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ÚVODNÍ SLOVO 

 
Vážení čtenáři, přátelé a příznivci Doteku, 
 
 

otevíráte výroční zprávu za rok 2018. Uplynulý rok byl pro nás náročný, hektický a 

především plný změn. Po dlouhém zvažování se zakladatelka a dlouholetá ředitelka 

Doteku paní Radomíra Pečeňová rozhodla vydat ve svém životě novou cestou a 

společnost předat novému zakladateli. Začátkem roku 2018 tak došlo v Doteku hned k 

několika změnám: ke změně zakladatele, kterým se stal Ing. Lukáš Knapp a následně 

společnost AHC, a.s., ke změně právní formy z obecně prospěšné společnosti na ústav a 

ke změně statutárního zástupce.  

Co se nezměnilo a zůstává, to je poslání společnosti, pro které byla založena, jsou to 

principy a koncepty, kterými se v naší práci řídíme, je to prvotní myšlenka zakladatelky 

Doteku - vytvoření komplexní zdravotnické a sociální péče o potřebného klienta tak, aby 

mohl žít co nejdéle tam, kde se cítí být doma a co nejplnohodnotněji na přechodnou dobu 

zastoupit pečující v situacích, kdy oni sami nemohou nebo nezvládnou potřebnou péči o 

své blízké sami. 

 
 
Děkuji touto cestou všem, kteří pomohli Doteku překlenout nelehké období plné změn, 

všem, kteří nás podporují a pomáhají. Děkuji svým kolegyním a kolegům, kteří vkládají do 

své práce nejen spoustu energie, ale také svůj lidský přístup a bez nichž by Dotek nebyl 

Dotekem. Děkuji našim klientům za důvěru, se kterou se na nás obracejí a našim 

partnerům za spolupráci a finanční podporu. 

 
 
S úctou 

 
 

Zita Komárková 

ředitelka společnosti 

 
 

 

Vizovice, květen 2019  
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI 
 

 

V průběhu roku 2018 došlo v organizaci společnosti k níže uvedeným změnám. 

Ke dni 6. 4. 2018 byly v obchodním rejstříku zapsány tyto údaje: 

 

Dotek z. ú. 

IČ 276 64 333 

Pardubská 1194 

763 12 Vizovice 

zapsaný v Rejstříku ústavů, vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. U 252 

 

Zakladatel:  

Ing. Lukáš Knapp1 

AHC a.s., IČ 24160369, Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4 – Michle2 

 

Statutární orgán - ředitel:  

Ing. Zita Komárková 

 

Revizor:  

Luboš Hovorka 

 

Správní rada: 

Předseda správní rady: Ing. Lukáš Knapp 

Členové správní rady:  Ing. Ondřej Hába, Mgr. Jiří Kabát 

 

 

Kontaktní údaje:  

Tel.: 737 024 823 

Email: socialni.dotek@seznam.cz 

Bankovní spojení: Fio Banka, a.s., č. ú. 2601035937/2010 

ID datové schránky: 5y59v6u 

Web: www.pecovatelstvidotek.cz  

                                                                 
1
 Zapsáno 23.1.2018, vymazáno 13.12.2018 

2
 Zapsáno 13.12.2018 

mailto:socialni.dotek@seznam.cz
http://www.pecovatelstvidotek.cz/
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HISTORIE DOTEK Z.Ú. 

 
Společnost Dotek vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2005, aby 

napomáhala v důstojné péči o seniory. Záměrem bylo vytvoření komplexní zdravotnické a 

sociální péče o potřebného klienta, aby mohl žít co nejdéle tam, kde se cítí být doma. 

Prvotní myšlenka a inspirace přišla při praxi zakladatelky Doteku p. Radomíry Pečeňové v 

irských zdravotnických a sociálních zařízeních a následovalo zamyšlení, jak pečovat o 

dlouhodobě nemocné jinak, než jaká byla běžná praxe v nemocnicích. Rodící se nápad 

definitivně potvrdilo i náhodné setkání s konceptem Bazální stimulace a osobností paní 

PhDr. Karolíny Friedlové, která je od roku 2012 naší patronkou. Péči i prostředí jsme od 

počátku budovali na základech, které koncept učí. Dotek často nastupuje tam, kde již 

běžná komunikace nestačí. Jedno náhodné setkání přispělo k našemu zrodu, přineslo nám 

jméno a z Bazální stimulace jsme si vypůjčili i motto: MOSTY V KOMUNIKACI MEZI 

DVĚMA SVĚTY JSOU DOTEKY. Prvního klienta v naší odlehčovací službě jsme přivítali v 

červnu v roce 2006. Zakladatelka společnosti se v roce 2007 stala sestrou roku v 

sociálních službách. Od 2009 jsme první Certifikované pracoviště Bazální stimulace 

zabývající se péčí o seniory ve Zlínském kraji. Náš tým čítá 19 lidí, pomáhají nám 2 

dobrovolníci, stážisté, praktikanti, rodiny našich klientů, rodiny našich spolupracovníků, 

ti, kteří nám fandí, dárci, státní instituce a klienti samotní, naši největší učitelé. Jsme 

otevřeni novým myšlenkám, výzvám, spolupráci, vzděláváme se, učíme se z chyb a stále 

se vyvíjíme. 

Naše společnost se při práci se svými klienty řídí heslem: „Chovejte se tak, jak si 

přejete, aby se ostatní chovali k vám“. Snažíme se o naše klienty pečovat profesionálně, 

především lidsky a s respektem. Staráme se o klienty, kteří mají z různých důvodů 

sníženou soběstačnost a o které je jinak pečováno v prostředí, kde se cítí být doma. 

Přinášíme tedy úlevu i rodinám, které nepřetržitě pečují o své blízké a potřebují 

nezbytný čas k odpočinku a zařízení svých vlastních záležitostí. 

Našimi klienty jsou senioři, osoby dlouhodobě nemocné, osoby s různými typy demence, 

osoby se zdravotním nebo jiným chronickým onemocněním. Nechceme se starat jenom o 

tělo, ale především o duši člověka svěřeného nám do péče. Abychom dokázali pochopit a 
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uspokojovat potřeby a přání klientů, musíme je znát. Znát jejich život, jejich historii a 

jejich dětství a mládí. Naučit se tomuto „umění péče“ nám pomáhají kromě Bazální 

stimulace i ostatní koncepty, které ve své péči využíváme. Vycházejí ze základních 

lidských potřeb. Jedná se o aktivizaci s využitím prvků biografie, smyslovou aktivizaci a 

validaci podle Naomi Feil. Koncepty se vzájemně ovlivňují a do sebe zapadají. Chceme 

nabízet péči respektující člověka jako bytost s vlastním vnitřním světem a životním 

příběhem. To ovšem znamená mít uvědomělý, proškolený personál, kvalitní dokumentaci a 

terapeutické prostředí, které odráží dobu, ve které byli naši klienti mladí.  

Kromě péče samotné poskytujeme i poradenskou činnost všem, kteří se rozhodli pečovat 

o své blízké doma. Provozujeme rovněž půjčovnu kompenzačních pomůcek a od roku 2012 

Dobročinný obchůdek Dotek, první ve Zlínském kraji. Je nám blízká myšlenka ekonomiky 

daru, kterou v obchůdku propagujeme.  

Za klíčové považujeme, aby lidé, kteří pracují v naší společnosti, vykonávali tuto činnost 

proto, že je naplňuje. Aby vzájemné vztahy byly založené na partnerství. Snažíme se, 

aby každý mohl rozvinout své silné stránky a za své jednání byl zodpovědný především 

sám sobě. Usilujeme o vytváření svobody v práci. Svou prací chceme přispívat k vzájemné 

mezilidské úctě a k úctě k prostředí, snažíme se kolem sebe vytvářet hezké místo 

k životu. 
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POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

 
Odlehčovací služba  

dle ust. § 44 zákona o sociálních službách 

 

Druh služby Odlehčovací služba 

Identifikátor 4879046 

Název zařízení a místo 

poskytování 

Dotek z.ú.,                                

Pardubská 1194, 763 12 

Vizovice 

Forma služby 

Pobytová 

v budově DPS v centru města 

Časový rozsah nepřetržitě 

Kapacita 16 osob 

Terénní 

poskytovaná ve správním obvodu ORP Vizovice 

Časový rozsah 8:00 – 15:00 hod 

Okamžitá kapacita 1 osoba 
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Proč tady jsme? 

 

Posláním pobytové odlehčovací služby je poskytnout čas na odpočinek, regeneraci sil 

pečující osobě a současně zajistit kvalitní a bezpečnou péči a podporu osobě, o kterou 

je pečováno. Tato pomoc a podpora vychází z individuálních potřeb osob, respektuje 

jejich důstojnost a zachovává základní lidská práva a svobody.  Významným aspektem je 

možnost setrvat co nejdéle ve svém přirozeném sociálním prostředí. Odlehčovací služba 

je poskytována tam, kde péči o své blízké zajišťuje rodina či osoba blízká. 

Protože je péče o blízké činností velmi záslužnou, ale současně namáhavou jak po 

psychické, tak po fyzické stránce, je potřeba najít si čas na vlastní odpočinek. Z pohledu 

na charakteristiku klientů je patrné, že také u nás se projevuje celostátní progres osob 

dožívajících se velmi vysokého věku. Přibývá také seniorů, kteří mají změněnou 

schopnost vnímání, problém s orientací v prostoru, čase, situacích, což vyžaduje více 

individualizované a specializované péče. Pomáhá nám práce s biografiemi klientů, 

děkujeme všem rodinám, které nám pomáhají poskládat životní příběhy svých blízkých. 

Jsme si vědomi toho, že péče právě o tyto seniory je dlouhodobě velmi vyčerpávající a 

rodiny zasluhují oprávněný odpočinek.  
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K čemu směřujeme? 

 Pečujícím osobám je umožněn 

nezbytný odpočinek při vědomí 

toho, že o jejich blízké je 

dobře postaráno, a oni pak 

mohou dále v péči pokračovat. 

 Klienti odlehčovací služby mají 

v průběhu pobytu v zařízení 

zajištěnu komplexní odbornou 

podporu, pomoc a péči, která je 

celostní, smysluplná a využívá 

znalost biografie klientů. 

 Klienti a osoby pečující jsou 

podpořeni tak, že dochází k 

návratu seniorů do rodinného 

prostředí (nikoliv do institucí). 

Co nabízíme? 

 Podporu při zvládání běžných 

úkonů péče o vlastní osobu. 

 Možnost účastnit se 

aktivizačních a re- 

aktivizačních programů. 

 Bazální stimulaci pro osoby se 

sníženou schopností mobility a 

vnímání. 

 Nepřetržitou přítomnost 

odborného personálu, který 

zajišťuje klientům dopomoc, 

dohled a péči. 

 Pobyt v příjemném prostředí 

simulujícím domácnosti našich 

babiček
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Prostředí služby 

 Odlehčovací službu poskytujeme v centru Vizovic, v budově Domu s pečovatelskou 

službou, v přízemí (je plně bezbariérová). 

 Jsme malá služba, kapacita je 16 míst. 

 K dispozici jsou 2 jednolůžkové, 4 dvoulůžkové a 2 třílůžkové pokoje. 

Dále je možné trávit čas ve společenské místnosti, která slouží zároveň jako obývák i 

jídelna, v zimní zahradě nebo v „Babiččině zahrádce“. 
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Pro koho tady jsme 

Okruh osob, pro které je služba určena:  

 senioři 

 osoby s chronickým onemocněním 

 osoby se zdravotním postižením, 

kteří jsou starší 55 let a mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního 

postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. 

 

Podporujeme také osoby, které v domácím prostředí pečují o své blízké.  

 

Služby zatím nedokážeme poskytnout lidem, kteří: 

 potřebují nepřetržitou lékařskou péči (například potřebují infuze, mají těžké 

infekční onemocnění vyžadující intenzivní léčbu apod.)  

 mají změněnou schopnost vnímání a projevy chování ohrožují je samotné nebo 

další osoby (například jako důsledek onemocnění demencí)  

 mají obtíže v orientaci v pohybu (například musí být rodinou omezováni ve 

svobodě pohybu mimo domácnost i v ní) 

 

V roce 2018 se o naše klienty staral profesionální tým:  

 9 pečovatelek, počet úvazků 7 

 3 zdravotní sestry, počet úvazků 1,64 

 1 aktivizační pracovnice 

 1 sociální pracovnice 

 1 pracovnice úklidu  

 

 
Kapacita odlehčovací služby je 16 lůžek. V roce 2018 odlehčovací služby využilo 146 

klientů, celkově v odlehčovací službě strávili 5243 lůžkodnů.  
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Organizační struktura odlehčovací služby 
      

 

 
 
  

ředitelka 1/0,5 

vedoucí 
odlehčovací služby  

1/0,4 

sociální pracovnice 
1/0,5 

aktivizační 
pracovnice  

1/0,5 

zdravotní sestry  

3/1,64 

pracovníci v přímé 
péči  

9/7 
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Pečovatelská služba  
dle ust. § 40 zákona o sociálních službách 

 

Druh služby Pečovatelská služba 

Identifikátor 3913967 

Název zařízení a místo 

poskytování 

Dotek z.ú.,                                

Pardubská 1194, 763 12 

Vizovice 

Forma služby 

Terénní 

poskytovaná ve správním obvodu ORP Vizovice 

Časový rozsah 7:00 - 14:30 hod 

Denní kapacita 70 osob 

Ambulantní  

v budově DPS v centru města Vizovice 

Časový rozsah 10:00 – 13:00 hod 

Okamžitá kapacita 5 osob 
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Proč tady jsme? 

 

Posláním pečovatelské služby Dotek z.ú. je umožnit seniorům, osobám chronicky 

nemocným a zdravotně postiženým, které jsou závislé na pomoci jiné osoby, setrvat ve 

svém přirozeném (domácím) prostředí co nejdéle, zajistit naplnění potřeb a kontakt se 

sociálním prostředím (lékař, úřady…). Snažíme se o lidský přístup na profesionální úrovni 

při respektování všech práv uživatelů. V péči o staré lidi využíváme odborných přístupů, 

jako jsou Bazální stimulace, smyslová aktivizace, využívání prvků paliativní péče aj.  

Pečovatelská služba usiluje o to, aby senioři mikroregionu Vizovicko–Slušovicko mohli 

setrvat co nejdéle ve své domácnosti a aby mohli udržovat kontakty se svým okolím tak, 

jak byli dosud zvyklí. Služba je plánována individuálně, což umožňuje klientům 

rozhodovat sami o dalším způsobu života a vychází z konceptu bazální stimulace. Je 

poskytována taková míra podpory, která v maximální možné míře zachovává a rozvíjí 

jejich schopnosti a snižuje závislost na poskytované službě. Služba rozvíjí sociální 

kontakty, podporuje přirozenou vazbu na rodinu, přátele a místní komunitu, aby se 

uživatelé dostali k čerpání běžných zdrojů společnosti. Rodina uživatele je pro 

pracovníky důležitým zdrojem informací pro kvalitní péči. Péče je poskytována 

kvalifikovaným personálem, který využívá všech svých schopností, dovedností a vzdělání.  
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O co usilujeme? 

 Pomáhat uživatelům v 

činnostech denní péče o 

domácnost a o svoji vlastní 

osobu a tím podpořit co nejdéle 

jejich samostatný život ve 

vlastních domovech, aby 

nemuseli odcházet do institucí 

zajišťujících péči. 

 Podporovat uživatele v zapojení 

do společenského dění, v 

udržování kontaktu s rodinou, 

aby byly zachovány původní 

vztahy a prostředí. 

 Nabízet a rozvíjet služby tak, 

aby pružně reagovaly na 

aktuální potřeby žadatelů.  

 Poskytovat služby tak, aby 

vedly ke spokojenosti uživatelů. 

Co nabízíme? 

 Pomoc při zvládání běžných 

úkonů péče o vlastní osobu. 

 Pomoc při osobní hygieně nebo 

poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu. 

 Poskytnutí stravy nebo pomoc 

při zajištění stravy. 

 Pomoc při zajištění chodu 

domácnosti. 

 Zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím. 
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Pro koho tady jsme  

Okruh osob, pro které je služba určena:  

 senioři 

 osoby s chronickým onemocněním 

 osoby se zdravotním postižením, 

které jsou starší 27 let. 

 

V roce 2018 se o naše klienty staral profesionální tým:  

 4 pečovatelky, 1 pečovatel, počet úvazků 3,8 

 1 sociální pracovnice 

 1 dobrovolnice 

 

 

V roce 2018 využívalo našich služeb celkem 103 klientů. 

V průběhu roku bylo rozvezeno 4230 obědů, úkony pečovatelské služby strávily 

pečovatelky 3 100 hodin.  
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Organizační struktura pečovatelské služby 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ředitelka 1/0,5 

vedoucí 
pečovatelské služby  

1/0,4 

sociální pracovnice 
1/0,5 

pracovníci v přímé 
péči  

5/3,8 
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Půjčovna kompenzačních pomůcek 

 
Půjčovna kompenzačních pomůcek slouží k zapůjčení vhodných pomůcek ke zvládání 

běžných úkonů každodenního života a ke zkvalitnění a usnadnění péče v domácím 

prostředí k ošetřování členů rodiny. Prostřednictvím zapůjčení pomůcky se zlepšuje a 

aktivuje život uživatelů a umožňuje jim setrvat v přirozeném prostředí. Pomáhá rovněž 

lidem překlenout období, než si budou moci opatřit pomůcku z vlastních prostředků nebo 

z příspěvku zdravotní pojišťovny. 

 

V naší nabídce máme k dispozici tyto pomůcky:  

 elektrické polohovací postele,  

 antidekubitní matrace,  

 hydraulický zvedák do vany,  

 mechanické vozíky,  

 toaletní židle,  

 bazének na mytí hlavy,  

 chodítko vysoké,  

 chodítko nízké,  

 nástavec na WC,  

 polohovací pomůcky,  

 polohovací křesla, 

 jídelní stolečky. 

 

 

 

V loňském roce jsme rozšířili nabídku o další 4 elektrické polohovací postele, o které se 

projevuje neustále rostoucí zájem. 
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Dobročinný obchůdek 
 

 

Dobročinný obchůdek vznikl po vzoru zahraničních charity shops na počátku roku 2012 

jako první dobročinný obchod ve Zlínském kraji.  

 

„Ať darujete nebo kupujete, pomáháte.“ 

 

Tato věta přesně vystihuje činnost Dobročinného obchůdku Dotek.  Hlavní náplní práce 

Dobročinného obchůdku a poradny Dotek je příjem 

darovaných věcí a jejich následný prodej. Peníze, které 

prodejem získáme, jsou využity pro potřeby společnosti 

Dotek.  

V Dobročinném obchůdku se snažíme být přátelští k sobě 

navzájem i k životnímu prostředí, proto nabízíme k prodeji 

zboží českých výrobců, např. Saloos (1. výrobce 

certifikované bio kosmetiky v ČR), Feel Eco (ekologicky 

šetrné čisticí prostředky vyrobené v ČR), dentální 

kosmetiku Herbadent nebo oblíbené ušní a tělové svíce z pravého včelího vosku. 

 

 

Pravidelně se účastníme „Knihotrhů“, kde část výtěžku z prodaných 

knih pomáhá jiným neziskovým projektům dle výběru pořadatele 

„knihotrhu“. Darované knihy najdou své využití i v Dobročinných 

knihovnách, které jsou umístěny v Zámku Vizovice a v Zámecké 

čokoládovně Vizovice. Zde si může zájemce vybrat knížku zdarma a 

poděkovat např. zasláním DMS nebo jiným způsobem, jak je 

uvedeno na speciální záložce v knize. Protože chceme našim 

zákazníkům dělat radost, vyrábíme se studentkami SŠ oděvní a 

služeb Vizovice, záložky ze starých pohlednic, které dáváme jako 

dárek k prodaným knížkám. Tato činnost je prospěšná nejen pro 
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obchůdek, ale zejména k propagaci dobrovolnictví mezi mladými lidmi. 

V listopadu jsme se dále zúčastnili např. Svatomartinského trhu, který pořádala Místní 

akční skupina na náměstí ve Vizovicích nebo dobročinného prodeje pro pacienty 

Psychiatrické nemocnice v Kroměříži. 

Informace o akcích, slevách či novinkách lze najít na webových stránkách 

www.dobrocinny-obchudek.cz, facebooku nebo přímo v prodejně. 

 

Mnohokrát děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojují do chodu 

Dobročinného obchůdku, protože hlavně díky nim je náš obchůdek „prostě nejlepší“. 

 

 

Pedikúra 

 
Pro naše klienty nabízíme také péči o nohy, kterou zajišťuje naše šikovná pedikérka. 

Pedikúru je možné poskytnout v prostorech Doteku nebo v domácnosti klientů. 
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DOBROVOLNÍCI 
 

V oblasti dobrovolnictví dlouhodobě spolupracujeme se společností ADRA o.p.s. – 

Dobrovolnické centrum Zlín. Rádi bychom přivítali v našich řadách více dobrovolníků.  

 

V roce 2018 nám pomáhaly čtyři dobrovolnice v Dobročinném obchůdku a dvě 

dobrovolnice docházely za našimi klienty. Všichni, kteří by chtěli obohatit své životy, 

nezůstávat doma sami, jsou srdečně vítáni. Uplatnění najde kdokoliv, kdo chce věnovat 

svůj čas a um pro dobrou věc. V obchůdku, v zahradě, v údržbě, v administrativě, jako 

společník našich klientů…… Víme, že věnovaný čas je drahocenný a není k zaplacení. Rádi 

přivítáme každé otevřené srdce. 
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BEZPEČNOST PRÁCE 
 
Kontrolu bezpečnosti ochrany zdraví při práci a požární ochrany zajišťují dlouhodobě p. 

František Kop a Bc. Irena Vajďáková. V předepsaných intervalech probíhá školení 

zaměstnanců.  

Pravidelné preventivní lékařské prohlídky zajišťuje společnost L´AVEYRON, s.r.o., 

zastoupená MUDr. Stanislavem Remešem. 

V roce 2018 nedošlo na pracovišti k žádnému pracovnímu úrazu. 

 

VZDĚLÁVÁNÍ 
 
V roce 2018 se zaměstnanci zúčastnili těchto vzdělávacích akcí: 

První pomoc 

Individuální plánování 

Psychická zátěž a stres jako součást pomáhající profese 

Emoce v paliativní péči 

Moderní trendy v hojení ran 

Krátké intervence v práci s nemotivovanými klienty 

 

VÝUKOVÉ PRACOVIŠTĚ 
 
Nadále zajišťujeme odbornou praxi pro studenty UTB Zlín, Zdravotnické školy Zlín a 

Vsetín a jiných škol vyučující tématiku, kterou se v naší praxi zabýváme. Jsme otevření 

všem, kteří mají zájem se seznámit s naší činností. 

 

FINANČNÍ PODPORA 
 
Naše činnost by nebyla možná bez finanční podpory. V letošním roce nás podpořili:  

 Zlínský kraj – program zajištění dostupnosti sociálních služeb ve Zlínském kraji 

 Město Vizovice – dotace z rozpočtu města,  

 Město Slušovice – dotace z rozpočtu města,  
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 další obce ORP Vizovice,  

 společnosti Ernst&Young, Callis Inter  

 jednotlivci 

 

Srdečně děkujeme. 

 

ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY  
 

 MPSV - program „Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních 

služeb“ – získání finanční částky pro projekt „Bezpečně až na paseky“  - pořízení 

nového automobilu pro terénní službu. 

 

 

 

 

 Nadace Veolia – projekt „Péče s respektem k potřebám klientů, pečujících osob 

a k prostředí, ve kterém je péče poskytována“ – pořízení 2 ks elektrických 

polohovacích postelí a vybavení Babiččiny zahrádky. 

 

Za všechny poskytnuté prostředky děkujeme. 
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ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH 

 
Asociace poskytovatelů sociálních služeb 

Česká asociace pečovatelské služby 

Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. 

Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje 

Certifikované pracoviště Institutu bazální stimulace 

 

DALŠÍ AKCE A ČINNOSTI ROKU 2018 

 
Beskydská sedmička 

 

Každý metr pomáhá je charitativní akce, která poprvé proběhla v roce 2011 v průběhu 

2. ročníku horského závodu Beskydská sedmička. Nápad uspořádat v rámci závodu 

dobročinný projekt se zrodil v hlavě horolezce, pořadatele a ředitele závodu Libora 

Uhra s cílem podpořit ty, kteří se nemohou pohybovat nebo žít plnohodnotným životem z 

důvodů mentálních nebo tělesných handicapů. V cílovém prostoru na náměstí Míru ve 

Frenštátu pod Radhoštěm je na vrcholu 5 m vysoké pyramidy připomínající model hory 

K2 umístěna kasička, do které můžou 

závodníci a návštěvníci přispět podle svého 

uvážení. Součástí extrémního 

ultramaratonu B7 a jeho charitativní akce, 

jejímž garantem je PhDr. Karolína 

Friedlová, je Dotek z.ú. od r. 2014.  I v roce 

2018 pomáhali pracovníci Dotek z.ú. jako 

dobrovolníci s organizačním zajištěním této akce. Aktivní účastníkem závodu byl 

tentokrát předseda správní rady Dotek Lukáš Knapp se svým týmem Pohoďáci. Část 

výtěžku z registrace závodníků, která probíhá přes webové stránky poskytovatelů 

sociálních služeb, byla darována i naší organizaci. 
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Dobročinný bazar 
 

Ve dnech 26. – 28. listopadu 2018 proběhl ve spolupráci Dobročinného obchůdku  

s Fakultou humanitních studií UTB ve Zlíně již tradiční Dobročinný bazar. Tato akce je 

určena jak pro studenty, tak pro širokou veřejnost a je zakončena slosováním o 

hodnotné ceny, které věnovala UTB. 

 

Novinkou letošního ročníku byl Coffee Express, 

který část výtěžku z prodeje kávy věnoval právě do 

výtěžku dobročinného bazárku. 

Celkový výtěžek z této akce činil 19.806,- Kč, které 

budou použity na obnovu vybavení našeho zařízení, 

konkrétně pro nákup nočních a jídelních stolků pro 

klienty odlehčovací služby. 

 

 

   

 

Naše srdečné díky za patronát nad touto akcí patří paní proděkance Fakulty humanitních 

studií PhDr. Anně Krátké, PhD. 
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NÁVŠTĚVA KOSTELA A POSLECH 

VARHAN 

NÁVŠTĚVA ODBORNÉHO 

FYZIOTERAPEUTA 

PŘEDNÁŠKA NA TÉMA  

ZDRAVÁ VÝŽIVA 
RELAXAČNÍ POMŮCKY 

Ježíškova vnoučata 
 

Ježíškova vnoučata jsou projekt Českého rozhlasu. Propojuje lidi v domovech a dalších 

zařízeních pro seniory s dárci, kteří se rozhodnou jim na vlastní náklady splnit přání 

nebo poskytnout věcný dar. Společně s Ježíškovými vnoučaty se nám podařilo splnit 

některá přání naši klientů, ať už šlo o věcné dary – např. perličkové polohovací pomůcky 

nebo dobové vánoční ozdoby, nebo o dary nehmotné, ale neméně vzácné – taneční či 

harmonikářské vystoupení, návštěva odborného fyzioterapeuta, přednáška na téma 

Zdravá výživa, návštěva čokoládovny, hasičského muzea……  
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ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ 
 

Dotek z.ú. používá účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování. Účetní 

závěrka společnosti byla zpracována na základě Vyhlášky č.504/2002 Ministerstva 

financí ČR, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, 

ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem 

činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví. 

 

Způsob ocenění majetku 
 
a) zásoby nakupované a vytvořené ve vlastní režii 

- nakupované zásoby se oceňují pořizovací cenou, tj. cenou, za kterou byl majetek 

pořízen a náklady s jeho pořízením související (např. přeprava, provize, clo, pojistné), 

- zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, tj. přímými náklady 

vynaloženými na výrobu nebo jinou činnost, popř. i část nepřímých nákladů, které se 

vztahují k výrobě nebo k jiné činnosti. 

Společnost neměla v roce 2018 zásoby vytvořené vlastní činností. 

b) hmotný majetek vytvořený vlastní činností 

- společnost netvoří 

 

Ocenění cenných papírů a majetkových účastí 
 
 - cenné papíry společnost nemá 

 

Změny oceňování, odpisování a postupů účtování 
 
Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce oproti předcházejícímu období 

ke změnám odpisování a postupů účtování. 
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Opravné položky k majetku 
 
Společnost za účetní období netvořila žádné opravné položky k majetku i pohledávkám 

po lhůtě splatnosti. 

 

Odpisování 
 
a) Odpisový plán účetních odpisů hmotného investičního majetku sestavila účetní 

jednotka v interní směrnici, kde vycházela z předpokládaného opotřebení zařazovaného 

majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání. Účetní odpisy se rovnají 

daňovým. 

b) Odpisový plán účetních odpisů nehmotného investičního majetku - společnost nemá 

nehmotný investiční majetek 

c) Systém odpisování drobného investičního majetku 

Drobný hmotný majetek od 3 tis. Kč do 40 000,- Kč je veden jako zásoba a je účtován 

do nákladů společnosti při vyskladnění na účet 501 - Spotřeba materiálu. Drobný 

nehmotný majetek společnost nemá. 

 

Přepočet cizích měn na českou měnu 
 
V roce 2018 společnost neúčtovala v cizích měnách. 

 

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát 
 

Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace 

společnosti 
 
Přijaté dotace na provozní účely: 

Zlínský kraj     3 810 000 Kč 

Město Vizovice       300 000 Kč 

Město Slušovice         30 000 Kč  

Obec Zádveřice         10 000 Kč 
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Obec Ublo            8 000 Kč 

Obec Jasenná           3 000 Kč   

Celkem    4 161 000 Kč 

 

Provozní dotace – projekty EU 

Projekt ESF – vzdělávání            75 350 Kč 

Celkem     4 236 350 Kč 

 

Hlavní skupiny samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí 
 
Hmotný majetek v tis. Kč 

 

 Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena 

K datu 
31. 12. 

2017 

31. 12. 

2018 

31. 12. 

2017 

31. 12. 

2018 

31. 12. 

2017 

31. 12. 

2018 

Budovy, 

haly, 

stavby 

1167 1167 325 365 842 802 

Pozemky 0 0 0 0 0 0 

Stroje, 

přístroje, 

zařízení 

466 466 343 388 123 78 

Dopravní 

prostředky   
743 1306 247 474 496 832 

 

 

Nehmotný majetek – společnost nevlastní.  
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Vlastní jmění v tis. Kč 
 

 
Sledované období Předchozí období 

Vlastní jmění a fondy 917 840 

Nerozdělený zisk z 

minulých let 
279 298 

Neuhrazená ztráta z 

minulých let 
0 0 

Hosp. výsledek 

běžného účetního 

období 

-184 -18 

Vlastní kapitál celkem 1012 1120 

 
 

Pohledávky a závazky 
 
Pohledávky z obchodního styku 

Zůstatek pohledávek z obchodního styku k 31. 12. 2018 činí 11 tis. Kč, poskytnuté 

provozní zálohy (energie) činí 204 tis. Kč.    

Ostatní pohledávky 

Ostatní pohledávky jsou ve výši 74 tis. Kč. 

 

Závazky z obchodního styku 

Zůstatek závazků z obchodního styku činí 162 tis. Kč. 

Bankovní úvěry 

- od společnosti Škoda Financial Services na pořízení osobního automobilu Škoda Yetti. 

Nesplacená část k 31. 12. 2018 činí 57 047,13 Kč. 
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- od společnosti s Autoleasing, a.s. na pořízení osobního automobilu Kia Cee´d. 

Nesplacená část k 31. 12. 2018 činí 190 541,83 Kč. 

 

Rezervy 
 
- společnost netvořila 

 

Příjmy a výdaje z hlavní činnosti v tis. Kč 
 
 
 

 

Období 2017 Období 2018 

Dotace a nadační 

příspěvky 
4052 4236 

Dary 312 264 

Příjmy od klientů za 

služby 
4283 4750 

Příjmy od ZP 0 0 

Jiné příjmy 87 135 

Tržby z prodeje 

majetku 
0 4 

Celkem 8734 9389 

  

PŘÍJMY 



 
 

 

30 

 

Období 2017 Období 2018 

OSOBNÍ NÁKLADY  5772 6563 

z toho: 
 

 

mzdové náklady 4187 4767 

zákonné SP a ZP 1341 1584 

ostatní sociální 

náklady 
244 212 

PROVOZNÍ NÁKLADY 2641 2653 

z toho: 
 

 

materiál, energie 1517 2098 

opravy a udržování 154 58 

cestovné 19 16 

reprezentace 0 12 

ostatní služby 550 469 

 

 

Komentář k hospodářskému výsledku 

Celkový roční obrat společnosti v roce 2018 činil 10 171 tis. Kč, z toho obrat v hlavní 

činnosti byl 9 389 tis. Kč, ve vedlejší činnosti 782 tis. Kč. Dotace od státních orgánů, 

měst a obcí dosáhly částky 4 236 tis. Kč, což je 41,65 % z celkového obratu organizace. 

V roce 2017 byl tento podíl 43,67 %. 

Společnost posiluje vlastní financování vedlejšími hospodářskými aktivitami, 

poskytováním služeb pedikúry a provozováním dobročinného obchůdku.   

Kapacitní využití pobytové služby v roce 2018 dosáhlo 89,7%, což znamená 5% navýšení 

oproti minulému roku. V pečovatelské službě postupně klesá dodávání obědů a postupně 

VÝDAJE 
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rostou požadavky na další služby. Trvalý růst mají tržby za půjčování kompenzačních 

pomůcek. V nákladové oblasti vzrostly ceny energií a mzdové náklady z důvodu růstu 

platů pracovníků v sociálních službách, kdy mzdové náklady roku 2018 vzrostly oproti 

roku 2017 o 580 tis. Kč. S tím souvisí i nárůst zákonného pojištění (SP, ZP). Větší část 

těchto nákladů byla kryta dotací KÚ Zlín.  

 

Hospodářský výsledek roku 2017 - ztráta byla převedena na účet nerozděleného zisku. 

Jeho výše k 31. 12. 2018 je 279 496,24 Kč. 

Hospodářský výsledek za rok 2018 je -184 136,32 Kč. 

 

STRUKTURA PRACOVNÍKŮ, ÚČAST ČLENŮ 

STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ 

 
V roce 2018 byl průměrný počet pracovníků společnosti 18, z toho 17 žen a 1 muž. 

K 31. 12. 2018 byl fyzický stav pracovníků 22, z toho 18 pracovníků v hlavním pracovním 

poměru, 3 na dohodu o provedení práce a 1 na dohodu o pracovní činnosti. 

V roce 2018 došlo ke změně ve statutárních orgánech společnosti (viz obchodní 

rejstřík). Členové správní rady ani revizor v roce 2018 nepobírali žádné odměny ani 

funkční požitky. Žádný člen statutárního orgánu neuzavřel v roce 2018 se společností 

obchodní smlouvu nebo jiný smluvní vztah. Statutárním zástupcem organizace je 

ředitelka. 

 

ZÁVĚR 

 
Rok 2018 je za námi a my se musíme dívat dopředu. Naším hlavním cílem v roce 2019 

bude zaměření na kvalitu poskytovaných služeb. V návaznosti na inspekci kvality 

poskytování sociálních služeb, která proběhla v říjnu 2018, bude pro nás hlavním cílem 

aktualizace standardů kvality a jejich soulad s poskytováním služeb. Důležitým 

ukazatelem kvality je pro nás především zpětná vazba od našich klientů, jejich rodin a 
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pečujících osob. Jasným signálem z jejich strany je přání, aby o jejich blízké bylo 

pečováno v domácím prostředí nebo přechodně v zařízení, které se svým přístupem a 

vybavením snaží domácí péči na přechodnou dobu plnohodnotně zastoupit. Podpora je tak 

poskytována nejen samotným klientům pečovatelské i odlehčovací služby, ale také 

rodinám a osobám, které o své blízké pečují. Věřím, že se nám ve spolupráci s pečujícími 

rodinami bude i nadále dařit zajišťovat našim klientům spokojený život v důstojných 

podmínkách a v prostředí, které respektuje jejich individualitu, přání, potřeby a 

bezpečí. 

 

PŘÍLOHY 

Výkaz zisku a ztráty 

Rozvaha 

Zpráva nezávislého auditora 
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