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I. Název a sídlo organizace 
 

Název: Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice 

Sídlo: Česká Skalice, Riegrova 837, PSČ 552 03 

IČ: 711 93 952 

Zřizovatel: Královéhradecký kraj 

Právní forma: příspěvková organizace 

Telefon: 491 401 888 

Fax: 491 401 881 

Web: www.dduspcskalice.cz 

Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu Pr, 

vložce číslo 847. 
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II. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 
 

 

1) Vznik organizace, její poslání, cíle a principy 

 

Příspěvková organizace Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice, jejímž 

zřizovatelem je Královéhradecký kraj, vznikla ke dni 1.1.2004 na základě Zřizovací listiny 

vydané Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje č.j. 24670/SV/2003 ze dne 6.11.2003.  

Posláním organizace je zajištění důstojného a bezpečného života seniorům a dospělým 

mentálně postiženým ženám, poskytování  takové podpory a pomoci, aby mohli i nadále vést 

plnohodnotný a kvalitní život jako jejich vrstevníci. 

Cíle organizace vychází z jejího poslání. Cílem je poskytovat kvalitní sociální službu, 

která bude „šitá na míru“ jejím uživatelům, podpora  udržení schopností uživatelů, vytvoření 

příjemného „domácího“ prostředí, podpora udržení kontaktu s rodinou a blízkými, možnost 

využití místních institucí a zajištění bezpečí pro uživatele služby. 

Principem sociální služby poskytované prostřednictvím našeho zařízení je zachování 

lidské důstojnosti uživatelů. Pomoc vychází z individuálních potřeb jednotlivých uživatelů a 

je poskytována tak, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních 

svobod. 

 

 

2) Hlavní účel a předmět činnosti organizace 

 

Hlavním účelem a předmětem činnosti organizace je: 

- poskytování komplexní ústavní sociální péče starým občanům a dospělým 

mentálně postiženým ženám, 

- poskytování stravování starým občanům, občanům těžce zdravotně postiženým a 

dobrovolným pracovníkům pečovatelské služby 

Dále naše organizace provozuje doplňkovou činnost – pronájem nebytových prostor 

(kadeřnictví, pedikúra, občerstvení), za účelem jejich využití pro uživatele. 

Cílovou skupinu tvoří senioři, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a  sami nejsou 

schopni uspokojovat své potřeby, ani za pomoci rodiny  popřípadě terénních služeb a jejichž 

situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a dospělé mentálně postižené ženy, 

které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a mají sníženou soběstačnost z důvodu 

zdravotního postižení  a  vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby. 

 

 

3) Stručný popis zařízení včetně vybavení 

 

Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice se nachází v kraji Boženy 

Němcové, v kraji bohatých historických a kulturních tradic. Areál leží v klidné části na okraji  

města s krásným výhledem  na přehradní nádrž Rozkoš i blízké Orlické hory. Organizace 

vznikla spojením dvou dříve samostatných zařízení, která patřila pod Okresní centrum 

sociálních služeb Náchod a to Domova důchodců Česká Skalice a Ústavu sociální péče pro 

dospělé mentálně postižené ženy Česká Skalice. 

Domov důchodců byl uveden do provozu v listopadu roku 2001 a byl postaven jako 

náhrada za Domov důchodců ve Stárkově, který byl vrácen v rámci restituce původním 

majitelům. Ústav sociální péče vznikl již v roce 1954 a v letech 2000-2002 prošel rozsáhlou 

rekonstrukcí a nově byl otevřen v srpnu roku 2002. Obě budovy jsou řešeny celé jako 

bezbariérové a jsou spolu spojeny venkovním nadzemním spojovacím krčkem.  

Uživatelům je poskytována komplexní péče včetně zdravotní a ošetřovatelské péče, 

rehabilitace, kulturní a rekreační péče. Do domova důchodců dochází 2x v týdnu praktický  
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lékař, do ústavu sociální péče 1x v týdnu, který v případě potřeby navštěvuje uživatele přímo 

na pokojích. V případě potřeby odborného vyšetření se uživatelé odesílají do zdravotnického 

zařízení a ambulancí za doprovodu ošetřujícího personálu. V rámci rehabilitační činnosti je 

uživatelům nabízena léčebná tělesná výchova, a to jak skupinová tak i individuální, solux, 

magnetoterapie, atd. 

Zařízení poskytuje celodenní stravování odpovídající věku uživatelů, zásadám 

racionální výživy a také individuálnímu dietnímu režimu uživatele. Stravu tvoří snídaně, 

oběd, večeře a dopolední a odpolední svačina. Diabetikům je poskytována ještě druhá večeře. 

Uživatelé se mohou stravovat podle svého zdravotního stavu a přání buď v jídelnách nebo na 

pokojích. 

 

Domov důchodců i ústav sociální péče jsou rezidenční zařízení s celoročním pobytem. 

Kapacita domova důchodců je 100 lůžek, z toho je: 

- 28 jednolůžkových pokojů 

- 30 dvoulůžkových pokojů 

- 3 čtyřlůžkové pokoje 

 

Všechny pokoje, kromě čtyřlůžkových, jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením 

(WC a sprchový kout) a balkónem. Dále jsou pokoje vybaveny dorozumívacím zařízením 

pacient – sestra a na všech podlažích je několik respirií  (odpočinkových koutů) se sedacími 

soupravami a televizory. Součástí budovy domova důchodců je i rehabilitace, kadeřnictví a 

pedikúra, občerstvení a kuchyň, která slouží pro obě zařízení.  

 

Kapacita ústavu sociální péče je 57 lůžek, z toho: 

- 4 jednolůžkové pokoje 

- 10 dvoulůžkových pokojů 

- 11 třílůžkových pokojů 

 

V průběhu roku 2006 došlo k navýšení kapacity v ústavu sociální péče o 2 místa, kdy 

byly přijaty dvě uživatelky z Ústavu sociální péče pro dospělé v Rokytnici v Orlických 

horách,  který v současné době prochází rozsáhlou rekonstrukcí. 

Jednotlivé pokoje v ústavu sociální péče nejsou vybaveny sociálním zařízením, to je 

společné. Jinak zde mají uživatelky k dispozici čítárnu, šicí dílnu, tělocvičnu, hudební 

místnost a v létě venkovní bazén a zahradní altán. V ústavu je pouze výdejna stravy, jídlo je 

sem dováženo nadzemním spojovacím krčkem z budovy domova důchodců. Obě zařízení  

mají své prádelny, ale prádelna v domově důchodců kapacitně nestačí a tak je prádlo 

dováženo i do prádelny v ústavu. 

Jednou z priorit, na kterou jsme zaměřili v roce 2006 svoji pozornost, bylo pokračování 

v procesu standardizace v našem zařízení ve spolupráci se zřizovatelem tak, abychom byli 

schopni zajistit a nabídnout našim uživatelům kvalitní sociální službu a abychom byli schopni 

naplnit požadavky nového zákona o sociálních službách, který nabyl účinnosti dnem 1.ledna 

2007. 

Svou pozornost jsme zaměřili i na oblast vzdělávání pracovníků a to jednak v souvislosti 

již se zmiňovaným zákonem o sociálních službách, ale také v souvislosti se zákonem 

č.96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších 

předpisů, který nabyl účinnosti dnem 1.4.2004. V průběhu roku 2006 jsme se jako zařízení 

zapojili do vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů  sociálních služeb na území 

Královéhradeckého kraje, ve kterém budeme pokračovat i v roce 2007. V průběhu roku 2006 

jsme pokračovali v poskytování supervize týmu pracovníků, kteří se věnují přímé práci 

s uživateli. Zajišťujeme tak podporu nezávislého odborníka při řešení problémů, do kterých se 

jednotliví pracovníci  nebo pracovní týmy dostávají při své práci. 
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Jako již předešlé roky, tak i v roce 2006 jsme spolupracovali s Evangelickou akademií 

v Náchodě a VOŠ a SOŠ Gustava Habrmana v České Třebové. Studenti těchto škol k nám 

docházejí v rámci praxe, seznamují se s prostředím a pomáhají v přímé péči o uživatele. 

Zároveň nám poskytují zpětnou vazbu o tom, jak  na ně působí naše zařízení jako na „lidi 

zvenčí“ ještě nezatížené dlouholetou prací v rezidenčních zařízeních. Tato spolupráce nám 

také dává možnost vybrat si z řad studentů, kteří se osvědčili, budoucí spolupracovníky. 

 

4) Kapacita zařízení a základní údaje o uživatelích 

 

Celková kapacita Domova důchodců a Ústavu sociální péče Česká Skalice je 157 lůžek 

(100 lůžek v domově důchodců, 57 lůžek v ústavu sociální péče). Jak již bylo zmíněno, 

v průběhu roku 2006 došlo k navýšení kapacity v ústavu sociální péče o 2 místa. Tato změna 

kapacity byla schválena usnesením Rady Královéhradeckého kraje 13/485/2006 ze dne 

26.4.2006. 

 

Využití kapacity (obložnost) v roce 2006 činilo za celou organizaci 99,68 %. 

Obložnost za středisko domov důchodců činila  v roce  2006  99,19 %. 

Obložnost za středisko ústav sociální péče činila v roce 2005  100,16 % (k překročení hranice 

100% došlo v důsledku navýšení kapacity ústavu). 

 

 

Přehled o kapacitě a počtech uživatelů: 

 domov důchodců ústav sociální péče 

 muži ženy celkem ženy celkem 

kapacita zařízení k 31.12.2006 - - 100 57 

průměrný počet uživatelů v roce - - 99,19 56,58 

počet uživatelů k 31.12.2006 36 64 100 57 

uživatelé přijatí v roce 2006 5 16 21 4 

               propuštění v roce 2006 1 0 1 0 

               zemřelí v roce 2006 4 15 19 1 

 

 

Věkové složení uživatelů: 

 domov důchodců ústav sociální péče 

 2004 2005 2006 2004 2005 2006 

věk 27-65 let 7 6 6 48 48 48 

věk 66-85 let 70 66 71 7 6 9 

věk nad 85 let 22 27 23 0 0 0 

průměrný věk uživatelů 79,8 80,8 81,0 51,8 52,5 54,0 

 

 

Přiznání bezmocnosti uživatelům k 31.12.2006: 

 domov důchodců ústav sociální péče 

celkový počet uživatelů k 31.12.2006 100 57 

částečná bezmocnost 36 0 

převážná bezmocnost 23 21 

úplná bezmocnost 27 36 

uživatelé bez přiznané bezmocnosti 14 0 

 

 

 



 

5 

5) Přehled realizovaných akcí pro uživatele 

 

Přehled realizovaných akcí konaných pro uživatele  za rok 2006 je rozdílný co do počtu, 

ale i co do obsahu vzhledem k odlišným cílovým skupinám obou zařízení a je uveden 

v příloze č. 5 a v příloze č. 6 této zprávy. 

Mezi velice úspěšné akce pořádané ústavem sociální péče patří velikonoční a vánoční 

výstavky prací klientek ústavu sociální péče a za zmínku stojí také účast na 4. Podzimním 

plese v Praze v SAZKA aréně, který pořádal Ústav sociální péče Červený Hrádek a který se 

našim klientkám velice líbil.  

V domově důchodců se pořádala celá řada výletů, z nichž alespoň jmenujme výlet do 

Jánských Lázní, výlet lanovkou na Černou Horu nebo výlet do sousedního Polska.  

Mezi již tradiční akce patří pořádání štědrovečerní večeře a to jak v domově důchodců, 

tak i v ústavu sociální péče, kdy se sejdou zaměstnanci a uživatelé a společně povečeří a 

oslaví vánoční svátky. 

 

 

III. Plnění úkolů v personální oblasti 

 
1) Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období, průměrné platové třídy, 

průměrné mzdy za sledované období 

 

Struktura zaměstnanců Počty zaměstnanců 

k 31.12.2006 (fyzické osoby) 

Průměrná platová třída 

THP (včetně technických pracovníků) 7 8,7 

SZP (střední zdrav. personál) 21 8,6 

Pedagog. pracovník 1 9 

Instruktoři sociální péče 3 6,3 

Pracovníci sociální péče 23 4 

Sociální pracovníci 3 8,3 

Zaměstnanci převážně manuálně 

pracující(kuchařky, pradleny, uklízečky) 

22 2,8 

Celkem 80 5,5 

 

- evidenční počet zaměstnanců (fyzické osoby) k 31.12.2006 činil 80 

- průměrný  přepočtený počet zaměstnanců činil 78,4  

 

Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2006 

 

 celkem 

průměrný hrubý měsíční plat 15.197,-- 

 

 

Částka vyplacených OON za rok 2006 činila: 26.641,-- Kč 
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2) Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období 

 

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2006 

 

 Počet 

nástupy 5 

odchody 7 

 

 

Přírůstky zaměstnanců: 

Celkem za rok 2006 nastoupilo 5 nových zaměstnanců z toho: 

- 3 noví pracovníci   

- 2 x se jednalo o záskok za mateřskou dovolenou  

 

 

Úbytky zaměstnanců: 

Celkem za rok 2006 ukončilo pracovní poměr 7 zaměstnanců z toho: 

- 1 x odchod do invalidního důchodu 

- 1 x odchod do starobního důchodu 

- 5 x ukončení pracovního poměru dohodou 

 

 

Pro rok 2006 činil specifický ukazatel průměrný přepočtený počet zaměstnanců 78,5. 

 

 

3) Další personální údaje 

 

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2006 

 

 

věk muži ženy celkem muži ženy celkem 

do 20 let 

21-30 let 

31-40 let 

41-50 let 

51-60 let 

61 let a více 

0 

3 

0 

2 

1 

0 

0 

9 

20 

25 

17 

3 

0 

12 

20 

27 

18 

3 

0 % 

3,7 % 

0 % 

2,5 % 

1,2 % 

0 % 

0 % 

11,3 % 

25 % 

31,2 % 

21,3 % 

3,8 % 

0 % 

15 % 

25% 

33,7 % 

22,5 % 

3,8 % 

celkem 6 74 80 7,4 92,6 100 % 

 

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2006 

 

věk muži ženy celkem muži ženy celkem 

základní 

vyučen 

střední odborné 

úplné střední 

úplné stř.odborné 

vyšší odborné 

vysokoškolské 

0 

4 

0 

0 

2 

0 

0 

7 

28 

4 

1 

31 

1 

2 

7 

32 

4 

1 

33 

1 

2 

0 % 

5 % 

0 % 

0 % 

2,5 % 

0 % 

0 % 

8,7 % 

35 % 

5 % 

1,3 % 

38,7 % 

1,3 % 

2,5 % 

8,7 % 

40 % 

5 % 

1,3 % 

41,2 % 

1,3 % 

2,5 % 

celkem 6 74 80 7,5 92,5 100 % 
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Trvání pracovního poměru zaměstnanců stav k 31.12.2006 

věk muži ženy celkem muži ženy celkem 

do 5 let 

do 10 let 

do 15 let 

do 20 let 

nad 20 let 

5 

1 

0 

0 

0 

44 

9 

10 

6 

5 

49 

10 

10 

6 

5 

6,2 % 

1,3 % 

0 % 

0 % 

0 % 

55 % 

11,3 % 

12,5 % 

7,5 % 

6,2 % 

61,2 % 

12,6 % 

12,5 % 

7,5 % 

6,2 % 

celkem 6 74 80 7,5 % 92,5 % 100 % 

 

Z uvedené tabulky vyplývá, že největší procento doby trvání pracovního poměru zaměstnanců 

je do 5 let. Souvisí to s otevřením Domova důchodců v České Skalici na podzim roku 2001, 

kdy menší část zaměstnanců přešla z bývalého Domova důchodců  ve Stárkově a ostatní 

zaměstnanci byli nově vybráni v rámci výběrového řízení. 

 

IV. Plnění úkolů v oblasti hospodaření 

1. Výnosy organizace za rok 2006 

1.1 Rozpis výnosů dle jednotlivých položek (v tis. Kč) za hlavní činnost  

 

VÝNOSY ROK 2006 

 Sledované období Minulé období 

Účet - položka Plán Skuteč. Rozdíl 

3-2 

% Skuteč. Rozdíl 

skuteč. 

3-6 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

602-úhrady-ošetřovné 10835 11278 443 104 10667 611 106 

602-úhrady-bezmocnost 1975 2045 70 103 1971 74 104 

        

TRŽBY OD KLIENTŮ 12810 13323 513 104 12638 685 105 

        

602-obědy zaměstnanci 141 158 17 112 142 16 111 

602-pomeje 5 5 0 100 5 0 100 

602-obědy důchodci 2 8 6 400 20 -12 40 

        

OST. TRŽBY-SLUŽBY 148 171 23 115 167 4 102 

        

648-čerpání fondu odměn 0 90 90 0 0 90 0 

        

ZÚČTOVÁNÍ FONDU 0 90 90 0 0 90 0 

        

649-přísp. stravování 102 115 13 113 102 13 113 

        

OSTATNÍ VÝNOSY 102 115 13 113 102 13 113 

        

691-provozní dotace 17772 17772 0 100 17472 300 102 

        

DOTACE NA PROVOZ 17772 17772 0 100 17472 300 102 
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2. Náklady organizace za rok 2006 

Rozpis čerpání nákladů dle jednotlivých položek  (v tis. Kč) na hlavní činnost včetně 

komentáře  je uveden v příloze č. 1. 

 

2.1 Tabulka sledování nákladů za energie (v tis. Kč) 

 

Účet Název účtu Plán 2006 Skutečnost 2006 

502 10 Vč-elektrická energie 6 6 

502 30 Elektrická energie 1000 1151 

502 31 Vodné, stočné 470 480 

502 33 Plyn 1130 1070 

 

502 10       Vč. el.energie       - el. energie na vedlejší činnost (nájemné) byla čerpána v  

   souladu s rozpočtem 

 

502 30 Elektrická energie - obsahuje vyúčtování el. energie za 1.Q 2006 a dohadnou 

    položku k 31.12.2006 ve výši 852 tis. Kč 

 

502 31 Vodné, stočné - zaúčtovány skutečné náklady na vodné, stočné a srážkovou 

    vodu za rok 2006 

 

502 33 Plyn - je uvedena vyfakturovaná spotřeba plynu k 31.12.2006 v DD, 

    za ÚSP skutečná spotřeba za 1.Q 2006 a dohadná položka  

    k 31.12.2006 ve výši 163 tis. Kč 

 

 

 

3. Oblast finančního majetku 

3.1 Stavy na bankovních účtech k 31.12.2006 

 

- běžný účet 241  2.880.099,14 Kč 

- běžný účet 243 FKSP  251.137,67 Kč 

- ostatní běžné účty 245 177.272,63 Kč 

 

 

3.2 Vyčíslení a zdůvodnění rozdílu mezi bankovním účtem 243 a účetním stavem 912 – 

FKSP 

 

-  stav účtu 912 FKSP k 31.12.2006 284.299,67 Kč 

- zůstatek bankovního účtu 243 k 31.12.2006 251.137,67 Kč   

- rozdíl 33.162,00 Kč  

 

Rozdíl je dán: 

zůstatkem na účtu 335 10  

pohledávky za zaměstnanci – splátky půjček z FKSP 27.813,00 Kč 

předpis-příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců 12/2006 -11.300,00 Kč 

předpis-jubilea-peněžní dary zaměstnancům z FKSP 12/2006 -9.000,00 Kč 

předpis základního přídělu do FKSP z mezd 12/2006 25.649,00 Kč 

 33.162,00 Kč   

(peněžní převod se uskuteční v 1/2007) 
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3.3 Informace o stavu cenin 

 

Na účtu 263 Ceniny jsou vedeny poštovní známky se zůstatkem k 31.12.2006  2.525,-- Kč. 

 

4. Závazné ukazatele 

4.1 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů na rok 2006 (v tis. Kč) 

 

Ukazatel Rozpočet Skutečnost 

schválený po změnách 

Příspěvek na provoz 17.242 17.772 17.772 

Odvod z investičního fondu 1.926 2.726 2.726 

 

Příspěvek na provoz byl navýšen o 530 tis. Kč na základě nedostatečného pokrytí mzdových 

nákladů a s tím spojených odvodů na sociální a zdravotní pojištění. 

Odvod z investičního fondu byl po zpřesnění odpisů roku 2006 zvýšen o 800 tis. Kč na 

základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. 10/596/2006 ze dne 2.2.2006. 

 

 

5. Oblast dotací ze státního rozpočtu 

5.1 Podrobný rozpis přijatých dotací ze státního rozpočtu 

 

V roce 2006 nebyla přijata žádná dotace ze státního rozpočtu. Dotace na provoz byla přijata a 

čerpána ze zdrojů zřizovatele. 

 

 

6. Investice 

6.1 Informace  o investičních akcích v roce 2006 

 

Na investiční akce, které byly započaty i ukončeny v roce 2006, byly použity prostředky z IF 

naší PO. 

 

a) pohon pro otočné jednokřídlé automatické dveře REKORD DFA 125: 

 

 dodávka a montáž 219.450,00 Kč 

 materiál pro el. přívody 2.688,50 Kč 

 montáž el. přívodů 1.500,00 Kč 

 celkové náklady 223.638,50 Kč 

 

Vzhledem k tomu, že naše zařízení je celé bezbariérové a vstupní dveře domova důchodců i 

ústavu sociální péče šly těžko otvírat i zdravému člověku natož imobilním uživatelům nebo 

uživatelům používajícím kompenzační pomůcky, byla provedena instalace automatického 

pohonu na vstupní dveře u obou objektů. 

 

 

b) kuchyňská linka s výdejním pultem 41.200,00 Kč 

 

Kuchyňská linka byla vyrobena a nainstalována v prostoru společenského sálu budovy 

domova důchodců, kde se pořádají různé plesy , zábavy a další společenské akce pro 

uživatele. Tato společenská místnost je využívána i pro školení a porady zaměstnanců. 
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V. Autoprovoz 

 
1. Počty ujetých kilometrů, spotřeba a průměrná spotřeba podle jednotlivých vozidel 

 

 Počet ujetých km Celková spotřeba Průměrná spotřeba l/100 km 

FÁBIE 

NAK 59-34 

4.187,00 281,37 6,72 

FELICIE 

NAJ 07-59 

4.510,00 352,83 7,82 

FELICIE 

NAH 35-30 

3.363,00 277,57 8,25 

OPEL VIVARO 

COMBI-9 

1H9 5377  

2.169,00 173,15 7,98 

 

 

2. Využití vozidel, opravy, vybavení 

 

Osobní automobil Fabia je hlavně využíván na služební cesty zaměstnanců spojené se 

školením a na jednání se zřizovatelem. 

Obě vozidla Felicie jsou již účetně odepsána a prošla velkým zatížením v době 

rekonstrukce ústavu sociální péče, kdy se jimi  po dobu dvou let převáželi jednak zaměstnanci 

a jednak strava pro klientky. Vozidla jsou používána převážně k jízdě po městě v rámci 

zajištění běžného provozu zařízení (nákupy, léky, apod.) 

Automobil Opel Vivaro je využíván především na dopravu našich uživatelů na různé 

společenské a sportovní akce a výlety po okolí. 
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VI. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem 
 

1. Rozčlenění na jednotlivé kategorie majetku, stav k počátku a konci sledovaného období 

 

Soupis DHM dle analytiky 
 

účet název       stav k 1.1.2006                stav k 31.12.2006 

 

Dlouhodobý nehmotný majetek 
018 10 DDNM 71.106,50 142.754,00 

 

 

Dlouhodobý hmotný majetek 
021 10 Budovy 163.446.753,20   163.446.753,20 

021 20 Ost. budovy a stavební díla 2.081.358,00 2.081.358,00 

021 30 Komunikace a ost. staveb. díla 7.184.568,00 7.184.568,00 

021 Stavby 172.712.679,20 172.712.679,20 

 

022 40 Pracovní stroje a zařízení 4.842.555,30 4.733.508,30 

022 50 Přístroje a zařízení 3.384.980,66 3.586.596,16 

022 60 Dopravní prostředky 1.590.623,00 1.590.623,00 

022 70 Inventář 2.851.775,00 2.892.975,00 

022 Samostatné movité věci a soubory 12.669.933,96 12.803.702,46 

 

028 40 DDHM-Pracovní stroje a zařízení 77.900,00 90.890,00 

028 50 DDHM-Přístroje a zařízení 2.541.144,42 2.611.400,46 

028 70 DDHM-Inventář 8.784.121,58 8.840.522,48 

028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 11.403.166,00 11.542.812,94 

 

031 90 Pozemky 970.921,00 970.921,00 

 

Majetek vedený na podrozvahovém účtu: 

983 10 DDHM v OE 4.054.666,59 4.046.831,27 

984 20 Vlastní DDHM v OE 15.000,00 28.996,00 

 

 

Majetek je rovnoměrně odpisován dle Odpisového plánu na rok 2006 schváleného usnesením 

Rady Královéhradeckého kraje č. 1/63/2006 ze dne 11.ledna 2006. 
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VII. Komentář k přehledu o tvorbě a čerpání peněžních fondů 
 

Fond reprodukce majetku: 

 
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET tis.Kč 

stav investičního fondu k 1.1. 2006 436 

příděl z rezervního fondu organizace 0 

příděl z odpisů dlouhodobého majetku 2.971 

investiční dotace  z rozpočtu zřizovatele 0 

investiční dotace ze SR a SF 0 

ostatní zdroje 0 

ZDROJE FONDU CELKEM 3.407 

  

opravy a údržba nemovitého majetku 0 

rekonstrukce a modernizace 0 

pořízení dlouhodobého majetku 265 

ostatní použití (např. splátky inv.úvěrů) 0 

odvod do rozpočtu zřizovatele 2.726 

POUŽITÍ FONDU CELKEM 2.991 

  

Stav investičního fondu k 31.12. 2006 416 

 

Kryto účtem č. 241/12 

 

Rezervní fond                                                      Fond odměn 

 
REZERVNÍ FOND tis.Kč  FOND ODMĚN tis.Kč 

stav rezervního fondu k 1.1. 2006 61  stav fondu odměn k 1.1. 2006 76 

příděl z výsledku hospodaření 33  příděl z výsledku hospodaření 130 

ostatní zdroje fondu–sponzorské dary 127    

Zdroje fondu celkem 221  zdroje fondu celkem 206 

     

použití fondu do investičního fondu  0  použití fondu na osobní náklady 90 

použití fondu na provozní náklady 0    

ost.použití fondu–čerpání sponz.darů 92    

Použití rezervního fondu celkem 92  Použití fondu odměn celkem 90 

 

Kryto účtem č.                            245/19,11,13     Kryto účtem č.                                      241/11 

 

Účet 916 – Fond reprodukce majetku 

Fond byl tvořen odpisy DHM. 

Čerpání fondu tvořil odvod odpisů do rozpočtu Kraje a použití investičních prostředků na 

jednotlivé investiční akce (viz. bod 6.1). 

Fond reprodukce majetku je kryt běžným účtem 241/12. 

 

Účet 914 - Rezervní fond 

Počáteční stav k 1.1.2006 tvoří nevyčerpané sponzorské dary z minulých let. 

Fond byl tvořen přídělem z výsledku hospodaření a přijatými sponzorskými dary. 

Použití fondu tvořilo čerpání sponzorských darů dle darovacích smluv. 

Rezervní fond je kryt účtem 245/19,11,13. 
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Účet 911 – Fond odměn 

Fond odměn byl v roce 2006 tvořen přídělem z výsledku hospodaření a v průběhu roku byl 

čerpán ve výši 90 tis. Kč. 

Fond odměn je kryt běžným účtem 241/11. 

 

Účet 918 - Kulturní fond 

Počáteční stav k 1.1.2006 byl 94.812,85 Kč. 

Na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje 38/1487/2006 ze dne 18. prosince 2006 

byly finanční prostředky kulturního fondu  převedeny k 31.12.2006 na podrozvahový účet   

994 10 – Peněžitá depozita KF ve výši 61.812,00 Kč. 

V průběhu roku byl fond tvořen ze sponzorských darů KF a dobrovolných příspěvků uživatelů 

a čerpal se na kulturní a společenské akce, zájezdy, psací potřeby a jiné pro uživatele. 

 

 

 Výsledek hospodaření je kryt účtem 241/10. 

 

 Splatné závazky: 

- závazky vůči zaměstnancům (doplatek mzdy za 12/2006)     1.084.004,00 Kč 

- předpis odvodu pojistného na soc. zabezpečení za 12/2006 359.171,00 Kč 

- předpis odvodu zdravotního pojištění za 12/2006 124.326,00 Kč 

- předpis odvodu SP a ZP připadajícího na zaměstnance  141.445,00 Kč 

- předpis daně z příjmů za 12/2006 sražené zaměstnancům z mezd 128.678,00 Kč 

 

Peněžní převody se uskuteční v následujícím účetním období z běžného účtu 241/10  

 

Na účtu 389 11 – Dohadné účty pasivní – je zaúčtována dohadná položka na elektrickou 

energii k 31.12.2006 za domov důchodců i ústav sociální péče ve výši 852.029,00 Kč. 

Na účtu 389 12 – Dohadné účty pasivní – je zaúčtována dohadná položka za dodávku plynu v 

ústavu sociální péče k 31.12.2006 ve výši 163.000,00 Kč. 

Zůstatek účtu 389 13 – Dohadné účty pasivní – tvoří nevyfakturované dodávky potravin 

k 31.12.2006 ve výši 2.166,90 Kč (dodavatel je v konkurzním řízení). 

 

Účet 911 – Fond odměn – byl v roce 2006 tvořen přídělem z výsledku hospodaření roku 2005 

a v prosinci 2006 čerpán ve výši 90.000,00 Kč. Fond odměn je kryt běžným účtem 241/11. 

  

 Pohledávky po lhůtě splatnosti nejsou. 

 

 

VIII. Kontrolní činnost 
 

1. Roční plán kontrolní činnosti prováděné organizací  

 

Okruhy kontrolovaných činností: 

- kontrola pokladen a cenin 

- následná kontrola inventarizace 

- kontrola v oblasti mezd a docházky 

- kontrola hygienických předpisů, rozpisu služeb a vedení zdravotnické dokumentace 

- namátková kontrola skladů a jakosti potravin  

- kontrola vybavení lékárniček  včetně služebních aut 

- kontrola rozhodnutí a správnosti podkladů k úhradám klientů 

- celková kontrola oddělení 
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2. Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti prováděné organizací  

V rámci vnitřní kontrolní činnosti organizace nebyly zjištěny závažné nedostatky a proto 

nebylo přikročeno k nápravným opatřením. 

 

 

IX. Informace o výsledku inventarizace majetku 
 

1. Popis průběhu, organizace a zabezpečení inventarizace majetku a závazků 

Příkazem ředitele č. 2/2006 ze dne 24. října 2006 byl vydán pokyn k provedení 

inventarizace veškerého majetku Domova důchodců a Ústavu sociální péče Česká Skalice 

k datu 31.12.2006. K provedení inventarizace byla jmenována hlavní inventarizační komise, 

dílčí inventarizační komise dle okruhu inventarizovaných oblastí členěných podle účtu a 

názvu majetku a stanoven termín začátku a ukončení inventarizace.  

Dílčí inventarizační komise provedly dle příkazu ředitele jednotlivé inventury fyzické i 

dokladové a výsledky uvedly do inventarizačních zápisů. Zápisy s výsledky inventur byly 

k termínu 12.1.2007 předány předsedovi hlavní inventarizační komise. Hlavní inventarizační 

komise následně vyhodnotila výsledky dílčích inventarizačních komisí . 

 

 

2. Vyčíslení inventarizačních rozdílů 

Nebyly zjištěny inventurní rozdíly. 

 

 

 

 

X. Přílohy 
 

Příloha č.1  Náklady na rok 2006 

Příloha č.2 PAM 2006 

Příloha č.3 Finanční krytí závazků a fondů k 31.12.2006 

Příloha č.4 Komentář k roční závěrce za rok 2006 

Příloha č.5 Seznam kulturních akcí za rok 2006 pořádaných v domově důchodců 

Příloha č.6 Seznam kulturních akcí za rok 2006 pořádaných v ústavu sociální péče 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


