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„Co nás činí šťastnými? To, co máme, nebo to, co vykonáme 
pro ty druhé?“ 
            Erazim Kohák

Každý člověk určitě touží být šťastný a snad každý se také někdy zamyslel, co to vlastně štěs�  je. Rozhodně se 
nebudu pokoušet o nějakou rádoby chytrou defi nici. Máme na výběr ze stovek, možná � síců myšlenek slovut-
ných fi losofů, známých spisovatelů, vědců a jiných významných osobnos�  nebo současných tzv. celebrit – ty 
mají vždycky ve všem jasno. 

Otázka z � tulku, kterou svého času položil televizním divákům fi losof Erazim Kohák, nenápadně nabízí jednu 
z možných odpovědí. V ní můžeme vytušit inspiraci častým biblickým vybídnu� m k pomoci bližnímu, k usilo-
vání o dobro. Bible ale také stejně často a v mnoha variantách ujišťuje, že dobrodinec nepřijde zkrátka. ,,…vše 
ostatní vám bude přidáno“, neboli jinak řečeno – dobro se vždy vrá� , člověku bude dáno vše, co potřebuje, 
tedy jistě i štěs� .

O tom, kolik obětavé pomoci bližním, křesťanské péče a starostlivos� , kolik dobrého bylo vykonáno pracov-
níky rýmařovského střediska Diakonie ČCE, jsem ve svých úvodech k výročním zprávám psala už mnohokrát. 
Všechna tato služba směřovala k potřebným lidem –nemocným, nemohoucím, tělesně či mentálně pos� -
ženým, většinou ale k lidem, kteří jsou na sklonku svého života. V roce 2019 byla práce střediska rozšířena 
a věřím, že mohu říci obohacena, o krásnou novinku. Byla zřízena dětská skupina, ve které je poskytována 
denní péče dětem od dvou let. Dě�  vnesly do života střediska nový náboj. Kdo viděl usmívající se oči jejich 
pečovatelek, kdykoliv si na dě� čky jen vzpomenou, ten ví, jak vypadá šťastný člověk.

Díl štěs�  náleží také všem stálým či občasným přispěvatelům, dobrovolníkům a podporovatelům střediska, 
protože i �  vynaložili své prostředky a síly ve prospěch druhých. Za to jim ze srdce děkuji.

Děkuji také Pánu za stálou ochranu a náklonnost pracovníkům rýmařovského střediska Diakonie ČCE a záro-
veň prosím, nechť jim dopřeje dostatek sil a hojnost požehnání v dalším roce, aby nadále mohli svou prací 
činit šťastnými své bližní i sami sebe.

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, pečova-
telskou, 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 smysluplnějším; v mezích svých možnos�  
odbouráváme jejich periferní lokaci a stavíme je do svého středu, do středu společenství. Pečujeme také o 
dě�  předškolního věku.

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 současnos�  poskytujeme 6 typů registrovaných služeb:

• pečovatelskou službu,

• osobní asistenci,

• týdenní stacionář,

• domov pro seniory,

• domov pro seniory se zvláštním režimem,

• sociálně terapeu� ckou dílnu.

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

Kromě těchto služeb také provozujeme dětskou skupinu Sovička, tři domy s pečovatelskou službou a (nejen) 
uživatelům dále nabízíme: kavárničku pro seniory, suchou pedikúru, masáže, ergoterapii a zhotovení průka-
zových fotografi í.



Pečovatelská služba
Je terénní sociální služba, kterou v rýmařovském regionu a v regionu Břidličná zajišťuje seniorům a osobám se 
zdravotním pos� žením celkem 17 odborně způsobilých pracovníků přímé péče. Tato služba je poskytována v 
přirozeném sociálním prostředí, většinou doma. Vedoucí pečovatelské služby je Bc. Marcela Maňurová.

V roce 2019 jsme tuto službu poskytovali celkem 248 uživatelům v rýmařovském regionu a Břidličné.

Úkony, které služba poskytovala nejčastěji v roce 2019 jsou:

• dovoz obědů – u 138 uživatelů,

• úklid domácnosti – u 33 uživatelů,

• zajištění léků – u 46 uživatelů,

• pomoc při úkonech osobní hygieny – u 39 uživatelů,

• zajištění nákupu – u 42 uživatelů,

• praní a žehlení prádla a jejich drobné úpravy – u 9 uživatelů,

• pomoc při sebeobslužných činnostech, nácvik soběstačnos� , ver� kalizace – u 13 uživatelů,

• pomoc při podávání jídla – u 14 uživatelů,

• dohled nad užíváním léků – u 4 uživatelů,

• méně časté, ale přesto důležité poskytované služby jsou: doprovod k lékaři, pomoc při oblékání, po-
moc při prostorové orientaci, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, zajištění kontaktu s ostatními 
ins� tucemi…

V současné době zajišťuje naše středisko tuto 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 ob-
jekty spravuje město Rýmařov a naše středisko v nich zajišťuje služby na základě smluv o pečovatelské službě, 
které jsou uzavřené s konkrétními obyvateli, kteří tuto službu potřebují.

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

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



Ošetřovatelská služba
Byla poskytována v rýmařovském, bruntálském, vrbenském a moravsko-berounském regionu. V roce 2019 
jsme poskytli péči u 675 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. Ve-
doucí 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, pre-
vence a ošetření proleženin, podání teku� n a stravy, zábaly, obklady, sledování vitálních funkcí, hod-
nocení aktuálního zdravotního stavu.

Ošetřovatelská služba je hrazena zdravotními pojišťovnami pacientů.



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

V roce 2019 jsme tuto službu poskytovali 13 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 uspo-
kojování individuálních potřeb uživatele, a zajišťuje bezpečné služby s přístupem orientovaným zejména na 
člověka. Zařízení zajišťuje své služby prostřednictvím odborného a kvalifi kovaného personálu. Činnost domo-
va 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 každý si 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 kon-
traindikace 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 péči nebo zdravotní sestra. 
V rámci fakulta� vních činnos�  mohou uživatelé domova dle svého rozhodnu�  využívat služeb kadeřnice či 
pedikérky, nákupů, dopravu na výlety, kopírování písemnos� , provádění masáží apod. poskytované nejen 
zaměstnanci střediska, ale i kteroukoliv jinou službou.

Domov nabízí uživatelům služeb různé ak� vity a kulturní činnos� , které mohou využít ve svém volném čase. 
Uživatelé se ak� vit či jakýchkoli jiných společenských akcí účastní vždy dle svého zájmu, nálady a aktuálního 
zdravotního stavu. V domově se konají pravidelné měsíční ak� vity: 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 další činnos� , které pravidelně využívají. Oslavencům z řad 
uživatelů služeb je gratulováno vždy v den jejich narozenin a je jim také předán drobný dar. Společné oslavy 
narozenin se konají pouze podle přání samotných uživatelů služeb a jejich rodin.

Každé pondělí se na v kapli domova konají 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 mě-
síčně) dojíždí do domova pastorační pracovnice ze spolupracujícího farního sboru ČCE v Olomouci, Ing. Noe-
mi Batlová. Uživatelům služeb nabízí individuální návštěvy a popřípadě společné setkání v kapli.

I v roce 2019 měli uživatelé služeb možnost navštěvovat kavárničky, které se konaly přímo v domově a byly 



pořádány obcí Dolní Moravice s PhDr. Jitkou Vaculovou. Jako každoročně nás i naše uživatele služeb obec 
Dolní Moravice prostřednictvím letáčků s předs� hem informovala o akcích, které v obci probíhaly. Uživatelé 
služeb tak měli možnost podílet se ak� vně na dění v obci.

V našem zařízení prováděla dle zájmů uživatelů služeb Mgr. Lenka Osladilová po celý rok (zpravidla 1x mě-
síčně) synergicko-refl exní terapii. Tato terapie byla využívána ponejvíce ve službě Domova se zvláštním reži-
mem. Klasické masáže prováděli v našem zařízení vždy 1x týdně mimo dobu prázdnin studen�  oboru masér 
Gymnázia a Střední odborné školy, Rýmařov, pod vedením svých učitelek. Podle zájmů prováděli masáže i na 
pokojích uživatelů služeb.

V měsíci lednu se konaly individuální ak� vity uživatelů služeb, v únoru proběhl turnaj v Bingu, v březnu jsme 
oslavili MDŽ předáním ky� c uživatelkám služeb domova. V měsíci dubnu jsme společně vyzdobili prostory 
domova na velikonoční svátky, uživatelé služeb s dobrovolnicemi paní Evou Cábovou a Janou Grobárovou 
vyráběli velikonoční ozdoby, kterými si vyzdobili své pokoje. Ing. Noemi Batlová zajis� la povelikonoční se-
tkání a také se konal první společný výlet, naši uživatelé navš� vili kavárnu Buřinka v Rýmařově (zajis� ly paní 
Niekischová a paní Šubíková). V květnu se konala Besídka ke Dni matek, kterou si pro nás připravili žáci MŠ a 
ZŠ v Dolní Moravici. Uživatelé služeb spolu s dobrovolnicemi vyráběli malé dárky pro dě�  ke Dni dě� . Již tra-
dičně jsme se chystali v červnu společně s uživateli služeb za účas�  všech pracovnic Domova grilovat klobásy, 
avšak panovaly tropické teploty a z tohoto důvodu namísto grilování proběhl v pergole domova Turnaj ve 
společenských hrách. Nakonec se všichni osvěžili nanuky. Léto patřilo odpočinku, uživatelé většinu času trávili 
pobytem venku (hojně byla hojně využívána pergola) a byly jim nabízeny pouze pravidelné nebo individuální 
ak� vity. V měsíci září jeli uživatelé společně na výlet do kavárny Buřinka. Říjen byl zasvěcen dnům otevřených 
dveří v rámci Týdne sociálních služeb a proběhlo společné dlabání dýní, které jsme následně použili jako de-
korace pro výzdobu na svátek Halloween. Listopad byl věnován památce zesnulých, a jelikož nám počasí ještě 
přálo, konal se poslední společný výlet do restaurace Rybářská bašta v Rudol� cích.

Nejnáročnějším měsícem z celého roku, co se týče různých ak� vit a společenských akcí, byl jako obvykle pro-
sinec. V tomto měsíci nás navš� vily dě�  a žáci MŠ a ZŠ Dolní Moravice, taktéž žáci ZŠ Břidličná a ZŠ Rýmařov. 
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 
s 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 cuk-
roví, uživatelům služeb byly předány také vánoční dárky ve formě vánočních keramických ozdob s přáním do 
nového roku.

Uživatelům služeb jsme během roku nabízeli účast i na projektech jiných organizací, do kterých se mohli ak� v-
ně zapojit – například již tradiční Polabská stuha a další. Uživatelé služeb byli také během roku zváni na různé 
akce, které pořádala obec Dolní Moravice – Ples ZŠ, MŠ a obce, Otevírání studánky, Pálení čarodějnic a stavění 
májky, Dny obce, Vánoční Jarmark ad. Opětovně jsme uživatelům služeb nabízeli různé ak� vity a činnosti jako 
například kroužek základů práce na PC, avšak ze strany uživatelů o tato rozšíření nebyl zájem.

Během celého roku jsme se věnovali projektu Podpora ak� vit na posílení mezigeneračních vztahů, jenž byl 
podporován Moravskoslezským krajem. Dále proběhlo v rámci Programu na podporu zdravého stárnu�  v Mo-
ravskoslezském kraji několik mezigeneračních setkání. V měsíci květnu ke Dni matek, kterého se účastnili žáci 
MŠ a ZŠ v Dolní Moravici. V měsíci červnu Den dě�  se seniory, kdy si žáci MŠ a ZŠ v Dolní Moravici připravili 
pro naše uživatele krátké vystoupení, dále výtvarná dílna a společné hraní her; na konec setkání si všichni 
společně zazpívali. Také se konalo Předprázdninové dopoledne plné her, kdy naše uživatele navš� vili žáci 
ZŠ v Rýmařově. V několika skupinkách hráli společenské hry dle výběru uživatelů, na závěr si společně po-
povídali. V listopadu se konalo setkání u příležitos�  Mezinárodního dne laskavos� , které pro nás připravili 
učitelé a žáci MŠ a ZŠ v Rudné pod Pradědem. Po krátkém programu se dě�  věnovaly společným ak� vitám s 
uživateli. V měsíci prosinci si poslední setkání v rámci tohoto projektu připravili žáci MŠ a ZŠ v Dolní Moravici, 
společně s uživateli vyráběli vánoční dekorace a na závěr setkání si zazpívali vánoční koledy. V témže měsíci 
začala probíhat pod vedením Bc. Petry Fúzikové v domově se zvláštním režimem Terapie smíchem, na kterou 
uživatelé této služby velmi pozi� vně reagovali.



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 ambulantní formou 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 so-
ciálním 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 
možnost věnovat se jemu přijatelným smysluplným činnostem a v neposlední řadě také usiluje o rozvoj a 
udržení získaných dovednos� , schopnos�  či znalos� .

Sociálně terapeu� cké dílna Buřinka nabízí pravidelnou podporu a zdokonalování pracovních návyků a do-
vednos�  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, dílnu 
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, pohybová terapie, či různá relaxační cvičení. Nesmíme opo-
menout ani nácvik sebeobslužných činnos�  v oblas�  péče o vlastní osobu, péče o domácnost, přípravy nápo-
jů aj., kterými se dílna snaží o rozvoj a udržení získaných dovednos� . Uživatelům služeb je také napomáháno 
v zapojení se do běžného života pomocí nácviků komunikací, trivia, využívání moderních technologií (základy 
práce na PC, mobilu ad.), nácviků různých sociálních dovednos�  či pomocí konzultací práv aj. Pracovníci za-
jišťují 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 uživa-
telům naší služby vytvořit fi k� vní zaměstnání, do něhož 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 2019 navštěvovalo celkem 25 uživatelů z Rýmařova a okolí. Maximální návštěvnost dle individu-
ální docházky je 25 uživatelů na den. Službu sociálně terapeu� cké dílny zajišťuje celkem devět pracovníků v 
přímé práci, z nichž jsou dva pracovníci zaměstnáni na dohody o provedení práce a provedení činnos� . V prů-
běhu roku nás opus� la kvůli mateřské dovolené sociální pracovnice a na její místo byl v září v roce 2019 přijat 
nový sociální pracovník. Mezi další členy pracovního týmu, kteří se podílejí na práci v „Buřince“, patří vedoucí 
služby Lucie Tvrdcová a nesmíme opomenou ani pracovnici Nelu Habanovou, jež dle potřeby vypomáhá s 
administra� vní činnos� .

V roce 2019 se uživatelé služeb a pracovníci účastnili různých nepravidelných ak� vit a podíleli se na spole-
čenských akcích pořádaných městem Rýmařov či dalšími ins� tucemi a organizacemi. V lednu uživatelé jako 
každým rokem účinkovali na již 16. společenském plese střediska. V červnu se pracovníci dílny v rámci pre-
zentace střediska a činnos�  služby sociálně terapeu� cké dílny účastnili prodeje výrobků na Otevírání zámecké 
sezony Janovického zámku. Během příprav na tuto akci si uživatelé služeb nacvičili vystoupení, které na ní 
poté s úspěchem předvedli. Ve stejném měsíci se také ve městě Rýmařově konala velká kulturní akce, a to 
Dny města Rýmařova. Uživatelé si za podpory pracovníků nacvičili taneční choreografi i, se kterou pak v prů-
běhu oslav vystoupili. Své služby zde prezentovalo celé středisko, jehož pracovníci zajišťovali návštěvníkům i 
účinkujícím celodenní prodej občerstvení.

V červenci se v rámci prezentace střediska a služby její pracovníci účastnili slavnostního otevření nové histo-
rické expozice v Hedvě Rýmařov, kde propagovali Kavárnu – občerstvení Buřinka. Letní měsíce pak sloužily jak 
uživatelům služeb, tak pracovníkům zejména k odpočinku a naby�  sil. Kromě pravidelných ak� vit a činnos�  



dílny se v jejich průběhu klien�  ve velké míře věnovali pohybové terapii, kdy v přírodě hráli pétanque, navště-
vovali různá sportovní hřiště a trénovali nejen pohyb a orientaci ve městě, ale také nácvik různých sociálních 
dovednos� , jako jsou například nákupy.

Během měsíce září a října byl omezen provoz dílny na ulici Okružní. Pracovníci a uživatelé služeb tedy po dobu 
těchto dvou měsíců působili pouze na pracoviš� ch Lidická a Sokolovská. Všichni zúčastnění toto omezení 
zvládli bez větších ob� ží, za což jim patří velké díky. Listopad byl věnován přípravám stánkového prodeje na 
náměs�  v Rýmařově, který se uskutečnil v adventním čase. V rámci zahájení Rýmařovského adventu opě-
tovně vystoupili klien�  a pracovníci se společně nacvičenou taneční choreografi í, po celý adventní čas byl 
ve stáncích prodáván alkoholický i nealkoholický punč, langoše dle receptury naší paní ředitelky, klobásky a 
hamburgery. Již tře� m rokem jsme také uspořádali velkou Mikulášskou akci přímo na náměs�  u vánočního 
stromu, které se účastnila široká veřejnost. Letos nově navš� vil mikulášský tým některé klienty přímo v jejich 
domácnostech.

Všechny zmíněné akce přispěly k prezentaci a propagaci střediska, přinesly fi nanční užitek a napomohly také 
zvýšení prodeje výrobků STD. Pracovníci se během roku účastnili interního vzdělávání – stáže či kurzu. Ko-
nec roku s sebou přinesl také zpracování nových koncepcí pro práci v dílnách a myšlenky a nápady, jak dále 
rozvíjet služby a činnos�  sociálně terapeu� cké dílny. I v roce 2020 bude pracovní tým pokračovat v interním 
vzdělávání, pracovníci se i dále budou věnovat aktualizace standardů, metodik a pracovních postupů. Rokem 
2019 také skončil individuální projekt v rámci podpory služeb prevence Moravskoslezského kraje, z nějž byla 
činnost sociálně terapeu� cké dílny fi nancována. V říjnu tohoto roku byla proto podána nová žádost o podpo-
ru služeb sociální prevence, která byla vyhlášena krajem.

Pracovní tým se shodl, že rok 2019 naplnil veškerá očekávání, a zhodno� l jej jako úspěšný, ať už šlo o samot-
nou práci s uživateli služeb, či účast na různých akcích, vzdělávání apod.

V loňském roce jsme udrželi i nadále úzké kontakty se Společnos�  pro podporu lidí s mentálním pos� žením 
v ČR, pobočným spolkem Rýmařov, a doufáme, že tomu tak bude i v roce následujícím. Za bezproblémovou 
spolupráci jim � mto děkujeme. Skvěle funguje také součinnost se zaměstnanci SVČ, ať už jde o samotnou 
paní ředitelku či provozní a technické zaměstnance, kteří jednak zajišťují případné opravy v budově na ulici 
Okružní, jednak se vždy podílejí svou asistencí (zpravidla technickou podporou) na akcích pořádaných naším 
střediskem.



Dětská skupina 
Dětská skupina Sovička zahájila svou činnos�  1. 9. 2019, je tedy nejmladší službou Diakonie ČCE – střediska 
v Rýmařově. Vznikla zejména z důvodu nedostatku míst pro dě�  ve věku dvou až tří let v rýmařovských ma-
teřských školách, a funkčně tak doplnila ins� tucionální zařízení pro dě�  předškolního věku.

Dětská skupina je služba zaměřující se na péči o dítě v předškolním věku, jejíž obecný princip spočívá v podpo-
ře rodičů dě� , které ji využívají. Cílem poskytování služby je vytvoření vhodných podmínek pro zaměstnanost 
obou rodičů a podpora ve sladění jejich profesního i rodinného života, čímž lze přispět k ekonomické stabilitě 
celé rodiny i regionu. Tento princip se nám daří naplňovat.

Posláním dětské skupiny Sovička je tedy sladění pracovního a rodinného života rodičů, včetně pomoci při 
jejich dřívějším návratu do zaměstnání. Snažíme se co nejlépe připravit dě�  do budoucího života formou 
zábavně výchovného a vzdělávacího programu. Prioritou je nejen péče a výchova dítěte, ale také formování 
jeho osobnos�  s cílem mít soběstačné dítě schopné nést následky za svá rozhodnu�  a činy. Klademe důraz na 
individualitu a specifi ka našich malých „kolegů“.

I přesto, že obecně dětské skupiny umožňuji poskytovat péči dětem už od jednoho roku do šes�  let, zvolili 
jsme si v rámci možnos�  zákona cílovou skupinu dě�  od dvou do šes�  let věku (s výjimkou přije�  dítěte ve 
věku jeden a půl roku). Při stanovení cílové skupiny jsme vycházeli z faktu ukončení rodičovské dovolené po 
dvou letech jejího čerpání a skutečnos� , že v současné době roste potřeba rodičů (zejména matek) navrá� t 
se zpět do zaměstnání právě po uplynu�  doby dvou let rodičovské dovolené.

Kapacita dětské skupiny je 12 dě�  v daný okamžik. Ke konci roku 2019 jsme podporovali celkem 13 rodičů, 
dětskou skupinu navštěvovalo celkem 13 dě� .

Péče je zaměřena na výchovu, rozvoj schopnos� , kulturních a hygienických návyků, zaměřujeme se také na 
formování osobnos�  dítěte, jeho zdravý fyzický a psychický vývoj. Podporujeme rozvoj dětského myšlení a 
posilování soustředění, které je základem úspěšného poznávání a učení.

Mezi pravidelně ak� vity dě�  patří různé pohybové, výtvarné, hudební činnos� . Pracovnice vedou dě�  také 
k rozvoji rozumových a poznávacích schopnos� , k rozvoji citu ke svému okolí, učení se vnímání kulturních 
podnětů, poznávání přírody aj.

V září byla dětská skupina provozována v náhradních prostorách na ulici Okružní v denním centru Sluníčko, 
které nám bylo zapůjčeno Střediskem volného času Rýmařov. Tento měsíc (stejně jako i říjen) byl věnován 
zejména vzájemnému seznamování, upravovaní chodu a provozu služby. V měsíci září jsme také za podpory 
města Rýmařova podali žádost o grant na nákup látek a dalšího materiálu za účelem uši�  povlečení pro dě�  
a také na nákup dětských jídelních sad. V případě zůstatku jsme počítali s nákupem čás�  vybavení, např. hu-
debních nástrojů, výtvarných potřeb aj.

Již v měsíci říjnu jsme pro dě�  připravili Halloweenský den. V jeho rámci vznikla typická výzdoba, dě�  i pra-
covnice se převlékly do kostýmů, proběhlo malování na obličej a tradiční dlabání dýně. Ke konci měsíce došlo 
k ukončení rekonstrukce budovy na ulici Revoluční, která se stala ofi ciálním sídlem dětské skupiny, a my jsme 
se mohli po všech nelehkých peripe� ích konečně přestěhovat do nových prostor a být zde jako doma. Říjen 
nám také přinesl další grantovou příležitost – Diakonii ČCE jsme podali projektovou žádost, která je podpo-
rována ze zdrojů prostřednictvím nadace O� o per Mille. Její vyhodnocení pro nás dopadlo kladně, za což 
jsme velmi vděční a vážíme si toho. Žádost byla postoupena k dalšímu hodnocení v nadaci a my doufáme, že 
uspěje. Projekt je zaměřen na nákup veškerého vybavení pro dě�  ve formě hraček, knih, didak� ckých pomů-
cek, pomůcek pro rozvoj motoriky a pohybové gramotnos� , hracích prvků, jako je interiérová skluzavka ad. 
Neopomněli jsme také pracovníky – v případě získání fi nanční podpory jim bude zakoupeno různé vybavení 
a pomůcky pro práci.

V listopadu se dě�  a pracovníci seznamovali s novým prostředím. Začali jsme spolupracovat se sousedící 
mateřskou školou, a tak se naše dě�  společně s dětmi z MŠ zúčastnily pohádkového divadla a navš� vily před-



stavení se zvířátky. Bylo také plánované odpoledne rodičů s dětmi a pracovníky, jehož záměrem byla úprava 
zahrady (sázení kvě� n aj.), která je součás�  exteriérů dětské skupiny. Bohužel z důvodu nepříznivého počasí 
již k této akci nedošlo, je přesunuta do dalšího roku. Na základě výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 
došlo ke korekci žádos�  o fi nanční podporu provozu dětské skupiny pro rok 2019–2021, současně s � m byla 
za podpory města Rýmařova, prostřednictvím Místní akční skupiny o. p. s. Rýmařovsko, podána nová žádost 
pro rok 2021–2022.

Měsíc prosinec byl tradičně zasvěcen vánoční tema� ce. Dě�  se společně s dětmi MŠ zúčastnily Mikulášské 
nadílky, proběhlo také odpolední Vánoční posezení s rodiči, v jehož rámci jsme společně s dětmi zdobili per-
níčky a poslouchali vánoční koledy. Připraveno bylo i občerstvení, včetně vánočního punče pro rodiče. Pravi-
delně se konají oslavy narozenin dě� .

Naší společnou vizí pro další rok je zejména pečovat o dě� , rozvíjet jejich osobnos� , podporovat rodiče a 
pomáhat jim zharmonizovat profesní a rodinných život. Prioritní nevýchovnou ak� vitou pro rok 2020 je ma-
teriální dovybavení dětské skupinu. Nadále plánujeme spolupráci se sousedící mateřskou školou, chceme 
pořádat společné akce pro rodiče s dětmi a pracovníky – dle časových a fi nančních možnos� .



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 apliko-
vána 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.

Lymfatická masáž:
zjednodušeně řečeno jde o zdraví prospěšnou jemnou masáž lymfa� ckých cest, která napomáhá odtoku pře-
bytečné 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 po-
citů nepříjemného napě�  a k oživení mysli. 

Parafínové 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 udr-
žující její vlhkost, vláčnost a výživu. 

Půjčování kompenzačních pomůcek
Ve středisku je možno zapůjčit mechanické vozíky, polohovací postele, chodítka, WC židle apod.

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

Zhotovení průkazových fotografi í
Po telefonické domluvě je možnost zhotovení průkazových fotografi í na počkání.



Duchovní a pastorační péče

Partnerství FS ČCE v Olomouci se střediskem Diakonie pokračovalo již jedenáctým rokem. Pravidelně se ko-
naly bohoslužby v kapli Domova v Dolní Moravici – 2x měsíčně vždy ve čtvrtek s pastorační pracovnicí Noemi 
Batlovou a každotýdenní pondělní mše a přípravy na svátost smíření s římskokatolickým farářem Karlem 
Rechtenbergem. Návštěvy a rozhovory na pokojích uživatelů služeb byly častější, protože stále více lidí je 
odkázáno na lůžko. Před velikonočními i vánočními svátky se konaly bohoslužby s účas�  olomouckého sboru, 
které vedl jeho farář Jan Lukáš.

Setkávání na pokojích je uživateli přijímáno vděčně. Staří lidé očekávají zájem druhých a vždy je co s nimi sdí-
let. Moudří staří lidé rozumějí životu, chápou souvislos� . Hledí hlouběji, vidí vlastní podstatu. Každá návštěva 
je tak pro všechny i povzbuzením a nadějí pro dny příš� . 

Noemi Batlová



Napsali nám





Co se nám povedlo v roce 2019 

16. společenský ples
Dne 18. 1. 2019 proběhl velmi úspěšný 16. společenský ples Diakonie s výtěžkem 82 197,- Kč. Peníze byly 
využity na zkvalitnění činnos�  střediska.

Slavnostní otevření dětské skupiny Sovička 
V pondělí 4. listopadu středisko slavnostně otevřeno v rekonstruovaných prostorách na Revoluční ulici dět-
skou skupinu Sovička. Tato dětská skupina zajišťuje péči o dě�  ve věku od dvou let a pomáhá tak vrá� t se mat-
kám dě� , které nebyly z kapacitních důvodů přijaty do mateřské školy, do zaměstnání. Na provoz této dětské 
skupiny získalo středisko dotaci na dva roky prostřednictvím Místní akční skupiny Rýmařovsko z Operačního 
programu Zaměstnanost. V dětské skupině pracují kvalifi kované profesionální chůvy, v případě potřeby je k 
dispozici sociální pracovník či zdravotní sestry. Personál klade důraz na specifi ka a individualitu dítěte, harmo-
nogram dne je uzpůsoben potřebám dě�  daného věku.

Bez podpory některých subjektů města by se projekt nemohl uskutečnit, proto Diakonie ČCE – středisko v 
Rýmařově děkuje za pomoc a podporu zejména městu Rýmařovu, jeho zastupitelům, odboru regionálního 
rozvoje pod vedením Ing. Miroslava Sigmunda, MAS Rýmařovsko, o. p. s., SVČ Rýmařov za zapůjčení proza� m-
ních prostor a všem zaměstnancům Diakonie, kteří se podíleli na vzniku dětské skupiny.



Projekt „Dveře, které zajistí soukromí“
Od Moravskoslezského kraje (MSK) středisko obdrželo 287 500,-Kč z Programu na podporu zvýšení kvality 
sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019 na projekt „Dveře, které zajis�  soukro-
mí“. Díky tomuto projektu se v Domově odpočinku ve stáří upravilo pět třílůžkových pokojů pomocí sádrokar-
tonových příček, světlíků a posuvných prosklených dveří tak, aby z původně třílůžkového pokoje vznikl jeden 
dvoulůžkový a jeden jednolůžkový pokoj. Spokojenost obyvatel Domova odpočinku ve stáří s kvalitou bydlení 
a života se tak citelně zvýšila.

Projekt „Podpora aktivit na posílení mezigeneračních vztahů“
Od MSK dále středisko obdrželo z Programu na podporu zdravého stárnu�  v Moravskoslezském kraji na rok 
2019 částku 56 000,-Kč na projekt „Podpora ak� vit na posílení mezigeneračních vztahů“. Díky tomuto pro-
jektu byla pravidelně organizována setkání dě�  z mateřské školy v Dolní Moravici a ze ZŠ a MŠ v Rýmařově 
s obyvateli Domova odpočinku ve stáří, při kterých společně vyráběli různé dárkové předměty, anebo proží-
vali odpoledne plné her. Senioři díky těmto setkáním zůstávali ak� vní fyzicky i mentálně, nepřemýšleli tolik 
nad svými problémy a zažívali pocit mlados� .



Benefi ce „Průsečíky minulosti s přítomností“
Jako každý rok obdržela Diakonie ČCE – středisko v Rýmařově fi nanční dar od spolupracující-
ho farního sboru ČCE v Olomouci. Šlo celkem částku 41 000,- Kč (24 000,- Kč vybraných od členů sboru 
a 17 000,-Kč vybraných z benefi ce „Průsečíky minulos�  s přítomnos� “, pořádané FS ČCE Olomouc), která byla 
beze zbytku využita pro Domov odpočinku ve stáří – bylo zakoupeno zdvihací zařízení pro seniory užívajících 
tamní služby. Správní rada střediska děkuje touto cestou jménem svým, jménem zaměstnanců i jménem 
uživatelů služeb všem členům olomouckého sboru za jejich obětavost a štědrost, která přináší prospěch uži-
vatelům sociálních služeb zajišťovaných pracovníky našeho střediska.

Zakoupení generátoru elektrické energie do Domova odpočinku 
ve stáří
V únoru 2019 došlo v rýmařovském regionu v důsledku větrné smrš�  k výpadkům napájení elektrickým prou-
dem. V Dolní Moravici, kde středisko provozuje Domov odpočinku ve stáří, se podařilo obnovit zásobování 
elektrickou energií až po čtyřech dnech, během nichž nefungovala plynová kotelna (tedy vytápění celého 
objektu i zdroj teplé vody), kuchyně (s lednicemi a mrazicími boxy) a samozřejmě ani osvětlení. Správní rada 
střediska proto rozhodla o zakoupení elektrocentrály Honda EG 3600 v ceně 43 000,- Kč, která by v případě 
výpadku zásobování elektrickým proudem zajis� la napájení zařízení nezbytných pro činnost domova. Středis-
ko oslovilo města Rýmařov a Břidličná a obce Horní Město a Dolní Moravice, které mají v Domově odpočinku 
ve stáří umístěné své obyvatele, s prosbou o příspěvek na tuto elektrocentrálu. Rýmařov přispěl částkou 
10 230,-Kč, Břidličná 5 580,-Kč, Horní Město 2 790,-Kč, Dolní Moravice 15 810 a středisko se spolupodílelo 
částkou 8 590,-Kč. Elektrocentrála pak byla zakoupena v říjnu 2019.



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 2019 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 2019 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

Sociální pracovník:  Bc. Staněk Lubomír  Bc. Tvrdcová Lucie

     Matochová Zuzana, DiS. Bc. Schreiber Tomáš

Zdravotní sestry:  Bc. Maňurová Marcela  Zapletalová Kateřina  

     Peterková Vladimíra  Mgr. Drlíková Jana

     Kratochvílová Věra  Bc. Fúziková Petra

     Ku� lová Miroslava  Bc. Machalíčková Lucie

     Bršťáková Renáta

Zdr. asistentka, ošetřovatelka:  

     Petruňová Vladislava  Iveta Drlíková

Pečovatelé:   Borovičková Pavlína  Burešová Marcela

     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  Beyerová Alena

Podzemná  Vendula  Ondrášková Lucie

Ergoterapeu�  – stolaři:  Hanuš Miroslav   Červeňák Jiří

Profesionální chůvy:  Kulichová Zuzana   Banášová Jaroslava 

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, Nadace ČEZ, MUDr. Špicerová Věra, Mar� n 

Dobrovič, rodina Štěpaníkova.

Děkujeme i ostatním drobným dárcům. Rovněž srdečně děkujeme všem, 
kteří nás mají rádi a jakkoliv podporují naši činnost.



 

 
MIRÓ Audit Services s.r.o., Hvozdíková 103, Zdiby, Praha východ,  www.miroaudit.cz 
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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. 2019, výkazu zisku a 
ztráty, za rok končící 31. 12. 2019, 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. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 
končící 31. 12. 2019 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 24.4.2020 
 
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

 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 24.4.2020

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













1 
 

 

Příloha v účetní závěrce 

sestavená k 31. 12. 2019 

(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 
- Dětská skupina 

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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Příloha v účetní závěrce

sestavená k 31. 12. 2019

(v souladu s § 29 a 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.)
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IČO: 48806749
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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
- Dětská skupina

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
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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 2019. 
Rozvahovým dnem dle § 19 odst. 1 ZoÚ je 31. 12. 2019. 
Dle kategorie účetních jednotek dle § 1b zákona 563/1991 Sb. se jedná o malou účetní jednotku. 
 
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 2019:                     - 281 Kč 
             výsledek hospodaření vedlejší činnosti v roce 2019:                     261 Kč 
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Informace o zaměstnancích: 
 

- průměrný přepočtený stav všech pracovníků v roce 2018 byl 52,74 
- průměrný přepočtený stav všech pracovníků v roce 2019 byl 52,56 

 
- dle kategorií za rok 2018           vedoucí pracovníci     3,00 

                                        ostatní pracovníci     49,74 
- dle kategorií za rok 2019           vedoucí pracovníci     3,00 

                                        ostatní pracovníci     49,56 
 

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

Položka r. 2019 Tis. Kč Položka r. 2018 Tis. Kč 

mzdové náklady 19 384 mzdové náklady 16 745 

sociální a zdravotní 
pojištění 

6 263 sociální a zdravotní 
pojištění 

5 611 

ostatní osobní náklady 539 ostatní osobní 
náklady 

614 

součet 26 186 součet 22 970 

 

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 -20 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 1 043 tis. Kč a položky snižující základ 
daně ve výši 850 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 
86 tis. Kč, z této částky neuplatnila žádný odpočet, z předešlého roku zůstal nárok ve výši 35 
tis. Kč, z této částky uplatnila odpočet ve výši 8 tis. Kč. Dále účetní jednotka uplatnila slevu 
na dani dle §35 odst. 1 ZDP v celkové výši 31 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) 

Účetní jednotka neeviduje žádný dlouhodobý nehmotný majetek. 
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Účetní jednotka používá široký základ daně. Základ daně účetní jednotky byl zjištěn 
transformací účetního výsledku hospodaření (ve výši -20 tis. Kč) dle platných ustanovení 
zákona číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmů, dále jen ZDP. Účetní jednotka provedla úpravu 
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Účetní jednotka neeviduje žádný dlouhodobý nehmotný majetek.
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2. Dlouhodobý hmotný majetek (tis. Kč) 

 
Majetek 021 022 028 031 042 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 - - 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 

 
Majetek 021 022 028 031 042+052 součet 

       

Počáteční stav k 01.01.2019 18 516 4 415 157 14  23 102 

Přírůstek 40 281 0 0 644 965 
Úbytek 0 0 0 0 346 346 
Konečný zůstatek k 31.12.2019 18 556 4 696 157 14 298 23 721 

 
Oprávky 081 082 088 -  součet 

Počáteční stav k 01.01.2019 4 856 3 324 157 0  8 336 

Přírůstek 373 338    711 

Úbytek       

Konečný zůstatek k 31.12.2019 5 229 3 662 157   9 048 

Zůstatková cena 13 328       1 034 0 14  14 376 

Odpisy hmotného majetku 373 338    711 
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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 nemovitosti 632 
        odstavná plocha, sjezd 211 
celkem 18 556 
DHM nad 40 tis. Kč  
účet 022 4 696 
DDHM 3 – 40 tis. Kč  
účet 028 (do r. 2002)                                                                   157  
Úhrnem 01x + 02x 23 409 
  
Pozemky – účet 031 vlastněné 14 
Majetek v účetní evidenci celkem  23 423 
podrozvahová evidence  
         vlastní 3 970 
         vypůjčený 46 
         automobily 0 
celkem 4 016 
Drobný nehmotný majetek 1 – 60 tis. Kč  
podrozvahová evidence 58 
podrozvahová evidence celkem 4 074 
  
Dlouhodobý majetek celkem 27 497 
  
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 
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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 434 tis. Kč. Pohledávky jsou za 
uživateli služeb účetní jednotky (pečovatelská služba, atd.) 
 
Dále je účtována pohledávka dotace z Úřadu práce ve výši 60 tis. Kč, pohledávky 
z obchodních vztahů ve výši 18 tis. Kč, pohledávky za zdravotními pojišťovnami 
(poskytování zdravotnických služeb klientům) ve výši 992 tis. Kč. 
Dále účetní jednotka eviduje pohledávky za zaměstnanci ve výši 16 tis. Kč, daňové a jiné 
pohledávky ve výši 0 tis. Kč a dohadné účty aktivní ve výši 168 tis. Kč.  
 
Účetní jednotka neeviduje těžko vymahatelné pohledávky, ke kterým by bylo nutno vytvořit 
opravné položky. 
 
 

5. Časové rozlišení 
 

5.1 Náklady příštích období 
 
Na účtu nákladů příštích období je rozlišeno předplatné periodik na rok 2020, nájem 
bezpečnostní schránky na rok 2020 a pojištění odpovědnosti na rok 2020. Celková výše 
nákladů příštích období činí 24 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 6 tis. Kč. 
 
 

6. Závazky 
 
Veškeré závazky jsou oceněny jmenovitou hodnotou, v české měně. Závazky z obchodních 
vztahů ve výši 401 tis. Kč byly uhrazeny do 31. 01. 2020. 
 
Ostatní závazky tvoří srážky z titulu exekucí u zaměstnanců, přeplatky klientů za poskytnuté 
služby, krátkodobé úvěry, dohadné účty pasívní. 
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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 434 tis. Kč. Pohledávky jsou za 
uživateli služeb účetní jednotky (pečovatelská služba, atd.)

Dále je účtována pohledávka dotace z Úřadu práce ve výši 60 tis. Kč, pohledávky 
z obchodních vztahů ve výši 18 tis. Kč, pohledávky za zdravotními pojišťovnami 
(poskytování zdravotnických služeb klientům) ve výši 992 tis. Kč.
Dále účetní jednotka eviduje pohledávky za zaměstnanci ve výši 16 tis. Kč, daňové a jiné 
pohledávky ve výši 0 tis. Kč a dohadné účty aktivní ve výši 168 tis. Kč.

Účetní jednotka neeviduje těžko vymahatelné pohledávky, ke kterým by bylo nutno vytvořit 
opravné položky.

5. Časové rozlišení

5.1 Náklady příštích období

Na účtu nákladů příštích období je rozlišeno předplatné periodik na rok 2020, nájem 
bezpečnostní schránky na rok 2020 a pojištění odpovědnosti na rok 2020. Celková výše 
nákladů příštích období činí 24 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 6 tis. Kč.

6. Závazky

Veškeré závazky jsou oceněny jmenovitou hodnotou, v české měně. Závazky z obchodních
vztahů ve výši 401 tis. Kč byly uhrazeny do 31. 01. 2020.

Ostatní závazky tvoří srážky z titulu exekucí u zaměstnanců, přeplatky klientů za poskytnuté 
služby, krátkodobé úvěry, dohadné účty pasívní.
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6.1 Krátkodobé úvěry (ostatní závazky) 
 
Úvěry na pořízení automobilů splatné v roce 2019 

automobil tis. Kč 

Škoda Fabia (80018)  62 

Škoda Fabia (80014)                                   71 

VW Caddy (80015) 114 

Součet 247 

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

VZP 106 9.1.2020 

ČPZP 36 9.1.2020 

OZP 14 9.1.2020 

ZP MV ČR 35 9.1.2020 

VOZP 12 9.1.2020 

OSSZ 467 9.1.2020 

Součet 670  
 

Veškeré závazky roku 2019 byly uhrazeny do 31. 01. 2020. Účetní jednotka neeviduje 
závazky po splatnosti vůči OSSZ, zdravotním pojišťovnám a finančnímu úřadu. 

6.3 Provozní dotace v tis. Kč 

Účetní jednotka v roce 2019 obdržela níže uvedené dotace: 
 

poskytovatel dotace Poskytnuto (účet 69x) vyčerpáno 

MPSV 12 413 12 413 

Úřad práce 459 459 

Město Rýmařov 1 210 1 210 

Město Břidličná 318 318 

Obec Horní Město 63 63 

Obec Tvrdkov 35 35 

Obec Dolní Moravice 30 30 

Obec Stará Ves 12 12 

Obec Rýzoviště 10 10 

Součet 14 550 14 550 

Účetní jednotka k 31. 12. 2019 eviduje pohledávku za Úřadem práce na doplatek dotace ve 
výši 60 tis. Kč. 
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Škoda Fabia (80018) 62

Škoda Fabia (80014)                                   71

VW Caddy (80015) 114

Součet 247

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

VZP 106 9.1.2020

ČPZP 36 9.1.2020

OZP 14 9.1.2020

ZP MV ČR 35 9.1.2020

VOZP 12 9.1.2020

OSSZ 467 9.1.2020

Součet 670

Veškeré závazky roku 2019 byly uhrazeny do 31. 01. 2020. Účetní jednotka neeviduje 
závazky po splatnosti vůči OSSZ, zdravotním pojišťovnám a finančnímu úřadu.

6.3 Provozní dotace v tis. Kč

Účetní jednotka v roce 2019 obdržela níže uvedené dotace:

poskytovatel dotace Poskytnuto (účet 69x) vyčerpáno

MPSV 12 413 12 413

Úřad práce 459 459
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6.4 Investiční dotace v tis. Kč 

Účetní jednotka v roce 2019 obdržela níže uvedené dotace: 
 

poskytovatel dotace Poskytnuto  vyčerpáno 

Moravskoslezský kraj 598 0 

   

Součet 598 0 

 

7. Vlastní zdroje (tis. Kč) 

 
položka účet 01. 01.2019 úbytek přírůstek 31.12.2019 

Vlastní jmění 901 16 922 346 633 17 209 

Vlastní jmění 902     

Sociální fond 911 5   5 

Peněžní fond - dary 912 304  304   

Fond reprodukce majetku 915     

Fond rezerv 916 1 139   1 139 

Mezisoučet X 18 370 650 633 18 353 

Výsledek hospodaření    -20 -20 

Výsledek hospodaření ve 
schvalovacím řízení 

X 0  0 0 

Nerozdělený zisk,ztráta X  0 0     

Celkem X 18 370 650 613  18 333 

 

8. Dlouhodobé úvěry 

Jedná se o úvěry na pořízení automobilů splatné po roce 2020: 
 

automobil tis. Kč 

VW Caddy (80015) 40 

Fabia (80018) 146 

  

Součet 185 
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Fond rezerv 916 1 139 1 139

Mezisoučet X 18 370 650 633 18 353

Výsledek hospodaření -20 -20

Výsledek hospodaření ve 
schvalovacím řízení
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9. Ostatní údaje 

Účetní jednotka neposkytla za zdaňovací období žádné úvěry, pouze úročenou zápůjčku, která 
je vrácena k 31.12.2019. 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 117 tis. Kč (peněžní i nepeněžní). 

Nejvýznamnější dárci v roce 2019 byli, FC ČCE Olomouc, Perfect Distribution a.s., 
Římskokatolická farnost a další dárci. 

 
dárce dar v tis. Kč 

FS ČCE Šumperk 31 

RD Project&Partner 7 

Římskokatolická farnost 15 

Ostatní dárci (drobní dárci) 64 

  

  

dary celkem 117 

 

11. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období 

Výsledek hospodaření účetního období roku 2018 byl ve výši 0 tis. Kč  

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

 

12. Závazky neuvedené v účetnictví 

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

13. Informace o statutárním auditorovi 

Statutárním auditorem za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 byla společnost MIRÓ 
Audit Services s.r.o., Hvozdíkova 103, 250 66 Zdiby, DIČ:CZ24291447. Jiné než auditorské 
služby nebyly auditorskou společností poskytnuty. 
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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: 26. 3. 2020 

V období sestavení této účetní závěrky se v rámci České republiky i celosvětově zavádějí 
různá opatření v souvislosti s bojem proti šíření virové choroby COVID-19 způsobené 
koronavirem SARS-CoV-2. Tato opatření mohou mít přímý nebo nepřímý dopad i na budoucí 
hospodářskou situaci Společnosti a související ocenění majetku a závazků. Jelikož v současné 
době nelze odhadnout, jaká opatření a po jak dlouhou dobu budou v účinnosti, nelze 
konkrétní dopady v současnosti spolehlivě určit. Vedení Společnosti se nicméně na základě 
vyhodnocení všech aktuálně dostupných informací domnívá, že předpoklad nepřetržitého 
trvání Společnosti není ohrožen, a tudíž použití tohoto předpokladu pro sestavení účetní 
závěrky je i nadále vhodné, a v současnosti ani neexistuje významná nejistota týkající se 
tohoto předpokladu. Všechny aktuálně dostupné významné informace týkající se našeho 
posouzení možného dopadu výše uvedených opatření byly uvedeny v příloze v účetní závěrce. 
 
Účetní jednotka i v době pandemie vykonává své stěžejní činnosti-pečovatelskou a zdravotní 
činnost i chod Domova pro seniory v Dolní Moravici. V současnosti máme uzavřenou činnost 
sociálně terapeutické dílny, kavárny a dětské skupiny. Šest zaměstnanců zajišťuje ošetřování 
člena rodiny do věku 13 let a osm zaměstnanců je v pracovní neschopnosti. Ostatní 
zaměstnanci pracují na svých pracovních pozicích. 
 
Vedení účetní jednotky zajistilo obdržení finančních prostředků z dotací MPSV, města 
Rýmařova, Břidličné, obcí Stará Ves, Horní Město a Tvrdkov. Úhrady zdravotních pojišťoven 
i klientů pečovatelské služby a Domova pro seniory v Dolní Moravici probíhá beze změn. 

Účetní jednotka je i nadále schopna realizovat svá aktiva a dostát svým závazkům. 

 

 

 

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

 

 

 











KONTAKTNÍ ADRESA

Diakonie ČCE – středisko v Rýmařově
tř. Hrdinů 48
795 01 Rýmařov

tel.:  +420 554 211 294
email:  rymarov@diakonie.cz
http://www.diakonierymarov.cz
č. ú.: Shift kód „GIBA CZ PX“ 0000000-1844564329/0800 
č. ú.: 1844564329/0800


