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1 Slovo úvodem 
 

 

Vážené dámy, 

vážení pánové, 

 

 

předkládáme Vám Výroční zprávu 

Domovů Na Třešňovce, příspěvkové 

organizace Královéhradeckého kraje, za 

rok 2014. 

 

Uplynulý rok byl pro naši 

organizaci úspěšný.  

 

Velkou pozornost jsme zaměřili 

především na další vzdělávání našich 

pracovníků, kteří v průběhu roku 2014 

prošli řadou odborných kurzů, abychom 

tak zkvalitnili péči o naše uživatele a 

dařilo se nám naplňovat cíle a poslání 

organizace. 

 

Domníváme se, že se nám dařilo poskytovat péči našim uživatelům na vysoké úrovni, o 

čemž svědčí i řada pochval od uživatelů i jejich rodinných příslušníků. V rámci 

volnočasových aktivit nabízíme uživatelům jak skupinové, tak i individuální aktivity 

zaměřené na běžné denní činnosti i relaxaci. 

Vánoční svátky jsme oslavili již tradičně společnou štědrovečerní večeří uživatelů a 

zaměstnanců a rozloučili jsme se tak s uplynulým rokem.  

 

Díky dobrému hospodaření a zisku finančních prostředků se nám podařilo dokoupit 

elektricky polohovatelné postele, dále antidekubitní systémy a kompenzační pomůcky pro 

zlepšení komfortu našich uživatelů a další zvedací zařízení pro zajištění bezpečné péče. 

Pro zlepšení pracovního prostředí našich zaměstnanců jsme zakoupili a instalovali 

klimatizační zařízení v prostorách výdejen stravy. 

 

V roce 2014 jsme úspěšně pokračovali v projektu zavedení systému QMSS (Systém 

řízení kvality sociálních služeb) a v roce 2015 nás čeká audit II. stupně k ověření tohoto 

systému v praxi. 

 

Na závěr bych velice ráda poděkovala všem zaměstnancům, kteří se podílí na 

naplňování vize a cílů našeho zařízení, ale i našim příznivcům a podporovatelům.  

 

 

 

 

Holická Zuzana 

ředitelka 
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2 Název a sídlo organizace 
 

Název: Domovy Na Třešňovce 

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.domovynatresnovce.cz/ 

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

vložce číslo 847. 

 

   
 

domov pro seniory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

domov pro osoby se zdravotním postižením

http://www.domovynatresnovce.cz/
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3 Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 
3.1  Vznik organizace 
 

Příspěvková organizace Domovy Na Třešňovce, 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. 

Dodatkem č. 2 Zřizovací listiny č.j. 12605/SV/2009/TA ze dne 9.9.2013 došlo ke změně 

názvu příspěvkové organizace s účinností od 1.10.2013 následovně: 

původní název  Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice, 

nový název  Domovy Na Třešňovce. 

 

3.2  Základní účel 
 

Domovy Na Třešňovce na základě rozhodnutí  Krajského  úřadu  Královéhradeckého  

kraje  č.j. 17733/SV/2013/Aj/SOCRE/52-2, které nabylo právní moci dne 23.10.2013  

poskytují dvě sociální služby     - domov pro seniory, 

                                                              - domov 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 v souladu s 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., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů, vede Krajský úřad Královéhradeckého krajem, a který služby dále 

specifikuje. 

 

3.3  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. 
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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. 

 

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 hostinskou činnost.    

 

 

 3.4  Služby sociální péče 
 

Základní sociální péče je poskytována sociálními pracovnicemi a pracovníky 

v sociálních službách na základě individuálního plánu, který vychází z individuálních potřeb 

každého uživatele a směřuje k podpoře a zachování jeho samostatnosti. 

V rámci poskytování sociální péče zajišťujeme rovněž volnočasové a zájmové činnosti, 

které se uskutečňují pravidelně týdně popř. měsíčně. V rámci těchto aktivit nabízíme posezení 

u kávy, nácvik paměti, nácvik jemné motoriky, čtení, filmový klub, kuželky, muzikoterapii, 

canisterapii nebo reminiscenci (vzpomínání). Každé ráno pravidelně probíhá skupinové 

kondiční cvičení pod vedením fyzioterapeuta. 

Uživatelé mají také možnost využívat přímo v zařízení kadeřnické a pedikérské služby. 

V areálu domova pro seniory je kantýna s potravinami a drogistickým zbožím. 

Do zařízení v roce 2014 docházelo 5 dobrovolníků, kteří společně odpracovali bez 

nároku na honorář 474 hodin. Dobrovolníci zajišťují našim uživatelům společnost a pomáhají 

vyplnit jejich volný čas četbou, předčítáním z časopisů, zajišťují doprovod do města apod.  

 

 3.4.1  Přehled realizovaných akcí pro uživatele 

Tak jako v roce 2013 i v roce 2014 jsme pořádali podzimní posezení pro naše uživatele 

a pozvali jsme i uživatele z jiných zařízení. K tanci a poslechu nám zahráli opět skvělí 

manželé Skořepovi. Shlédli jsme krátké hudební vystoupení, které si nacvičili za pomoci 

pracovníků naši uživatelé.  
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Foto: Podzimní posezení – 11.11.2014 

 

Mezi již tradiční akce patří masopustní veselice, která je přehlídkou krásných masek, a 

dále štědrovečerní večeře a to jak v domově pro seniory, tak i v domově pro osoby se 

zdravotním postižením, kdy se sejdou zaměstnanci a uživatelé a společně povečeří a oslaví 

vánoční svátky. 

 

 

 

3.4.2  Kapacita zařízení a základní údaje o uživatelích 

Celková kapacita Domovů Na Třešňovce je 154 lůžek (97 lůžek v domově pro seniory, 

57 lůžek v domově pro osoby se zdravotním postižením).  

 

Využití kapacity (obložnost) v roce 2014 činila za celé zařízení 96,79 %. 

- z toho za domov pro seniory činila 97,16 %, 

- z toho za domov pro osoby se zdravotním postižením činila 96,17 %. 
 
 
 
Přehled o kapacitě a počtech uživatelů: 

 domov pro seniory domov pro osoby se 
zdravotním postižením 

 muži ženy celkem ženy celkem 

kapacita zařízení k 31.12.2014 - - 97 57 

průměrný počet uživatelů v roce - - 94,3 54,8 

počet uživatelů k 31.12.2014   95 54 

uživatelé přijatí v roce 2014 14 23 37 1 

               propuštění v roce 2014 - 2 2 0 

               zemřelí v roce 2014 15 18 33 2 

 

 

 

 



 

Roční zpráva 2014  6 (celkem 31) 

Vývoj věkového složení uživatelů domova pro seniory za období 2004-2014: 

 
Věkové složení uživatelů:

domov pro seniory

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

věk 27-65 7 6 6 6 7 4 5 5 6 5 3

věk 66-85 70 66 71 62 59 57 49 43 39 43 45

věk nad 85 22 27 23 30 34 37 43 46 50 45 47

prům. věk 79,8 80,8 81 82 82,6 83,5 83,1 83,7 84,1 84,2 83,8  
 

 
 

 

Vývoj věkového složení uživatelů domova pro osoby se ZP za období 2004-2014: 

 
Věkové složení uživatelů:

domov pro osoby se ZP

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

věk 27-65 48 48 48 49 50 50 49 47 45 44 42

věk 66-85 7 6 9 8 6 6 6 9 10 10 10

věk nad 85 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2

prům. věk 51,8 52,5 54 54,6 54,7 55,5 56,5 57,6 58,2 60 60,5  
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Uživatelé domova pro seniory s přiznaným příspěvkem na péči (PnP) k 31.12.2014: 
 

domov pro seniory

bez příspěvku na péči 6

I. stupeň 4

II. stupeň 16

III. stupeň 36

IV. stupeň 33

celkový počet uživatelů k 31.12.2014 95  
 

 
 

Uživatelé domova pro osoby se ZP s přiznaným příspěvkem na péči (PnP) k 31.12.2014: 

 
domov pro osoby 

se ZP

bez příspěvku na péči 0

I. stupeň 0

II. stupeň 1

III.stupeň 32

IV. stupeň 21

celkový počet uživatelů k 31.12.2014 54  
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3.5  Služby zdravotní péče 
 

Zařízení zajišťuje zdravotní péči formou zvláštní ambulantní péče poskytované podle 

zvláštního právního předpisu (§ 22 písm. d), e) zákona č. 48/ 1997 Sb., o veřejném 

zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Ošetřovatelská a rehabilitační péče je poskytována především prostřednictvím 

zaměstnanců zařízení, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání 

podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských 

zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů). Zdravotní péči zajišťují všeobecné 

sestra a fyzioterapeutky. 

Zdravotnické výkony jsou uživatelům poskytovány dle jejich aktuálního zdravotního 

stavu prostřednictvím zdravotnických pracovníků a to vždy pouze na základě indikace 

praktického lékaře.   

Rehabilitační výkony jsou poskytovány fyzioterapeutkami na základě indikace lékaře 

specialisty. Rehabilitace se provádí buď skupinově, nebo individuálně. Pracoviště rehabilitace 

je vybaveno pro poskytování vodoléčby, elektroléčby, magnetoterapie, laseroterapie, 

ultrazvuku nebo masáží. 

Zdravotní péče v roce 2014 byla zajištěna těmito praktickými lékaři: 

MUDr. Jaromír Prager, smluvní lékař – domov pro seniory, 

PRAKTIK Česká Skalice, s.r.o.,  – domov pro osoby se zdravotním postižením. 
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3.6  Služby stravovacího úseku 

 
Pro uživatele zajišťujeme celodenní stravu odpovídající věku, zásadám racionální 

výživy a potřebám dietního stravování, v rozsahu 3 hlavních jídel a 1 jídla vedlejšího. Strava 

se připravuje v kuchyni, která je umístěna v 1.NP domova pro seniory a odtud je expedována 

kuchyňským výtahem na jednotlivé výdejny. Z výdejen je strava na talířích vydávána přímo 

uživatelům na jídelnách, nebo je roznášena na pokoje uživatelů. Po celou dobu výroby, 

zpracování a výdeje stravy jsou dodržovány standardy HACCP a hygienické normy tak, aby 

byla zachována maximální kvalita a chutnost stravy. V případě potřeby a po individuální 

dohodě připravujeme dietní stravování v rozsahu diety diabetické, šetřící a redukční. U 

diabetické diety je podávána navíc ještě druhá večeře. 

 
 

 
 

 

Počty skutečně odebraných porcí v roce 2014 

 

Kategorie Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá 

večeře 

Uživatelé 

domova pro 

seniory 

32 656 2 733 32 668 32 666 32 481 11 413 

Uživatelé 

domova pro 

osoby se ZP 

18 419 1 604 18 393 18 385 18 412 1 910 

Zaměstnanci 0 0 13 997 0 0 0 

Cizí 

strávníci 

0 0 428 0 0 0 

celkem 51 075 4 337 65 486 51 051 50 893 13 323 
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4 Plnění úkolů v personální oblasti 
 

4.1 Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období, průměrné 

platové třídy, průměrné mzdy za sledované období 
 

Struktura zaměstnanců Počty zaměstnanců 

k 31.12.2014  

(fyzické osoby) 

Průměrná platová 

třída 

THP (včetně technických pracovníků) 8 8,5 

Všeobecné sestry 

+ fyzioterapeuté 

20 10 

Pracovníci v sociálních službách 
(přímá obslužná péče) 

30 5 

Pracovníci v sociálních službách 
(zákl. výchovná nepedagogická činnost) 

6 8 

Sociální pracovníci 3 9,3 

Zaměstnanci převážně manuálně pracující  

(kuchařky, pradleny, uklízečky) 

22 3,1 

Celkem 89 6,3 

 

- evidenční počet zaměstnanců (fyzické osoby) k 31.12.2014 činil 89 

- průměrný přepočtený počet zaměstnanců činil 86,9  

 

Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2014 

 

 celkem 

průměrný hrubý měsíční plat 21.493,-- 

 

Částka vyplacených OON za rok 2014 činila: 88.418,-- Kč. 

 

Vývoj průměrného měsíčního platu v Kč za období 2004-2014: 
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4.2  Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období 
 

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2014 

 

 Počet 

nástupy 11 

odchody 6 

 

Přírůstky zaměstnanců: 

Celkem za rok 2014 bylo uzavřeno 11 nových pracovních poměrů. 

 

Úbytky zaměstnanců: 

Ukončeno bylo 6 pracovních poměrů, z toho: 

rozvázání pracovního poměru dohodou - 2 

         rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance - 2 

         ukončení pracovního poměru na dobu určitou - 2 

 

Ve sledovaném roce bylo z řad zaměstnanců nahlášeno 39 případů pracovní 

neschopnosti, z toho bylo: 

- 38 pro nemoc 

-       1 pro pracovní úraz 

Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti byl 1.330 dnů, z toho: 

- 1.303 nemoc 

-      27 pracovní úraz 

 

 

4.3 Další personální údaje 
 

Procento nemocnosti v poměru k ročnímu fondu pracovní doby 

za období 2004-2014: 
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Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2014 

 

věk muži ženy celkem muži ženy celkem 

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

21-30 let 2 6 8 2,2% 6,7% 8,9% 

31-40 let 1 13 14 1,1% 14,6% 15,7% 

41-50 let 1 33 34 1,1% 37,1% 38,2% 

51-60 let 2 29 31 2,2% 32,8% 35,0% 

61 let a více 0 2 2 0% 2,2% 2,2% 

celkem 6 83 89 6,6% 93,4% 100% 

 

 

 
 

 

 
 



 

Roční zpráva 2014  13 (celkem 31) 

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2014 

 

vzdělání muži ženy celkem muži ženy celkem 

základní 0 4 4 0% 4,5% 4,5% 

střední 0 3 3 0% 3,4% 3,4% 

střední vzdělání s výučním 
listem 4 40 44 4,5% 45,0% 49,5% 

střední vzdělání s maturitou 2 29 31 2,2% 32,6% 34,8% 

vyšší odborné vzdělání 0 1 1 0% 1,1% 1,1% 

VŠ 0 6 6 0% 6,7% 6,7% 

celkem 6 83 89 6,7% 93,3% 100,0% 

 

 
 

 



 

Roční zpráva 2014  14 (celkem 31) 

 

Členění podle délky trvání pracovního poměru zaměstnanců – stav k 31.12.2014 

 

délka prac. poměru muži ženy celkem muži ženy celkem 

do 5 let 2 31 33 2,2% 35% 37,1% 

do 10 let 1 15 16 1,1% 16,9% 18,0% 

do 15 let 2 24 26 2,2% 27,0% 29,2% 

do 20 let 1 4 5 1,1% 4,5% 5,6% 

nad 20 let 0 9 9 0% 10,1% 10,1% 

celkem 6 83 89 6,6% 93,4% 100% 
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4.4 Vzdělávání zaměstnanců 
 

Do plánu vzdělávání zaměstnanců za rok 2014 byly zařazeny akreditované semináře, 

školící akce a stáže ke splnění zákonné povinnosti dalšího vzdělávání pro sociální pracovníky 

a pracovníky v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 

znění pozdějších předpisů. 

Vzdělávání se zúčastňují i všeobecné sestry a zaměstnanci ostatních úseků (viz 

následující přehled). 

 

Další vzdělávání sociálních pracovníků, ředitele 
AKREDITOVANÝ KURZ 

Pracovní právo pro personalisty 

Pracovní právo v sociálních službách 

Projektové řízení I. 

Základní sociální poradenství 

Individuální plány – srozumitelně a logicky 

Zákon o sociálních službách – aktuální změny 

Finanční gramotnost a dluhová problematika jako součást základního sociálního poradenství 

Rozvoj sociálních kompetencí za pomoci typologie 9 osobnostních stylů 

Koučování v sociálních službách 

Základy ergoterapie a ergodiagnostiky 

Sexualita osob s mentálním postižením 

„Práce s problémovým klientem“ 

„Garantovaná nabídka služeb“ 

 

ÚČAST NA KONFERENCI/KONGRESU 

Konference Efektivita a sociální služby II. v rámci projektu „Podpora procesů v sociálních 

službách“ 

 

ŠKOLÍCÍ AKCE 

Hostovaná elektronická spisová služba AthenA 

 

OSTATNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Vzdělávání pracovníků pověřených zaškolením (interní vzdělávání) 

 „Základní filosofie psychobiografického modelu péče Prof. E. Böhma“ 

Poskytování platu ve veřejných službách a správě, platové třídy a platové tarify 

Dopady nového občanského zákoníku na poskytovatele sociálních služeb 

Potvrzení o proškolení řidičů  sk. B 

Dezinfekční plán 

Setkání sociálních pracovníků Česká Skalice 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana 

První pomoc 

 

Další vzdělávání všeobecných sester a fyzioterapeutů 
AKREDITOVANÝ KURZ 

Individuální plány – srozumitelně a logicky 

Komunikace v problémových situacích 

Základní prvky geriatrické fyzioterapie 

Sociálně-právní minimum pro zdravotnické pracovníky 

Kardiovaskulární ústrojí 

Poruchy vědomí 

Základy geriatrie nejen pro zdravotnickou praxi 
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Ateroskleróza 

Dědičné onemocnění 

Koučování v sociálních službách 

Arteriální hypertenze 

Obezita a její následky, Epidemie 3.tisíciletí 

„Práce s problémovým klientem“ 

 

ÚČAST NA KONFERENCI/KONGRESU 

Vzdělávací konference zdravotních sester 

Náchodské mezioborové dny – 9. ročník 

 

ŠKOLÍCÍ AKCE 

Bezpečnost potravin, HACCP 

Aktuální témata ve vnitřním lékařství 

Setkání vedoucích zdravotních úseků – setkání vrchních sester 

 

OSTATNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Potvrzení o proškolení řidičů  sk. B 

Dezinfekční plán 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana 

První pomoc 

Preventivní požární hlídky – odborná příprava 

 

Další vzdělávání pracovníků v sociálních službách 
AKREDITOVANÝ KURZ 

Nedirektivní komunikace při práci s klienty v sociálních službách 

Individuální plány – srozumitelně a logicky 

Kvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách_pro seniory 

Reminiscence – využití vzpomínek při práci se seniory 

Psychohygiena a relaxační techniky 

Využití prvků arteterapie při práci s klienty v sociálních službách 

Využití muzikoterapie v rámci aktivizace klientů sociálních služeb 

Základní kurz Bazální stimulace 

Rozvoj jemné motoriky s využitím ergoterapeutických technik 

Sexualita osob s mentálním postižením 

„Práce s problémovým klientem“ 

 

OSTATNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Potvrzení o proškolení řidičů  sk. B 

Dezinfekční plán 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana 

První pomoc 

Preventivní požární hlídky – odborná příprava 

 

ODBORNÁ STÁŽ 

Odborná stáž v Domově Dědina v Opočně 

 

Vzdělávání stravovacího úseku 
AKREDITOVANÝ KURZ 

Dietní stravování a sestavení vhodného jídelníčku 
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ŠKOLÍCÍ AKCE 

Bezpečnost potravin, HACCP 

Nové trendy v moderním vaření 

 

OSTATNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Dezinfekční plán 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana 

První pomoc 

 

Vzdělávání provozně technického úseku 
AKREDITOVANÝ KURZ 

 

ŠKOLÍCÍ AKCE 

 

OSTATNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Potvrzení o proškolení řidičů  sk. B 

Dezinfekční plán 

Novinky v energetické legislativě  

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana 

První pomoc 

Preventista požární ochrany – odborná příprava 

 

Vzdělávání ekonomického úseku 
AKREDITOVANÝ KURZ 

Daň z příjmů ze závislé činnosti 2013 – 2014, roční zúčtování, změny 2014 

Majetek a jeho odpisy pro VÚJ (v souladu s ČÚS: 703, 704, 706, 708, 709 a 710) 

Exekuční a jiné srážky ze mzdy 

Pracovní právo v sociálních službách 

Spisová a archivační služba ve veřejné správě i soukromé sféře – informace o připravovaných 

změnách 

České účetní standardy 

Problematika stravování v příspěvkových organizacích 

Mzdová účtárna – změny a postupy v roce 2014 

Účetní závěrka v obcích a příspěvkových organizacích 

Daň z příjmů ze závislé činnosti – aktuální změny 2015 

 

ŠKOLÍCÍ AKCE 

PAP a účtový rozvrh – změny a úpravy (OSS a jejich PO, ÚSC) 

Novinky v účetnictví příspěvkových organizací v roce 2014 

Mzdová účtárna bez chyb a omylů, první praktické zkušenosti z aplikací změn do praxe 

Hostovaná elektronická spisová služba AthenA 

 

OSTATNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Potvrzení o proškolení řidičů  sk. B 

14. ročník semináře k problematice zpracování mezd v programu Avensio a mzdové 

legislativy roku 2014 

Změny v účetnictví 2014 

Hospodaření příspěvkových organizací 

Poskytování platu ve veřejných službách a správě, platové třídy a platové tarify 

Roční účetní závěrka a inventarizace za rok 2013 pro ÚSC a PO 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana 

První pomoc 
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Souhrn vzdělávání – hodiny 

Forma vzdělávání Přímá péče Ostatní provozy 

DS DOZP Celkem DS DOZP Celkem 

Akreditovaný kurz 1 414,0 712,0 2 126,0 57,0 24,0 81,0 

Účast na konferenci 36,0 31,0 67,0 0,0 0,0 0,0 

Školící akce 22,0 21,5 43,5 35,0 14,0 49,0 

Ostatní vzdělávání 202,5 106,5 309,0 118,5 56,5 175,0 

Odborná stáž 0,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 

Celkem hodin středisko 1 674,5 877,0 2 551,5 210,5 94,5 305,0 

Celkem za organizaci  2 856,5 

 

 

Celkový počet pracovníků za rok 2014, kteří prošli vzděláváním 94. 

Počet průměrných hodin vzdělávání na 1 pracovníka 30,39 hodiny. 

 

Všichni pracovníci k 31.12.2014 splňují zákonné podmínky k výkonu své profese. 
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5 Plnění úkolů v oblasti hospodaření 
 

Hospodaření organizace k 31.12.2014 
 

Organizace hospodařila dle vykázaného hospodářského výsledku ve výsledovce se ziskem 

297.221,08 Kč. 

z toho z hlavní činnosti   242.299,05 Kč 

z toho z hospodářské činnosti      54.922,03 Kč 

 

Organizaci nebyly uloženy žádné sankce ani pokuty a nemá žádné nevymahatelné 

pohledávky. 

 

5.1  Výnosy organizace za rok 2014 

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

 

Výnosy (hlavní činnost) pro rok 2014 
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Podíl jednotlivých tržeb v % na celkových výnosech organizace za rok 2014  

(hlavní činnost)  

 

 
 

 

5.2 Náklady organizace za rok 2014 

5.2.1 Porovnání výše některých nákladů podle druhů v tis. Kč (hlavní činnost) 
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5.2.2 Rozbor nákladů (hlavní činnost) v tis. Kč 
 

50 + 558 Spotřebované nákupy celkem  12 285     

501 Spotřeba materiálu (včetně potravin)  7 226     

502 Spotřeba energií  2 855     

558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku  2 204     

51 Služby  2 976     

511 Oprava a udržování  1 282     

512 Cestovné  12     

513 Náklady na reprezentaci  2     

518 Ostatní služby  1 680     

52 Osobní náklady  30 637     

521 Mzdové náklady  22 571     

524 Zákonné sociální pojištění (ZP + SP)  7 626     

525 Jiné sociální pojištění (zákonné pojištění odpovědnosti)  120     

527 

Zákonné sociální náklady (příděl FKSP, zdravotní prohlídky, 

školení)   320     

53 Daně a poplatky  2     

55 Odpisy, rezervy a opravné položky  2 471     

551 Odpisy dlouhodobého majetku  2 471     

557 Náklady z vyřazených pohledávek  -     

56 Finanční náklady  -     

účt. tř. 5 Náklady celkem v hlavní činnosti  48 371     

 

 

Rozpis čerpání nákladů dle jednotlivých položek (v tis. Kč) je uveden v příloze č. 1a. 

 

 

 

5.2.3 Tabulka sledování nákladů za energie (v tis. Kč)  
Účet Název účtu Plán 2014 Skutečnost 2014 

502 010 Doplňková činnost-elektrická energie 10 10 

502 330 Elektrická energie 1.750 1.552 

502 331 Vodné, stočné 430 421 

502 333 Plyn 1.360 882 

 

502 010 Vedlejší činnost.- el.energie – el. energie na vedlejší činnost byla čerpána 

v souladu s rozpočtem 

 

502 330      Elektrická energie – obsahuje skutečnou spotřebu el. energie v roce 2014 

 

502 331     Vodné, stočné – skutečné náklady na vodné a stočné za rok 2014 

 

502 333     Plyn (domov pro seniory) – skutečné náklady na plyn za rok 2014       

Plyn (domov pro osoby se ZP) – skutečné náklady na plyn za rok 2014 
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Rada Královéhradeckého kraje na své 20. schůzi konané dne 2. července 2012 schválila 

nákup zemního plynu a elektrické energie pro Královéhradecký kraj, zřizované příspěvkové 

organizace a obchodní společnosti v souladu s § 23 odst. 5, písm. c) zákona č. 137/2003 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na komoditní burze.  

Dále Rada schválila smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném 

zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele uzavřenou mezi centrálním zadavatelem 

Královéhradeckým krajem a jednotlivými pověřujícími zadavateli, a to zřizovanými 

příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi Královéhradeckého 

kraje. 

Domovy Na Třešňovce podepsaly „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.                      

 

 

                                

5.2.4 Celkové průměrné měsíční neinvestiční náklady na lůžko v Kč         

(2004 – 2014), celá organizace 
 

 
 

 

 

5.3 Oblast finančního majetku 

 

5.3.1 Stavy na bankovních účtech k 31.12.2014 
 

- běžný účet 241  6 975 139,99  Kč 

- běžný účet 243 FKSP  121 528,97  Kč 

- ostatní běžné účty 245 125 573,40  Kč 
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5.3.2 Vyčíslení a zdůvodnění rozdílu mezi bankovním účtem 243 a účetním 

stavem 412 – FKSP 
 

- stav účtu 412 - FKSP k 31.12.2014 131 253,96  Kč 

- zůstatek bankovního účtu 243  k 31.12.2014 121 528,97  Kč   

- rozdíl 9 724,99  Kč  

 

Rozdíl tvoří: 

předpis-příspěvek FKSP na obědy zaměstnanců za měsíc 12/2014 -13 356,00  Kč 

předpis-základní příděl FKSP z mezd za měsíc 12/2014 23 080,99  Kč 

 9 724,99  Kč   

(peněžní převody se uskuteční v následujícím účetním období) 

 

5.4  Závazné ukazatele 

 

5.4.1 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů na rok 2014 (v tis. Kč) 
 

Ukazatel Rozpočet Skutečnost 

schválený po změnách 

Příspěvek na provoz 6.649,0 6.927,0 6.927,0 

Odvod z investičního fondu 2.213,0 2.220,0 2.220,0 

 

Závazné ukazatele k 6.5.2014 

- příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele 7.657 tis. Kč 

- odvod do rozpočtu zřizovatele z investičního fondu 2.220 tis. Kč 

Specifické ukazatele k 6.5.2014 

- limit mzdových prostředků 22.100 tis. Kč 

- průměrný přepočtený počet zaměstnanců 89,0 

- limit výdajů na pohoštění a dary 7.000,--Kč 

Na základě Usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 20.10.2014 byl navýšen 

limit mzdových prostředků z 22.000 tis. Kč na 22.400 tis. Kč.  

Na základě Usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 1.12.2014 byl navýšen limit 

mzdových prostředků z 22.400 tis. Kč na 22.601 tis. Kč. Navýšení mzdových prostředků o 

201 tis. Kč bylo použito v návaznosti na změnu Nařízení vlády č. 224/2014 Sb., o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě od 1.11.2014, kdy došlo ke změně 

stupnice platových tarifů o 3,5 % a k přeřazení zaměstnanců ze zvláštního způsobu určení 

platového tarifu.  

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo na svém 18. zasedání konaného 

dne 8.12.2014 snížení příspěvku na provoz o 730 tis. Kč. 

 

 

5.5.  Oblast dotací ze státního rozpočtu 

 

5.5.1 Podrobný rozpis přijatých dotací ze státního rozpočtu 
 

Z MPSV ČR byla poskytnuta na rok 2014 neinvestiční dotace ve výši 5.652.000,00 Kč. 

Rozhodnutím č. 2 o poskytování dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2014 

ze dne 3.12.2014 byla dotace MPSV ČR navýšena na rok 2014 celkově na 6.870.000,00 Kč. 

Dotace ze státního rozpočtu byla plně čerpána na dofinancování mzdových nákladů. 
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5.6 Investice 

 

5.6.1 Informace o investičních akcích v roce 2014 
 

Použití Investičního fondu PO: 

- nákup plynového kotle pro domov pro seniory 112.240,00 Kč 

- vybudování klimatizace pro výdejnu kuchyně  

  domova pro osoby se zdravotním postižením 64.331,00 Kč  

- nákup 2 ks zvedáků pro domov pro seniory   281.520,00 Kč  

  a pro domov pro osoby se zdravotním postižením 

- nákup průmyslové pračky pro domov pro seniory  83.950,00 Kč 

 

Celkem použití vlastního investičního fondu 542.041,00 Kč 

 

 

6 Autoprovoz 
 

 

6.1 Počty ujetých kilometrů, spotřeba a průměrná spotřeba podle jednotlivých 

vozidel (2014) 
 

 

 Počet ujetých 

km 

Celková 

spotřeba (l) 

Průměrná spotřeba 

l/100 km 

Pozn.: 

ŠKODA 

FABIA 

NAK 59-34 

4 186 342,55 8,18  

CITROEN 

BERLINGO 

4H3 2402 

9 335 844,57 9,04  

OPEL 

VIVARO 

COMBI-9 

1H9 5377  

2 941 225,65 7,67  

FORD FOCUS 

COMBI 

3H8 9205 

6 510 406,35 6,24  

 

 

6.2 Využití vozidel, opravy, vybavení 
 

 

V průběhu roku 2014 byly prováděny jen běžné opravy a údržba vozidel (technické 

kontroly, pneuservis, garanční opravy). 
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7  Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem 
 

7.1 Rozčlenění na jednotlivé kategorie majetku, stav k počátku a konci 

sledovaného období 
 

Soupis DHM dle analytiky 
 

účet název            stav k 1.1.2014          stav k 31.12.2014 

 

Dlouhodobý nehmotný majetek 
018 010 DDNM                                                            255 264,50 255 264,50 

 

Dlouhodobý hmotný majetek 
021 010 Bytové domy 164 620 464,35 164 620 464,35 

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 5 839 410,00 5 839 410,00 

021 Stavby                                                      174 663 234,35 174 663 234,35 

 

022 040 Pracovní stroje a zařízení                             5 913 116,40 5 991 825,90 

022 050 Přístroje a zařízení                      5 442 207,16 5 778 857,66 

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

022 070 Inventář 2 816 860,00 2 806 490,00 

022 Samostatné movité věci a soubory 16 125 070,56 16 530 060,56 

 

028 040 DDHM-Pracovní stroje a zařízení       558 647,30 565 346,30 

028 050 DDHM-Přístroje a zařízení                          7 329 680,13 8 909 764,65 

028 070 DDHM-Inventář                                        12 619 481,23  12 735 856,29 

028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek    20 507 808,66 22 210 967,24 

 

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: 

 
Účet 902 983 - DDHM v operativní evidenci                                 Kč     4 155 371,27 

                        (evidence drobného majetku zřizovatele 

                        s pořizovací cenou do 3000,00 Kč) 

 

Účet 902 984 -  DDHM vlastní (PO)                                              Kč           89 954,00 

                         (drobný majetek organizace z minulých let 

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

Fond reprodukce majetku: 

 

 
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET tis. Kč 

stav investičního fondu k 1. 1. 2014 1 195 

příděl z rezervního fondu organizace 0 

příděl z odpisů dlouhodobého majetku 2 471 

investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0 

investiční dotace ze SR a SF 0 

ostatní zdroje 0 

ZDROJE FONDU CELKEM 3 666 

  

opravy a údržba nemovitého majetku 0 

rekonstrukce a modernizace 0 

pořízení dlouhodobého majetku 542 

ostatní použití (např. splátky investičních úvěrů) 0 

odvod do rozpočtu zřizovatele 2 220 

POUŽITÍ FONDU CELKEM 2 762 

  

Stav investičního fondu k 31. 12. 2014 904 

Kryto účtem č. 241/12 

 

 

Rezervní fond                                                            Fond odměn 

 
REZERVNÍ FOND tis. Kč  FOND ODMĚN tis. Kč 

stav rezervního fondu k 1. 1.2014 815  stav fondu odměn k 1.1.2014 976 

příděl z výsledku hospodaření 26  příděl z výsledku hospodaření 103 

ostatní zdroje fondu - sponzorské dary 142    

                                     

Zdroje fondu celkem 983  Zdroje fondu celkem 1 079 

     

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

     

ostatní použití fondu–čerpání sponzorských 

darů 

88    

                            .     

Použití rezervního fondu celkem 88  Použití fondu odměn celkem 0 

Stav rezervního fondu k 31. 12. 2014 895  Stav fondu odměn k 31. 12. 2014 1 079 

 

 

Účet 411 - Fond odměn – měl počáteční stav 976 492,00Kč. V roce 2014 byl navýšen 

přídělem ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2013 v částce 102 977,86 Kč. Konečný 

zůstatek Fondu odměn k 31. 12. 2014 činí 1 079 469,86 Kč.  

Fond odměn je kryt běžným účtem 241/11. 

 

Účet 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - měl 

počáteční stav 247 430,43 Kč. V roce 2014 byl navýšen přídělem ze zlepšeného výsledku 

hospodaření roku 2013 v částce 25 744,46 Kč. Konečný zůstatek k 31. 12. 2014 Rezervního 

fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření činí 273 174,89 Kč. 

Rezervní fond 413 je kryt účtem 241/20. 
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Účet 414 - Rezervní fond z ostatních titulů - měl počáteční stav 567 395,29 Kč. Fond tvořily 

přijaté peněžní dary v částce 142 763,00 Kč a použit byl na čerpání sponzorských darů ve výši 

88 322,99 Kč. Konečný zůstatek Rezervního fondu k 31. 12. 2014 činí 621 835,30 Kč.  
Rezervní fond 414 je kryt účtem 241/21, 22. 

 

Účet 416 - Fond reprodukce majetku, investiční fond - měl počáteční stav 1 195 843,24 Kč. Příděl 

z odpisů v roce 2014 činil 2 470 656,00 Kč, zřizovateli bylo odvedeno 2 220 000,00Kč. V roce 2014 

byl pořízen dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši 542 041,00 Kč. Konečný zůstatek Fondu 

reprodukce majetku k 31. 12. 2014 činí  904 458,24 Kč. 

Fond reprodukce majetku 416 je kryt účtem 241/012.    

               

            

   Splatné závazky: 

          - závazky vůči zaměstnancům (doplatek mzdy za 12/2014)           1 763 975,00 Kč 

 

- předpis odvodu pojistného na soc. zabezpečení za 12/2014           

            a předpis odvodu SP a ZP připadajícího na zaměstnance 

            za 12/2014                                                                                     1 035 530,00 Kč                            

 

- předpis daně z příjmů za 12/2014 sražené zaměstnanců z mezd     256 679,00 Kč 

 

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

 

 Nevyfakturované dodávky zásob nemáme. 

 Pohledávky po lhůtě splatnosti nejsou. 

 

 

9  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. 

 

 

9.1 Kontrolní činnost prováděná v zařízení jinými organizacemi 
 

a) I v roce 2014 nám byla poskytnuta Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR 

neinvestiční 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 2014, 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 2014, finanční vypořádání dotací a 

návratných finančních výpomocí odpovídá údajům evidovaným v účetnictví příspěvkové 

organizace Domovy Na Třešňovce. 

 

b) Dne 14.1.2014 byla provedena kontrola Oblastním inspektorátem práce pro 

Královéhradecký a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové. Předmětem této kontroly 
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bylo dodržování povinností vyplývajících z předpisů na úseku pracovněprávních vztahů a 

pracovních podmínek. Ze závěru kontrolního šetření vyplývá, že v kontrolovaném období od 

1.7.2013 nebyly zjištěny nedostatky v úseku pracovněprávních vztahů a pracovních 

podmínek, ani pochybení při odměňování zaměstnanců, případně poskytování příplatků 

k platu. 

 

c) Dne 21.1.2014 byla provedena Krajskou hygienickou stanicí 

Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové kontrola podle Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29.4.2004 o úředních kontrolách za účelem 

ověřování dodržování právních předpisů o krmivech a potravinách, 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 plnění povinností stanovených pro provozovatele potravinářského podniku 

provozujícího stravovací službu nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, 

kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad 

pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, ve znění 

pozdějších předpisů, zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 137/2004 Sb., o 

hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při 

činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů. Při kontrole bylo 

posouzeno dispoziční řešení a prostorové vybavení pracoviště v porovnání se schváleným 

Provozním řádem.  

Kontrolou byly shledány drobné nedostatky, které byly odstraněny v termínu do konce ledna 

2014. 

 

d) Dne 20.8.2014 byla provedena kontrola ze strany Krajské hygienické stanice 

Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové podle zákona č. 255/2012 Sb., o 

kontrole (kontrolní řád), a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 

změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem kontroly 

bylo plnění povinností stanovených pro provozovatele plaveckého bazénu zákonem č. 

258/2000 Sb. Kontrolou byly zjištěny některé nedostatky, které byly odstraněny ve lhůtě do 

10 dnů. 

 

e) Dne 22.9.2014 byla provedena další kontrola ze strany Krajské hygienické 

stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové podle zákona č. 255/2012 Sb., o 

kontrole (kontrolní řád), a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 

změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem kontroly 

byla administrativní kontrola proočkovanosti u fyzických osob umístěných v LDN a 

v domovech pro seniory a u fyzických osob umístěných v domovech pro osoby se zdravotním 

postižením nebo v domovech se zvláštním režimem proti pneumokokovým nákazám.  

Kontrolou nebyly zjištěny rozpory s požadavky stanovenými právními předpisy. 

 

 

10 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 
Zpráva o činnosti Domovů Na Třešňovce v oblasti poskytování informací podle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za 

rok 2014 

Zpráva je zpracována na základě povinnosti vyplývající z ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 

106/1999 Sb.). 
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1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti –  

§ 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. 

V roce 2014 nebyly podány žádné žádosti o poskytnutí informací. 

 

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části - § 18 odst. 1 

písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. 

V roce 2014 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 

 

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 

Sb. 

V roce 2014  nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti 

rozhodnutí Domovů Na Třešňovce o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. 

 

4. Výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999Sb. 

V roce 2014 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence. 

 

5. Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a 

stručný popis způsobu jejich vyřízení - § 18 odst. 1 písm. e) zákona 106/1999 Sb.  

V roce 2014 nebyla podána žádná stížnost. 

 

6. Další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím 

- § 18 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb. 

Domovy Na Třešňovce nemají žádné další informace vztahující se k uplatňování zákona o 

svobodném přístupu k informacím. 

 

7. Přehled všech výdajů, které Domovy Na Třešňovce vynaložily v souvislosti se soudními 

řízeními o právech a povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb. 

V roce 2014 Domovy Na Třešňovce nevynaložily žádné výdaje v souvislosti se soudními 

řízeními o právech a povinnostech podle InfZ. 

 

 

11 Informace o výsledku inventarizace majetku 
 

11.1 Popis průběhu, organizace a zabezpečení inventarizace majetku a 

závazků 
 

Příkazem ředitele 3_O_2014 ze dne 21. října 2014 byl vydán pokyn k provedení 

inventarizace veškerého majetku Domovů Na Třešňovce k datu 31.12.2014. 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 16.1.2015 předány předsedovi hlavní inventarizační komise. Hlavní inventarizační 

komise provedla rekapitulaci všech výsledků inventarizačních prací a vypracovala souhrnnou 

inventarizační zprávu k datu 19.1.2015. 

 

 

11.2 Vyčíslení inventarizačních rozdílů 
Nebyly zjištěny inventurní rozdíly. 
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12 Poděkování sponzorům 
 

Domovy Na Třešňovce děkují všem svým sponzorům, kteří přispěli k podpoře našich 

aktivit. 

Moc děkujeme. 

 

 

12.1 Sponzoři, kteří přispěli v roce 2014 finančně nebo věcnými dary 
 

 

 

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR    

David Novotný, Náchod 

Drana s.r.o., Náchod 

HARTMANN – RICO a.s., Veverská Bítýška 

Ing. Olga Záleská, Středokluky 

Ivana Tencarová, Přibyslav, Nové Město nad Metují 

JARO Česká Skalice s.r.o. 

Josef Adamec, Semily 

JUDr. František Kučera, Praha 9 

Lenka Tempírová, Česká Skalice 

Marta Tesařová, Dobruška 

MePro Trading, s.r.o., Praha 4 

Město Česká Skalice 

Milan Kocián, Hradec Králové 

Petr Horák, Praha 10 

Petr Jaroš, Dobruška 

další drobní dárci 
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13 Přílohy 
 

Příloha č. 1a  Náklady v roce 2014  

Příloha č. 1b Výnosy v roce 2014 

Příloha č. 2 PAM 2014 

Příloha č. 3 Finanční krytí závazků a fondů k 31.12.2014 

Příloha č. 4 Stav majetku a skutečné roční obsazení lůžek 

Příloha č. 5 Přehled kulturních akcí za rok 2014 pořádaných v domově pro seniory 

Příloha č. 6 Přehled kulturních akcí za rok 2014 pořádaných v domově pro osoby se ZP              
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Příloha č. 5 

 

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ ZA ROK 2014 

pořádaných v domově pro seniory 
 

LEDEN  
16. 1. 2014 Posezení v restauraci Sokolovna 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce  

 

20. 1. 2014 Společné vaření 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce  

 

21. 1. 2014 Beseda s promítáním diapozitivů – Krkonoše 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce  - ve spolupráci s p. Fantou, 

Nové Město nad Metují 

 

30. 1. 2014 Oslava narozenin 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce 

 

 

ÚNOR 

17. 2. 2014 Velký prodej textilu, běžné obuvi a ošacení 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce  - ve spolupráci s p. Hlávkou 

 

18. 2. 2014 Beseda na téma život a dílo Dany Medřické 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce ve spolupráci s p. Musilem 

 

20. 2. 2014 Společná oslava narozenin 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce  

 

25. 2. 2014 Masopustní veselice 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce 

 

27. 2. 2014 Společné pečení palačinek 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce  

 

 

BŘEZEN 

4. 3. 2014   Canisterapie 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce ve spolupráci  

s o.s. Tlapky naděje 

 

6. 3. 2014 Společné pečení bramboráků 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce  

 

13. 3. 2014 Beseda s promítáním  diapozitivů - Řecko 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce  - ve spolupráci s p. Fantou, Nové Město nad Metují 

 

17. 3. 2014 Velký prodej textilu, běžné obuvi a ošacení 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce  - ve spolupráci s paní Žákovou 
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26. 3. 2014 Společné přesazování kytek v našem zařízení  

pořadatel: Domovy Na Třešňovce  

 

27. 3. 2014 Společná oslava narozenin  

pořadatel: Domovy Na Třešňovce 

 

 

DUBEN 

1. 4. 2014   Canisterapie 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce ve spolupráci s o.s. Tlapky naděje 

 

10. 4. 2014 Beseda s promítáním diapozitivů - Paříž 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce  - ve spolupráci s p. Fantou, Nové Město nad Metují 

 

16. 4. 2014 Velikonoční prodejní výstava domova pro osoby se zdravotním postižením 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce 

 

17. 4. 2014 Výlet do Polska 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce 

 

18. 4. 2014 Prodej textilu 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce  - ve spolupráci s paní Bláhovou 

 

30. 4. 2014 Pálení čarodějnic – opékání buřtů, společenské odpoledne 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce  

 

 

KVĚTEN 

3. 5. 2014 Velikonoční koncert 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce 

 

5. 5. 2014 Vystoupení dětí z MŠ ke Dni matek 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce ve spolupráci s ředitelkou MŠ J. A. 

Komenského s paní Vítovou 

 

15. 5. 2014 Společná oslava narozenin 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce 

 

22. 5. 2014 Divadelní představení – Čáry, Máry  

                                     pořadatel: Divadelní soubor O.S. Raraši 

 

22. 5. 2014 Společné pečení bramboráků 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce 

 

25. 5. 2014 Divadelní představení 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce 

ve spolupráci se skauty 

 

27. 5. 2014 Kácení májky a opékání 

párků 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce 
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ČERVEN  
5. 6. 2014 Sportovní hry 

pořadatel: DD Police nad Metují 

 

12. 6. 2014 Beseda s promítáním diapozitivů – Vysoké Tatry 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce - ve spolupráci s p. Fantou, Nové Město nad Metují 

 

19. 6. 2014 Oslava narozenin 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce  

 

 

ČERVENEC 

31. 7. 2014 Oslava narozenin 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce  

 

 

SRPEN  
8. 8. 2014 Oslava narozenin 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce  

 

 

ZÁŘÍ 
25. 9. 2014 Oslava narozenin 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce 

 

26. 9. 2014 Kulinářský koutek  

pořadatel: Domovy Na Třešňovce  

 

 

ŘÍJEN 
10. 10. 2014 Zapojení se do akce – Pěškotours 2014 

pořadatel:   Domovy Na Třešňovce - ve spolupráci nadací Taťány Kuchařové 

 

16. 10. 2014 Výlet do Polska 

pořadatel:   Domovy Na Třešňovce 

 

23. 10. 2014 Beseda s promítáním diapozitivů – České Středohoří 

pořadatel:   Domovy Na Třešňovce - ve spolupráci s p. Fantou, Nové Město nad Metují 

 

30. 10. 2014 Oslava narozenin 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce  
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LISTOPAD 

11. 11. 2014 Podzimní posezení (odpolední zábava s hudbou) 

pořadatel:   Domovy Na Třešňovce 

 

14. 11. 2014 Společné pečení vánočního betlému na výstavu v České Skalici 

pořadatel:   Domovy Na Třešňovce 

 

25. 11. 2014 Ukončení akce – Pěškotours 2015 (předávání diplomů a beseda 

o zdravé výživě) 

pořadatel:   Domovy Na Třešňovce ve spolupráci s nadací Taťány 

Kuchařové 

 

22. 11. 2014 Beseda na téma život a dílo – Čeští velikáni 

pořadatel:   Domovy Na Třešňovce ve spolupráci s p. Musilem 

 

26. 11. 2014 Canisterapie 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce ve spolupráci s o.s. 

Tlapky naděje 

 

27. 11. 2014 Společné pečení vánočního cukroví 

pořadatel:    Domovy Na Třešňovce 

 

 

PROSINEC 

9. 12. 2014 Vystoupení dětí s vánoční tématikou 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce ve spolupráci s ředitelkou MŠ J. A. 

Komenského s paní Vítovou 

 

11. 12. 2014 Vánoční prodejní domova pro osoby se zdravotním postižením  

pořadatel: Domovy Na Třešňovce  

 

11. 12. 2014 Beseda s promítáním diapozitivů – Vánoční tématika 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce - ve spolupráci s p. Fantou, Nové Město nad Metují 

 

16. 12. 2014 Společná Vánoční večeře 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce 

 

18. 12. 2014 Oslava narozenin 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce  

 

19. 12. 2014 Vystoupení dětí ze ZŠ Česká Skalice 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce ve spolupráci s vedením ZŠ Česká Skalice  

 

21. 12. 2014 Koncert církve adventistů sedmého dne 

pořadatel: Církev adventistů sedmého dne ve spolupráci s Domovy Na Třešňovce 
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Příloha č. 6 
 

 

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ ZA ROK 2014 

pořádaných v domově pro osoby se ZP 
 

 

LEDEN  
1. 1. 2014 Novoroční ohňostroj - náměstí Česká Skalice 

pořadatel: Město Česká Skalice 

 

16. l. 2014 Společenský ples Stacionáře NONA 

pořadatel: NONA Nové Město nad Metují 

 

 

ÚNOR 

15. 2. 2014 Masopustní veselice 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce 

 

18. 2. 2014 Canisterapie 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce ve spolupráci s o.s. 

Tlapky naděje 

 

27. 2. 2014 Záskok – hra Járy Cimrmanna 

pořadatel: Divadelní soubor Dolany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BŘEZEN 

4. 3. 2014 V. Společenský ples pro lidi s hendikepem 

pořadatel: SPMP Trutnov 

 

5.3.2014  XVII. Společenský ples v Českém Meziříčí 

pořadatel: Domov Dědina Opočno 

 

18. 3. 2014  Canisterapie 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce ve spolupráci s o.s. Tlapky naděje 

 

 

 



 

Roční zpráva 2014   

DUBEN 

4. 4. 2014 Velikonoční posezení v Kvasinách 

pořadatel: Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny 

 

10. 4. 2014 Pomlázková zábava 

pořadatel: Červený Kostelec 

 

15. 4. 2014 Canisterapie 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce ve spolupráci s o.s. Tlapky naděje 

 

16. 4. 2014 Velikonoční výstava prací uživatelek zařízení se zdravotním postižením 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce 

 

17. 4. 2014 Nákupní výlet do Polska 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce 

 

30. 4. 2014 Pálení čarodějnic – opékání buřtů, společenské odpoledne 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce 

 

 

KVĚTEN 

12. 5. 2014 Májový rej 

pořadatel: SPMP Trutnov 

   

13. 5. 2014 Canisterapie 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce ve spolupráci s o.s. Tlapky naděje 

 

20. 5. 2014 Májová zábava 

pořadatel: ÚSP Chotělice 

 

22. 5. 2014 Divadelní představení – Čáry, Máry 

pořadatel: Divadelní soubor O.S. Raraši 

 

29. 5. 2014 Ples k 60. výročí založení domova pro osoby se zdravotním postižením 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce 

 

 

ČERVEN 

 

5. 6. 2014 Sportovní hry 

pořadatel: DD Police nad Metují 

 

10. 6. 2014  Canisterapie 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce ve spolupráci s o.s. 

Tlapky naděje 

 

12. 6. 2014 Beseda s promítáním diapozitivů – Vysoké 

Tatry 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce - ve spolupráci s p. Fantou, Nové Město nad Metují 
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13. 6. 2014 Memoriál Pepy Vosmeka 

pořadatel: Barevné domky Hajnice 

25. 6. 2014 Diskotéka s Pavlem Cejnarem 

pořadatel: Domov pod Kuňkou Ráby 

 

 

ČERVENEC 

11. 7. 2014 Procházka na Tropickou pouť 

pořadatel:  Restaurace TROPICAL – p. Michal Ulrich ve spolupráci s Domovy Na Třešňovce 

 

12. 7. 2014 Ohňostroj – Tropická pouť 

pořadatel: Restaurace TROPICAL – p. Michal Ulrich 

 

 

SRPEN 

17. - 24. 8. 2014 Týdenní pobyt na chatě Bedřichovka v Orlickém Záhoří 

pořadatel: Občanské sdružení Pferda, o.s. 

 

19. 8. 2014 Benátská noc  

pořadatel: Domovy Na Třešňovce  

 

23. 8. 2014 Den dobrých skutků -  koncert známých tváří 

pořadatel: David Novotný 

 

 

ZÁŘÍ 
2. 9. 2014   Canisterapie 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce ve spolupráci s o.s. Tlapky 

naděje 

 

 

ŘÍJEN 

1. 10. – 30. 10. 2014 Rotopedtours a Pěškotours 2014 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce ve spolupráci s nadací Taťány 

Kuchařové  

 

10. – 11.2014 Volby do zastupitelstva obce 

pořadatel: MěÚ Česká Skalice 

 

7. 10. 2014 Canisterapie 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce ve spolupráci s o.s. Tlapky naděje 

 

16. 10. 2014 Nákupní výlet Polsko 

pořadatel:   Domovy Na Třešňovce 

 

21. 10. 2014 Rytmus – Rokytnice v Orlických horách – taneční zábava 

pořadatel:   Domov Na Stříbrném Vrchu Rokytnice v Orlických horách 

 

25. - 30. 10. 2014 Podzimní pobyt na chatě Roubenka v Sedloňově 

pořadatel: Pferda, o.s. 
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30. 10. 2014 Oslava 50. výročí založení zařízení 

pořadatel:   DSS Skřivany 

31. 10. 2014 Uctění památky zesnulých / příbuzní 

uživatelek / (Broumov) 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce 

 

 

LISTOPAD 
4. 11. 2014 Canisterapie 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce ve spolupráci s 

o.s. Tlapky naděje 

 

11. 11. 2014 Podzimní posezení v domově pro seniory (odpolední zábava s hudbou) 

pořadatel:   Domovy Na Třešňovce 

 

21. 11. 2014 Výstava betlémů v Muzeu Boženy Němcové – Jiřinkový sál 

pořadatel:   Muzeum Boženy Němcové Česká Skalice 

 

27. 11. 2014 Vánoční výstava v DD Police nad Metují 

pořadatel:    Domov důchodců Police nad Metují 

 

28. 11. 2014  Vánoční výstava Hronov 

pořadatel: Domov odpočinku ve stáří Justýnka Hronov 

 

 

PROSINEC 
2. 12. 2014 Mikulášská zábava 

pořadatel: ÚSP Chotělice 

 

7. 12. 2014 Adventní koncert v Chrámu Sv. Mikuláše 

v Jaroměři 

pořadatel: David Novotný 

 

11. 12. 2014 Vánoční výstava prací uživatelek 

pořadatel:   Domovy Na Třešňovce 

 

18. 12. 2014 Společná Vánoční večeře 

pořadatel:   Domovy Na Třešňovce 

 

21. 12. 2014  Koncert církve adventistů sedmého dne 

pořadatel: Církev adventistů sedmého dne ve spolupráci 

s Domovy Na Třešňovce 

 

21. 12. 2013  Oživlý betlém 

pořadatel: Divadelní soubor Raraši Česká Skalice 

 

28. 12. 2014 - 10. 1. 2015 Povánoční návštěvy u zaměstnanců 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce 

 
  


