 35 tis. Kč. Výše daně z příjmů po 
provedených úpravách je ve výši 0 Kč. 

 

Komentář k významným položkám resp. skupinám položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty: 

1. Dlouhodobý nehmotný majetek (tis. Kč) 

 

Majetek  018 
Počáteční stav k 01.01.2017 0 
Přírůstek 0 
Úbytek   0 
Konečný zůstatek k 31.12.2017 0 
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Oprávky  078 

počáteční stav k 01.01.2017               0 
Přírůstek 0 
Úbytek 0 

Konečný zůstatek k 31.12.2017 0 
zůstatková cena 0 

 
Majetek  018 
Počáteční stav k 01.01.2018 0 
Přírůstek 0 
Úbytek 0 

Konečný zůstatek k 31.12.2018 0 

 
Oprávky  078 

počáteční stav k 01.01.2018               0 
Přírůstek 0 
Úbytek 0 
Konečný zůstatek k 31.12.2018 0 
zůstatková cena 0 

 

 

2. Dlouhodobý hmotný majetek (tis. Kč) 

 
Majetek 021 022 028 031 042 součet 

       

Počáteční stav k 01.01.2017 18 516 3 608 157 14 0 22 295 

Přírůstek 0 221 0 0 30 251 
Úbytek 0 60 0 0 0 60 
Konečný zůstatek k 31.12.2017 18 516 3 769 157 14 0 22 486 
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Oprávky 081 082 088 - - součet 

Počáteční stav k 01.01.2017 4 109 2 750 157 0 0 7 016 

Přírůstek 374 308     

Úbytek  60     

Konečný zůstatek k 31.12.2017 4 482 2 998 157   7 637 

Zůstatková cena 14 034 771 0 14 30 14 849 

Odpisy hmotného majetku 374 308    682 

 
Majetek 021 022 028 031 042+052 součet 

       

Počáteční stav k 01.01.2018 18 516 3 769 157 14 30 22 486 

Přírůstek 0 646 0 0 932 646 
Úbytek 0 0 0 0 962 30 
Konečný zůstatek k 31.12.2018 18 516 4 415 157 14 0 23 102 

 
Oprávky 081 082 088 - 042+052 součet 

Počáteční stav k 01.01.2018 4 482 2 998 157 0  7 637 

Přírůstek 373 326    699 

Úbytek       

Konečný zůstatek k 31.12.2018  4 856 3 324 157   8 336 

Zůstatková cena 13 661  1091 0 14  14 766 

Odpisy hmotného majetku 373 326    699 

 

Detailní přehled o majetku v tis. Kč 

 
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek   0 
účet 018 (do r. 2002) 0 
Budovy, stavby  
účet 021 stavby vlastněné 17 713 
        technické zhodnocení pronajaté nemovitosti 592 
        odstavná plocha, sjezd 211 
celkem 18 516 
DHM nad 40 tis. Kč  
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účet 022 4 415 
DDHM 3 – 40 tis. Kč  
účet 028 (do r. 2002)                                                                   157  
Úhrnem 01x + 02x 23 088 
  
Pozemky – účet 031 vlastněné 14 
Majetek v účetní evidenci celkem  23 102 
podrozvahová evidence  
         vlastní 4 701 
         vypůjčený 46 
         automobily 0 
celkem 4 747 
Drobný nehmotný majetek 1 – 60 tis. Kč  
podrozvahová evidence 56 
podrozvahová evidence celkem 4 803 
  
Dlouhodobý majetek celkem 27 905 
  
majetek v operativní evidenci  
DM 0,5 – 3 tis. Kč (do r. 2002) 15 
DM do 0,5 tis. Kč - vypůjčený 7 
Nehmotný majetek do 7 tis. Kč (do r. 2002) 0 

 

3. Finanční majetek 
 
Účetní jednotka má finanční prostředky uloženy na bankovním účtu a v pokladní hotovosti. 
Veškeré finanční prostředky jsou v české měně. 
 
 

4. Pohledávky 
 

Veškeré pohledávky jsou oceněny při vzniku jmenovitou hodnotou, v české měně. 
 
Účetní jednotka eviduje pohledávky za klienty ve výši 347 tis. Kč. Pohledávky jsou za 
uživateli služeb účetní jednotky (pečovatelská služba, atd.) 
 
Dále je účtována pohledávka dotace z Úřadu práce ve výši 30 tis. Kč, pohledávky 
z obchodních vztahů ve výši 94 tis. Kč, pohledávky za zdravotními pojišťovnami 
(poskytování zdravotnických služeb klientům) ve výši 541 tis. Kč. 
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Dále účetní jednotka eviduje pohledávky za zaměstnanci ve výši 23 tis. Kč, daňové a jiné 
pohledávky ve výši 0 tis. Kč a dohadné účty aktivní ve výši 590 tis. Kč.  
 

5. Časové rozlišení 
 

5.1 Náklady příštích období 
 
Na účtu nákladů příštích období je rozlišeno předplatné periodik na rok 2019, nájem 
bezpečnostní schránky na rok 2019 a pojištění odpovědnosti na rok 2018. Celková výše 
nákladů příštích období činí 13 tis. Kč. 
 

5.2 Výnosy příštích období 
 

Na účtu výnosů příštích období je rozlišena platba nájemného (skladování písemností) do 
roku 2023. Celková výše výnosů příštích období činí 7 tis. Kč. 
 

6. Závazky 
 
Veškeré závazky jsou oceněny jmenovitou hodnotou, v české měně. Závazky z obchodních 
vztahů ve výši 285 tis. Kč byly uhrazeny do 31. 01. 2019. 
 
Ostatní závazky tvoří srážky z titulu exekucí u zaměstnanců, přeplatky klientů za poskytnuté 
služby, krátkodobé úvěry, dohadné účty pasívní. 
 

6.1 Krátkodobé úvěry 
 
Úvěry na pořízení automobilů splatné v roce 2019 

automobil tis. Kč 

Škoda Fabia Combi  68 

Škoda Fabia (80014) 63 

VW Caddy (80015) 107 

Součet 238 
 

6.2 Závazky vůči OSSZ a zdravotním pojišťovnám (ZP) 
Závazky – SP, ZP tis. Kč úhrada 

VZP 113 14.01.2019 

ČPZP 16 14.01.2019 

OZP 36 14.01.2019 

ZP MV ČR 15 14.01.2019 

VOZP 50 14.01.2019 

OSSZ 529 14.01.2019 

Součet 759  
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Veškeré závazky roku 2018 byly uhrazeny do 31. 01. 2019. Účetní jednotka eviduje závazky 
po splatnosti vůči OSSZ, zdravotním pojišťovnám a finančnímu úřadu pouze ve výši: 

1) VoZP 2 tis.Kč 

6.3 Provozní dotace v tis. Kč 

Účetní jednotka v roce 2018 obdržela níže uvedené dotace: 
 

poskytovatel dotace poskytnuto vyčerpáno 

MPSV 10 143 10 143 

Úřad práce 468 468 

Město Rýmařov 1 170 1 170 

Město Břidličná 300 300 

Obec Horní Město 55 55 

Obec Tvrdkov 15 15 

Obec Dolní Moravice 40 40 

Moravskoslezský kraj 200 200 

Součet 12 391 12 391 

Účetní jednotka k 31. 12. 2018 eviduje pohledávku za Úřadem práce na doplatek dotace ve 
výši 30 tis. Kč. 

7. Vlastní zdroje (tis. Kč) 

 
položka účet 01. 01.2018 úbytek přírůstek 31.12.2018 

Vlastní jmění 901 17 041 318 200 16 922 

Vlastní jmění 902     

Sociální fond 911 5   5 

Peněžní fond - dary 912 863  559  304 

Fond reprodukce majetku 915     

Fond rezerv 916   1 139 1 139 

Mezisoučet X 17 909 876  1 339 18 370 

Výsledek hospodaření  791 791  0 

Výsledek hospodaření ve 
schvalovacím řízení 

X 0  0 0 

Nerozdělený zisk,ztráta X  348 348     

Celkem X 19 048 2 015 1 339  18 370 

 



9 
 

8. Dlouhodobé úvěry 

Jedná se o úvěry na pořízení automobilů splatné po roce 2018: 
 

automobil tis. Kč 

Škoda Fabia Combi   

Škoda Fabia (80014) 71 

VW Caddy (80015) 153 

Součet 224 
 

9. Ostatní údaje 

Účetní jednotka neposkytla za zdaňovací období žádné úvěry nebo zápůjčky, nemá zastavený 
žádný majetek ani nepřijala či neposkytla ručení. Není si vědoma žádných, ani 
potencionálních rizik. 

 

10. Přehled přijatých a poskytnutých darů 

Přijaté dary: 

Účetní jednotka obdržela provozní dary ve výši 242 tis. Kč (peněžní i nepeněžní). 

Nejvýznamnější dárci v roce 2018 byli., FC ČCE Olomouc, Diakonie DČCE, 
Římskokatolická farnost Rýmařov, Perfect Distribution a.s., a další dárci. 

 
dárce dar v tis. Kč 

Rotter 21 

Římskokatolická farnost Rýmařov 14 

Benu Česká republika 30 

Ing. Baloun 30 

Mudr. Špicerová  8 

Ostatní dárci (drobní dárci) 143 

dary celkem 242 

 

11. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období 

Výsledek hospodaření účetního období roku 2017 byl ve výši 791 tis. Kč převeden na účet 
932 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. 

Údaje požadované § 29, 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb., pro které neměla účetní jednotka náplň, 
nejsou v této příloze uvedeny. 
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12. Závazky neuvedené v účetnictví 

Účetní jednotka nemá závazky neuvedené v účetnictví nebo nepopsané v příloze k účetní 
závěrce. 
 

13. Informace o statutárním auditorovi 

Statutárním auditorem za účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 byla společnost MIRÓ 
Audit Services s.r.o., Hvozdíkova 103, 250 66 Zdiby, DIČ:CZ24291447. Jiné než auditorské 
služby nebyly auditorskou společností poskytnuty. 

 

14. Události po rozvahovém dni  

Po rozvahovém dni do data sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by 
měly významný dopad na informace obsažené v této účetní závěrce. 

Datum sestavení účetní závěrky: 29. 3. 2018 
 

 

 

Zpracovala: Ing. Martina Buryšková                 Statutární orgán: Mgr. Marcela Staňková DiS. 
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