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Úvodní slovo ředitelky 

 
Vážení přátelé, 

 

Psychiatrická léčebna Šternberk zveřejňuje Výroční zprávu za rok 2020. Jedná se o rok zcela 

mimořádný, který prověřil každého zaměstnance Psychiatrické léčebny stejně jako odolnost 

celého našeho zdravotnického zařízení. Šířící se onemocnění koronavirem  COVID-19 

způsobilo, že došlo k přechodnému útlumu v poskytování odkladné zdravotní péče 

ambulantní i lůžkové, zvýšil se počet zaměstnanců v pracovní neschopnosti, karanténě či 

ošetřujících rodinné příslušníky. Díky kompenzačním mechanizmům při úhradách zdravotní 

péče jsme dokázali hospodařit bez ztráty a zajistit zvýšené finanční nároky chodu 

zdravotnického zařízení v mimořádné situaci. Zvládli jsme přísná karanténní opatření na 

odděleních s infekčními pacienty. Řada zaměstnanců se sama potýkala přímo 

s koronavirovým onemocněním nebo s dopady onemocnění osob v nejbližším okolí. Zjistili 

jsme, že to společně zvládáme a dokážeme mobilizovat spoustu sil. Všem zaměstnanců za to 

patří pochvala a zcela mimořádné poděkování. 

Dopady pandemie SARS-CoV-19 jsme nepocítili jen v roce 2020, ale budou nás provázet 

dále. Přesto jsme v roce 2020 pokračovali v započatých aktivitách souvisejících s reformou 

psychiatrické péče. V září 2020 začalo pracovat Centrum duševního zdraví v Olomouci, na 

jehož  činnosti  spolupracuje Psychiatrická léčebna Šternberk s neziskovou organizací 

MANA, o.p. s., pokračovaly vzdělávací aktivity, podpora multidisciplinárního přístupu k péči, 

zlepšovali jsme kvalitu péče včetně podmínek, ve kterých je poskytována. 

Věřím, že úspěšně navážeme v roce 2021. 

 

 

MUDr. Hana Kučerová  

ředitelka  
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I. 

Název zpracovatele:  Psychiatrická léčebna Šternberk 

Sídlo:    Olomoucká 1848/173, 785 01  Šternberk 

IČ:    00843954 

DIČ:    CZ00843954 

Kontakty:   Telefon:  585 085 111 

    Fax:    585 012 879 

    E-mail:  info@plstbk.cz 

    Datová schránka:  p8hz5v8 

Internetové stránky:  www.plstbk.cz 

 

 

Kromě sídla společnosti má Psychiatrická léčebna Šternberk další pracoviště 

– Psychiatrická a sexuologická ambulance v Olomouci na adrese: Domovina 2 – Vila 

zdraví, 772 00 Olomouc 

– Centrum duševního zdraví na adrese: Rokycanova 796/1G, 779 00 Olomouc 

 

 

II.  

Způsob zřízení:  
Zřizovací listina Ministerstva zdravotnictví č. j. 17267–X/2012 

 

Zřizovatel:   
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého náměstí 4, 128 00 Praha 2 

 

 

III.  

Organizační struktura:  
viz příloha č. 1 této zprávy 

 

Hlavní činnost:  
Psychiatrická léčebna Šternberk poskytuje zdravotní služby, tj. 

 

I. zdravotní péči 

     a) lůžkovou péči 

     - akutní standardní 

     - následnou 

     - dlouhodobou 

 

     b) ambulantní péči 

     - primární 

     - specializovanou 

     - stacionární péči 

 

     c) zdravotní péči poskytovanou ve vlastním sociálním prostředí pacienta 

     d) léčebně rehabilitační péči 

     e) ošetřovatelskou péči 

 

 

 

 

mailto:info@plstbk.cz
http://www.plstbk.cz/
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Ambulantní služby poskytuje na svých pracovištích umístěných i mimo sídlo léčebny, a to 

v Olomouci. 

 

Psychiatrická léčebna poskytuje lůžkovou zdravotní péči v těchto oborech: 

 - psychiatrie 

 - gerontopsychiatrie 

 - návykové nemoci 

 - dětská a dorostová psychiatrie 

 - vnitřní lékařství 

 - komplexní rehabilitace. 

 

Ambulantní péči poskytuje Psychiatrická léčebna v oborech: 

 - psychiatrie 

 - dětská psychiatrie 

 - vnitřní lékařství 

 - sexuologie 

 - chirurgie 

 - gynekologie 

 - radiologie a zobrazovací metody 

 - rehabilitace a fyzikální medicína 

 - anesteziologie a intenzivní medicína 

 - klinická laboratoř 

 - klinická psychologie 

 - adiktologie   

  

II. zdravotnickou dopravní službu 

 

Zdravotní služby poskytuje Psychiatrická léčebna Šternberk dle zákona č. 372/2011 Sb., o 

zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, dle zákona č. 373/2011 Sb., o 

specifických zdravotních službách, v platném znění a v souladu se standardy zdravotní péče. 

 

Vedlejší (jiné) činnosti: 
K dalším činnostem Psychiatrické léčebny Šternberk patří: 

 

● poskytuje pobytové sociální služby ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění, a 

    vyhlášek jej doplňujících, 

● podílí se na postgraduálním vzdělávání absolventů středních, vyšších odborných a  

    vysokých škol v oblasti zdravotnictví 

● zajišťuje činnost ekonomickou, provozní, technickou, investiční, administrativní a činnosti  

    obslužných provozů v rozsahu potřebném pro naplnění účelu svého zařízení 
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IV. 

Základní personální údaje: 
 

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2020: 

Věk Muži Ženy Celkem % 

Do 20 let 2 1 3 0,58 

21 – 30 let 9 25 34 6,38 

31 – 40 let 21 55 76 14,26 

41 – 50 let 30 171 201 37,71 

51 – 60 let 27 145 172 32,27 

61 let a více 12 35 47 8,82 

Celkem 101 432 533 100,00 

% 18,95 81,05 100  

 

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2020:  

Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem % 

Základní 3 28 31 5,82 

Vyučen  35 107 142 26,64 

Střední odborné 1 0 1 0,19 

Úplné střední 0 1 1 0,19 

Úplné střední odborné 23 219 242 45,40 

Vyšší odborné 3 12 15 2,81 

Vysokoškolské 37 64 101 18,95 

Celkem 101 432 533 100,00 

 

Celkový údaj o průměrných platech za rok 2020: 

Průměrný hrubý měsíční plat  40 261,56 Kč 

 

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2020: 

 Počet 

nástupy 61 

výstupy 50 

 

Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců – stav k 31. 12. 2020: 

Doba trvání Počet % 

do 5 let 201 37,71 

do 10 let 92 17,26 

do 15 let 62 11,63 

do 20 let 68 12,76 

nad 20 let 110 20,64 

CELKEM 533 100,00 
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Skladba zaměstnanců léčebny: 

 2020 

Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků PL 503,933 

Z toho:  

 lékaři 30,283 

 SPBD - všeobecné sestry a porodní asistentky (§ 5 a § 6) 166,265 

 OZPBD – ostatní zdravotničtí pracovníci nelékaři způsobilí 

k výkonu povolání bez odborného dohledu po získání odborné 

způsobilosti (§ 7 - § 21b) 

 

31,695 

 ZPSZ - zdravotničtí pracovníci nelékaři způsobilí k výkonu 

zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání 

odborné a specializované způsobilosti (§22 - §28) 

 

22,920 

 ZPOD - zdravotničtí pracovníci nelékaři způsobilí k výkonu 

zdravotnického povolání pod odborným dohledem nebo přímým 

vedením (§29 - §42) 

 

118,563 

 JOP – jiní odborní pracovníci (§43) 9,421 

 THP 29,920 

 dělničtí a provozní pracovníci 94,866 

Psychiatrická léčebna Šternberk splňuje stanovené normativní počty zdravotnických 

pracovníků ve všech kategoriích. 

 

Průměrná mzda: 

Průměrná mzda 2017 2018 2019 2020 

lékaři 68 606 80 607 78 106 84 087 

SPBD - všeobecné sestry a porodní 

asistentky (§ 5 a § 6) 
36 811 42 530 46 298 50 678 

OZPBD – ostatní zdravotničtí 

pracovníci nelékaři způsobilí k výkonu 

povolání bez odborného dohledu po 

získání odborné způsobilosti (§ 7 - § 

21a) 

29 187 33 020 34 244 41 544 

ZPSZ – zdravotničtí pracovníci 

nelékaři způsobilí k výkonu 

zdravotnického povolání bez 

odborného dohledu po získání odborné 

a specializované způsobilosti (§22 - 

§28) 

 z toho psycholog a klinický 

psycholog 

33 557 

 

 

 

 

38 424 

38 154 

 

 

 

 

      41 155 

38 978 

 

 

 

 

      43 203 

43 541 

 

 

 

 

      49 562 

ZPOD - zdravotničtí pracovníci 

nelékaři způsobilí k výkonu 

zdravotnického povolání pod 

odborným dohledem nebo přímým 

vedením (§29 - §42) 

21 188 23 020 24 927 30 385 

JOP – jiní odborní pracovníci (§43) 22 708 27 281 27 808 30 824 

THP 37 043 38 749 39 671 41 886 

dělničtí a provozní pracovníci 18 253 20 995 21 127 24 595 
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V. 

Dlouhodobý majetek 

 

Psychiatrická léčebna hospodaří s dlouhodobým a drobným dlouhodobým majetkem v 

pořizovací ceně 363 922 tis. Kč. Vyjma budovy vodárny je majetek léčebny soustředěn v 

areálu na ploše 128 765 m², z toho zastavěná plocha činí 28 559 m².  

V areálu je 35 budov a staveb, z toho je: 

- 14 budov pro poskytování zdravotní péče 

- 13 budov a staveb pro zajišťování hospodářsko-technických služeb. Součástí budovy 

pro pohybovou rehabilitaci je i bazén o rozloze 20 m² / 20 m³ 

- 7 objektů pro ubytování zaměstnanců 

- 1 samostatná tělocvična 

 

Dlouhodobý nehmotný i hmotný majetek je odepisován v souladu příslušným ustanovením 

zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, a to na základě účetního odpisového 

plánu podle ročních odpisových sazeb. Sazba ročních odpisů je stanovena pro každý druh 

majetku, odpisy se počítají a účtují měsíčně. 

Veškerý majetek organizace je řádně inventarizován, fyzický majetek je pojištěn proti 

živelným událostem, vandalismu a zcizení.   

 

V průběhu roku organizace pořídila dlouhodobý investiční majetek dle investičního plánu. 

Mezi nejvýznamnější investiční akce patří: 
v tis. Kč 

Název investiční akce Pořizovací cena Datum zařazení 

Výtah na odd. 23 2 846 11/2020 

Pořízení ECT přístroje 1 225 10/2020 

Přestavba plynových hořáků 564 08/2020 

Informační systém pro stravovací provoz 300 12/2020 
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VI.  

Roční účetní závěrka  
viz výkazy v příloze č. 2 a 3 této zprávy. 

 

Doplňující údaje: 

 

Závazky a pohledávky k 31. 12. 2020: 
v tis. Kč 

Položka Celkem 
Z toho po 

splatnosti 

Dlouhodobé pohledávky 48  

Krátkodobé pohledávky  38 766 1 196 

z toho:  odběratelé 29 856 874 

             dohadné účty 5 622  

Dlouhodobé závazky 71  

Krátkodobé závazky 54 439  

z toho:  dodavatelé 9 484  

             za zaměstnanci 14 750  

             dohadné účty 3 183  

 

 

 

Právní vymáhání neuhrazených pohledávek (počet dlužníků) 
 

Druh pohledávky 
Insolvenční 

řízení 

Soudní řízení, 

rozhodnutí 

soudu, 

Exekuční 

řízení 

Pohledávky za neuhrazené regulační 

poplatky  
5 51 27 

 

Dohadné položky 
v tis. Kč 

Aktivní  

Zúčtování plateb do a nad 120 dnů dle ÚV 2020 2 595 

Zúčtování plateb ZP dle kompenzační vyhlášky 1 507 

Navýšení OD za COVID pacienty 930 

Ostatní 590 

Pasivní   

Osobní náklady roku 2020  754 

Daň z příjmu 2020 2 429 

 

V oblasti dlouhodobých pohledávek evidujeme pohledávku ve výši 48,3 tis. Kč. Jedná se o 

kauci související s pronájmem prostor pro ambulanci zřízenou v Olomouci a zálohu na karty 

CCS. 

V oblasti krátkodobých pohledávek jsou rozhodující pohledávky ve lhůtě splatnosti za 

zdravotními pojišťovnami. Dále evidujeme poskytnuté zálohy ve výši 58 tis. Kč, které byly 

specifikovány v předepsané příloze k Doplňkovým údajům k ročním výkazům.  

V oblasti pohledávek po lhůtě splatnosti evidujeme pohledávky v souhrnné výši 1 196 tis. Kč 

(ve výši 788 tis. Kč se jedná o pohledávku za RBP, která byla uhrazena v lednu 2021).  

V roce 2020 bylo rozhodnuto o odpisu pohledávek v souhrnné výši 321,7 tis. Kč. Jedná se o 

pohledávky v hodnotě 52 tis. Kč, které dlužníci odmítali dobrovolně splnit, a pohledávky se 
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staly promlčenými. Dále byla odepsána pohledávka za zdravotní péči za cizím nesvéprávným 

státním příslušníkem, který zemřel, v hodnotě 151,7 tis. Kč.  A dále pohledávky v hodnotě 

117,9 tis. Kč za pronájem na základě rozhodnutí soudu v insolvenčním řízení. 

V oblasti závazků se jedná o standartní závazky spojené s přímou činností organizace. 

Neevidujeme závazky po lhůtě splatnosti. 

 

Přehled soudních sporů  

 

PL Šternberk nevede žádné soudní spory. 
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VII. 

Hodnocení a analýza 
 

PL Šternberk dosáhla za rok 2020 kladného hospodářského výsledku ve výši 12 783 tis. Kč 

před zdaněním, po zdanění ve výši 10 198 tis. Kč. Oproti plánu došlo jak ke zvýšení nákladů, 

tak i výnosů, a to zejména z důvodu neplánovaných provozních příspěvků od zřizovatele. 

Pokud bychom eliminovali vliv způsobený zejména poskytnutím příspěvku na ohodnocení 

zaměstnanců ve výši 33 351 tis. Kč, celkové náklady i výnosy klesnou pod plánovanou mez. 

Na výnosové straně je to způsobeno především poklesem úhrad od zdravotních pojišťoven, 

které jsou i přes kompenzační vyhlášku nižší o 25 mil. Kč, než bylo plánováno. Příčinou je 

snížení průměrné roční obložnosti z epidemiologických důvodů oproti předchozím obdobím, 

a to o cca 11 %.  Náklady jsou oproti plánu nižší o 29 mil. Kč. Rozdíl v mzdových nákladech 

je způsoben zejména vyšší nemocností zaměstnanců a nižší výplatou mimořádných odměn. 

Pokles obložnosti znamenal i snížení spotřeby léků. Nižší byla i spotřeba energie a nákupy 

drobného majetku. 

 

Srovnání výnosů, nákladů a dalších ukazatelů se stejným obdobím roku 2019: 
v tis. Kč 

Ukazatel 2019 2020 Rozdíl 

VÝNOSY CELKEM 396 921 450 236 53 315 

 z toho: z prodeje služeb 390 935 398 791 7 856 

              z pronájmu 2 195 2 293 98 

NÁKLADY CELKEM 378 223 437 452 59 229 

  z toho: léky 13 972 13 276 -696 

             SZM 5 483 10 867 5 384 

             potraviny pacienti 11 236 10 598 -638 

             potraviny zaměstnanci 1 332 1 143 -189 

             energie 14 924 12 491 -2 433 

             opravy a udržování 6 360 26 640 20 280 

             osobní náklady 290 274 338 271 47 997 

             odpisy 7 678 7 471 -207 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 15 002 10 198 -4 804 

Počet ošetřovacích dnů 173 325 153 398 -19 927 

 

 

VIII.  

Dotace 

 

V tabulce níže jsou uvedeny projekty, na jejichž financování jsme žádali dotační prostředky. 

U jednotlivých projektů je uveden stav, ve kterém se k 31. 12. 2020 nacházejí. Celkem bylo 

čerpáno cca 5 852 tis. Kč. 

 

Číslo projektu Celkové náklady Dotace Vlastní zdroje 

PL Šternberk – osobní automobil, realizace investiční akce ukončena k 

18.9.2020, Závěrečné vyhodnocení investiční akce zasláno na MZČR dne 

5.1.2021, dne 22.1.2021 obdrženo Závěrečné vyhodnocení akce z MZČR bez 

připomínek. 

135V032002001 325 000,00 245 000,00 80 000,00 
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PL Šternberk – ECT přístroj, realizace investiční akce ukončena k 13.11.2020, 

Závěrečné vyhodnocení investiční akce zasláno na MZČR dne 5.1.2021, dne 

20.1.2021 obdrženo Závěrečné vyhodnocení akce z MZČR bez připomínek. 

135V032002002 1 224 520,00 979 320,00 245 200,00 

PL Šternberk – výtah oddělení 23, realizace investiční akce ukončena 

kolaudačním souhlasem s užíváním stavby ze dne 30.11.2020, poslední faktura 

byla uhrazena dne 22.12.2020. Závěrečné vyhodnocení investiční akce zasláno na 

MZČR dne 20.1.2021. 

135V032002003 2 701 346,87 2 101 346,87 600 000,00 

 

Číslo projektu Celkové náklady Dotace 100 % Čerpáno 2020 

Centrum duševního zdraví Olomouc, zahájení provozu dne 1.9.2020, dne 

14.10.2020 odeslaná Zpráva o zahájení pilotního provozu CDZ, k 31.12.2020 

obdrženo předfinancování ve výši 2 285 241,56 Kč, dne 27.1.2021 odeslaná 

Zpráva o realizaci č. 01/9646/2020. 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/

15_039/0009646 
10 283 587,00 10 283 587,00 2 285 241,56 

Zabezpečení svolávacího a varovného systému, neinvestiční příspěvek ve výši 

288 000 Kč obdržen dne 12.6.2020, příspěvek v roce 2020 vyčerpán ve výši 241 

259,15 Kč k datu 10.12.2020, nevyčerpaný příspěvek ve výši 46 740,85 plánuje 

PL vyčerpat v roce 2021, Závěrečná zpráva o využití účelově vázaného finančního 

příspěvku ze státního rozpočtu za rok 2020 zaslána na MZČR dne 4.1.2021. 

Rozhodnutí č. 

OKP/83/1109/2020 
288 000,00 288 000,00 241 259,15 

 

V březnu 2020 byl PL Šternberk poskytnut neinvestiční účelový provozní příspěvek ve výši 

5 357 tis. Kč. Tento příspěvek byl použit na úhradu provozních nákladů souvisejících 

s transformací psychiatrických nemocnic.  

 

Dále PL Šternberk v říjnu obdržela příspěvek na finanční ohodnocení pracovníků ve 

zdravotnictví COVID 19 ve výši 33 351 tis. Kč (včetně doplatku). Tento příspěvek byl v 

listopadu použit na výplatu mimořádných odměn jako zvláštní ocenění státu pro zaměstnance 

PL Šternberk. Zaměstnanci byli odměněni za práci ve ztíženém pracovním prostředí, kdy byli 

vystaveni riziku nákazy z důvodu nezbytného soustavného přímého kontaktu s jinými 

osobami při výkonu své práce a ve ztíženém provozu v souvislosti s aplikací opatření proti 

šíření nákazy COVID 19. 

 

 

Výdaje na výzkum a vývoj: 
V roce 2020 nevznikly náklady spojené s výzkumem a vývojem. 

 

Zahraniční služební cesty: 
V roce 2020 nebyly uskutečněny žádné zahraniční služební cesty.  

 

Rezervní fond: 
V roce 2020 byl tvořen rezervní fond z přídělu ze zlepšeného výsledku hospodaření minulého 

období ve výši schváleném Ministerstvem zdravotnictví ČR. 

 

Hlavní příjemci služeb: 
Hlavními příjemci poskytovaných služeb jsou psychiatričtí pacienti. Hlavními plátci za 

poskytované služby léčebny jsou zdravotní pojišťovny.  V roce 2020 byly uzavřeny smlouvy 
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se sedmi zdravotními pojišťovnami. V  tabulce jsou uvedeny podíly jednotlivých zdravotních 

pojišťoven na vyúčtovaných výkonech. 
 

v tis. Kč 

Název zdravotní pojišťovny Skutečné výnosy Podíl 

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 185 648    46,80% 

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 37 043    9,34% 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 92 054    23,21% 

Oborová zdravotní pojišťovna 11 918    3,00% 

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 390    0,10% 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 55 854    14,08% 

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna 13 781    3,47% 

Celkem 396 688    100% 

 

 

IX.  

Vzdělávání 
 

Psychiatrická léčebna Šternberk se v roce 2020 i přes opatření v souvislosti s onemocněním 

COVID-19 snažila zaměřit na prohlubování odborných znalostí zaměstnanců v rámci podpory 

jejich celoživotního vzdělávání, které z velké míry probíhalo on-line formou.  

 

Povinná školení 

 

V průběhu roku  probíhalo povinné proškolování pracovníků v oblasti bezpečnosti a zdraví při 

práci a protipožární ochrany a dále proškolování zaměstnanců v oblasti kardiopulmonální 

resuscitace a hygienicko-epidemiologického režimu i GDPR. 

 

Platné akreditace pro uskutečňování vzdělávacího programu v oboru: 
 

 Psychiatrie 

 Dětská a dorostová psychiatrie 

 Klinická psychologie – praktická část 

 

 

 

Akreditovaný kvalifikační kurz v oboru „Sanitář“ 
 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky udělilo svým Rozhodnutím ze dne 31.10.2016,  

č.j. MZDR 35808/2016-3/ONP akreditaci Psychiatrické léčebně Šternberk, kterou se 

v souladu s § 45 odst. 1 písm. b) zákona č. 96/2004 Sb. získává oprávnění k uskutečňování 

vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačního kurzu „Sanitář“.  

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

X. 

Kvalita poskytované péče 

 

Přehled komisí PL Šternberk 

 

 

Vydané vnitřní předpisy za období 01-12/2019 

 

Řády: 

Celkem: 5 

 

 

Oblast Počet 

Organizační, pracovně-právní 4 

Provozně-technická, BOZP 6 

Ekonomická 2 

Zdravotní péče 7 

Standardy ošetřovatelské péče 19 

Celkem: 38 

 

 

Oblast Počet 

Organizační, pracovně-právní 3 

Provozně-technická, BOZP 4 

Ekonomická 2 

Zdravotní péče 14 

Celkem: 23 

 

 

Oblast Počet 

Organizační, pracovně-právní 2 

Provozně-technická, BOZP 2 

Ekonomická 2 

Zdravotní péče 0 

Celkem: 6 

 

Název komise Počet členů 

Komise pro kvalitu a bezpečí 10 

Etická komise 6 

Nutriční a stravovací komise 8 

Komise účelné farmakoterapie  5 

Bytová komise 5 

Inventarizační komise 5 

Likvidační a škodní komise 5 

Skartační komise 7 

Komise pro financování volnočasových aktivit pacientů 7 

Komise pro hodnocení veřejných zakázek 10 

Komise pro poskytování prostředků z FKSP 7 

Komise volnočasových akcí pro pacienty a veřejnost  9 

Odškodňovací komise 6 

Směrnice:  

Pozn.: 10 směrnic 
aktualizováno → 
nové verze 

Pokyny:  Pozn.: 6 pokynů 
aktualizováno → 
nové verze 

Příkazy:  
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Laboratoř: 

 

Dokumenty Počet 

Laboratorní příručka 1 

Příručka kvality 1 

Směrnice 4 

SOP (standardní operační postupy) 22 

SOPT (standardní operační postupy technické) 2 

PI (pracovní instrukce) 1 

Celkem: 31 
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XI. 

Centrum duševního zdraví 

 

 

 

Psychiatrická léčebna Šternberk ve spolupráci 

s neziskovou organizací Společnost Mana, o.p.s., která 

poskytuje registrované sociální služby, zahájila k 1. 

září 2020 provoz na novém pracovišti v Olomouci 

s názvem „Centrum duševního zdraví Olomouc“ ve 

zkratce „CDZ Olomouc“. Centrum bylo vytvořeno 

v rámci Programu podpory Center duševního zdraví 

III., reg. č. projektu 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009646.  Program je 

jednou z aktivit Strategie reformy psychiatrické péče 

schválené Ministerstvem zdravotnictví České 

republiky, jejímž hlavním záměrem je přesun těžiště 

péče o osoby s vážným duševním onemocněním do 

jejich přirozeného prostředí. CDZ Olomouc i s dalšími osmi CDZ v ČR nově doplnilo již 

stávající síť existujících Center po celé České republice.  
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CDZ Olomouc poskytuje služby:  

 terénního týmu 

 denní péče 

 krizové 

 psychiatrické 

 klinického psychologa 

 psychoterapeutické 

 podpory svépomocných aktivit 

 

Filozofií CDZ je propojení sociální a zdravotní péče v jednom multidisciplinárním týmu, 

jehož práce je zaměřena na podporu klienta v jeho cestě za zotavením. 

 

Cílová skupina CDZ: 

 lidé s vážným duševním onemocněním (schizofrenie, afektivní poruchy, obsedantně-

kompulzivní poruchy, specifické poruchy osobnosti) 

 osoby s potřebou včasné intervence                       

 lidé v krizových situacích (akutní psychické obtíže nevyžadující hospitalizaci, akutní 

stavy nebo dekompenzace chronických psychiatrických onemocnění s výjimkou 

akutních intoxikací, cílem je krátkodobá intervence a předání do další péče) 
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Příloha č. 1 

 

Organizační struktura – Organizační schéma ředitelky 
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Organizační struktura – Organizační schéma náměstků 
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Organizační struktura – Oddělení primariátů 
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Příloha č. 2 

Rozvaha příspěvkové organizace 

 

 

 
 

 



22 
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Příloha č. 3 

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace  
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