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Úvodní slovo 
 

COVID – rok druhý 

Koronavirus, pandemie, COVID-19 – nejčastěji používaná slova minulého roku. A dále? 

Vládní opatření, omezení, uzavření, zrušení. Dovolím si konstatovat, že tato slova 

nevyvolávají právě příjemné pocity. Naopak budí úzkost, nejistotu a obavy. Na konci roku 

2020 jsme věřili, že všechno špatné máme za sebou a doufali v návrat k běžnému životu. 

Netušili jsme, že může být ještě hůř. 

Nové a nové vlny virové nákazy si vyžádaly nespočet protipandemických opatření, která se, 

stejně jako všech lidí a organizací v republice, bolestně dotkla také Diakonie ČCE – 

střediska v Rýmařově. Předně bylo nutno zajistit očkování klientů i zaměstnanců. Některé 

služby musely zůstat dlouhé měsíce zavřeny, a tak se například nemohli scházet a pracovat 

klienti sociálně terapeutické dílny v Kavárně Buřinka ani senioři ve své pravidelné 

Kavárničce, naplno nesměla fungovat dětská skupina Sovička. Zákaz návštěv oddělil 

obyvatele Domova odpočinku ve stáří od rodin. Mnohdy bylo těžké zjistit, co se vůbec ještě 

smí. 

O to větší úcta a díky patří všem, kteří se nenechali svázat vlastními obavami, starostmi 

a nejistotou a dělali pro druhé doslova, co mohli: zaměstnancům, dobrovolníkům, členům 

Farního sboru ČCE v Olomouci, lidem ve správních i dozorčích orgánech a mnoha jiným. 

Jedni svědomitě pečovali o uživatele služeb, druzí vymýšleli možnosti a organizovali 

dostupné akce, které je mohly alespoň na chvíli vytrhnout z osamocenosti. Další darovali 

peníze, přimlouvali se v modlitbách, vyřizovali potřebné dokumenty či dotace. Každý z těchto 

lidí dobrého srdce přispěl svým dílem k tomu, že se přes množství obtíží podařilo středisku 

udržet v provozu všechny nabízené služby. Každému z nich také vyjadřuji svou upřímnou 

vděčnost. 

Čeština má mnoho rozmanitých slov. Těch nepříjemných, většinou nečeských, jsme si už 

myslím užili dost. V příštím roce by nám všem prospělo častěji slyšet a vyslovovat krásnější 

slova. A že jich máme v našem rodném jazyce na výběr. Za sebe navrhuji: radost, zdraví, 

láska, pokoj, rodina, Boží milosrdenství a požehnání. 

 

 Mgr. Zdeňka Sedláčková 

předsedkyně DRS 



 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Poslání 
 

Posláním našeho střediska je provázet a podporovat člověka znevýhodněného stářím, 

mentálním či tělesným postižením 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 jedinečnosti a lidské důstojnosti 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 terapeutické dílny), službu ošetřovatelskou (domácí péče) a službu dětské skupiny, 

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 aktivní, realizovat činnosti, které jejich život činí smysluplnějšími; v mezích svých 

možností odbouráváme jejich periferní lokaci a stavíme je do svého středu, do středu 

společenství. Pečujeme také o děti 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 současnosti poskytujeme 6 typů registrovaných služeb: 

 pečovatelskou službu, 

 osobní asistenci, 

 týdenní stacionář, 

 domov pro seniory, 

 domov pro seniory 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 dětskou skupinu Sovička, tři domy s pečovatelskou 
službou a (nejen) uživatelům dále nabízíme: kavárničku pro seniory, suchou pedikúru, 
masáže, ergoterapii a zhotovení průkazových fotografií. 

 

 
 



 

  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pečovatelská služba 
 

Je terénní sociální služba, kterou v rýmařovském regionu a v regionu Břidličná zajišťuje 

seniorům a osobám se zdravotním postižením celkem 15 odborně způsobilých pracovníků 

přímé péče. Tato služba je poskytována v přirozeném sociálním prostředí, většinou doma. 

Vedoucí pečovatelské služby je Bc. Marcela Maňurová. 

V roce 2021 jsme tuto službu poskytovali celkem 252 uživatelům ve výše uvedených 

enklávách. 

Úkony, které služba v roce 2021 poskytovala nejčastěji, jsou: 

 dovoz obědů – u 121 uživatelů, 

 úklid domácnosti – u 37 uživatelů, 

 zajištění léků – u 54 uživatelů, 

 pomoc při úkonech osobní hygieny – u 39 uživatelů, 

 zajištění nákupu – u 31 uživatelů, 

 praní a žehlení prádla a jejich drobné úpravy – u 13 uživatelů, 

 pomoc při sebeobslužných činnostech, nácvik soběstačnosti, vertikalizace – 
u 18 uživatelů, 

 pomoc při podávání jídla – u 12 uživatelů, 

 dohled nad užíváním léků – u 3 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 institucemi… 

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 objekty spravuje město Rýmařov a naše středisko v nich 

zajišťuje služby na základě smluv o pečovatelské službě, jež jsou uzavřené s konkrétními 

obyvateli, kteří tuto službu potřebují. 

Každý lichý týden (pokud dovoluje situace s COVID-19), 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 2021 jsme poskytli péči u: 

 454 pacientů v rýmařovském a vrbenské regionu, 

 328 pacientů v bruntálském a moravsko-berounském regionu. 

 

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 praktického lékaře nebo 

ošetřujícího lékaře v nemocnici. 

Domácí péče byla vykonávaná 8 kvalifikovanými, 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), 

 kontinuální podávání analgetik a jiných účinných léků pomocí lineární infuzní pumpy, 

 ošetřovatelská rehabilitace, 

 oxygenoterapie, 

 paliativní péče, 

 péče o infekční pacienty, 

 méně časté, ale přesto důležité poskytované úkony: odsávání hlenů, podávání léků, 
měření EKG, prevence a ošetření proleženin, podání tekutin a stravy, zábaly, obklady, 
sledování vitálních funkcí, hodnocení aktuálního zdravotního stavu. 

 

Ošetřovatelská služba je hrazena zdravotními pojišťovnami pacientů. 

 

 



 

  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 postižením. Poskytuje se v jejich domácím prostředí. Vedoucí osobní 

asistence je Bc. Marcela Maňurová. 

V roce 2021 jsme tuto službu poskytovali 9 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 a jeho wellbeing. Zařízení realizuje své 

služby prostřednictvím odborného a kvalifikovaného 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 minulých 

letech k dispozici místní praktičtí 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 

kontraindikace k přijetí. Rehabilitační péče probíhá mimo domov, většinou ve zdravotnických 

zařízeních. Nácvik chůze, kondiční cvičení apod. provádějí po domluvě s lékařem pracovníci 

v přímé péči nebo zdravotní sestra. V rámci fakultativních činností mohou uživatelé dle 

svého rozhodnutí využívat služeb kadeřnice či pedikérky, nákupů, dopravy na výlety, 

kopírování písemností, provádění masáží apod. poskytovaných nejen zaměstnanci 

střediska, ale i kteroukoliv jinou službou. 

Domov nabízí uživatelům služeb různé aktivity a kulturní činnosti, které mohou realizovat ve 

svém volném čase. Uživatelé služeb se aktivit či jakýchkoli jiných společenských akcí 

účastní vždy dle svého zájmu, nálady a aktuálního zdravotního stavu. V Domově se konají 

pravidelné měsíční aktivity, služba domova pro seniory je nabízí uživatelům služeb 1x týdně, 

služba domova se zvláštním režimem a týdenního stacionáře 2x týdně. V případě, že se 

aktivita v naplánovaný den z různých důvodů nekoná (například kvůli nepřítomnosti 

pracovnice), je nahrazena nebo opakována. V ostatní dny mají uživatelé služeb možnost 

účastnit se aktivit individuálních, jako je předčítání knih, doprovod na procházky, a dalších 

činností, které uživatelé pravidelně využívají. 

 

 



 

  

 
 

 

  
Oslavencům z řad uživatelů služeb je gratulováno vždy v den jejich narozenin a je jim předán 

také drobný dar. Společné oslavy narozenin se konají pouze podle přání samotných 

uživatelů služeb a jejich rodin. Bohužel tyto aktivity byly v loňském roce omezeny z důvodu 

pokračující pandemie COVID-19, kvůli které probíhala velmi omezeně i mezigenerační 

spolupráce s dětmi z MŠ a ZŠ z okolí. 

 

 

 

Pastorační péče byla v roce 2021 protiepidemickými opatřeními také omezena. Jak nám to 

však situace dovolila, byly římskokatolickým duchovním správcem Mgr. Karlem 

Rechtenbergem vysluhovány mše svaté. Kněz navštěvoval uživatele služeb také na 

pokojích, byla jim udílena Svátost nemocných podle jejich potřeb. 

Pastorační pracovnice z partnerského farního sboru ČCE V Olomouci Ing. Noemi Batlová 

dojížděla do domova, pokud to umožňovala aktuální epidemická situace. Uživatelům služeb 

nabízela individuální návštěvy a popřípadě společné setkání v kapli. S Ing. Noemi Batlovou 

byli uživatelé v kontaktu také prostřednictvím telefonátů nebo dopisů a měli možnost 

sledovat každou neděli bohoslužby prostřednictvím televizní obrazovky. 

Bohužel i v roce 2021 byly aktivity domova ovlivněny probíhající pandemií COVID-19. Přísná 

protiepidemická opatření platila téměř celý rok. Uživatelé služeb neměli možnost navštěvovat 

kavárničky, které se se dříve konaly přímo v domově a byly pořádány obcí Dolní Moravice ve 

spolupráci s PhDr. Jitkou Vaculovou. Nepodařilo se obnovit synergicko-reflexní terapii ani 

klasické masáže, jež prováděli studenti Gymnázia a Střední odborné školy, příspěvkové 

organizace, Rýmařov. Tato aktivita byla také z důvodu uzavření škol zrušena. Bohužel 

neprobíhala ani canisterapie, o jejíž obnovení však budeme usilovat. Nekonal se také žádný 

výlet, který býval spojen s návštěvou restaurace, neboť ty byly bohužel uzavřeny. Také 

individuální aktivity byly velmi omezeny a společné akce se nekonaly téměř vůbec – nebylo 

totiž v silách pracovníků přímé péče při nárůstu práce vyplývající z protiepidemických 

opatření tyto aktivity zajišťovat. 

V měsíci březnu jsme našim uživatelkám popřáli k MDŽ a předali jim malou kytičku. V dubnu 

jsme s uživateli zkrášlili společné prostory domova a také jednotlivé pokoje velikonoční 

výzdobou. Bohužel tyto svátky strávili naši uživatelé bez svých rodinných příslušníků. 

Naplánovaná ekumenická bohoslužba se nekonala, pašije tak uživatelé sledovali pouze 

prostřednictvím televizních obrazovek. 

 

 



 

  

 
 

 

  
Ani každoroční Besídka ke Dni matek se v květnu nekonala kvůli uzavření škol 

a protiepidemických vládních nařízení. Pracovnice alespoň předaly uživatelkám květiny 

a dárky od rodinných příslušníků. Již tradičně jsme v červnu společně s uživateli služeb za 

účasti všech pracovnic domova grilovali klobásy, všichni jsme si užili krásné počasí a pobyt 

venku. Po delší době jsme byli pospolu, společně si popovídali a pobavili se. 

Léto již tradičně patřilo odpočinku, vládní opatření byla částečně uvolněna, a tak uživatelé 

trávili většinu času pobytem venku a setkáváním se svými blízkými – zejména v pergole před 

budovou. Během roku se konalo velmi málo aktivit, a tak jsme ještě v září využili příjemné 

počasí a zopakovali společné posezení uživatelů a zaměstnanců s grilováním klobás, které 

je u všech zúčastněných velmi oblíbené. 

 

 

 

V druhé polovině roku začala naše spolupráce s nutričním týmem firmy Medilink s. r. o. Tato 

firma se zabývá komplexním řešením výživy a zlepšováním kvality života seniorů, od nutriční 

diagnostiky až po dodání plně hrazených nutričních doplňků přímo do zařízení. Nutriční 

doplňky zn. Fresubin jsou dodávány našim uživatelům ve formě nápojů, džusů anebo krémů. 

Na podzim proběhlo očkování uživatelů služeb a zaměstnanců posilující třetí dávkou vakcíny 

proti COVID-19. V říjnu se konaly volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR a stejně 

jako při jiných volbách bylo umožněno uživatelům služeb vhodit volební lístek do urny, kterou 

přinesli členové volební komise přímo do zařízení. Přemýšleli jsme, jak naše uživatele 

potěšit, a tak jsme 31. října společně oslavili Halloween. Protiepidemická opatření 

umožňovala i návštěvu dětí, které v maskách typických pro tento svátek předaly uživatelům 

služeb drobný sladký dárek. 

Nejnáročnějším měsícem z celého roku, co se týče různých aktivit a společenských akcí, 

býval vždy prosinec. I v roce 2021 nás navštívil Mikuláš s čertem a andělem, který naše 

uživatele potěšil a předal jim sladký dárek. Před vypuknutím pandemie se vždy konalo 

několik besídek, které si připravili žáci okolních škol. Přestože loni nemohli tito žáci naše 

uživatele navštívit, určitě na ně nezapomněli a prostřednictvím svých učitelek jim poslali 

vánoční přání a drobné dárky. Společně jsme vyzdobili snad každý kout budovy pro 

navození té správné předvánoční atmosféry. Jako každý rok proběhlo i společné pečení 

vánočního cukroví. Abychom uživatelům vánoční čas alespoň trochu zpříjemnili, zapojili se 

všichni zaměstnanci do projektu Ježíškova vnoučata. 

 

 

 



 

  

 
 

 

  
Přání uživatelů zjišťovali pracovníci přímé péče, po registraci byla dárci velmi rychle 

rezervována a postupně plněna. Bohužel společné předávání dárků se z důvodu nástupu 

další vlny onemocnění COVID-19 nekonalo, a tak jsme den před Štědrým večerem balíčky 

od Ježíškových vnoučat předali individuálně na pokojích spolu s přáním od všech pracovníků 

domova. 

Celý rok nás provázelo onemocnění COVID-19, s nímž byla spojena řada věcí, které jsme 

museli při naši činnosti změnit a přijmout. Šlo o omezování služeb, povinné testování či 

očkování; používání ochranných pomůcek ztěžovalo práci pracovníkům přímé péče, 

respirátory ztěžovaly komunikaci s uživateli služeb a v ochranných pláštích byl samotný 

pohyb náročnější. Máme však dobře nastaveny postupy práce, a tak pro nás bylo 

samozřejmostí chápat a podporovat uživatele i jejich rodinné příslušníky. Společnými silami 

jsme náročné situace spjaté s pandemií zvládli, ale moc si přejeme, abychom se do takové 

náročné doby již nemuseli vrátit. Kontakty uživatelů s rodinami zajišťovaly pracovnice přímé 

péče alespoň prostřednictvím telefonických a video hovorů, pro něž jsme získali tablety 

z projektu Dárek od srdce. Stejně tak jsme uživatelům předávali balíčky a různé vzkazy od 

rodinných příslušníků a známých. 

V roce 2021 se nám také podařilo zkvalitnit poskytované služby a zútulnit prostory našeho 

zařízení. Sponzorským darem jsme získali od spolupracujícího Farního sboru ČCE Olomouc 

plynový gril, který jistě několikrát využijeme při společném grilování v letních měsících. 

Revitalizací prošla zahrada před hlavním vchodem, jež zpříjemní posezení ve venkovní 

pergole. Kompletní rekonstrukcí a hlavně modernizací prošla plynová kotelna – díky této 

přestavbě bude využívání tepla v budově daleko efektivnější. 

Přestože byl rok 2021 pro uživatele i pro pracovníky velmi náročný, podařilo se nám díky 

profesionální práci všech pracovníků poskytovat kvalitní služby ke spokojenosti našich 

uživatelů služeb. 

 

 

 



 

  

 
 

 

 

  

Sociálně terapeutická dílna 
 

Během roku 2021 se jako každoročně uživatelé jejích služeb prostřednictvím simulovaného 

pracovního prostředí věnovali tréninku různých dovedností jak v oblasti pracovních návyků, 

tak sociálních zdatností, které vedou k sociálnímu začlenění a uplatnění na trhu práce. 

Pracovníci se zaměřili na posílení jejich soběstačnosti tak, aby klient sám či s minimální 

podporou dokázal soustředěně pracovat na zlepšování svých schopností, dodržoval 

domluvená pravidla, osvojil si kompetence samostatného rozhodování v oblasti plnění 

pracovních povinností, dokázal uplatit svá práva či si osvojil schopnost navazovat přirozené 

sociální vazby. Všechny tyto aktivity v budoucnu napomohou klientům plnohodnotně se 

uplatnit na chráněném či otevřeném trhu práce, a zlepší tak kvalitu jejich života. 

Uživatelé služeb měli možnosti osvojit si veškeré zmíněné návyky a schopnosti 

prostřednictvím různých dílen a činností, jež služba poskytuje. Byla jim nabízena možnost 

využívat dílny košíkářské, textilní, ručních prací, keramické či ruční dílny (stolařství), měli 

také možnost během roku rozvíjet sebeobslužné činnosti. Mezi další nabízené aktivity patřily 

různé terapie, jako je muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie, pohybová terapie aj., které 

mají napomoci uživatelům služeb umět rozlišovat pracovní a osobní život, naučit se 

odpočívat ad. 

Klientům bylo také napomáháno v zapojení se do běžného života pomocí sociálních nácviků, 

nácviků komunikace, vyřizování pracovních či osobních záležitostí (např. učení se 

vyhledávat zaměstnání, dojednat si práci, umět si zajistit stravu, ad.), orientace v prostředí, 

trivia, využívání moderních technologií (základy práce s PC, mobilem ad.) či s konzultací 

práv a dalších různých individuálních situací spojených s jejich životem. Uživatelé služeb 

taktéž mohli dle svého uvážení a rozhodnutí využít možnosti podílet se na činnosti Kavárny – 

občerstvení Buřinka. Měli možnost zapojit se nejen do pracovního procesu a posilovat tak 

pracovní návyky, komunikaci, ale i upevňovat si kontakt s přirozeným sociálním prostředím. 

Bohužel i činnost sociálně terapeutické dílny byla ovlivněna pandemií COVID-19, například 

pracoviště kavárny bylo od ledna až do konce dubna 2021 uzavřeno, klienti tedy docházeli 

pouze na pracoviště Okružní a Lidická. Zájem o službu ze strany klientů klesl, někteří z nich 

v tuto dobu na pracoviště docházeli nebo jej navštěvovali v nižší míře, než je tomu běžně. 

 

 

 



 

  

 
 

 

 

  

Koncem měsíce dubna jsme také začali s pracovním týmem, včetně ředitelky střediska, 

hledat možnost, jak znovu uvést do chodu pracoviště kavárny. Ve snaze obnovit její 

fungování jsme se rozhodli dát novou šanci rozvozům jídel. To pro nás znamenalo úpravu 

potřebných dokumentů a pracovních postupů, jež jsou spojeny s dodržováním hygienických 

norem, ale také zakoupení potřebného vybavení pro rozvoz. Zpočátku se vše jevilo jako 

optimální řešení, postupně však začala poptávka slábnout, pravděpodobně z důvodu 

znovuotevření restaurací, až nakonec vyhasla. Zákazníci však začali od června kavárnu opět 

navštěvovat osobně, takže nebylo nutno přistupovat k omezení služby. Pro klienty to 

znamenalo, že se již od května mohli vrátit na pracoviště kavárny a zároveň si také mohli 

vyzkoušet nové pracovní činnosti, jako je příprava pokrmů pro rozvoz a samotný rozvoz jídel. 

Pracoviště kavárny také od května začalo zajišťovat v pro nás překvapivém měřítku 

cateringové služby. Již dříve byla kavárna využívána pro oslavy a catering, nyní však zájem 

o tento segment znatelně stoupá. Od května až do konce listopadu se nám proto podařilo 

zajistit občerstvení pro mnoho akcí – narozeninových oslav přímo na pracovišti, velkých akcí, 

jako byly Dny Města, Cyklotour (v mezinárodním měřítku), taneční festival Habibi 2021, 

pochopitelně jsme připravovali i catering pro zákazníky s sebou. 

V měsíci červnu jsme se také v rámci zmírnění opatření vlády v souvislosti s Covid–19 mohli 

účastnit akce Otevírání zámecké sezóny Janovického zámku, kde klienti s pracovníky 

účinkovali v programu a také prodávali své výrobky. Do provozu jsme uvedli i novou dílnu 

gastro, v níž se klienti učí připravovat a vařit jídla. K tomuto účelu využíváme dílnu vaření při 

SVČ na ulici J. Sedláka, která nám je zapůjčována. 

V červenci jsme si společně s klienty udělali „odpočinkový“ den, na zahradě Diakonie jsme 

opékali a hráli sportovní hry. Ve stejném měsíci došlo díky Nadaci ČEZ Neziskovky k nákupu 

3D tiskárny a jejího příslušenství. Záhy se však ukázalo, že budeme potřebovat i jiné 

vybavení, než bylo původně uvedeno v rozpočtu, a tak jsme nadaci požádali o jeho změnu. 

Ta byla schválena a v září tak mohlo být dokoupeno další potřebné vybavení. Od té doby je 

tiskárna v plném provozu a vyrobila dárkové vánoční předměty. 3D dílnu vede prozatím 

jedna z pracovnic dílen, ostatní pracovníci se postupně zaučují, do práce s tiskárnou se již 

pomalu začínají zapojovat také klienti. 

Během letních měsíců jsme při textilní dílně začali opravovat oděvy pro veřejnost, 

v budoucnu v rámci konceptu této dílny plánujeme také šití nových produktů, jako jsou 

například nákupní tašky s logem Diakonie, potřeby pro nejmenší (mantinely do postýlek, 

šátky k určené k šátkování aj.). Nápadů je mnoho a my pevně věříme, že se nám je podaří 

všechny postupně zrealizovat. 

 

 

 



 

  

 
 

 

 

  

Pracovníci STD se v měsíci říjnu a počátkem listopadu účastnili stáže v Charitě Opava, STD 

Radost – hodnotili ji jako velmi přínosnou. Absolvovali také interní vzdělávání a vzdělávání 

ve formě online webinářů. Došlo též k aktualizaci některých standardů a metodik, stejně jako 

ke tvorbě metodik nových. V současné chvíli jsou zhotovovány nové pracovní postupy, tzv. 

tréninkové – vzdělávací bloky uživatelů služeb v souvislosti s nácviky takových pracovních 

a dalších dovedností, které povedou ke zvýšení šance jejich umístění na trhu práce. 

Konec roku byl jako vždy zasvěcen nákupům materiálů, konzultacím konceptů a případných 

inovací pro nadcházející rok, hodnocení práce a hodnocení vzdělávání pracovníků. Tradiční 

byly přípravy adventu – nejen adventního prodeje, ale také zajištění Mikulášské nadílky pro 

širokou veřejnost. Kvůli nepříznivé epidemické situaci a opatřením proti šíření onemocnění 

COVID-19 se však ani v roce 2021 adventní trhy včetně doprovodných akcí neuskutečnily. 

V roce 2021 probíhala úzká spolupráce se SPMP ČR, pobočným spolkem Rýmařov. 

Spolupracujeme také se zaměstnanci SVČ, ať už se jedná o samotnou paní ředitelku či 

o provozní a technické zaměstnance, kteří zajišťují nejen případné opravy na ulici Okružní, 

ale také se vždy podílejí zpravidla technickou podporou na akcích pořádaných naším 

střediskem. Děkujeme jim za to, stejně jako děkujeme všem dalším osobám a institucím, 

které s námi spolupracují či nás jakkoliv podporují, včetně opatrovníků a rodinných 

příslušníků „našich“ uživatelů služeb. 

 

 

 



 

  

 
 

 

 

  

Dětská skupina 
 

Dětská skupina se i v roce 2021 věnovala aktivitám spojeným s péčí o děti a jejich rozvojem. 

Služba tak plnila obecný princip těchto skupin, kdy pomáhala vytvořit vhodné podmínky pro 

zaměstnanost obou rodičů. Ti jejím prostřednictvím získali podporu v oblasti souladu 

profesního a rodinného života, a mohli tak přispívat k ekonomické stabilitě rodiny, která byla 

v souvislosti s pandemií COVID-19 velmi důležitá. 

Skupinu navštěvovalo v roce 2021 celkem 16 dětí. V průběhu roku došlo k jejich obměně – 

11 z nich totiž odešlo k měsíci září do MŠ. I přesto, že jsou cílovou skupinou děti ve věku od 

1,5 roku do 6 let, dětskou skupinu navštěvovaly děti v rozmezí věku od 2 do 3–4 let. V rámci 

služby se pracovníci zaměřovali na jejich rozvoj v oblasti biologické, psychologické, 

interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální. 

Děti během roku rozvíjely a posilovaly své dovednosti a schopnosti prostřednictvím zábavně 

vzdělávacích a výchovných aktivit a činnosti – například v oblasti sebeobsluhy (stolování, 

oblékání, hygiena ad.), trénovaly jemnou i hrubou motoriku a rozvíjely zrakovou i sluchovou 

paměť a vnímaní. Učily se navazovat nové vztahy se svými vrstevníky, dospělými, rozvíjely 

své komunikační dovednosti, myšlení, představivost, učily se společenským normám 

i estetickému vnímání a vztahu k přírodě. Nesmíme opomenou fakt, že nejraději si hrály, 

čímž se také učily mnohému na úrovni řešení konfliktů s vrstevníky, schopnosti ovládat své 

chování, akceptovat druhé a autoritu dospělého, posilovaly kooperaci svého chování. 

Věnovaly se i různým výtvarným činnostem, tvoření a ručním pracím. Rády také chodily na 

procházky, které však byly v loňském roce směřovány více do přírody a byly omezené, a to 

z preventivních důvodů spojených s pandemií COVID-19. Děti tak trávily spoustu času na 

přilehlé zahradě, a to jak v létě, tak i v zimě, kdy například stavěly sněhuláky, hrály 

koulovanou ad. 

 



 

  

 
 

 

 

  

Leden a únor patřily tradičnímu tématu zimy a s ní spojených činností. Jednalo se o běžné 

aktivity, jako jsou procházky do zimní přírody, zimní hrátky (stavění sněhuláka, koulovaná, 

bobování), děti se věnovaly také výtvarným a ručním činnostem spojeným s tímto tématem. 

V březnu na dětskou skupinu dolehla pandemie COVID-19, a byla proto na základě vládních 

opatření uzavřena. Poskytovat službu bylo možné rodičům, již spadali do výjimek daných 

vládním opatřením. Bohužel však i pro tyto rodiče zůstala nakonec dětská skupina uzavřena 

z důvodu personální absence, kdy všechny pracovnice pobývaly v pracovní neschopnosti 

a na OČR. 

Již v dubnu však bylo pro možno službu dětské skupiny otevřít pro děti, jejichž rodiče 

pracovali ve zdravotnictví a sociální sféře, posléze i pro děti rodičů, pedagogů ad. 

Pracovnice se v dubnu s dětmi vrátily k tématu Velikonoc, a to formou Velikonočních povídek 

a také prostřednictvím výtvarné činnosti – věnovaly se zobrazování jarní přírody, mláďat, 

zvyklostí ad. 

Měsíce květen a červen byly zasvěceny rodině. Počátkem května se pracovnice zaměřily na 

téma „Moje maminka“, koncem měsíce pak na téma „Můj tatínek“. V polovině května došlo 

na základě vládních opatření k otevření služby pro všechny rodiče, službu tedy navštěvovaly 

všechny děti bez výjimek. Červen byl věnován velkému tématu „Moje rodina“, děti také 

oslavily svůj mezinárodní den hrami, obdržely i drobné dárky a dobroty. 

Letní měsíce červenec a srpen děti prožívaly převážně na přilehlé zahradě. Pracovnice pro 

ně připravovaly nejen program volného hraní, ale také různé řízené aktivity. Jejich námětem 

bylo samozřejmě léto. V srpnu proběhlo společné odpoledne s rodiči, při této příležitosti jsme 

se také rozloučili s dětmi, jež odcházely v září do MŠ. Bylo plánováno společné opékání, to 

nám však špatné počasí nakonec neumožnilo, a tak byl zajištěn náhradní program ve 

vnitřních prostorách. Rodiče i děti se těšili z občerstvení, dětem, jež odcházely do MŠ, byly 

předány drobné dary, pamětní list a byl pro ně také připraven program spojený s odchodem 

do „velké“ školky. 

 



 

  

 
 

 

 

  

Během letních měsíců byla také u krajské hygienické stanice podána žádost o navýšení 

kapacity dětí v dětské skupině v jeden okamžik. Po ohledání prostor pracovníky KHS byla 

žádost schválena. Od září 2021 tedy dětskou skupinu začalo navštěvovat 15 dětí v jeden 

okamžik. S tím se však pojí i změna zákona týkající se hygienických norem a pravidel, 

včetně správného vybavení, osvětlení ad., kterému nyní bude muset DS Sovička vždy 

dostát. 

K 31. 8. 2021 byl také ukončen projekt ESF OPZ, jenž byl podáván a realizován 

prostřednictvím MAS Rýmařovsko, o. p. s. a jehož prostřednictvím jsme získali část finanční 

podpory na provozní náklady spojené se mzdami pracovnic a také na nákup případného 

vybavení a materiálu. Pracovnice Dětské skupiny Sovička projekt vyhodnotily jako úspěšný, 

během dvou let jsme podpořili celkem 22 rodičů a poskytovali jsme péči celkem 24 dětem. 

Podařilo se nám doplnit zařízení pro nejmenší děti, jejichž rodiče se po dvou letech nebo 

i dříve vrací zpět do zaměstnání, studují ad. I nadále jsme po celou dobu spolupracovali 

s mateřskou školou. 

Od září 2021 je DS Sovička opětovně částečně financována z projektu ESF OPZ, jehož 

podpora byla opět realizována prostřednictvím MAS Rýmařovsko, o. p. s. Během podzimu 

nastoupilo celkem 11 nových dětí, které do DS docházejí pravidelně. Někteří z dalších rodičů 

pak využívali také možnosti individuální nepravidelné docházky. Převážná část dětí přišla 

právě v září, a proto byl tento měsíc věnován především jejich adaptaci, seznamování 

s novým prostředím, personálem a ostatními dětmi. 

Říjen a listopad byly věnovány tématu podzimu – kaštánkování, drakiádě, podzimní přírodě 

ad., proběhl také už tradiční Halloween. V měsíci prosince jsme pro děti připravily 

Mikulášskou besídku, které se ujala sama paní ředitelka s některými vedoucími pracovníky. 

Po celý měsíc se pracovnice s dětmi věnovaly tématu zimy a Vánoc. Tradičně byl uspořádán 

Vánoční den, který byl věnován zdobení perníčků, pojídání cukroví, zpívání koled 

a v neposlední řadě rozdávání dárků u vánočního stromečku. 

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem dětem, rodičům, prarodičům, našim příznivcům 

a lidem, kteří nás podporují a spolupracují s námi, ať už se jedná o další blízké osoby dětí, 

nebo různé instituce, jako je Město Rýmařov, MAS Rýmařovsko, MŠ Rýmařov, Středisko 

volného času Rýmařov ad. 



 

  

 
 

 

 

  

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 opatrnosti uživateli 

způsobit poranění. Může být aplikována v provozovně střediska, která byla k tomuto účelu 

upravena, nebo přímo v domácnosti 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. 

Reflexní 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 lymfatických cest, která 

napomáhá odtoku přebytečné vody (působící otoky) a toxických látek z těla, podporuje 

detoxikaci, zvyšuje imunitu a pomáhá proti otokům nebo chronické únavě. 

Lávové kameny: 

tato masáž patří mezi relaxační typy masáží. Horké lávové kameny navozují uklidňující stav. 

Kameny zvlhčené aromatickým olejem se přikládají na unavené a bolavé svaly, čímž 

dochází k jejich uvolnění, k odbourání pocitů nepříjemného napětí a k oživení mysli. 

Parafínové zábaly: 

horké parafínové procedury se používají již léta ke zmírnění bolestí při artritidě, při zánětech 

šlach, svalů a při otocích. Parafín je produkt, který má neobyčejnou schopnost zadržovat 

teplo, parafínová 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 

apod. 

Biolampa 

Pronikající elektromagnetické vlnění posiluje buněčný metabolismus, čímž dochází 

k významnému zrychlením regeneračních schopností a hojivých procesů, snižuje se 

bolestivost, potlačují se zánětlivé pochody ve tkáni. 

Zhotovení průkazových fotografií 

Po telefonické domluvě je možnost zhotovení průkazových fotografií na počkání, za 

imobilními zájemci je možno dojet automobilem. 



 

  

 
 

 

 

  

Duchovní a pastorační péče 
 

Partnerství Farního sboru ČCE v Olomouci a střediska Diakonie Rýmařov 

Rok 2021 byl třináctým 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. Vztah církve a diakonie tak získává konkretizaci na lokální úrovni.“ 

Snahou sboru ČCE v Olomouci je konkrétně smlouvu naplňovat, i přes velkou vzdálenost. 

To se děje prostřednictvím pastoračních návštěv v domově seniorů v Dolní Moravici. V roce 

2021, opět covidovém, byly návštěvy pastorační pracovnice v domově omezeny, přesto se 

jich několik uskutečnilo. Nekonaly se bohoslužby, ale jednotlivé pobožnosti podle přání 

klientů na pokojích. V adventní době jsme v Olomouci opět připravili burzu rukodělných 

výrobků, jejíž výtěžek je určen Domovu. Sestry z olomouckého sboru také upekly vánoční 

cukroví, které br. farář J. Lukáš s diakonem L. Vrajem do domova před Vánocemi zavezli. 

V říjnu 2021 zvolilo staršovstvo olomouckého sboru novou dozorčí radu střediska pro roky 

2022–2025. Její členové složili slib při slavnostních bohoslužbách v Olomouci 5. 12. 2022 do 

rukou předsedy DR Diakonie br. faráře Vladimíra Kopeckého, patrona střediska Rýmařov. 

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

potřebným. 

 

Noemi Batlová 

 

 

 



 

  

 
 

 

 
 
  

Napsali nám 
 

 

 



 

  

 
 

 

 

  

Co se nám povedlo v roce 2021 

 

 

Projekt k zakoupení vícemístného automobilu 

Moravskoslezský kraj schválil středisku v rámci Programu na podporu zvýšení kvality 

sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021 projekt „Zlepšení 

kvality života seniorů v Domově odpočinku ve stáří“ na zakoupení vícemístného automobilu. 

Jelikož nám dodavatel automobilu sdělil, že v souvislosti s celosvětovou covidovou situací 

dochází ke zpomalení výroby automobilů pro nedostatek komponentů, a tudíž nedokáže 

garantovat dodání nového vícemístného automobilu do 31. 12 .2021, požádali jsme MSK 

o prodloužení termínu realizace projektu z 31. 12. 2021 do 30. 6. 2022. Žádosti bylo 

vyhověno a automobil bude zakoupen za cenu 759 668 Kč. Částka 455 800Kč bude 

poskytnuta Moravskoslezským krajem a zbývající část uhradí středisko. 

 

 

 

Sovičky pro Magistrát města Olomouce 

 

 

 

V prosinci předchozího roku jsme byli oslovení Magistrátem města Olomouce, konkrétně 

odborem školství, s nabídkou šití maskotů (soviček) v rámci projektu Místního akčního plánu 

v oblasti vzdělávání II. Konkurz na zakázku se nám podařilo vyhrát, a tak jsme se společně 

i s některými z klientů pustili do díla. Vzniklo pět set soviček menších rozměrů a dvě velké. 

Sovičky měly být také opatřeny předepsaným logem MAPu II, což pro nás byl oříšek, ale 

podařilo se nám jej úspěšně vyřešit. Počátkem dubna jsme se setkali s pověřenými 

pracovníky Magistrátu města Olomouce, oboru školství, a maskoty jim předali. Oboustranně 

panovala spokojenost a ze strany města Olomouce nebyla vyloučena případná další 

spolupráce, pokud k tomu bude příležitost. 

 

 

 

 



 

  

 
 

 

  

 

Seniorská setkání 

V roce 2021 situace s COVID-19 dovolila pořádat 

pouze některá setkání pro seniory. 7. 5. tak proběhl den 

matek a 22. 6. opékání buřtů pro seniory. Pokud to 

epidemiologická situace umožňovala, mohli v úterky 

lichých týdnů rýmařovští senioři přijít na tzv. 

Kavárničku, která byla pořádána v prostorách střediska 

na třídě Hrdinů 48, dále měli ve stejný den možnost být 

dopraveni na nákup v Penny marketu (a zpět domů). 

3D tiskárna z nadačního fondu ČEZ 

Z nadačního fondu ČEZ jsme na projekt „Učíme se modernímu řemeslu aneb Nákup 

3D tiskárny pro klienty sociálně terapeutické dílny“ obdrželi částku 64 804 Kč k pořízení 

moderní 3D tiskárny do STD, kterou jsme zakoupili v červenci. S tiskárnou se učí pracovat 

zaměstnanci i klienti STD a již jsme na ní vytvořili různé dárkové předměty. 



 

  

 
 

 

 

  

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 bezkonfliktně spolupracovaly 

a scházely se ke své činnosti v souladu s dikcí ŘDP a statusem střediska. 

 

Dozorčí rada střediska: 

 

V roce 2021 měla 12 řádných členů a 2 náhradníky do 22. 9. 2021: 

Předsedkyně dozorčí rady: Mgr. Zdeňka Sedláčková 

Místopředseda dozorčí rady: Mgr. Lubomír Vraj 

Členové:  Mgr. Eva B. Nováková  Daniel Hromádka  

Mgr. Petra Chovancová Ondřej Holubec 

Mgr. Dagmar Konečná Anežka Přikrylová 

Pavel Raška ml.  Pavel Raška st. 

MUDr. Bohumil Servus Ing. Noemi Batlová 

Náhradníci: Eva Zubalová  Mgr. Jan Lukáš 

 

Od 23. 9. 2021 měla 5 řádných členů a 1 náhradníka: 

Předsedkyně dozorčí rady: Mgr. Zdeňka Sedláčková 

Místopředseda dozorčí rady: Mgr. Lubomír Vraj 

Členové:  Mgr. Eva B. Nováková  Pavel Raška  

Mgr. Petra Chovancová 

Náhradníci: Mgr. Jan Lukáš 

 

Správní rada střediska: 

 

Je tvořena zaměstnanci střediska: 

Předsedkyně správní rady:  Mgr. Marcela Staňková, DiS., MBA 

Členka správní rady:   Bc. Jana Haberhauerová 

Členka správní rady:   Bc. Marcela Maňurová 

Členka správní rady:   Renata Škurková 

Člen správní rady:   Mgr. Vladimír Stanzel 

 



 

  

 
 

 

 
  

Činnost střediska v roce 2021 zajišťovali: 

 

Ředitelka střediska: Mgr. Staňková Marcela, DiS., MBA 

Admin. pracovnice: Nyíri Ilona Habanová Nela 

Mzdová účetní:   Škurková Renata 

Vedoucí PS, OS a OA: Bc. Maňurová Marcela 

Manažerka DOS:  Bršťáková Renáta 

Vedoucí STD:  Bc. Tvrdcová Lucie 

Projektový pracovník: Mgr. Stanzel Vladimír 

Sociální pracovníci:  Bc. Staněk Lubomír   Bc. Tvrdcová Lucie 

Bc. Schreiber Tomáš Filipčíková Sabina  Matochová Zuzana, DiS. (tč. RD) 

Všeobecné sestry:  Bc. Maňurová Marcela Zapletalová Kateřina 

Peterková Vladimíra Mgr. Drlíková Jana  Michaela Pastyříková 

Bronislava Pavlíková Kutilová Miroslava  Bc. Machalíčková Lucie 

Bršťáková Renáta  Mgr. Staňková Marcela, DiS., MBA 

Ošetřovatelka:   Drlíková Iveta 

Pečovatelé:    Burešová Marcela  Hlaváčková Andrea 

Baškatov Edita   Janíková Pavlína  Niekischová Jana 

Riedlová Iveta   Opluštilová Zuzana  Wojnarová Renáta 

Chocholatá Kateřina  Habanová Michaela  Pytlíčková Karla 

Krčová Vladimíra   Kopecká Kateřina  Zámečníková Marie 

Slováková Eva  Šandová Jana  Šubíková Jana 

Tomešová Renata  Winklerová Jana  Zapletalová Petra 

Vozihnojová Iveta  Černíková Veronika  Chocholatý Josef 

Kubelka Jaromír  Soviš Vít    

Bc. Haberhauerová Jana Beyerová Alena  Podzemná Vendula 

Ondrášková Lucie  Černá Petra   Cetkovská Jana 

Fojtů Jitka   Zobalová Zlatuše  Sekaninová Kateřina 

Ergoterapeuti – stolaři:  Červeňák Jiří   PhDr. Hanuš Miroslav 

Profesionální chůvy:  Kulichová Zuzana  Banášová Jaroslava Nevrlá Lucie 

Uklízečky:    Pavelková Michaela Plchová Květuše 

Riedlová Michaela  Komínková Barbora 

 



 

  

 
 

 

 

  

Vztah organizace k jiným společnostem: 
 

Naše středisko spolupracuje s institucemi státní správy a samosprávy (městské a obecní 

úřady, okresní úřady, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, ministerstva ČR, zdravotní 

pojišťovny), se Sociálním odborem MěÚ v Rýmařově, praktickými a odbornými lékaři, 

s nemocnicemi v Rýmařově, Bruntále, Šumperku, Opavě, Fakultní nemocnicí v Ostravě, 

ČČK, oficiálními 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,  

FS ČCE Olomouc, Městský úřad Rýmařov, Obecní úřad Tvrdkov, Obecní úřad Horní Město, 

Obecní úřad Dolní Moravice, Městský úřad Břidličná, Obecní úřad Rýžoviště, Obecní úřad 

Stará Ves, Obecní úřad Malá Štáhle, Obecní úřad Velká Štáhle, Nadace ČEZ, Otto per Mille, 

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 Distribution a. s., 

Idea projekt s. r. o., PC servis Rýmařov, Nadace ČEZ, lékárna Benu, VAK Bruntál, Azby DK 

s. r. o., Ing. Bartušek, Ing. Sovišová, p. Hájková, p. Slavičínský. 

Děkujeme i ostatním drobným dárcům. Rovněž srdečně děkujeme všem, kteří nás mají 

rádi a jakkoliv podporují naši činnost. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

 

 

KONTAKTNÍ ADRESA 

Diakonie ČCE – středisko v Rýmařově 

tř. Hrdinů 48 795 01 Rýmařov 

tel.: +420 554 211 294 

email: stredisko@diakonierymarov.cz 

http://www.diakonierymarov.cz 

č. ú.: Shift kód „GIBA CZ PX“ 0000000-1844564329/0800 

č. ú.: 1844564329/0800 
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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. 2021, výkazu zisku a 

ztráty, za rok končící 31. 12. 2021, 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. 2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 

končící 31. 12. 2021 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. 

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. 

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. 

 

 

Dne 28.6.2022 

 
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 

 

 

 



 
 
 
 

Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 1 2 

A. Dlouhodobý majetek celkem                          (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)   

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem            (součet A.I.1. až A.I.7.)   

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje   

2. Software   

3. Ocenitelná práva   

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek   

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek   

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek   

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek   

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem            (součet A.II.1. až A.II.10.)   

1. Pozemky   

2. Umělecká díla, předměty a sbírky   

3. Stavby   

4. Hmotné movité věci a jejich soubory   

5. Pěstitelské celky trvalých porostů   

6. Dospělá zvířata a jejich skupiny   

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek   

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek   

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek   

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek   

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem            (součet A.III.1. až A.III.6.)   

1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba   

2. Podíly - podstatný vliv   

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti   

4. Zápůjčky organizačním složkám   

5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky   

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek   

  

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace 
v plném rozsahu 
ke dni 
 Název a sídlo účetní jednotky  

IČO 

 

 
 
 

Dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

31.12.2021

(v celých tisících Kč)
Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově

třída Hrdinů 785
Rýmařov

4 8 8 0 6 7 4 9 79501

14 965 14 457

24 485 24 362

14 14

19 692 19 691

4 622 4 500

157 157

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ



Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 1 2 

A. IV. Oprávky k dlouhodob. majetku celkem       (součet A.IV.1 až A.IV.11.)   

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje   

2. Oprávky k softwaru   

3. Oprávky k ocenitelným právům   

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku   

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku   

6. Oprávky ke stavbám   

7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných 
movitých věcí   

8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů   

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům   

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku   

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku   

B. Krátkodobý majetek                           celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)   

B. I. Zásoby celkem                                                     (součet B.I.1. až B.I.9.)   

1. Materiál na skladě   

2. Materiál na cestě   

3. Nedokončená výroba   

4. Polotovary vlastní výroby   

5. Výrobky   

6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny   

7. Zboží na skladě a v prodejnách   

8. Zboží na cestě   

9. Poskytnuté zálohy na zásoby   

B. II. Pohledávky celkem                                          (součet B.II.1. až B.II.19.)   

1. Odběratelé   

2. Směnky k inkasu   

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry   

4. Poskytnuté provozní zálohy   

5. Ostatní pohledávky   

6. Pohledávky za zaměstnanci   

7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného 
zdravotního pojištění   

8. Daň z příjmů   

9. Ostatní přímé daně   

10. Daň z přidané hodnoty   

  

IČ: 48806749

-9 520 -9 905

-5 619 -6 025

-3 744 -3 723

-157 -157

8 942 10 811

585 267

59 61

64 42

462 164

955 901

60 26

319 586

74 50

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ



Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 1 2 

11. Ostatní daně a poplatky   

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem   

13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních 
samosprávných celků   

14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti   

15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí   

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů   

17. Jiné pohledávky   

18. Dohadné účty aktivní   

19. Opravná položka k pohledávkám   

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem             (součet B.III.1. až B.III.7.)   

1. Peněžní prostředky v pokladně   

2. Ceniny   

3. Peněžní prostředky na účtech   

4. Majetkové cenné papíry k obchodování   

5. Dluhové cenné papíry k obchodování   

6. Ostatní cenné papíry   

7. Peníze na cestě   

B. IV. Jiná aktiva celkem                                          (součet. B.IV.1. až B.IV.2.)   

1. Náklady příštích období   

2. Příjmy příštích období   

 AKTIVA CELKEM                                                                  (A. + B.)   

  

IČ: 48806749

4 4

15

175 160

308 75

6 882 9 160

349 399

6 533 8 761

520 483

33 1

487 482

23 907 25 268

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ



Označení PASIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 3 4 

A. Vlastní zdroje celkem                                                              (A.I. + A.II.)   

A. I. Jmění celkem                                                         (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)   

1. Vlastní jmění   

2. Fondy   

3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků   

A. II. Výsledek hospodaření celkem                          (A.II.1. + A.II.2. + A.II.3.)   

1. Účet výsledku hospodaření   

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení   

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let   

B. Cizí zdroje celkem                                           (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)   

B. I. Rezervy celkem                                                                               (B.I.1.)   

1. Rezervy   

B. II. Dlouhodobé závazky celkem                            (součet B.II.1. až B.II.7.)   

1. Dlouhodobé úvěry   

2. Vydané dluhopisy   

3. Závazky z pronájmu   

4. Přijaté dlouhodobé zálohy   

5. Dlouhodobé směnky k úhradě   

6. Dohadné účty pasivní   

7. Ostatní dlouhodobé závazky   

B. III. Krátkodobé závazky celkem                         (součet B.III.1. až B.III.23.)   

1. Dodavatelé   

2. Směnky k úhradě   

3. Přijaté zálohy   

4. Ostatní závazky   

5. Zaměstnanci   

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům   

7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního 
pojištění   

8. Daň z příjmů   

9. Ostatní přímé daně   

10. Daň z přidané hodnoty   

11. Ostatní daně a poplatky   

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu   

13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávních celků   

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů   

  

IČ: 48806749

20 346 22 137

18 686 20 104

16 862 17 009

1 824 3 095

1 660 2 033

1 660

2 033

3 561 3 131

202 164

202 164

2 936 2 965

201 293

36 44

1 250 1 291

1 1

749 702

244 164

143 58
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Označení PASIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 3 4 

15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti   

16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí   

17. Jiné závazky   

18. Krátkodobé úvěry   

19. Eskontní úvěry   

20. Vydané krátkodobé dluhopisy   

21. Vlastní dluhopisy   

22. Dohadné účty pasivní   

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci   

B. IV. Jiná pasiva celkem                                          (součet B.IV.1. až B.IV.2.)   

1. Výdaje příštích období   

2. Výnosy příštích období   

 PASIVA CELKEM                                                                  (A. + B.)   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo 
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 

   

    

Právní forma účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) 

 
  

  

Předmět podnikání Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) 

 
 

tel.: linka: 

IČ: 48806749

159 188

153 224

423 2

4

419 2

23 907 25 268

28.6.2022

církevní právnická osoba

Sociální péče v domovech pro seniory Mgr. Marcela Staňková, Dis.,MBA, ředitelka

778 716 911

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Označení NÁKLADY Činnost 

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 
3 

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 
                                                                            (součet A.I.1. až A.I.6.)    

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek    

2. Prodané zboží    

3. Opravy a udržování    

4. Náklady na cestovné    

5. Náklady na reprezentaci    

6. Ostatní služby    

A.II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 
                                                                       (součet A.II.7. až A.II.9.)    

7. Změna stavu zásob vlastní činnosti    

8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb    

9. Aktivace dlouhodobého majetku    

A.III. Osobní náklady                                         (součet A.III.10. až A.III.14.)    

10. Mzdové náklady    

11. Zákonné sociální pojištění    

12. Ostatní sociální pojištění    

13. Zákonné sociální náklady    

14. Ostatní sociální náklady    

A.IV. Daně a poplatky                                                                       (A.IV.15.)    

15. Daně a poplatky    

A.V. Ostatní náklady                                          (součet A.V.16. až A.V.22.)    

16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále    

17. Odpis nedobytné pohledávky    

18. Nákladové úroky    

19. Kursové ztráty    

20. Dary    

21. Manka a škody    

22. Jiné ostatní náklady    

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace 

v plném rozsahu 
ke dni 

 
 

IČO 

 

 

Název a sídlo účetní jednotky 

Dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

31.12.2021

(v celých tisících Kč)
Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově

třída Hrdinů 785
4 8 8 0 6 7 4 9 Rýmařov

79501

8 246 168 8 414

3 575 77 3 652

73 91 164

200 200

6 6

18 18

4 374 4 374

30 777 30 777

22 698 22 698

7 478 7 478

523 523

78 78

22 22

22 22

342 342

59 59

283 283

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ



 
Označení NÁKLADY Činnost 

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 
3 

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných 
položek                                                        (součet A.VI.23. až A.I.27.)    

23. Odpisy dlouhodobého majetku    

24. Prodaný dlouhodobý majetek    

25. Prodané cenné papíry a podíly    

26. Prodaný materiál    

27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek    

A.VII. Poskytnuté příspěvky                                                            (A.VII.28.)    

28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami    

A.VIII. Daň z příjmů                                                                           (A.VIII.29.)    

29. Daň z příjmů    

 NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + 
A.VII. + A.VIII.)    

 

48806749

746 746

746 746

194 194

194 194

417 417

417 417

40 744 168 40 912

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ



 
Označení VÝNOSY Činnost 

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 
3 

B.I. Provozní dotace                                                                           (B.I.1.)    

1. Provozní dotace    

B.II. Přijaté příspěvky                                             (součet B.II.2. až B.II.4.)    

2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami    

3. Přijaté příspěvky (dary)    

4. Přijaté členské příspěvky    

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží    

B.IV. Ostatní výnosy                                           (součet B.VI.5. až B.VI.10.)    

5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále    

6. Platby za odepsané pohledávky    

7. Výnosové úroky    

8. Kursové zisky    

9. Zúčtování fondů    

10. Jiné ostatní výnosy    

B.V. Tržby z prodeje majetku                           (součet B.V.11. až B.V.15.)    

11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku    

12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů    

13. Tržby z prodeje materiálu    

14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku    

15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku    

 VÝNOSY CELKEM (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + B.V.)    

C. Výsledek hospodaření před zdaněním    

D. Výsledek hospodaření po zdanění    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo 
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 

   

    

Právní forma účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) 

 
  

  

Předmět podnikání Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) 

 
 

tel.: linka: 

 

48806749

22 015 22 015

22 015 22 015

439 439

439 439

19 720 226 19 946

428 428

33 33

79 79

316 316

117 117

117 117

42 719 226 42 945

2 392 58 2 450

1 975 58 2 033

28.6.2022

CÍRKEVNÍ ORGANIZACE

Mgr. Marcela Staňková, Dis.,MBA, ředitelka

778 716 911

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ
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