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1 Slovo úvodem 
 

Do roku 2012 jsme vstoupili s jasným záměrem i nadále pokračovat ve zvyšování 

kvality námi poskytovaných sociálních služeb, s cílem zajistit našim uživatelům důstojné 

prostředí a zacházení. 

 

Stěžejním úkolem v roce 2012 bylo zdárné dokončení grantového projektu „Komplexní 

řízení kvality v organizacích poskytovatelů sociálních služeb v regionech Vysočina, 

Pardubickém a Královéhradeckém“. V rámci tohoto projektu, který započal v červenci 2011, 

byl implementován v našem zařízení systém řízení kvality sociálních služeb (Systém QMSS). 

V listopadu 2012 proběhla první část hodnocení implementace tzv. interní audit a 28. ledna 

2013 jsme úspěšně absolvovali i druhou část hodnocení tzv. externí audit (více v kapitole 

Kvalita poskytovaných služeb). 

 

V průběhu celého roku jsme zajišťovali pro naše uživatele i další aktivity, na nichž se 

podíleli větší či menší měrou všichni zaměstnanci zařízení. 

 

 

 

 

 

        Holická Zuzana 

                        ředitelka 
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2 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. 

 

   
 

domov pro seniory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

domov pro osoby se zdravotním postižením

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

 

3.2  Základní účel 
 

Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice na základě rozhodnutí  Krajského  

úřadu  Královéhradeckého  kraje  č.j. 4577/SV/2012/Gr/SOCRE/17-3  

poskytuje 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. 

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.    

 

 

 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 2012 docházelo 5 dobrovolníků, kteří společně odpracovali bez 

nároku na honorář 311,5 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 

Jak již bylo uvedeno, součástí námi poskytovaných sociálních služeb je i zajištění a 

poskytování aktivizačních a kulturních činností a zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím. 

Celkový přehled realizovaných akcí pořádaných pro uživatele v roce 2012 je uveden 

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

Tak jako v roce 2011 i v roce 2012 jsme pořádali den otevřených dveří nejen pro 

případné zájemce o naši službu a jejich rodinné příslušníky, ale i pro širší veřejnost s cílem 

ukázat prostory a seznámit s poskytovanými službami. 
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Foto: Den otevřených dveří – 22.9.2012. 

 

Mezi již tradiční akce patří pořádání 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 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 

z původních 100 lůžek. Důvodem změny kapacity je rekonstrukce tří čtyřlůžkových pokojů a 

vybudování sociálního zařízení k těmto pokojům. 

 

Využití kapacity (obložnost) v roce 2012 činila za celé zařízení 98,19 %. 

- z toho za domov pro seniory činila 97,27 %, 

- z toho za domov pro osoby se zdravotním postižením činila 99,10 %. 
 
 
 
Přehled o kapacitě a počtech uživatelů: 

 domov pro seniory domov pro osoby se 
zdravotním postižením 

 muži ženy celkem ženy celkem 

kapacita zařízení k 31.12.2012 - - 97 57 

průměrný počet uživatelů v roce - - 94,4 56,5 

počet uživatelů k 31.12.2012   95 56 

uživatelé přijatí v roce 2012 6 11 17 2 

               propuštění v roce 2012 0 0 0 1 

               zemřelí v roce 2012 7 9 16 2 
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Vývoj věkového složení uživatelů domova pro seniory za období 2004-2012: 

 
Věkové složení uživatelů:        

  domov pro seniory             

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

věk 27-65  7 6 6 6 7 4 5 5 6 

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

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

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

 

 
 

Vývoj věkového složení uživatelů domova pro osoby se ZP za období 2004-2012: 

 
Věkové složení uživatelů:        

  
domov pro osoby se 
ZP             

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

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

věk 66-85  7 6 9 8 6 6 6 9 10 

věk nad 85  0 0 0 0 1 1 1 1 1 

prům. věk 51,8 52,5 54 54,6 54,7 55,5 56,5 57,6 58,2 
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Uživatelé domova pro seniory s přiznaným příspěvkem na péči (PnP) k 31.12.2012: 
 

 domov pro seniory 

bez příspěvku na péči 5 

I. stupeň 10 

II. stupeň 29 

III.stupeň 31 

IV. stupeň 20 

celkový počet uživatelů k 
31.12.2012 95 

 

 
 

Uživatelé domova pro osoby se ZP s přiznaným příspěvkem na péči (PnP) k 31.12.2012: 

 
domov pro osoby 

se ZP

bez příspěvku na péči 1

I. stupeň 0

II. stupeň 2

III.stupeň 33

IV. stupeň 20

celkový počet uživatelů k 31.12.2012 56  
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3.4.3  Kvalita poskytovaných služeb 

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

grantového projektu Komplexní řízení kvality v organizacích poskytovatelů sociálních 

služeb v regionech Vysočina, Pardubickém a Královéhradeckém. Tento projekt 

pokračoval i v roce 2012. 

 

 
 

        
Název projektu 

 

 

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

CZ.1.04/3.1.03/66.00095 

 
 

Komplexní řízení kvality v organizacích poskytovatelů sociálních služeb v regionech 

Vysočina, Pardubickém a Královéhradeckém 

 

Od července 2011 je realizován grantový projekt „Komplexní řízení kvality 

v organizacích poskytovatelů sociálních služeb v regionech Vysočina, Pardubickém a 

Královéhradeckém“. V rámci projektu je implementován Systém řízení kvality sociálních 

služeb (dále „Systém QMSS“) v 8 zařízeních sociálních služeb v kraji Vysočina, Pardubickém 

a Královéhradeckém kraji (BERENIKA-Vysoké Mýto, sdružení pro pomoc těžce zdravotně 

postiženým osobám; Centrum sociálních služeb Naděje Broumov - úsek pečovatelské služby; 

Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice; Fokus Vysočina; MIREA denní 

stacionář, o.p.s.; Šance pro Tebe, o.s.; Sociální služby Lanškroun; ÚSP pro mládež Kvasiny). 

Příjemcem dotace je firma EuroProfis, s.r.o. spolu s občanským sdružením JOB o.s., 

kteří již tento Systém QMSS vytvořili a pilotně ověřili v 6 zařízeních různých typů sociálních 

služeb v Královéhradeckém kraji v letech 2009 – 2010. Toto je již druhý projekt tohoto typu, 

který je zaměřen na nově vybrané poskytovatele sociálních služeb.  

Na začátku srpna 2011 se uskutečnilo Úvodní setkání, kterým začal projekt „Komplexní 

řízení kvality v organizacích poskytovatelů sociálních služeb v regionech Vysočina, 

Pardubickém a Královéhradeckém“, CZ.1.04/3.1.03/66.00095. Od konce srpna do konce září 

2011 byla provedena u všech 8 poskytovatelů soc. služeb analýza podmínek realizovatelnosti. 

Tým konzultantů s celým implementačním týmem daného zařízení zkontroloval připravenost 

poskytovatele na implementaci systému QMSS ve 3 oblastech - záměry organizace, 

dostatečná kapacita pracovníků, zkušenosti vedení a pracovníků se zaváděním systému 

kvality a finanční oblast z několika hledisek. Během září a října 2011 u všech 8 poskytovatelů 

soc. služeb proběhla analýza výchozího stavu. Porovnávaly se stanovené cílové stavy 

jednotlivých struktur systému QMSS s úrovní jejich naplnění v organizaci. Zjištěné výsledky 

se projevily v tzv. Implementačním plánu.  

V zařízení proběhlo celkem 12 konzultačních schůzek týkající se přímo implementace. 

Schůzky-konzultace začaly v listopadu 2011 a ukončeny byly v říjnu 2012. Na schůzkách se 

postupně probíraly jednotlivé struktury systému QMSS (struktura záměrů, struktura 

poskytovaných služeb, organizační struktura, struktura procesů, struktura dokumentace) a 

tvořily se závazné výstupy. Během konzultací nám byly cíleně předávány informace a 

zkušenosti s implementací systému QMSS a byli jsme podporováni při tvorbě výstupů. 

V závěru konzultací byla sestavena a mezi zaměstnance zařízení distribuována pravidla 

týkající se fungování a udržování systému QMSS.  

V listopadu 2012 proběhla první část hodnocení implementace. Cílem zhodnocení 

implementace bylo provést hodnocení implementace systému QMSS z vícero pohledů, tedy 
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potvrzení míry zavedení systému v dílčích strukturách a míry provázanosti systému napříč 

strukturami. V zařízení se uskutečnily 2 typy auditů – interní a externí. Interní audit proběhl 

v listopadu 2012. Oba typy auditů objektivizují celkové hodnocení implementace.  Interní 

audit provedl interní auditorský tým (IAT) složený z vedoucího hodnotitele a dvou auditorů. 

Realizací byla podpořena kompetence členů IAT ze zařízení a bude podpořena vize 

budoucích interních auditorů. Externí audit byl realizován v lednu 2013 a poté proběhne 

závěrečné setkání k auditům, jehož cílem bude shrnutí výstupů auditů, podání zpětné vazby a 

zodpovězení dotazů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Závěrečné setkání s poskytovateli,  

25.10.-26.10.2012, Týniště nad Orlicí. 
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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 2012 byla zajištěna těmito praktickými lékaři: 

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

MUDr. Marta Žďárková, smluvní lékař – 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 2 jídel vedlejších. Strava 

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

distribuována 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 2012 

 

Kategorie Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá 

večeře 

Uživatelé 

domova pro 

seniory 

32 825 32 809 32 823 32 544 32 548 9 634 

Uživatelé 

domova pro 

osoby se ZP 

19 495 19 488 19 477 19 450 19 113 2 642  

Zaměstnanci 0 0 14 767 0 0 0 

Cizí 

strávníci 

0 0 904 0 0 0 

celkem 52 320 52 297 67 971 51 994 51 661 12 276 
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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 31.12.2012  

(fyzické osoby) 

Průměrná platová 

třída 

THP (včetně technických pracovníků) 8 8,7 

Všeobecné sestry 

+ fyzioterapeuté 

21 10 

Pracovníci v sociálních službách 
(přímá obslužná péče) 

30 5 

Pracovníci v sociálních službách 
(zákl. výchovná nepedagogická činnost) 

7 7,9 

Sociální pracovníci 3 9 

Zaměstnanci převážně manuálně pracující  

(kuchařky, pradleny, uklízečky) 

23 3 

Celkem 92 6,3 

- evidenční počet zaměstnanců (fyzické osoby) k 31.12.2012 činil 92 

- průměrný přepočtený počet zaměstnanců činil 88,5  

 

Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2012 

 

 celkem 

průměrný hrubý měsíční plat 20.758,-- 

 

Částka vyplacených OON za rok 2012 činila: 55.000,-- Kč. 

 

Vývoj průměrného měsíčního platu v Kč za období 2004-2012: 
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4.2  Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období 
 

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2012 

 

 Počet 

nástupy 7 

odchody 4 

 

Přírůstky zaměstnanců: 

Celkem za rok 2012 bylo uzavřeno 7 nových pracovních poměrů. 

 

Úbytky zaměstnanců: 

Ukončeny byly 4 pracovní poměry z toho: 

rozvázání pracovního poměru dohodou - 1 

         rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance - 1 

         ukončení pracovního poměru na dobu určitou - 2 

 

Ve sledovaném roce bylo z řad zaměstnanců nahlášeno 23 případů pracovní 

neschopnosti, z toho bylo: 

- 23 pro nemoc 

 

Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti byl 978 dnů, z toho: 

- 978 pro nemoc 

 

 

4.3 Další personální údaje 
 

Procento nemocnosti v poměru k ročnímu fondu pracovní doby 

za období 2004-2012: 
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Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2012 

 

věk muži ženy celkem muži ženy celkem

do 20 let 0 1 1 0% 1% 1%

21-30 let 1 7 8 10,9% 7,6% 8,7%

31-40 let 1 15 16 1% 16,3% 17,4%

41-50 let 1 42 43 1,1% 45,7% 46,7%

51-60 let 2 19 21 2,2% 20,7% 23%

61 let a více 1 2 3 1% 2,2% 3,3%

celkem 6 86 92 6,5% 93,5% 100%  
 

 
 

 
 



 

Roční zpráva 2012  15 (celkem 30) 

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2012 

 

vzdělání muži ženy celkem muži ženy celkem

základní 0 5 5 0% 5,4% 5,4%

střední 0 5 5 0% 5,4% 5,4%

střední vzdělání s výučním listem 5 36 41 5,4% 39,1% 44,6%

střední vzdělání s maturitou 1 33 34 1,1% 36% 37,0%

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

VŠ 0 6 6 0% 6,5% 6,5%

celkem 6 86 92 6,5% 93,5% 100,0%  
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Členění podle délky trvání pracovního poměru zaměstnanců – stav k 31.12.2012 

 

délka prac. poměru muži ženy celkem muži ženy celkem

do 5 let 0 30 30 0,0% 33% 32,6%

do 10 let 1 21 22 1,1% 22,8% 23,9%

do 15 let 3 24 27 3,3% 26,1% 29,4%

do 20 let 1 4 5 1,1% 4,3% 5,4%

nad 20 let 0 8 8 0% 8,7% 8,7%

celkem 5 87 92 5,5% 94,5% 100%  
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4.4 Vzdělávání zaměstnanců 
 

Do plánu vzdělávání zaměstnanců za rok 2012 byly zařazeny akreditované semináře, 

školící akce a supervize, 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 sociálnísh pracovníků, ředitele 
AKREDITOVANÝ KURZ 

Sociální šetření - aktuality a praxe 

Dokumentace v kostce - jasné a přehledné a efektivní uchovávání know-how  

Management změn - jak uřídit změnu 

Propagace sociální služby 

Způsobilost k právním úkonům a opatrovnictví 

 

ŠKOLÍCÍ AKCE 

Aktuální otázky pro management příspěvkové organizace 

Péče o vztahy na pracovišti za pomoci systému Enneagram I. 

workshop "Způsobilost k právním úkonům" 

Potvrzení o proškolení řidičů sk. B 

Finanční gramotnost 

Školení první pomoci 

Požární ochrana 

BOZP 
 

Vzdělávání všeobecných sester  
VZDĚLÁVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉHO PERSONÁLU  

Náchodské mezioborové dny - VII. ročník 

Role nelékařských povolání v léčbě pacientů s onkologickým onemocněním 

Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů 

Komunitní ošetřovatelská péče 

Specializační vzdělávání - komunitní ošetřovatelská péče 

18. Celostátní gerontologický kongres 

Zdravotní péče o zaměstnance v roce 2012 

Změny v povinnostech zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po 

1.1.2012 

Cerebrovaskulární onemocnění jako výzva pro nelékařská povolání 

XVIII. královehradecké ošetřovatelské dny 

Právní minimum 

Dietní stravování  

 

Další vzdělávání pracovníků v sociálních službách 

AKREDITOVANÝ KURZ 

Komunikační dovednosti v přímé práci s klientem 

Péče o imobilního klienta v sociálních službách 

Ošetřovatelská péče o pacienty s cerebrovaskulárním onemocněním 

Specifika práce a komunikace s osobami s demencí 

Specifika práce se seniory - zdravotní aspekty poskytování služby 

Prevence zdravotních rizik u pracovníků sociálních služeb 

Úvod do ergoterapie 
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Zvládání psychické zátěže 

Efektivní komunikace jako základ mezilidských vztahů 

Rozvoj sociálně psychologických kompetencí 

VI. konference pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty 

Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností 

Řešení problémových a konfliktních situací v pracovní praxi 

Komunikace s klienty s vybranými diagnózami 

Základy asistence a manipulace s klientem v zařízení sociálních služeb 

Role nelékařských povolání v léčbě pacientů s onkologickým onemocněním 

Motivace k práci, sebemotivace, význam týmové spolupráce 

Efektivní komunikace jako základ mezilidských vztahů 

Základy zvládání stresu a prevence vyhoření u pracovníků v sociálních službách 

Základy muzikoterapie pro seniory 

Práce s klienty s poruchou hybnosti 

Cvičení paměti u seniorů a lidí s demencí 

Paliativní péče a doprovázení umírajících 

Rozvoj kognitivních schopností, cvičení paměti 

Úvod do ergoterapie 

Individuální plánování v sociálních službách 

 

ŠKOLÍCÍ AKCE 

BOZP 

Požární ochrana 

Školení první pomoci 

Potvrzení o proškolení řidičů sk. B 

Proškolení v přenášení a zvedání břemen 

Zásady první pomoci 

Seznámení s bazální stimulací 

 

Vzdělávání stravovacího úseku  
AKREDITOVANÝ KURZ 

Nové trendy v moderním vaření V. 

Dietní systém a diety v domovech pro seniory a ústavech sociální péče 

Dietní výživa 

 

ŠKOLÍCÍ AKCE 

Legislativa v oblasti hygieny potravin, správná výrobní a hygienická praxe při přípravě a 

výdeji pokrmů, vliv mikroorganismů a chemických látek na bezpečnost potravin, prevence 

onemocnění z potravin a zásady prevence ochrany zdraví 

BOZP 

Požární ochrana 

Školení první pomoci 

 

Vzdělávání provozně technického úseku  
ŠKOLÍCÍ AKCE  

Školení první pomoci 

Požární ochrana 

BOZP 

Potvrzení o proškolení řidičů sk. B 

Školení zaměstnanců na úseku úklidu - proškolení v používání a ředění dezinfekčních a 

úklidových přípravků  
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5 Plnění úkolů v oblasti hospodaření 
 

Hospodaření organizace k 31.12.2012 
 

Organizace hospodařila dle vykázaného hospodářského výsledku ve výsledovce se ziskem 

165.662,43 Kč. 

z toho z hlavní činnosti  135.881,59 Kč 

z toho z hospodářské činnosti   29.780,84 Kč 

 

Organizaci nebyly uloženy žádné sankce ani pokuty a nemá žádné nevymahatelné 

pohledávky. 

 

5.1  Výnosy organizace za rok 2012 

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

Výnosy rok 2012 
 

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 14 680 14 767 87 101 14 053 714  105 

602-příspěvek na péči 13 000 13 117 117 101 13 972 -855 94 

TRŽBY OD KLIENTÚ 27 680 27 884 204 101 28 025 -141 99 

              

602-úhrady ZP 5 088 4 966 -122 98 5 257 -291 94 

602-obědy zaměstnanci 300 294 -6 98 247 47 119 

602-pomeje, ostatní 9 9 - 100 9 0 100 

602-přísp.stravování 149 148 -1 99 144 4 103 

OST.TRŽBY - SLUŽBY 5 546 5 417 -129 98 5 657 -240 96 

            

609-jiné výnosy  - - - - - - - 

JINÉ VÝNOSY Z VL.VÝK - - - - - - - 

            

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

648-čerpání RF-daň. úspora 60 60 - 100 - 60 - 

648-zúčt.fondů 80 78 -2 98 104 -26 75 

ZÚČTOVÁNÍ FONDŮ 140 138 -2 99 158 -20 87 

            

649-ostatní výnosy - 154 154 - 309 -155 50 

OSTATNÍ VÝNOSY - 154 154 - 309 -155 50 

            

662-úroky přijaté - 59 59 - 57 2 104 

ÚROKY - 59 59 - 57 2 104 

            

672-provozní dotace 6 851 6 851 - 100 6 204 647 110 

672-transfer MPSV 5 652 5 652 - 100 6 210 -558 91 

672-transfer MF - PAP 65 65 - 100 - 65 - 

DOTACE NA PROVOZ    12 568      12 568                    - 100      12 414                154  101 

            

VÝNOSY CELKEM 45 934 46 220 286 101 46 620 -400 99 



 

Roční zpráva 2012  20 (celkem 30) 

Podíl jednotlivých tržeb v % na celkových výnosech organizace za rok 2012: 

 

 
 

 

5.2 Náklady organizace za rok 2012 

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

50 Spotřebované nákupy celkem                9.204 

501 Spotřeba materiálu (včetně potravin)  5.884 

502 Spotřeba energií       3.320 

 

51 Služby         2.669 

511 Opravy a udržování                    989  

512 Cestovné                        31   

513 Náklady na reprezentaci             4   

518 Ostatní služby        1.645 

 

52 Osobní náklady                30.088   

521 Mzdové náklady                22.145 

524 Zákonné zdravotní a soc. pojištění     7.482 

525      Jiné sociální pojištění                                                                             95 

527 Zákonné sociální náklady                    366  

 

54 Ostatní náklady                      37 

 

55 Odpisy,rezervy a opravné položky                                              4.086 

551      Odpisy                                                                                               2.832 

558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku                                    1.254 

 

56 Finanční náklady                                                                    - 

Celkové náklady činily                 46.084 tis. Kč 

 

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

v příloze č. 1. 

 

 

5.2.3 Tabulka sledování nákladů za energie (v tis. Kč)  
Účet Název účtu Plán 2012 Skutečnost 2012 

502 010 Vč.-elektrická energie 10 10 

502 330 Elektrická energie 1.740 1.734 

502 331 Vodné, stočné 445 443 

502 333 Plyn 1.150 1.143 

 

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 2012 

 

502 331     Vodné, stočné – skutečné náklady na vodné a stočné za rok 2012 

 

502 333     Plyn – skutečné náklady na plyn za rok 2012       
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Pro rok 2012 Rada Královéhradeckého kraje schválila nákup zemního plynu pro 

Královéhradecký kraj, zřizované příspěvkové organizace a obchodní společnosti v souladu se 

zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na 

Českomoravské komoditní burze Kladno. 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.                      

 

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. 

 

                                

5.2.4 Celkové průměrné měsíční neinvestiční náklady na lůžko v Kč         

(2004 – 2012) 
 

 

 
 

 

 

 

5.3 Oblast finančního majetku 

 

5.3.1 Stavy na bankovních účtech k 31.12.2012 
 

- běžný účet 241  5 335 674,53  Kč 

- běžný účet 243 FKSP  27 894,87  Kč 

- ostatní běžné účty 245 41 841,40  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 31.12.2012 38 203,87  Kč 

- zůstatek bankovního účtu 243  k 31.12.2012 27 894,87  Kč   

- rozdíl 10 309,00  Kč  

 

Rozdíl tvoří: 

předpis-příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců 12/2012 -12 400,00  Kč 

předpis základního přídělu do FKSP z mezd 12/2012 22 709,00  Kč 

 10 309,00  Kč   

(peněžní převod se uskuteční v 1/2013) 

 

5.4  Závazné ukazatele 

 

5.4.1 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů na rok 2012 (v tis. Kč) 
 

Ukazatel Rozpočet Skutečnost 

schválený po změnách 

Příspěvek na provoz 6.649,0 6.851,5 6.851,5 

Odvod z investičního fondu 1.952,0 1.952,0 1.952,0 

 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 4. 10. 2012 navýšení příspěvku 

na provoz o 202,5 tis. Kč. Příspěvek na provoz byl v roce 2012 poskytnut v celkové výši 

6 851,5 tis. Kč. 

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

ukazatele. 

 

5.5.  Oblast dotací ze státního rozpočtu 

 

5.5.1 Podrobný rozpis přijatých dotací ze státního rozpočtu 
 

Z MPSV byla poskytnuta na rok 2012 neinvestiční dotace ve výši 5.652.000,00 Kč. 

Transfer ze státního rozpočtu byl plně čerpán na dofinancování mzdových nákladů. 

 

Na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací 

pro monitorování a řízení veřejných financí (Pomocný analytický přehled) byla poskytnuta 

z MF neinvestiční dotace ve výši 65 000,--Kč. Tato dotace byla plně vyčerpána v souladu 

se svým účelovým určením.     

 

5.6 Investice 

 

5.6.1 Informace o investičních akcích v roce 2012 
 

Použití Investičního fondu PO: 

- zhodnocení budovy domova pro seniory 

  (rekonstrukce tří třílůžkových pokojů) 1. 079.507,00 Kč 

- zakoupení hydromasážní vany  

(rehabilitace domova pro seniory)   249.660,00 Kč 

Celkem použití vlastního investičního fondu 1. 329 167,00 Kč 
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6 Autoprovoz 
 

 

6.1 Počty ujetých kilometrů, spotřeba a průměrná spotřeba podle jednotlivých 

vozidel (2012) 
 

 

 Počet ujetých 

km 

Celková 

spotřeba (l) 

Průměrná spotřeba 

l/100 km 

Pozn.: 

ŠKODA 

FABIA 

NAK 59-34 

4 677 412,78 8,8  

CITROEN 

BERLINGO 

4H3 2402 

9 183 844,29 9,2  

OPEL 

VIVARO 

COMBI-9 

1H9 5377  

3 199 239,57 7,5  

FORD FOCUS 

COMBI 

3H8 9205 

6 230 392,97 6,3  

 

 

6.2 Využití vozidel, opravy, vybavení 
 

 

V průběhu roku 2012 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 1.1.2012          stav k 31.12.2012 

 

Dlouhodobý nehmotný majetek 
018 010 DDNM                                                            232 795,50 255 264,50 

 

Dlouhodobý hmotný majetek 
021 010 Bytové domy 163 540 957,35 164 620 464,35 

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                                                      173 583 727,35 174 663 234,35 

 

022 040 Pracovní stroje a zařízení                             6 241 292,40 5 959 924,40 

022 050 Přístroje a zařízení                      4 874 734,46 5 122 722,16 

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

022 070 Inventář 2 871 036,00 2 816 860,00 

022 Samostatné movité věci a soubory 15 939 949,86 15 852 393,56 

 

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

028 050 DDHM-Přístroje a zařízení                          5 936 894,93 6 559 572,41 

028 070 DDHM-Inventář                                        12 606 697,87  12 599 748,31 

028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek    19 088 242,80 19 703 970,72 

 

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                       3 954 234,42 3 907 175,83 

 (evidence drobného majetku zřizovatele 

 s pořizovací cenou do 3 tis. Kč) 

 

902 984 Vlastní DDHM v OE                                         89 954,00 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 1.1.2012 1773 

příděl z rezervního fondu organizace 0 

příděl z odpisů dlouhodobého majetku 2832 

investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0 

investiční dotace ze SR a SF 0 

ostatní zdroje 0 

ZDROJE FONDU CELKEM 4605 

  

opravy a údržba nemovitého majetku 0 

rekonstrukce a modernizace 1079 

pořízení dlouhodobého majetku 250 

ostatní použití (např. splátky inv. úvěrů) 0 

odvod do rozpočtu zřizovatele 1952 

POUŽITÍ FONDU CELKEM 3281 

  

Stav investičního fondu k 31.12. 2012 1324 

 

Kryto účtem č. 241/12 

 

Rezervní fond                                                            Fond odměn 

 
REZERVNÍ FOND tis.Kč  FOND ODMĚN tis.Kč 

stav rezervního fondu k 1.1. 2012 621  stav fondu odměn k 1.1. 2012 758 

příděl z výsledku hospodaření 37  příděl z výsledku hospodaření 86 

ostatní zdroje fondu–sponzorské dary 138    

                                     

Zdroje fondu celkem 796  Zdroje fondu celkem 844 

     

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

použití fondu na daňovou úsporu 60    

ost. použití fondu–čerpání sponz.darů 78    

                            .     

Použití rezervního fondu celkem 138  Použití fondu odměn celkem 0 

Stav rezervního fondu k 31.12.2012 658  Stav fondu odměn k 31.12.2012 844 

 

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

 

Účet 411 - Fond odměn – měl počáteční stav 758.325,--Kč. V roce 2012 byl navýšen 

přídělem ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2011 v částce 85.637,-- Kč. Konečný 

zůstatek Fondu odměn k 31.12.2012 činí 843.962,-- Kč.  

Fond odměn je kryt běžným účtem 241/11. 

 

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

stav 241.649,56 Kč. V roce 2012 byl navýšen přídělem ze zlepšeného výsledku hospodaření 

roku 2011 v částce 36.702,44 Kč. V roce 2012 byla čerpána daňová úspora z roku 2009 

v celkové výši 60.000,-- Kč. Konečný zůstatek k 31.12.2012 Rezervního fondu tvořeného 

ze zlepšeného výsledku hospodaření činí 218.352,-- Kč. 

Rezervní fond 413 je kryt účtem 241/20. 
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Účet 414 – Rezervní fond z ostatních titulů – měl počáteční stav 379.355,75 Kč. Fond 

tvořily přijaté peněžní dary v částce 138.252,-- Kč a použit byl na čerpání sponzorských darů 

ve výši 78.258,46 Kč. Konečný zůstatek Rezervního fondu k 31.12.2012 činí 439.349,29 Kč.  

Rezervní fond 414 je kryt účtem 241/21, 22. 

 

Účet 416 – Fond reprodukce majetku, investiční fond – měl počáteční stav 1.773.368,69 

Kč. Příděl z odpisů v roce 2012 činil 2.832.458,--Kč, zřizovateli bylo odvedeno 1.952.000,--

Kč. V roce 2012 byla zhodnocena budova domova pro seniory v celkové částce 1. 079.507,--

Kč a pořízen dlouhodobý hmotný majetek ve výši 249 660,--Kč. Konečný zůstatek Fondu 

reprodukce majetku k 31.12.2012 činí 1.324.659,79 Kč. 

Fond reprodukce majetku 416 je kryt účtem 241/012.    

               

   Splatné závazky: 

          - závazky vůči zaměstnancům (doplatek mzdy za 12/2012)            1 742 341,00 Kč 

- předpis odvodu pojistného na soc. zabezpečení za 12/2012             562 433,00 Kč 

- předpis odvodu zdravotního pojištění za 12/2012                            202 474,00 Kč 

- předpis odvodu SP a ZP připadajícího na zaměstnance                    247 565,00 Kč 

- předpis daně z příjmů za 12/2012 sražené zaměst. z mezd               242 737,00 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 Kontrola plnění Rozvojového plánu zařízení pro rok 2012 

 
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 2012 probíhalo dle plánu. 
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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 2012 probíhalo dle plánu. 

 

9.2 Kontrolní činnost prováděná v zařízení jinými organizacemi 
 

a) V roce 2012 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 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 2012, finanční vypořádání dotací a 

návratných finančních výpomocí odpovídá údajům evidovaným v účetnictví příspěvkové 

organizace Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice. 

 

b) Dne 31. května 2012 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 dodržování plnění povinností stanovených přímo použitelnými předpisy ES, 

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 v termínu do 30.6.2012 odstraněny. 

 

c) Dne 26. září 2012 byla provedena další kontrola ze strany Krajské hygienické 

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

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

předpisů, zvláštními předpisy a rozhodnutím či opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví 

vydaným na základě těchto právních předpisů zaměřené na proočkovanost 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 a na dodržování provozního řádu v souladu s vyhláškou č. 

195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčního 

onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální 

péče.  

Kontrolou nebyly zjištěny rozpory s požadavky stanovenými právními předpisy a provozním 

řádem – stávající provozní řád odpovídá současné legislativě. 
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10 Informace o výsledku inventarizace majetku 
 

10.1 Popis průběhu, organizace a zabezpečení inventarizace majetku a 

závazků 
 

Příkazem ředitele 3_O_2012 ze dne 22.10.2012 byl vydán pokyn k provedení 

inventarizace veškerého majetku Domova důchodců a Ústavu sociální péče Česká Skalice 

k datu 31.12.2012. 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 12.1.2013 předány předsedovi hlavní inventarizační komise. Hlavní inventarizační 

komise následně vyhodnotila výsledky dílčích inventarizačních komisí. 

 

10.2 Vyčíslení inventarizačních rozdílů 
Nebyly zjištěny inventurní rozdíly. 

 

 

11 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 ke zdárnému průběhu Dne otevřených dveří, který se 

konal 22.9.2012. 

 Děkujeme. 

 

11.1 Sponzoři, kteří přispěli v roce 2012 finančně nebo věcnými dary 
 

David Novotný, Náchod 

Iva Tencarová, Přibyslav, Nové Město nad Metují 

Lékárna U Zlatého hada, Česká Skalice 

Petr Horák – KYLIE, Praha 

Irena Petirová, Červený Kostelec 

Tonava a.s. Úpice 

Semileas a.s. Semily 

Christeyns s.r.o., Odry 

Agrodružstvo Provodov 

Iva Diblíková, Česká Skalice 

Dedra s.r.o. Česká Skalice 

další drobní dárci 
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12 Přílohy 
 

Příloha č.1  Náklady na rok 2012 + komentář 

Příloha č.2 PAM 2012 

Příloha č.3 Finanční krytí závazků a fondů k 31.12.2012 

Příloha č.4 Stav majetku a skutečné roční obsazení lůžek 

Příloha č.5 Seznam kulturních akcí za rok 2012 pořádaných v domově pro seniory 

Příloha č.6 Seznam kulturních akcí za rok 2012 pořádaných v domově pro osoby se ZP              
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Příloha č. 5 

SEZNAM KULTURNÍCH AKCÍ ZA ROK 2012 

v domově pro seniory 
 

LEDEN 

13.1.2012  Volby do Výboru obyvatel 

13.1.2012  Informační schůzka 

19.1.2012  Prodej jablek        ZD Dolany 

23.1.2012  Oslava narozenin 

26.1.2012  Pečení bramboráků 

 

ÚNOR 

1.2.2012 Posezení s kronikářem panem Samkem 

14.2.2012  Masopustní veselice 

16.2.2012  Velký prodej textilu, běžné obuvi a ošacení    p. Hlávko 

27.2.2012  Společná oslava narozenin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BŘEZEN 

  5.3.2012  Velikonoční čas nastává Kulturní program    p. Novotná 

  8.3.2012  Pečení lívanců 

16.3.2012  Výlet do Polska 

19.3.2012  Oslava narozenin 

19.3.2012  Maďarská kuchyně-povídání o zvycích a tradicích 

20.3.2012  Setkání s dětmi z družiny v České Skalici    p. Borůvková 

23.3.2012  Divadelní představení-Oženíme Vratíka     DS Maska  

25.3.2012  Velikonoční koncert Církev Adventistů sedmého dne 

27.3.2012 Velikonoční prodejní výstava výrobků našich uživatelů  

29.3.2012  Velikonoční prodejní výstava     DD Police n. M. 
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DUBEN 

18.4.2012  Okružní výlet po okolních památkách  

po okolí České Skalice 

23.4.2012  Polská kuchyně-povídání o zvycích a tradicích 

25.4.2012  Pálení čarodějnic 

 – opékání buřtů, společenské odpoledne 

30.4.2012  Oslava narozenin 

 

 

KVĚTEN 

11.5.2011       Vystoupení dětí z MŠ  J. A. Komenského p. Vítová 

v České Skalici ke Dni matek         

24.5.2011  Oslava narozenin 

31.5.2012 Kácení májky a opékání párků 

 

 

ČERVEN 

  7.6.2012  Setkání s dětmi z družiny v České Skalici    p. Borůvková 

12.6.2012  Procházka po okolí s venkovním posezením 

 v restauraci Sokolovna 

14.6.2012  Pečení bramborových placek s jablky 

22.6.2012  Den her  pro seniory      DD Pilníkov 

28.6.2012  Oslava narozenin 

29.6.2012  Den her pro seniory      DD Justynka 

 

 

ČERVENEC 

23.7.2012  Velký prodej textilu, běžné obuvi a ošacení    p. Hlávko 

26.7.2012  Společná oslava narozenin 

26.7.2012  Přednáška – Léčba kyslíkem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SRPEN  

  9.8.2012  Kulturní program-vystoupení kouzelníka    p. Waldini Josef 

23.8.2012  Folklorní vystoupení tanečníků z Nového Zélandu 

30.8.2012  Kulturní program – vystoupení dechového  

souboru z České Skalice 

 

 

ZÁŘÍ 
  7.9.2012  Den otevřených dveří      DD Albrechtice 

11.9.2012  Sportovní hry seniorů v našem DD 
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18.9.2012  Posezení s osobnostmi naši kultury i politické scény : David Novotný 

 J. Obermaierovou, V. Thielovou, T. Magnuskem,  

P. Sušickým, P. Pakostou 

22.9.2012  Den otevřených dveří  

Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice  

23.9.2012  Výlet do Polska 

25.9.2012  Oslava narozenin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŘÍJEN 

  1.10.2012  Koncert vážné hudby na zobcovou flétnu    Bc. M. Matějka 

  4.10.2012  Pečení jablečného závinu 

  5.10.2012  Venkovní posezení v restauraci Sokolovna 

11.10.2012  Setkání s dětmi z družiny v České Skalici    p. Borůvková 

12.10.2012  Krajské a Parlamentní volby 

20.10.2012  Podzimní setkání s herečkou  

Květou Fialovou a moderátorem K. Sladkým 

23.10.2012  Účast na akci – Rotopedtours a Pěškotours 

 

 

LISTOPAD 

  5.11.2012  Předávání diplomů – Rotopedtours a Pěškotours  

s přednáškou o zdravé a vyvážené výživě seniorů 

  8.11.2012  Oslava narozenin  

13.11.2012  Prodej jablek        ZD Dolany 

15.11.2012  Setkání s dětmi z družiny v České Skalici   p. Borůvková 

21.11.2012  Podzimní posezení – taneční zábava  

29.11.2012  Vánoční výstava       DD Police n. M. 

29.11.2012 Společné pečení vánočního cukroví 
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PROSINEC 

  4.12.2012  Prodej jablek        ZD Dolany 

  6.12.2012  Mikulášské posezení s kronikářem panem Samkem 

  9.12.2012  Adventní koncert 

  9.12.2012  Vánoční návštěva z MěÚ Náchod 

10.12.2012  Vystoupení dětí z MŠ  J. A. Komenského    p. Vítová 

v České Skalici s vánoční tématikou  

12.12.2012  Vánoční návštěva z MěÚ Česká Skalice 

13.12.2012  Oslava narozenin 

14.12.2012  Vánoční návštěva z MěÚ Nové Město nad Metují 

15.12.2012  Vánoční  výstava  prací uživatelek domova pro osoby se zdravotním 

postižením  

16.12.2012  Vánoční návštěva z MěÚ Stárkov 

17.12.2012  Vánoční prodejní výstava výrobků našich klientů  

19.12.2011  Vánoční návštěva z MěÚ Červený Kostelec 

20.12.2011  Vánoční večeře 
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Příloha č. 6 

 

SEZNAM KULTURNÍCH AKCÍ ZA ROK 2012 

v domově pro osoby se zdravotním postižením 
 

 

LEDEN 

1. 1. 2012  Ohňostroj na Nový rok – náměstí Česká Skalice 

  pořadatel:  Město Česká Skalice 

12.l.2012  II. ples Stacionáře NONA 

pořadatel: NONA Nové Město nad Metují 

 

 

ÚNOR 

8.2.2012 Canisterapie 

pořadatel: Domov důchodců a Ústav sociální 

péče Česká Skalice  

14.2.2012  Masopustní veselice 

pořadatel: Domov důchodců a Ústav sociální 

péče Česká Skalice 

21.2.2012  Canisterapie 

pořadatel: Domov důchodců a Ústav sociální 

péče Česká Skalice 

 

 

BŘEZEN 

1.3.2012         15. Společenský ples v Českém Meziříčí 

  pořadatel: Domov Dědina, Opočno 

6.3.2012 III. Společenský ples pro lidi s hendikepem 

  pořadatel: SPMP Trutnov  

16.3.2012 Nákupní výlet do Polska 

pořadatel: Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice 

20.3.2012  Canisterapie 

pořadatel: Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice 

23.3.2012  Divadelní představení „Oženíme Vratíka“  

pořadatel: Divadelní soubor Maska z České Skalice 

28.3.2012  Módní přehlídka v kavárně Láry Fáry v Náchodě 

pořadatel: Občanské sdružení Pferda 

28.3.2012  Velikonoční výstava prací uživatelek zařízení se zdravotním 

postižením 

pořadatel: Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice 

29.3.2012  Pomlázkové posezení – taneční zábava v Červeném 

Kostelci  

pořadatel: Občanské sdružení Sluníčko, Červený Kostelec 

30.3.2012  Velikonoční dílny  

pořadatel: ZŠ a MŠ J. Zemana, Náchod 

30.3.2012  Velikonoční výstava prací uživatelů domova 

pro seniory v Hronově 

pořadatel: Domov odpočinku ve stáří Justynka, Hronov 
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DUBEN 

17.4.2012  Den otevřených dveří v pekárně Láry Fáry v   

Kvasinách  

pořadatel: Občanské sdružení Pferda 

24.4.2012  Koncert - Chceme žít s vámi  

pořadatel: INCHEBA Praha 

25.5.2012  Pálení čarodějnic a opékání párků 

pořadatel: Domov důchodců a Ústav sociální 

péče Česká Skalice 

 

KVĚTEN 

11.5.2012  Posezení v Sokolovně 

pořadatel: Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice 

13.5.2012  Rýzmburský voříšek 

pořadatel: Kynologické centrum Sultán 

15.5.2012  Májový rej VII.  

pořadatel: Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené, Trutnov 

18.5. 2012  Výlet vlakem do Trutnova 

pořadatel: Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice 

23.5.2012 Májová zábava 

pořadatel: ÚSP Chotělice 

25.5.2012  Memoriál Pepy Vosmeka  

pořadatel: Barevné domky, Hajnice 

30.5.2012  Lotrandiáda 2012  

pořadatel: Občanské sdružení Malý princ 

 

ČERVEN 
5.6.2012 Canisterapie 

pořadatel: Domov důchodců a Ústav sociální 

péče Česká Skalice 

7.6.2012  Vystoupení dětí z MŠ Větrník 

  pořadatel: MŠ Větrník, Červený Kostelec 

8.6.2012  Zoologická zahrada, Dvůr Králové nad Labem 

  pořadatel: Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice 

14.6.2012  NONAlympiáda 

pořadatel: NONA, Nové Město nad Metují 

26.6.2012 Canisterapie 

  pořadatel: Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice 

 

ČERVENEC 

 

1.-8.7.2012  Letní pobyt Heroltice u Štítů, okr. Šumperk 

pořadatel: Občanské sdružení Pferda 

7.7.2012  V. Tropická charitativní pouť - Ohňostroj 

pořadatel: Restaurace TROPICAL – p. Michal Ulrich 

11.7.2012  Výlet do Adršpachu 

pořadatel: Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice 
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SRPEN 
10.8.2012  Noční prohlídky – zámek Ratibořice  

pořadatel: NKPSZ Ratibořice 

21.8.2012  Canisterapie 

pořadatel: Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice 

10.8.2012  Benátská noc 

pořadatel: Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice 

 

 

 

ZÁŘÍ 

7.9.2012  Přehazovaná Kvasiny 

pořadatel: Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny 

11.9.2012  Olympijské hry 

pořadatel: Domov důchodců a Ústav 

sociální péče Česká Skalice 

12.9.2012  NONA – den otevřených dveří (oslava 20. výročí založení) 

pořadatel: NONA Nové Město nad Metují 

  pořadatel: David Novotný  

18.9.2012  Canisterapie 

pořadatel: Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice 

22.9.2012  Den otevřených dveří 

pořadatel: Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice 

 

 

 

 

 

 

ŘÍJEN 
11.10.2012  Výlet do lesa – sbírání hub 

pořadatel: Domov důchodců a Ústav sociální péče 

Česká Skalice 

16.10.2012  Canisterapie  

pořadatel: Domov důchodců a Ústav sociální péče 

Česká Skalice 

16.10.2012  Návštěva hrobů příbuzných uživatelek  

pořadatel: Domov důchodců a Ústav sociální péče 

Česká Skalice 

18.10.2012  Rytmus – Rokytnice v Orlických horách – taneční 

zábava 

  pořadatel: Domov na Stříbrném vrchu, Rokytnice v Orlických horách 

20.10.2012   Návštěva paní Květy Fialové 

pořadatel: Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice 

23.10.2012  Nákupní výlet Polsko 

pořadatel: Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice 

24.- 28.10.2012 Podzimní pobyt – Horní Maršov 

pořadatel: Občanské sdružení Pferda 
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LISTOPAD 

1.112012  Návštěva hrobů příbuzných uživatelek (Trutnov) 

pořadatel: Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice 

6.11.2012  Hallowenská zábava Zálabí, Dvůr Králové nad Labem 

pořadatel: SPMP Trutnov 

13.11.2012  Canisterapie 

pořadatel: Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice 

21.11.2012  Podzimní posezení v domově pro seniory 

29.11.2012  Vánoční výstava Police nad Metují 

pořadatel: Domov pro seniory Police nad Metují 

30.11.2012  Vánoční výstava Hronov 

pořadatel: Domov odpočinku ve stáří Justýnka , Hronov 

 

 

PROSINEC 

4.12.2012  Mikulášská zábava  

pořadatel: ÚSP Chotělice 

7.12.2012  Advent v  Ratibořicích 

  pořadatel: NKPSZ Ratibořice 

11.12.2012  Canisterapie 

pořadatel: Domov důchodců a Ústav 

sociální péče Česká Skalice 

12. - 13.12.2012 Vánoční výstava prací uživatelek 

pořadatel: Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice 

13.12.2012  Pohádka Dolany (Dlouhý, Široký, Krátkozraký) 

  pořadatel: Divadelní soubor Dolany 

19.12.2012  Štědrý den v domově pro osoby se zdravotním postižením 

  pořadatel: Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice 

28.12.2012 Povánoční návštěvy u zaměstnanců 

  pořadatel: Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice 

 

 

 

 

 

 


