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1 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: http://www.dduspcskalice.cz/ 

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

vložce číslo 847. 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.dduspcskalice.cz/
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2 Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 
2.1  Vznik organizace 

 

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.  

Tato zřizovací listina byla nahrazena Zřizovací listinou č.j. 12605/SV/2009/Ta ze dne 

10.9.2009, která nabyla platnosti dnem schválení v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 

s účinností ode dne 1.10.2009. 

 

2.2  Základní účel 

 

Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice je registrován na základě 

rozhodnutí  Krajského  úřadu  Královéhradeckého  kraje  č.j. 10525/SV/2007/Gr/SOCRE/74-2  

k poskytování dvou sociálních služeb - domovy pro seniory, 

                                                             - domovy  pro osoby se zdravotním postižením. 

Domov pro seniory poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou 

soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 

fyzické osoby. 

Domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje pobytové služby ženám se 

zdravotním postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a 

jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

Služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, 

ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Služby jsou poskytovány v souladu s údaji uvedenými v registru poskytovatelů 

sociálních služeb, který podle zákona č. 108/2006 Sb., vede Krajský úřad Královéhradeckého 

kraje a který služby dále specifikuje. 

 

2.3  Hlavní předmět činnosti  

 

Služba poskytovaná domovem pro seniory v souladu s § 49 zákona č. 108/2006 Sb., 

obsahuje tyto základní činnosti: 

 

- poskytnutí ubytování, 

- poskytnutí stravy, 

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

- sociálně terapeutické činnosti, 

- aktivizační činnosti, 

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. 

 

Podle § 35 zákona č. 108/2006 Sb., mohou být při poskytování sociálních služeb 

fakultativně zajišťovány další činnosti, jejichž úhrada, podle § 77 zákona č. 108/2006 Sb., 

může být stanovena v plné výši nákladů na tyto služby. 

Podle § 36 zákona č. 108/2006 Sb., je ošetřovatelská a rehabilitační péče osobám 

umístěným v domově pro seniory poskytována především prostřednictvím zaměstnanců 

zařízení, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštního 

právního předpisu. 
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Služba poskytovaná domovem pro osoby se zdravotním postižením  v souladu s § 48 

zákona č. 108/2006 Sb., obsahuje tyto základní činnosti: 

 

- poskytnutí ubytování, 

- poskytnutí stravy, 

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

- sociálně terapeutické činnosti, 

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. 

 

Podle § 35 zákona č. 108/2006 Sb., mohou být při poskytování sociálních služeb 

fakultativně zajišťovány další činnosti, jejichž úhrada, podle § 77 zákona č. 108/2006 Sb., 

může být stanovena v plné výši nákladů na tyto služby. 

Podle § 36 zákona č. 108/2006 Sb., je ošetřovatelská a rehabilitační péče osobám 

umístěným v domově pro seniory poskytována především prostřednictvím zaměstnanců 

zařízení, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštního 

právního předpisu. 

 

Dále naše organizace provozuje doplňkovou činnost – pronájem nebytových prostor 

(kadeřnictví, pedikúra), za účelem jejich využití pro uživatele a provoz kantýny.    

 

 

 2.4  Kapacita zařízení a základní údaje o uživatelích 

 

Celková kapacita Domova důchodců a Ústavu sociální péče Česká Skalice je 154 lůžek 

(97 lůžek v domově pro seniory, 57 lůžek v domově pro osoby se zdravotním postižením).  

Rozhodnutím o změně registrace Krajského úřadu Královéhradeckého kraje čj. 

16260/SV/2010/Br/SOCRE/62-3 ze dne 9.9.2010, které nabylo právní moci dne 28.9.2010, 

došlo ke změně kapacity v domově pro seniory na 97 lůžek  s účinností od 1.1.2011. 

Důvodem změny kapacity je rekonstrukce tří čtyřlůžkových pokojů a vybudování sociálního 

zařízení. 

 

Využití kapacity (obložnost) v roce 2011 činila za celou organizaci 98,97 %. 

- z toho za domov pro seniory činila  98,58 %, 

- z toho za domov pro osoby se zdravotním postižením činila 99,35 %. 
 
 
 
Přehled o kapacitě a počtech uživatelů: 

 domov pro seniory domov pro osoby se 
zdravotním postižením 

 muži ženy celkem ženy celkem 

kapacita zařízení k 31.12.2011 - - 97 57 

průměrný počet uživatelů v roce - - 95,6 56,6 

počet uživatelů k 31.12.2011 29 65 94 57 

uživatelé přijatí v roce 2011 7 18 25 2 

               propuštění v roce 2011 0 1 1 0 

               zemřelí v roce 2011 9 18 27 1 
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Vývoj věkového složení uživatelů domova pro seniory za období 2004-2011: 

 

  
 
domov pro seniory   

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

věk 27-65  7 6 6 6 7 4 5 5 

věk 66-85  70 66 71 62 59 57 49 43 

věk nad 85  22 27 23 30 34 37 43 46 

prům. věk 79,8 80,8 81 82 82,6 83,5 83,1 83,7 

 

 
 

 

Vývoj věkového složení uživatelů domova pro osoby se ZP za období 2004-2011: 

 

 

 
domov pro osoby se ZP 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

věk 27-65  48 48 48 49 50 50 49 49 

věk 66-85  7 6 9 8 6 6 6 6 

věk nad 85  0 0 0 0 1 1 1 1 

prům. věk 51,8 52,5 54 54,6 54,7 55,5 56,5 56,5 
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Uživatelé domova pro seniory s přiznaným příspěvkem na péči (PnP) k 31.12.2011: 

 
 

domov pro seniory

bez příspěvku na péči 5

I. stupeň 9

II. stupeň 27

III.stupeň 32

IV. stupeň 21

celkový počet uživatelů k 31.12.2011 94  
 

 
 

Uživatelé domova pro osoby se ZP s přiznaným příspěvkem na péči (PnP) k 31.12.2011: 

 
domov pro osoby 

se ZP

bez příspěvku na péči 0

I. stupeň 0

II. stupeň 4

III.stupeň 33

IV. stupeň 20

celkový počet uživatelů k 31.12.2011 57  
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2.5  Přehled realizovaných akcí pro uživatele 

 

Součástí námi poskytovaných služeb je i zajištění a poskytování aktivizačních činností a 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

Přehled realizovaných akcí konaných pro uživatele  za rok 2011 je uveden v příloze č. 5 

a  v příloze č. 6 této zprávy. 

Významnou akcí pořádanou v roce 2011 byla oslava 10. výročí otevření domova pro 

seniory, která se uskutečnila 8. září 2011  a byla spojená se dnem otevřených dveří. 

Již deset let poskytujeme pobytové služby seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální 

situaci, ať již z důvodu věku nebo zdravotního stavu. Hlavní důraz přitom klademe na 

spokojenost uživatelů a na to, aby se zde cítili jako doma.  Jak se nám to daří, o tom se můžete 

přesvědčit sami při prohlídce našeho zařízení. 

Domov důchodců v České Skalici byl postaven jako náhrada za Domov důchodců ve 

Stárkově, který byl v rámci restituce navrácen původním majitelům. Stavba byla zahájena 16. 

dubna 2000 položením základního kamene, kterému byl přítomen tehdejší ministr práce a 

sociálních věcí pan Vladimír Špidla. Stavba byla slavnostně otevřena 9. října 2001. 

Investorem stavby bylo Okresní centrum sociálních služeb v čele s ředitelkou paní Věrou 

Křížovou,  které vzniklo v listopadu 1996 a které zajišťovalo nejen stavbu našeho domova 

důchodců, ale i přístavbu Domova důchodců v Náchodě nebo rekonstrukci a přístavbu Ústavu 

sociální péče zde v České Skalici. Projektovou dokumentaci domova důchodců vypracovala 

náchodská firma Proxion, s.r.o. a dodavatelem stavby byla VCES Východočeská stavební, a.s. 

Náklady na stavbu včetně výkupu pozemků, projektové dokumentace, stavebního a 

autorského dozoru, vybavení činily přibližně 115 mil. Kč při kapacitě 100 lůžek. 

V současné době je naše zařízení již neodmyslitelnou součástí České Skalice, má své 

pevné místo v síti sociálních služeb Královéhradeckého kraje se současnou kapacitou 154 

lůžek, 88 zaměstnanci a ročním rozpočtem přes 46 mil. Kč.  
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2.6  Kvalita poskytovaných služeb  

 

Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice se zapojil v roce 2011 do Systému 

řízení kvality sociálních služeb spolu se 7 dalšími poskytovateli sociálních služeb ve 3 

krajích České republiky. 

 

V červenci 2011 začal grantový projekt „Kompletní řízení kvality v organizacích 

poskytovatelů sociálních služeb v regionech Vysočina, Pardubickém a Královéhradeckém“. 

V rámci projektu bude  implementován Systém řízení kvality sociálních služeb (dále „Systém 

QMSS“) v 8 zařízeních sociálních služeb v kraji Vysočina, Pardubickém a Královéhradeckém 

kraji. Mezi těmito 8 poskytovateli je i Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice. 

Projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost  a státním rozpočtem ČR. Doba trvání projektu je 

téměř 2 roky od 1.7.2011 do 30.4.2013. 

Systém QMSS  zahrnuje požadavky standardů kvality sociálních služeb, i další 

související oborové a legislativní normy a v oblasti zásad je kompatibilní i s jinými systémy 

řízení kvality (např. ISO 9000 a Model excellence EFQM). 

Na začátku srpna 2011 se v našem zařízení uskutečnilo úvodní setkání zástupců 

zapojených poskytovatelů a realizačního týmu,  na kterém byl představen samotný Systém 

QMSS, dále příprava a realizace implementace Systému QMSS po jeho jednotlivých 

strukturách a na závěr interní a externí audity, kterými bude implementace vyhodnocena.  

Každý poskytovatel sociálních služeb má k dispozici tým třech konzultantů, kteří jim 

pomohou s přípravou i se samotnou implementací Systému QMSS. Celkem proběhne 14 

konzultačních schůzek v období od září 2011 do října 2012.   

Projekt bude zakončen po 22 měsících v dubnu 2013 závěrečnou konferencí, na které 

zástupci zapojených poskytovatelů budou prezentovat své zkušenosti s implementací. 

 

 

 

 
 

        
Název projektu 

 

 

Komplexní řízení kvality v organizacích poskytovatelů sociálních služeb v regionech Vysočina, Pardubickém a Královéhradeckém 

CZ.1.04/3.1.03/66.00095 
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3 Plnění úkolů v personální oblasti 
 

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

průměrné mzdy za sledované období 

 

Struktura zaměstnanců Počty zaměstnanců 

k 31.12.2011  

(fyzické osoby) 

Průměrná platová 

třída 

THP (včetně technických pracovníků) 7 8,7 

Všeobecné sestry 

+ fyzioterapeuté 

21 10 

Pracovníci v sociálních službách 

(přímá obslužná péče) 

28 5 

Pracovníci v sociálních službách 

(zákl. výchovná nepedagogická činnost) 

8 7,9 

Sociální pracovníci 3 9 

Zaměstnanci převážně manuálně pracující  

(kuchařky, pradleny, uklízečky) 

23 3 

Celkem 90 6,3 

- evidenční počet zaměstnanců (fyzické osoby) k 31.12.2011 činil 90 

- průměrný  přepočtený počet zaměstnanců činil 86,8  

 

Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2011 

 

 

Částka vyplacených OON za rok 2011 činila: 17.005,-- Kč. 

 

 

 

Vývoj průměrného měsíčního platu v Kč za období 2004-2011: 
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3.2  Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období 

 

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2011 

 

 Počet 

nástupy 11 

odchody 12 

 

Přírůstky zaměstnanců: 

Celkem za rok 2011 bylo uzavřeno 11 nových pracovních poměrů. 

 

Úbytky zaměstnanců: 

Ukončeno bylo 12 pracovních poměrů z toho: 

rozvázání pracovního poměru dohodou - 7 

         rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance - 1 

         ukončení pracovního poměru na dobu určitou - 3 

         ukončení pracovního poměru pozbytím zdravotní způsobilosti - 1  

 

Ve sledovaném roce bylo z řad zaměstnanců nahlášeno 24 případů pracovní 

neschopnosti, z toho bylo: 

- 23 pro nemoc 

-   1 pro pracovní úraz 

 

Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti byl 1020 dnů, z toho: 

- 1012 pro nemoc 

-       8 pro pracovní úraz 

 

3.3 Další personální údaje 

 

Procento nemocnosti v poměru k ročnímu fondu pracovní doby 

za období 2004-2011: 
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Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2011 

 

 

 

věk muži ženy celkem muži ženy celkem 

do 20 let 0 0 0 0% 0% 0% 

21-30 let 1 6 7 1,1% 6,7% 7,8% 

31-40 let 1 16 17 1,1% 17,8% 18,9% 

41-50 let 0 43 43 0,0% 47,8% 47,8% 

51-60 let 3 17 20 3,3% 18,9% 22,2% 

61 let a více 0 3 3 0% 3,3% 3,3% 

celkem 5 85 90 5,5% 94,5% 100% 
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Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2011 

 

 

 

vzdělání muži ženy celkem muži ženy celkem 

základní 0 5 5 0% 5,6% 5,6% 

střední 0 6 6 0% 6,7% 6,7% 

střední vzdělání s výučním 
listem 4 34 38 4,4% 37,8% 42,2% 

střední vzdělání s maturitou 1 37 38 1,1% 41,1% 42,2% 

vysokoškolské 0 3 3 0% 3,3% 3,3% 

celkem 5 85 90 5,5% 94,5% 100,0% 
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Členění podle délky trvání pracovního poměru zaměstnanců – stav k 31.12.2011 

 

 

 

délka prac. poměru muži ženy celkem muži ženy celkem 

do 5 let 0 36 36 0% 40% 40% 

do 10 let 1 21 22 1,1% 23,3% 24,4% 

do 15 let 3 18 21 3,3% 20% 23,3% 

do 20 let 1 4 5 1,12% 4,4% 5,5% 

nad 20 let 0 6 6 0% 6,8% 6,8% 

celkem 5 85 90 5,5% 94,5% 100% 
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4 Plnění úkolů v oblasti hospodaření 
 

Hospodaření organizace k 31.12.2011 

 

Organizace hospodařila dle vykázaného hospodářského výsledku ve výsledovce se ziskem  

122.300,41 Kč. 

z toho z hlavní činnosti  94.300,41 Kč 

z toho z hospodářské činnosti 28.039,03 Kč 

 

Organizaci nebyly uloženy žádné sankce ani pokuty a nemá žádné nevymahatelné 

pohledávky. 

 

4.1  Výnosy organizace za rok 2011 

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

 

Výnosy rok 2011 
 

Účet - položka 

Sledované období Minulé období 

Plán Skuteč. 
Rozdíl          

3-2 
% Skuteč. 

Rozdíl 
skuteč.        

3-6 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

602-úhrady-ošetřovné 14 000 14 053 53 100 13 803 250 102 

602-příspěvek na péči 14 020 13 972 -48 100 14 491 -519 96 

TRŽBY OD KLIENTŮ 28 020 28 025 5 100 28 294 -269 99 

                

602-úhrady ZP 4 500 5 257 757 117 4 851 406 108 

602-obědy zaměstnanci 250 247 -3 99 211 36 117 

602-pomeje 8 9 1 112 9 0 100 

602-přísp.stravování 148 144 -4 97 155 -11 93 

OST.TRŽBY - SLUŽBY 4 906 5 657 751 115 5 226 431 108 

                

609-jiné výnosy  0 0 0 0 5 -5 0 

JINÉ VÝNOSY Z VL.VÝK 0 0 0 0 5 -5 0 

                

648-čerp.IF k údržbě majetku 0 54 54 0 0 54 0 

648-čerpání RF-daň. úspora 0 0 0 0 12 -12 0 

648-zúčt.fondů 170 104 -66 61 79 25 132 

ZÚČTOVÁNÍ FONDŮ 170 158 -12 93 91 67 174 

                

649-ostatní výnosy 0 309 309 0 139 170 222 

OSTATNÍ VÝNOSY 0 309 309 0 139 170 222 

                

662-úroky přijaté 0 57 57 0 67 -10 85 

ÚROKY 0 57 57 0 67 -10 85 

                

672-provozní dotace 6 204 6 204 0 100 8 560 -2 356 72 

672-transfer MPSV 6 201 6 201 0 100 5 900 310 105 

DOTACE NA PROVOZ 12 414 12 414 0  100 14 460 -2 046 86 

                

                

VÝNOSY CELKEM 45 510 46 620 1 110 102 48 282 -1 662 97 
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Podíl jednotlivých tržeb v % na celkových výnosech organizace za rok 2011: 

 

 
 

 

4.2 Náklady organizace za rok 2011 

4.2.1 Porovnání výše některých nákladů podle druhů v tis. Kč 
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4.2.2 Rozbor nákladů (na hlavní činnost v tis. Kč) 

 

50 Spotřebované nákupy celkem              10.731 

501 Spotřeba materiálu (včetně potravin)  7.379 

502 Spotřeba energií       3.352 

 

51 Služby         2.404 

511 Opravy a udržování                    810  

512 Cestovné                        48   

513 Náklady na reprezentaci           17   

518 Ostatní služby        1.529 

 

52 Osobní náklady                30.040   

521 Mzdové náklady                21.972 

524 Zákonné zdravotní a soc. pojištění     7.478 

527 Zákonné sociální náklady         506 

528 Jiné sociální náklady            84  

 

54 Ostatní náklady                     108 

 

55 Odpisy         3.198 

55 Náklady z odeps. pohledávek                                                                 2 

 

56 Ostatní finanční náklady                                                      43 

 

Celkové náklady činily                 46.526 tis. Kč 

 

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

v příloze č. 1. 

 

 

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

Účet Název účtu Plán 2011 Skutečnost 2011 

502 010 Vč.-elektrická energie 10,0 10,0 

502 330 Elektrická energie 1.700,0 1.786,6 

502 331 Vodné, stočné 475,0 470,8 

502 333 Plyn 1.060,0 1.094,6 

 

502 010 Vč.- el.energie – el. energie na vedlejší činnost byla čerpána v souladu s 

rozpočtem 

 

502 330      Elektrická energie – obsahuje skutečnou spotřebu el. energie v roce 2011 

 

502 331     Vodné, stočné – skutečné náklady na vodné a stočné za rok 2011 

 

502 333     Plyn - zaúčtována skutečná spotřeba plynu k 31.12.2011 v DD a dohadná položka    

       na plyn v ÚSP ve výši 217.000,00 Kč k 31.12.2011       
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V roce 2010 byla zřizovatelem vypsána veřejná zakázka „Dodávka zemního plynu pro 

Královéhradecký kraj“. Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice podepsal 

„Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění 

centrálního zadavatele“, účelem které bylo ustanovení centrálního zadavatele, který provede 

centralizované zadání výše uvedené zakázky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.                      

Rada Královéhradeckého kraje na své schůzi konané dne 10.11.2010 rozhodla o výběru 

nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce „Dodávka zemního plynu pro Královéhradecký 

kraj“ a od 1.1.2011 byla podepsána Smlouva o sdružených dodávkách plynu s novým 

dodavatele. 

 

Stejný postup byl zvolen i u dodávek elektrické energie, kdy Rada Královéhradeckého kraje 

na svém zasedání dne 17.8.2011 rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na veřejné zakázce 

„Dodávka elektrické energie pro Královéhradecký kraj“ pro období od 5.10.2011 – 

31.12.2012. 

 

                                

4.2.4 Celkové  průměrné měsíční neinvestiční náklady na lůžko v Kč (2004 – 2011) 

 

 

 
 

 

 

4.3 Oblast finančního majetku 

 

4.3.1 Stavy na bankovních účtech k 31.12.2011 

 

- běžný účet 241  5 909 953,47  Kč 

- běžný účet 243 FKSP  113 804,87  Kč 

- ostatní běžné účty 245 54 277,40  Kč 
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4.3.2 Vyčíslení a zdůvodnění rozdílu mezi bankovním účtem 243 a účetním stavem 412 – 

FKSP 

 

- stav účtu 412 - FKSP k 31.12.2011 122 123,87  Kč 

- zůstatek bankovního účtu 243  k 31.12.2011 113 804,87  Kč   

- rozdíl 8 319,00  Kč  

 

Rozdíl tvoří: 

splátky půjček z FKSP                                                                 1 997,00  Kč 

předpis-příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců 12/2011 -12 500,00  Kč 

předpis-jubilea-peněžní dary zaměstnancům z FKSP 12/2011          - 3 500,00  Kč 

předpis základního přídělu do FKSP z mezd 12/2011 22 322,00  Kč 

 8 319,00  Kč   

(peněžní převod se uskuteční v 1/2012) 

 

4.4  Závazné ukazatele 

 

4.4.1 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů na rok 2011 (v tis. Kč) 

 

Ukazatel Rozpočet Skutečnost 

schválený po změnách 

Příspěvek na provoz 6.736 6.204 6.204 

Odvod z investičního fondu 1.952 1.952 1.952 

 

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele byl snížen o 532 tis. Kč a po změně 

závazného ukazatele byl poskytnut ve výši 6.204 tis. Kč. 

Odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele byl splněn dle stanoveného závazného 

ukazatele. 

 

4.5.  Oblast dotací ze státního rozpočtu 

 

4.5.1 Podrobný rozpis přijatých dotací ze státního rozpočtu 

 

Z MPSV byla poskytnuta na rok 2011 z kapitoly 313  - MPSV státního rozpočtu 

neinvestiční dotace ve výši 6.210.000,00 Kč. Transfer ze státního rozpočtu byl plně čerpán na 

dofinancování mzdových nákladů. 

 

4.6 Investice 

 

4.6.1 Informace  o investičních akcích v roce 2011 

 

Použití Investičního fondu PO: 

- vybudování přístřešku na kola 196.277,00 Kč 

- zakoupení motodlahy Artromot K1 102.300,00 Kč 

- zakoupení magnetoterapeutického přístroje Dimap V  42.471,00 Kč 

- zakoupení terapeutického ultrazvuku Topline  60.390,00 Kč 

- zakoupení speciálního lůžka s laterálním náklonem 90.609,00 Kč 

- oprava havarijního stavu ohřevu užitkové vody v kotelně 54.122,00 Kč 

  (posílení zdrojů k financování údržby a oprav majetku) 

 

Celkem použití vlastního investičního fondu 546.169,00 Kč 
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5 Autoprovoz 
 

 

5.1 Počty ujetých kilometrů, spotřeba a průměrná spotřeba podle jednotlivých vozidel 

(2011) 

 

 

 Počet ujetých 

km 

Celková 

spotřeba (l) 

Průměrná spotřeba 

l/100 km 

Pozn.: 

FÁBIE 

NAK 59-34 

4 400 368,53 8,38  

CITROEN 

BERLINGO 

4H3 2402 

8 774 808,13 9,21  

OPEL 

VIVARO 

COMBI-9 

1H9 5377  

3 036 217,70 7,17  

FORD FOCUS 

COMBI 

3H8 9205 

7 191 442,40 6,15  

 

 

 

 

5.2 Využití vozidel, opravy, vybavení 

 

 

V průběhu roku byly prováděny jen běžné opravy a údržba vozidel, pouze u vozu Fábie 

bylo nutno provést větší opravu servo čerpadla řízení (běžné opravy - technické kontroly, 

pneuservis, garanční opravy). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Roční zpráva 2011  19 (celkem 24) 

6  Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem 
 

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

 

 

Soupis DHM dle analytiky 
 

účet název            stav k 1.1.2011          stav k 31.12.2011 

 

Dlouhodobý nehmotný majetek 
018 010 DDNM                                                            202 282,50 232 795,50 

 

Dlouhodobý hmotný majetek 
021 010 Bytové domy 163 540 957,35 163 540 957,35 

021 400 Komunikace 3 233 493,00 3 233 493,00 

021 500 Jiné inženýrské sítě 969 867,00 969 867,00 

021 600 Ostatní stavby 5 629 333,00 5 839 410,00 

021 Stavby                                                      173 373 650,35 173 583 727,35 

 

022 040 Pracovní stroje a zařízení                             6 241 292,40 6 241 292,40 

022 050 Přístroje a zařízení                      4 646 052,26 4 874 734,46 

022 060 Dopravní prostředky 1 952 887,00 1 952 887,00 

022 070 Inventář 2 892 975,00 2 871 036,00 

022 Samostatné movité věci a soubory 15 733 206,66 15 939 949,86 

 

028 040 DDHM-Pracovní stroje a zařízení       508 131,00 544 650,00 

028 050 DDHM-Přístroje a zařízení                          5 715 469,29 5 936 894,93 

028 070 DDHM-Inventář                                        12 509 854,05  12 606 697,87 

028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek    18 733 454,34 19 088 242,80 

 

031 300 Zahrady 261 632,40 261 632,40 

031 400 Zastavěné plochy 318 894,90 318 894,90 

031 500 Ostatní pozemky 390 393,70 390 393,70 

031 Pozemky 970 921,00 970 921,00 

 

 

 

Podrozvahová evidence: 

 

902 983 DDHM v OE                       3 972 702,06 3 954 234,42 

 (evidence drobného majetku zřizovatele 

 s pořizovací cenou do 3 tis. Kč) 

 

902 984 Vlastní DDHM v OE                                         96 950,00 89 954,00 

 (drobný majetek organizace z minulých let 

 pořízený ze sponzorských darů) 
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7  Komentář k přehledu o tvorbě a čerpání peněžních fondů 
 

Fond reprodukce majetku: 

 

 
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET tis.Kč 

stav investičního fondu k 1.1. 2011 1073 

příděl z rezervního fondu organizace 0 

příděl z odpisů dlouhodobého majetku 3198 

investiční dotace  z rozpočtu zřizovatele 0 

investiční dotace ze SR a SF 0 

ostatní zdroje 0 

ZDROJE FONDU CELKEM 4271 

  

opravy a údržba nemovitého majetku 54 

rekonstrukce a modernizace 0 

pořízení dlouhodobého majetku 492 

ostatní použití (např. splátky inv. úvěrů) 0 

odvod do rozpočtu zřizovatele 1952 

POUŽITÍ FONDU CELKEM 2498 

  

Stav investičního fondu k 31.12. 2011 1773 

 

Kryto účtem č. 241/12 

 

Rezervní fond                                                            Fond odměn 

 
REZERVNÍ FOND tis.Kč  FOND ODMĚN tis.Kč 

stav rezervního fondu k 1.1. 2011 561  stav fondu odměn k 1.1. 2011 728 

příděl z výsledku hospodaření 9  příděl z výsledku hospodaření 30 

ostatní zdroje fondu–sponzorské dary 155    

                                     

Zdroje fondu celkem 725  Zdroje fondu celkem 758 

     

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

použití fondu na daňovou úsporu 0    

ost. použití fondu–čerpání sponz.darů 104    

                            .     

Použití rezervního fondu celkem 104  Použití fondu odměn celkem 0 

Stav rezervního fondu k 31.12.2011 621  Stav fondu odměn k 31.12.2011 758 

 

Kryto účtem č.                            241/20,21,22          Kryto účtem č.                                 241/11 

 

Účet 416 – Fond reprodukce majetku 

Fond tvořily odpisy DHM. 

Čerpání fondu byly použity na jednotlivé investiční akce, na posílení zdrojů k financování 

údržby a oprav majetku a k odvodu odpisů do rozpočtu zřizovatele. 

Fond reprodukce majetku je kryt běžným účtem 241/12. 

 

Účet 413,414 - Rezervní fond 

Počáteční stav k 1.1.2011 tvoří přidělené prostředky z výsledků hospodaření z minulých let a 

nevyčerpané sponzorské dary. 

Fond byl tvořen přídělem z výsledku hospodaření za rok 2010 a přijatými sponzorskými dary.  

Použití fondu tvořilo čerpání sponzorských darů. 

Rezervní fond je kryt účtem 241/20,21,22. 
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Účet 411 – Fond odměn 

Fond odměn byl tvořen přídělem z výsledku hospodaření za rok 2010 a v průběhu roku nebyl 

čerpán. 

Fond odměn je kryt běžným účtem 241/11. 

 

 

 

 Splatné závazky: 

- závazky vůči zaměstnancům (doplatek mzdy za 12/2011)     1 684 929,00 Kč 

- předpis odvodu pojistného na soc. zabezpečení za 12/2011 558 911,00 Kč 

- předpis odvodu zdravotního pojištění za 12/2011 201 211,00 Kč 

- předpis odvodu SP a ZP připadajícího na zaměstnance 246 000,00 Kč 

- předpis daně z příjmů za 12/2011 sražené zaměstnancům z mezd 252 045,00 Kč 

 

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

 

 Nevyfakturované dodávky zásob nemáme. 

 Pohledávky po lhůtě splatnosti nejsou. 

 

 

8  Kontrolní činnost 
 

Cílem vnitřního kontrolního systému je dodržování právních předpisů a v souladu s nimi 

hospodaření s veřejnými finančními prostředky, zajištění hospodárného, efektivního a 

účelného výkonu činností zabezpečovaných vlastním zařízením, vyhodnocování a 

minimalizování provozních, finančních a případných dalších rizik vyplývajících z provozu 

organizace. Vnitřní kontrolní systém obsahuje průběžné sledování účetních operací při 

hospodaření s veřejnými prostředky, ty jsou předem projednány a odsouhlaseny příkazcem 

operací, správcem rozpočtu a hlavní účetní. 

 

8.1 Kontrola plnění Rozvojového plánu zařízení pro rok 2011 

Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice má vytvořen Rozvojový plán zařízení 

do roku 2012 (dále jen Plán), který je zpracován pro obě námi poskytované služby. Plán 

vychází z anket spokojenosti uživatelů obou služeb a ze SWOT analýzy vycházející z pohledu 

zaměstnanců domova pro seniory a SWOT analýzy vycházející z pohledu zaměstnanců 

domova pro osoby se ZP.  

 

Cíle naší služby (domov pro seniory) vycházející z jejího poslání: 

1. Další zkvalitňování poskytovaných služeb. 

2. Zvýšit informovanost veřejnosti o námi poskytovaných službách. 

3. Zvýšit kapacitu poskytovaných služeb v oblasti podpory při využívání veřejných  

Služeb. 

 

Plnění rozvojových cílů v domově pro seniory v roce 2011 probíhalo dle plánu. 

 

Cíle naší služby (domov pro osoby se ZP) vycházející z jejího poslání: 

1. Zvyšovat a udržovat samostatnost a soběstačnost uživatelů. 

2. Zvýšit informovanost veřejnosti o námi poskytovaných službách. 

3. Zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb. 

 

Plnění rozvojových cílů v domově pro osoby se ZP v roce 2011 probíhalo dle plánu. 
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8.2 Kontrolní činnost prováděná v zařízení jinými organizacemi 

 

a) V roce 2011 nám byla poskytnuta Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR 

dotace na poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů. Na základě požadavků MPSV, uvedeného 

v Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2011, jsme 

byli povinni nechat zpracovat vyjádření auditora ke způsobu účtování   a použití poskytnuté 

dotace. Podle Zprávy nezávislého auditora pro zvláštní účely, ověření vyúčtování neinvestiční 

dotace z kapitoly 313, poskytnuté MPSV ČR pro rok 2011, finanční vypořádání dotací a 

návratných finančních výpomocí odpovídá údajům evidovaným v účetnictví příspěvkové 

organizace Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice. 

b) V květnu 2011 proběhla ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, územní 

pracoviště Náchod, kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování 

ostatních povinností plátce pojistného. Kontrolou nebyly shledány žádné závady. 

c) Dne 21. února 2011 byla provedena Krajskou hygienickou stanicí 

Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové kontrola podle zákona č. 258/2000 Sb., 

o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem 

kontroly bylo dodržování plnění povinností stanovených přímo použitelnými předpisy EU, 

zákonem č. 258/2000 Sb., zvláštními právními předpisy a rozhodnutím či opatřením orgánu 

ochrany veřejného zdraví vydaným na základě těchto právních předpisů zaměřené na plnění 

hygienických zásad, vyplývajících z vyhlášky MZ ČR č. 195/2005 Sb., kterou se upravují 

podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na 

provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Při kontrole bylo posouzeno dispoziční 

řešení a prostorové vybavení pracoviště v porovnání se schváleným Provozním řádem.  

Kontrola režimu pracoviště: 

- dezinfekce 

- sterilizace 

- kontrola zásad odběru biologického materiálu a likvidace odpadů 

- kontrola úklidu 

- dodržování zásad osobní hygieny, používání osobních ochranných pomůcek a manipulace   

  s prádlem 

- kontrola evidence a hlášení nozokomiálních nákaz 

Kontrolou nebylo shledáno žádných pochybení. 

d) Dne 22. září 2011 byla provedena další kontrola ze strany Krajské hygienické 

stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové podle Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. Dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem 

ověřování a dodržování právních předpisů o krmivech a potravinách a ustanovení o zdraví 

zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 

552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem kontroly bylo 

dodržování plnění povinností stanovených přímo použitelnými předpisy Evropských 

společenství – Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně 

potravin, nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví 

obecné zásady a požadavky potravinářského práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost 

potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, dále zákonem č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. Kontrolou bylo zjištěno, že v příručce „Plán HACCP“ není řešeno dispoziční a 

prostorové uspořádání výdejny stravy v domově pro osoby se ZP. Jedná se o požadavek 

vyplývající z kapitoly II, článek 5 Nařízení ES č. 852/2004, o hygieně potravin. Tento 

nedostatek byl do 15.10.2011 odstraněn a byl nově vypracován provozní řád výdejny stravy 

v domově pro osoby se ZP. 
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9 Informace o výsledku inventarizace majetku 
 

9.1 Popis průběhu, organizace a zabezpečení inventarizace majetku a závazků 

 

Příkazem ředitele č. 1/2011 ze dne 10. listopadu 2011 byl vydán pokyn k provedení 

inventarizace veškerého majetku Domova důchodců a Ústavu sociální péče Česká Skalice 

k datu 31.12.2011. 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 12.1.2012 předány předsedovi hlavní inventarizační komise. Hlavní inventarizační 

komise následně vyhodnotila výsledky dílčích inventarizačních komisí. 

 

9.2 Vyčíslení inventarizačních rozdílů 

Nebyly zjištěny inventurní rozdíly. 

 

 

10 Poděkování sponzorům 
 

Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice děkuje všem svým sponzorům, 

kteří přispěli k podpoře našich aktivit. 

Co nejsrdečněji bychom chtěli poděkovat všem, kteří přispěli ať již finančními 

prostředky nebo hmotnými příspěvky na oslavu 10. výročí otevření domova pro seniory, a bez 

kterých by nebylo možné tuto akci v takovém rozsahu, v jakém se uskutečnila, zajistit. 

Děkujeme. 

 

 

10.1 Sponzoři, kteří přispěli v roce 2011 finančně nebo věcnými dary 

 

BOHEMILK, a.s. Opočno 

David Novotný, Náchod 

Interpharmac s.r.o., Hradec Králové 

Iva Tencarová, Přibyslav, Nové Město nad Metují 

KASIA vera, s.r.o., Říčany 

Lékárna U Zlatého hada, Česká Skalice 

Linet spol. s r.o., Želevčice 

MePro Trading s.r.o., Praha 

Město Červený Kostelec 

MSV výtahy a.s., Hradec Králové 

NORK s.r.o., Praha 

Petr Horák – KYLIE, Praha 

PROTEC plus s.r.o., Červený Kostelec 

Sanoma Media Praha, s.r.o., Praha 

STAVOS NÁCHOD Jiří Fabián s.r.o., Náchod 

Verner potraviny s.r.o. 

Věra Pfeiferová, Náchod 

další drobní dárci 
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11 Přílohy 
 

Příloha č.1  Náklady na rok 2011 

Příloha č.2 PAM 2011 

Příloha č.3 Finanční krytí závazků a fondů k 31.12.2011 

Příloha č.4 Komentář k roční závěrce za rok 2011 

Příloha č.5 Seznam kulturních akcí za rok 2011 pořádaných v domově pro seniory 

Příloha č.6 Seznam kulturních akcí za rok 2011 pořádaných v domově pro osoby se ZP              

Příloha č.7 Pozvánka na oslavu 10. výročí otevření domova pro seniory 

 


