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1 Slovo úvodem 
         

 

Vážené dámy, 

vážení pánové, 

vážení příznivci, 

 

opět vám po roce předkládáme Výroční zprávu Domovů Na Třešňovce, příspěvkové 

organizace Královéhradeckého kraje, za rok 2021. 

 

Máme za sebou další, již třetí, velice těžký rok, období tzv. koronavirové krize, které 

zasáhlo všechny oblasti našeho života. Období, které jsme se domnívali, že už máme za 

sebou, a že se budeme moci vrátit k „běžnému“ životu. 

 

Od počátku roku 2021 až do března bylo zařízení v karanténě kvůli výskytu 

onemocnění COVID-19. Budovy byly po celou dobu pro veřejnost uzavřené. Prakticky celý 

rok probíhaly zdravotní kontroly a testování jak zaměstnanců, tak i uživatelů. Respirátory 

jsme po celý rok nesundali a staly se běžnou součástí pracovního vybavení. Návštěvy 

uživatelů probíhaly, pokud byly umožněny, pouze omezeně ve společenském sále. Období to 

bylo náročné nejen pro zaměstnance, ale i pro naše uživatele. 

 

I přes toto náročné období jsme museli provádět opravy a udržovat budovy a zařízení 

v provozuschopném stavu. V průběhu roku jsme provedli opravu páteřního rozvodu vody 

v budově domova pro seniory, opravu svítidel, opravu podlahy v nadzemním spojovacím 

krčku mezi oběma budovami. K větším opravám patřila výměna podlahové krytiny ve varně, 

která byla vlivem dlouhodobých provozních vlivů značně opotřebená a poškozená. Po dobu 

opravy varny se nevařilo a obědy, jak pro uživatele, tak i pro zaměstnance, jsme dováželi 

z Hospicu v Červené Kostelci a z Domova svatého Josefa v Žírči.  

 

V roce 2021 jsme oslavili 20. výročí otevření domova pro seniory. A protože nám 

situace nedovolila uspořádat oslavu a s ní spojený den otevřených dveří, jako tomu bylo při 

10. výročí v roce 2011, pozvali jsme do zařízení zpěvačku Petru Černockou, která přijela i se 

svým manželem, který ji doprovázel na kytaru. Společenský sál doslova praskal ve švech. Byl 

to krásný dárek ke dni seniorů a také k 20. výročí, který se opravdu povedl. 

 

Poděkování patří i APSS ČR, která nám poskytovala po celý rok aktuální informace a 

přehled o platných mimořádných opatřeních týkajících se sociálních služeb, ve kterých jsme 

se sami ztráceli.  

 

Současná situace je náročná především psychicky, jak pro naše uživatele, tak i pro 

personál. Pevně věříme, že už v roce 2022 se vrátíme k našemu běžnému životu a coronavirus 

bude už jen běžné respirační onemocnění.  

 

Moc děkuji našim zaměstnancům, kteří jsou v první linii a spočívá na nich obrovská 

odpovědnost. Denně se musí starat o tu nejrizikovější skupinu naší populace, zařízení 

nemůžeme zavřít. A za to jim patří velký dík. 

 

 

 

          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 

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. KUKHK-804/SV/2021/Aj/SOCRE/2-2, které nabylo právní moci dne 23.1.2021  

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. 

V roce 2021 nedocházeli do zařízení žádní dobrovolníci.  
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3.4.1 Přehled realizovaných akcí pro uživatele 

Začátek roku 2021 byl z důvodu trvající pandemie Covid-19 jiný. Nemohli jsme 

uskutečnit tradiční masopustní veselici s posezením a hudbou, a tak alespoň paní kuchařky 

uživatelům na celý den připravily masopustní dobroty. Osmého března jsme uživatelky 

domova potěšili kytičkou v rámci mezinárodního dne žen. Na konci dubna jsme nezapomněli 

na pálení čarodějnic a stavění májky, které jsme uživatelům zpříjemnili opékáním párků. 

Opékání jsme zopakovali na konci května při kácení májky. Po delší době nás opět pravidelně 

začali navštěvovat psí kamarádi. Na konci srpna jsme využili hezkého počasí a opět jsme se 

sešli při opékání párků, které nám zpříjemnil svou hudbou pan Skořepa. Od srpna mají 

uživatelé možnost se pravidelně setkávat při poslechu vážné hudby. V září jsme s uživateli 

podnikli výlet do mini ZOO v Častolovicích. Příznivce hudby potěšilo hudební vystoupení 

pod širým nebem českoskalické dechovky. Uživatelé mezi sebe přivítali nové obyvatele 

domova Aničku a Jeníčka, terapeutické panenky. 

 

 

 
 

        Foto: uživatelka s terapeutickou panenkou Aničkou   

 

Jako překvapení ke dni seniorů a zároveň k 20. výročí otevření domova pro seniory 

proběhlo hudební vystoupení paní Petry Černocké a pana Jiřího Pracného. K 20. výročí 

otevření domova pro seniory proběhla také vernisáž projektu „Kouzlo stáří“. Po delší pauze 

uživatele přišel svým vyprávěním z cest a promítáním diapozitivů potěšit pan Ing. Kudrnáč. 
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Na podzim jsme zrealizovali sbírku pro zvířátka ze záchranné stanice v Jaroměři. 

S uživateli jsme malovali dýně, kterými jsme následně vyzdobili domov. Prosinec jsme 

přivítali mikulášským posezením v rámci, kterého uživatelé potěšil dáreček od Města Česká 

Skalice. Vánoce jsme oslavili tradiční sváteční večeří, při které nechyběl slavnostní přípitek, 

vůně vánočního cukroví, zpívání koled za doprovodu hudby pana Skořepy. Pro uživatele byl 

pod stromečkem připraven dárek v podobě potravinového balíčku. Vánoční atmosféru 

umocňovaly vánoční koledy a výzdoba celého domova. 

 
3.4.2  Kapacita zařízení a základní údaje o uživatelích 

Celková kapacita Domovů Na Třešňovce k 31.12.2021 byla 145 lůžek (103 lůžek 

v domově pro seniory, 42 lůžek v domově pro osoby se zdravotním postižením).  

 

Celková průměrná obložnost za rok 2021 činila:    90,83% 

- z toho průměrná obložnost za středisko domov pro seniory:  87,91% 

- z toho průměrná obložnost za středisko domov pro osoby se ZP:  93,75% 

 

Oproti minulým rokům došlo ke snížení obložnosti. Důvodem byla karanténa uvalená na 

zařízení z důvodu onemocnění COVID-19. 
 

Přehled o kapacitě a počtech uživatelů: 

 domov pro seniory domov pro osoby se 

zdravotním postižením 

 muži ženy celkem ženy celkem 

kapacita zařízení k 31.12.2021 - - 103 42 

průměrný počet uživatelů v roce - - 90,6 39,3 

počet uživatelů k 31.12.2021 22 75 97 40 

uživatelé přijatí v roce 2021 12 32 44 2 

               propuštění v roce 2021 0 1 1 0 

               zemřelí v roce 2021 7 22 29 4 
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Věkové složení uživatelů domova pro seniory k 31.12.2021: 

 

 

 
 

 

 

 

Rozložení uživatelů domova pro seniory podle okresu jejich dřívějšího bydliště: 
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Věkové složení uživatelek domova pro osoby se ZP k 31.12.2021: 

 

 

 
 

 

 

 

Rozložení uživatelek domova pro osoby se ZP podle okresu jejich dřívějšího bydliště: 
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Uživatelé domova pro seniory s přiznaným příspěvkem na péči (PnP) k 31.12.2021 

 

 

 
 

 

 

Uživatelky domova pro osoby se ZP s přiznaným příspěvkem na péči (PnP) 

k 31.12.2021: 
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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 

sestry 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 2021 byla zajištěna těmito praktickými lékaři: 

MUDr. Jiří Máslo, smluvní lékař – domov pro seniory, 

PRAKTIK Česká Skalice, s.r.o.,  – domov pro osoby se zdravotním postižením. 

 

 

 
 

Foto: Cvičení na motomedu 
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3.6  Služby stravovacího úseku 

 
Pro uživatele zajišťujeme celodenní stravování 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 2021 

 

Kategorie Snídaně Oběd Svačina Večeře Druhá večeře 

Uživatelé 

domova pro 

seniory 

31 993 33 177 32 005 32 017 3 679 

Uživatelé 

domova pro 

osoby se ZP 

13 836 14 431 13 839 13 840 741 

Zaměstnanci 0 15 296 0 0 0 

Cizí strávníci 0 568 0 0 0 

celkem 45 829  63 445 45 844 45 857 4 420 
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4 Plnění úkolů v personální oblasti 
 

4.1 Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období, průměrné 

platové třídy, průměrné platy za sledované období 
 

Struktura zaměstnanců Počty zaměstnanců 

k 31.12.2021  

(fyzické osoby) 

Průměrná 

platová třída 

THP (včetně technických pracovníků) 8 9 

Všeobecné sestry + fyzioterapeuté 19 10 

Pracovníci v sociálních službách 
(přímá obslužná péče) 

 

40 

 

5 

Pracovníci v sociálních službách 
(zákl. výchovná nepedagogická činnost) 

 

6 

 

8 

Sociální pracovníci 5 10 

Zaměstnanci převážně manuálně 

pracující (kuchařky, pradleny, uklízečky) 

 

22 

 

3,2 

Celkem 100 6,3 

 

- evidenční počet zaměstnanců (fyzické osoby) k 31.12.2021 činil 100 

- průměrný přepočtený počet zaměstnanců činil 97,9  

 

Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2021 

 

 celkem 

průměrný hrubý měsíční plat 39.944,-- 

 

Částka vyplacených OON za rok 2021 činila: 150.290,-- Kč. 

 

Vývoj průměrného měsíčního platu v Kč za období 2012-2021: 
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4.2  Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období 
 

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2021 

 

 Počet 

nástupy 11 

odchody 10 

 

Přírůstky zaměstnanců: 

Celkem za rok 2021 bylo uzavřeno 11 nových pracovních poměrů. 

 

Úbytky zaměstnanců: 

Ukončeno bylo 10 pracovních poměrů, z toho: 

rozvázání pracovního poměru dohodou - 5 

         rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance – 1 

         rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele – 2 

         zrušení pracovního poměru ve zkušební době - 2 

 

Ve sledovaném roce bylo z řad zaměstnanců nahlášeno 112 případů pracovní 

neschopnosti, z toho bylo: 

- 112 pro nemoc 

-     0 pro pracovní úraz 

 

Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti bylo 3.021 dnů, z toho: 

- 3.021 nemoc 

-        0 pro pracovní úraz 

 

4.3 Další personální údaje 
 

Procento nemocnosti v poměru k ročnímu fondu pracovní doby za období 2012-2021: 
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Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2021 

 

věk muži ženy celkem muži ženy celkem

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

21-30 let 1 6 7 1,0% 6,0% 7,0%

31-40 let 1 9 10 1,0% 9,0% 10,0%

41-50 let 1 28 29 1,0% 28,0% 29,0%

51-60 let 3 46 49 3,0% 46,0% 49,0%

61 let a více 0 4 4 0,0% 4,0% 4,0%

celkem 6 94 100 6,0% 94,0% 100%  
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Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2021 

 

vzdělání muži ženy celkem muži ženy celkem

základní 0 6 6 0% 6,0% 6,0%

střední 1 12 13 1,0% 12,0% 13,0%

střední vzdělání s výučním listem 2 31 33 2,0% 31,0% 33,0%

střední vzdělání s maturitou 2 37 39 2,0% 37,0% 39,0%

vyšší odborné vzdělání 1 1 2 1,0% 1,0% 2,0%

VŠ 0 7 7 0% 7,0% 7,0%

celkem 6 94 100 6,0% 94,0% 100,0%  
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Členění podle délky trvání pracovního poměru zaměstnanců – stav k 31.12.2021 

 

délka prac. poměru muži ženy celkem muži ženy celkem

do 5 let 4 31 35 4,0% 31,0% 35,0%

do 10 let 1 20 21 1,0% 20,0% 21,0%

do 15 let 0 13 13 0% 13,0% 13,0%

do 20 let 1 13 14 1,0% 13,0% 14,0%

nad 20 let 0 17 17 0% 17,0% 17,0%

celkem 6 94 100 6,0% 94,0% 100%  
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4.4 Vzdělávání zaměstnanců 
 

Do plánu vzdělávání zaměstnanců za rok 2021 byly zařazeny akreditované kurzy, 

školící akce a konference 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. I v letošním roce vzdělávání probíhalo především on-

line formou kvůli onemocnění COVID-19. 

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

přehled). 

 

Další vzdělávání sociálních pracovníků, ředitele 

AKREDITOVANÝ KURZ 

Zákon o sociálních službách – aktuálně 

Zvyšování kvality a efektivity poskytovaných služeb pomocí přístupu podporujícího učení se 

organizace „IMOSH IMIQ“ 

Stanovení, využití a dokumentace nepříznivé sociální situace při vyjednání a poskytování 

sociálních služeb 

Škola zad pro pracovníky v sociálních službách II. 

Vyjednávání a kontraktování sociální služby 

 

ÚČAST NA KONFERENCI/KONGRESU 

Mezinárodní konference ke Světovému dni sociální práce – výzvy, kreativita a úspěch 

Sociální služby nejen v Evropě 

 

ŠKOLÍCÍ AKCE 

Dovolená zaměstnanců 2021, právní úprava pracovní doby 

Informovaný souhlas a komunikace s pacientem 

Individuální plánování při práci s klientem v sociální službě 

Letní škola 2021 

Představení společnosti Stamed s.r.o., vč. Workshopu 

CYGNUS v novém kabátě 

Nejčastější manažerské chyby aneb Manažer z pohledu zaměstnance 

Ochrana práv uživatelů, oblasti střetů zájmů, Etický kodex, vážně míněný nesouhlas 

 

OSTATNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Zlepšení kvality systému péče o duševní zdraví a lidská práva 

Školení školitelů 

Školení řidičů referentských vozidel – skupina B 

Konzultace ke zvyšování kvality – podpora nezávislým odborníkem 

Reflexe sebehodnocení a tvorba rozvojových plánů poskytovatelů sociálních služeb 

Online workshop „virtuální realita jako aktivizační činnosti seniorů“ 

Školení v oblasti ochrany osobních údajů 

 

Další vzdělávání všeobecných sester a fyzioterapeutů 

AKREDITOVANÝ KURZ 

 

ÚČAST NA KONFERENCI/KONGRESU 

DIABETES MELLITUS – prevence a léčba diabetických komplikací 

 

ŠKOLÍCÍ AKCE 

CYGNUS v novém kabátě 

Ochrana práv uživatelů, oblasti střetů zájmů, Etický kodex, vážně míněný nesouhlas 
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OSTATNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Školení školitelů 

Školení řidičů referentských vozidel – skupina B 

Konzultace ke zvyšování kvality – podpora nezávislým odborníkem 

Bezpečnost potravin, HACCP 

Školení požárních hlídek 

Reflexe sebehodnocení a tvorba rozvojových plánů poskytovatelů sociálních služeb 

Školení v oblasti ochrany osobních údajů 

 

Další vzdělávání pracovníků v sociálních službách 

AKREDITOVANÝ KURZ 

Zvyšování kvality a efektivity poskytovaných služeb pomocí přístupu podporujícího učení se 

organizace „IMOSH IMIQ“ 

Škola zad pro pracovníky v sociálních službách II. 

 

ŠKOLÍCÍ AKCE 

Ochrana práv uživatelů, oblasti střetů zájmů, Etický kodex, vážně míněný nesouhlas 

 

OSTATNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Školení školitelů 

Školení řidičů referentských vozidel – skupina B 

Školení požárních hlídek 

Online workshop „virtuální realita jako aktivizační činnosti seniorů“ 

Školení v oblasti ochrany osobních údajů 

 

Vzdělávání stravovacího úseku 

AKREDITOVANÝ KURZ 

 

ŠKOLÍCÍ AKCE 

Ochrana práv uživatelů, oblasti střetů zájmů, Etický kodex, vážně míněný nesouhlas 

 

OSTATNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Hygienické minimum 

Školení školitelů 

Školení řidičů referentských vozidel – skupina B 

Bezpečnost potravin, HACCP 

Školení v oblasti ochrany osobních údajů 

 

 

Vzdělávání provozně technického úseku 

AKREDITOVANÝ KURZ 

 

ŠKOLÍCÍ AKCE 

Nový zákon o odpadech z pohledu prováděcích předpisů 

Ochrana práv uživatelů, oblasti střetů zájmů, Etický kodex, vážně míněný nesouhlas 

 

OSTATNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Školení školitelů 

Školení řidičů referentských vozidel – skupina B 

Bezpečnost potravin, HACCP 

Školení v oblasti ochrany osobních údajů 
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Vzdělávání ekonomického úseku 

AKREDITOVANÝ KURZ 

 

ÚČAST NA KONFERENCI/KONGRESU 

Legislativní změny pro rok 2021, zpracování VZD a VSD za rok 2020 

Zdaňování příjmů ze závislé činnosti 2020/2021, roční zúčtování záloh na daň a daňového 

zvýhodnění za rok 2020 

 

ŠKOLÍCÍ AKCE 

Dovolená zaměstnanců 2021, právní úprava pracovní doby 

Praktické ukázky v programu Alfa mzdy Avensio, Mzdová účetní v r. 2021 

CYGNUS v novém kabátě 

Mzdová účtárna – podzimní legislativní novinky 

Mzdové aktuality a změny v oblasti mzdové a personální agendy v r. 2022 

Ochrana práv uživatelů, oblasti střetů zájmů, Etický kodex, vážně míněný nesouhlas 

 

OSTATNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Hygienické minimum 

Školení školitelů 

Školení řidičů referentských vozidel – skupina B 

Bezpečnost potravin, HACCP 

Školení v oblasti ochrany osobních údajů 

 

 

Souhrn vzdělávání – hodiny 

 

 

Forma vzdělávání Přímá péče Ostatní provozy 

DS DOZP Celkem DS DOZP Celkem 

Akreditovaný kurz   567,2   220,8   788,0     5,6     2,4       8,0 

Účast na konferenci     33,6     14,4     48,0     9,8     4,2     14,0 

Školící akce   450,6   170,4   621,0 144,9   66,1   211,0 

Ostatní vzdělávání   149,4     79,6   229,0   92,5   48,5   141,0 

Odborná stáž       0,0       0,0       0,0     0,0     0,0       0,0 

Celkem hodin středisko 1200,8   485,2 1686,0 252,8 121,2   374,0 

Celkem za organizaci  2060,0 

 

Celkový počet pracovníků za rok 2021, kteří prošli vzděláváním 104. 

Počet průměrných hodin vzdělávání na 1 pracovníka 19,80 hodin. 

 

Všichni pracovníci k 31.12.2021 splňují zákonné podmínky k výkonu své profese. 
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5 Plnění úkolů v oblasti hospodaření 
 

Hospodaření organizace k 31.12.2021 
 

Organizace hospodařila dle vykázaného hospodářského výsledku ve výsledovce se ziskem    

13.605,68 Kč: 

z toho z hlavní činnosti                    6.289,98 Kč 

z toho z hospodářské činnosti          7.315,70 Kč 

 

Organizaci nebyly uloženy žádné sankce ani pokuty a nemá žádné nevymahatelné 

pohledávky. 

 

5.1  Výnosy organizace za rok 2021 

5.1.1 Rozpis výnosů dle jednotlivých položek (v tis. Kč) za organizaci celkem  
 

 

Výnosy organizace celkem za rok 2021 
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Podíl jednotlivých tržeb v % na celkových výnosech organizace za rok 2021 

 

 
 

 

5.2 Náklady organizace za rok 2021 

5.2.1 Porovnání výše některých nákladů podle druhů v tis. Kč  
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5.2.2 Rozbor nákladů organizace v tis. Kč 
 

 
 

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 2021 Skutečnost 2021 

502 0010 Voda a stočné hospodářská činnost  1 1 

502 0030 Plyn hospodářská činnost 4 3 

502 0040 Elektrická energie hospodářská činnost 7 6 

502 0310-11 Vodné, stočné, srážková voda hlavní čin. 860 905 

502 0330 Plyn hlavní činnost 938 958 

502 0340 Elektrická energie hlavní činnost 1.890 1.675 

 

502 0010 Voda a stočné, 502 0030 Plyn, 502 0040 Elektrická energie 

energie na hospodářskou činnost byly čerpány v souladu s rozpočtem 

 

502 0310 Vodné, 502 0311 Stočné  

skutečné náklady na vodné, stočné a srážkovou vodu v hlavní činnosti za rok 2021   

 

502 0330 Plyn   

skutečné náklady na plyn v hlavní činnosti za rok 2021    

 

502 0340 Elektrická energie  

obsahuje skutečnou spotřebu elektrické energie v hlavní činnosti v roce 2021 
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5.2.4 Vývoj průměrných měsíčních neinvestičních nákladů na lůžko v Kč        

(2012 – 2021) 
 

 

 
 

 

5.3 Oblast finančního majetku 

 

5.3.1 Stavy na bankovních účtech k 31.12.2021 

 
- běžný účet 241  9.375.775,38 Kč 

- běžný účet 243 FKSP  1.441.093,96 Kč 

- jiné běžné účty 245 352.122,75 Kč 

 

5.3.2 Vyčíslení a zdůvodnění rozdílu mezi bankovním účtem 243 a účetním 

stavem 412 – FKSP 
 

- stav účtu 412 - FKSP zůstatek fondu k 31.12.2021 1.568.497,96 Kč 

- stav účtu 335 - Zápůjčky FKSP zaměstnancům k 31.12.2021 56.000,00 Kč 

- stav účtu 243 - Běžný účet FKSP zůstatek k 31.12.2021 1.441.093,96 Kč  

- rozdíl  71.404,00 Kč  

 

Rozdíl tvoří: 

Předpis - příspěvek FKSP na obědy zaměst. za měsíc 12/2021 24.570,00 Kč 

Předpis - poskytnuté peněžité dary za měsíc 12/2021 6.000,00 Kč 

Předpis - základní příděl FKSP z platů za měsíc 12/2021 101.974,00 Kč 

rozdíl  71.404,00 Kč  

 

(peněžní převody se uskuteční v následujícím účetním období) 
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5.4  Závazné a specifické ukazatele 

 

5.4.1 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů na rok 2021 (v tis. Kč) 
 

Ukazatel Rozpočet Skutečnost 

schválený po změnách 

Příspěvek na provoz 9.399  11.999 11.999 

Odvod z investičního fondu 1.689 1.689 1.689 

 

 

Soustava ukazatelů k finančnímu plánu organizace 2021  

 

Specifické ukazatele  

- limit mzdových prostředků              47.800.000,00 Kč 

- průměrný přepočtený počet zaměstnanců               99,6 

- limit výdajů na pohoštění a dary           9.000,00 Kč 

 

 

 

5.5.  Oblast dotací ze státního rozpočtu 

5.5.1 Podrobný rozpis přijatých dotací ze státního rozpočtu 
 

Na základě smlouvy o poskytnutí příspěvku MPSV z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

pro rok 2021 byl poskytnut pro domov pro seniory příspěvek MPSV z rozpočtu zřizovatele 

ve výši 17.347.660,00 Kč. Pro domov pro osoby zdravotně postižené byl poskytnut 

pro rok 2021 příspěvek MPSV z rozpočtu zřizovatele ve výši 4.534.105,00 Kč.  

 

 

Dále byly poskytnuty v roce 2021 tyto mimořádné dotace v souvislosti s epidemií 

COVID-19:  

 

• Mimořádné dotační řízení MPSV pro rok 2021 na podporu mimořádného finančního 

ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 

(Program podpory C) ve výši 5.295.308,00Kč,  

čerpáno v celkové výši 100 %. 

 

• Mimořádné dotační řízení MPSV pro rok 2021 na sanaci vícenákladů a výpadku 

příjmů, v souvislosti s trvajícími dopady epidemie COVID-19 do sektoru sociálních 

služeb (Program podpory E) ve výši 3.012.724,00Kč,  

čerpáno v celkové výši 100 %. 

 

• Mimořádné dotační řízení MPSV pro rok 2021 na úhradu výdajů, které registrovaným 

poskytovatelům sociálních služeb vznikly v důsledku povinného testování 

v souvislosti s epidemií COVID-19 ve výši 102.820,00Kč, 

čerpáno v celkové výši 100 %.   
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5.6 Investice 

5.6.1 Informace o investičních akcích v roce 2021 

 
Použití Investičního fondu PO  

 

Z důvodu morálního opotřebení a již nepodporovaného operačního systému byla nutná 

obnova serveru včetně operačního systému. Celková výše této investice je v částce 

143.788,00 Kč. Pro zabezpečení přístupu do sítě před vnějšími hrozbami byla naistalována 

ochranná brána Firewall FortiGate 60E v hodnotě 64.057,00 Kč. 

 

V důsledku fyzického i morálního opotřebení stávajícího plynového sporáku v kuchyni 

domova pro seniory byl zakoupen plynový sporák se čtyři hořáky PC-98G v hodnotě 

70.108,00 Kč.   

 

FRR kap.28 ostatní

1.
Obnova serveru včetně 

operačního systému
143787,69 0,0 0,0 0,0 0,0

2.
Ochranná brána přístupu     do 

sítě Firewall FortiGate 60E
64057,40 0,0 0,0 0,0 0,0

3.
Plynový sporák se čtyřmi hořáky 

PC-98G
70108,01 0,0 0,0 0,0 0,0

277953,10 0,0 0,0 0,0 0,0

Investiční akce Investiční fond 

PO

Č. řádku

Zdroje financování  (Kč)

Celkem

Skutečné náklady          v 

roce 2021  (Kč)

143787,69

Dotace od zřizovatele Dotace ze státního 

rozpočtu

277953,10

64057,40

70108,01

 
  

 

 

6 Autoprovoz 
 

6.1 Počty ujetých kilometrů, spotřeba a průměrná spotřeba podle jednotlivých 

vozidel (2021) 
 

 Počet ujetých 

km 

Celková 

spotřeba (l) 

Průměrná spotřeba 

l/100 km 

Pozn.: 

ŠKODA FABIA 

NAK 59-34 

2.278 199,29 9,19  

CITROEN 

BERLINGO 

4H3 2402 

2.223 208,2 9,83  

OPEL VIVARO 

COMBI-9 

1H9 5377  

6.691 484,36 7,31  

FORD FOCUS COMBI 

3H8 9205 

4.638 272,1 5,95  

 

 

6.2 Využití vozidel, opravy, vybavení 
 

 

V průběhu roku 2021 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 1.1.2021          stav k 31.12.2021 

 

Dlouhodobý nehmotný majetek 

018 010 DDNM                                                            147.062,00     167.053,25 

 

Dlouhodobý hmotný majetek 

021 010 Bytové domy 164.683.185,35 164.683.185,35 

021 400 Komunikace 3.663.217,00 3.663.217,00 

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                                                      175.155.679,35 175.155.679,35 

 

022 040 Pracovní stroje a zařízení                             6.584.302,00 6.553.806,01 

022 050 Přístroje a zařízení                      5.279.906,61 5.377.327,10 

022 060 Dopravní prostředky 1.952.887,00 1.952.887,00 

022 070 Inventář 2.592.342,00 2.560.410,00 

022 Samostatné movité věci a soubory 16.409.437,61 16.444.430,71 

 

028 040 DDHM-Pracovní stroje a zařízení       624.329,30 610.332,00 

028 050 DDHM-Přístroje a zařízení                        10.996.215,91 10.923.129,38 

028 070 DDHM-Inventář                                         13.745.902,62 13.839.754,54 

028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek    25.366.447,83 25.373.215,92 

 

031 300 Zahrady 260.467,60 260.467,60 

031 400 Zastavěné plochy 318. 894,90 318.894,90 

031 500 Ostatní pozemky 391.558,50 391.558,50 

031 Pozemky 970.921,00 970.921,50 
 

Komentář k podrozvahové evidenci: 
Účet 902 983 - JDDHM v operativní evidenci      4.567.470,07 Kč 

                        (evidence drobného majetku zřizovatele 

                        s pořizovací cenou do 3 000,00 Kč) 

 

Účet 902 984 -  JDDHM vlastní (PO)                              89.954,00 Kč 

                         (drobný majetek organizace z minulých let 

                         pořízený ze sponzorských darů) 

 

Účet 909 000 -  Ostatní DDHM                               51.520,92 Kč 

 

Účet 994 020 -  Peněžní depozita uživatelů – VK      7.729.483,31 Kč 

                         (peněžní prostředky uživatelů 

                         uložené na VK) 

 

Účet 994 030 -  Vlastní majetek uživatelů         561.712,00 Kč 

                          (evidence hodnotnějšího vlastního 

                          majetku uživatelů) 
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8  Komentář k přehledu o tvorbě a čerpání peněžních fondů 
 

Fond reprodukce majetku: 

 
TVORBA A POUŽITÍ INVESTIČNÍHO 

FONDU ORGANIZACE 

tis. Kč 

stav investičního fondu k 1.1.2021 746,09 

příděl z rezervního fondu organizace  

příděl z odpisů dlouhodobého majetku 2.242,03 

investiční dotace z rozpočtu zřizovatele  

investiční dotace ze SR a SF  

ostatní zdroje  

ZDROJE FONDU CELKEM 2.988,12 

  

opravy a údržba nemovitého majetku  

rekonstrukce a modernizace  

pořízení dlouhodobého majetku 277,95 

ostatní použití (např. splátky inv. úvěrů)  

odvod do rozpočtu zřizovatele 1.689,00 

POUŽITÍ FONDU CELKEM 1.966,95 

  

Stav investičního fondu k 31.12.2021 1.021,17 

 
 

REZERVNÍ FOND tis. Kč  FOND ODMĚN tis. Kč 

stav rezervního fondu k 1.1.2021 1.134,05  stav fondu odměn k 1.1.2021 1.735,40 

příděl z hospodářského výsledku 4,48  Příděl z hospodářského výsledku 17,93 

ostatní zdroje fondu 40,63    

Zdroje fondu celkem 1.179,16  Zdroje fondu celkem 1.753,33 

     

použití fondu do investičního fondu    Použití fondu na mzdy 0 

použití fondu na provozní náklady     

Ostatní použití fondu (mj. ztráta z min. 

let) 

70,49    

Použití rezervního fondu celkem 70,49  Použití fondu odměn celkem 0 

Stav rezervního fondu k 31.12.2021 1.108,67  Stav fondu odměn k 31.12.2021 1.753,33 

 

 

 

Účet 411 - Fond odměn - měl počáteční stav 1.735 tis. Kč. V roce 2021 byl navýšen 

přídělem ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2020 v částce 18 tis. Kč. Konečný 

zůstatek Fondu odměn k 31.12.2021 činí 1.753 tis. Kč.  

Fond odměn je kryt běžným účtem 241/11. 

 

Účet 413, 414 - Rezervní fond  - měl počáteční stav 1.134 tis. Kč. V roce 2021 byl navýšen 

přídělem ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2020 v částce 4 tis. Kč a sponzorskými 

dary v roce 2021 ve výši 41 tis. Kč. V průběhu roku 2021 byly čerpány sponzorské dary ve 

výši 70 tis. Kč. Konečný zůstatek k 31.12.2021 Rezervního fondu činí 1.109 tis. Kč. 

Rezervní fond 413, 414 je kryt účtem 241/20,22 

 

Účet 416 - Fond reprodukce majetku, investiční fond - měl počáteční stav 746 tis. Kč. 

Příděl z odpisů v roce 2021 činil 2.242 tis Kč. V průběhu roku 2021 bylo čerpáno 278 tis. Kč. 

Zřizovateli bylo odvedeno 1.689 tis. Kč.  Konečný zůstatek Fondu reprodukce majetku 

k 31.12.2021 činí 1.021 tis. Kč. 

Fond reprodukce majetku 416 je kryt účtem 241/012.    
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Závazky vůči zaměstnancům (doplatek platy za 12/2021)   4.010.332,00 Kč 

 

Předpis odvodu pojistného na SP, ZP a odvodu     

SP+ZP připadajícího na zaměstnance za 12/2021    2.270.508,00 Kč 

 

Předpis daně z příjmů za 12/2021 sražené  

zaměstnancům z platů          507.817,00 Kč 

 

Peněžní převody se uskuteční v následujícím účetním období. 

 

Nejsou vedeny žádné nevyfakturované dodávky zásob. 

 

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 

operace, správcem rozpočtu a hlavní účetní. 

 

9.1 Kontrolní činnost prováděná v zařízení jinými organizacemi 
 

a) Dne 14.7.2021 byl proveden auditorem a manažerem QMS a HACCP Ing. 

Michalem Stehlíkem interní audit HACCP prověřující shodu organizace dle požadavků platné 

legislativy a předpisů vztahujících se k bezpečnosti potravin. Na základě auditu HACCP byl 

systém shledán jako funkční a plně vyhovující v celém rozsahu s hodnocením „Výborné“ 

(92%). Systém HACCP je zaveden, řízen a uplatňován dle požadavků platné legislativy ČR a 

EU. V průběhu interního auditu nebyly zjištěny žádné neshody, které by byly v rozporu 

s platnou legislativou, interními předpisy, zásadami správné provozní a hygienické praxe. 

Bylo definováno několik doporučení pro zlepšení slabých stránek systému. Jedná se 

především o záležitosti týkající se dokumentace HACCP, se kterou je nutné kontinuálně 

pracovat a revidovat dle skutečného stavu. Po praktické stránce je třeba vyzdvihnout vysokou 

úroveň řízení systému HACCP v provozu Domovy Na Třešňovce, která svým proaktivním 

přístupem o oblasti zajištění kvality, hygieny a řízení HACCP udržuje a stále zvyšuje svou 

úroveň. 

 

b) Dne 12.8.2021 provedla Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, regionální 

pobočka Hradec Králové kontrolu plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a 

dodržování ostatních povinností plátce pojistného za období od 30.4.2019 do 31.7.2021. 

Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.  

 

c) Dne 9.9.2021 byla zahájena kontrola za strany Krajské hygienické stanice 

Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové. Předmětem kontroly bylo plnění 

povinností stanovených pro provozovatele potravinářského podniku provozujícího stravovací 

službu nařízením EP a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, ve znění pozdějších 
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předpisů, nařízením EP 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., zákonem č. 110/1997 Sb. Nedostatky nebyly zjištěny nebo byly na místě odstraněny. 

 

d) Auditorská společnost Auditea s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20542, IČ 60912871, číslo osvědčení 

KAČR 106, odpovědný auditor Ing. Miloslava Záhorová, č. oprávnění 1159, provedla 

prověrku účetní závěrky Domovů Na Třešňovce k 31.12.2021. Na základě této prověrky 

nebyly zjištěny žádné skutečnosti svědčící o tom, že účetní závěrka k 31.12.2021 nepodává ve 

všech významných aspektech věrný a poctivý obraz aktiv a závazků k 31.12.2021 a nákladů, 

výnosů a výsledku hospodaření za rok 2020 v souladu s českými účetními předpisy.  
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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 2021 

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.). 

 

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 2021 jsme evidovali 1 žádost o poskytnutí informací. 

Žadatel: Institut práva a občanských svobod, z.s. 

 

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

písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. 

V roce 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 1_O_2021 ze dne 2. listopadu 2021 byl vydán pokyn k provedení 

inventarizace veškerého majetku Domovů Na Třešňovce k datu 31.12.2021. K provedení 

inventarizace byla jmenována hlavní inventarizační komise, dílčí inventarizační komise 
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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 26.1.2022 předány předsedovi hlavní inventarizační komise. Hlavní inventarizační 

komise provedla rekapitulaci všech výsledků inventarizačních prací a vypracovala souhrnnou 

inventarizační zprávu k datu 27.1.2022. 

 

11.2 Vyčíslení inventarizačních rozdílů 
Nebyly zjištěny inventurní rozdíly. 

 

 

 

 

 

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 2021 finančně nebo věcnými dary 
Alza.cz  a.s., Praha 7 

Bednářová Václava, Nové Město nad Metují 

Cleopatra Musical, s.r.o., Praha 10 - Křeslice 

David Novotný, Náchod  

Farmet a.s., Česká Skalice 

Hradilová Renáta, Praha – Štěrboholy 

Korporace decoDoma, s.r.o., Praha 10 

Martínková Helena, Jaroměř       

    

 

a další drobní dárci 

 

 

 

 

 



 

Roční zpráva 2021  32 (celkem 32) 

13 Přílohy 
 

Příloha č. 1a  Náklady v roce 2021  

Příloha č. 1b Výnosy v roce 2021 

Příloha č. 2 PAM 2021 

Příloha č. 3 Finanční krytí závazků a fondů k 31.12.2021 

Příloha č. 4 Stav majetku  

Příloha č. 5 Přehled kulturních akcí za rok 2021 pořádaných v domově pro seniory 

Příloha č. 6 Přehled kulturních akcí za rok 2021 pořádaných v domově pro osoby se ZP              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Roční zpráva 2021   

Příloha č. 1a 

Náklady v roce 2021 (v tis. Kč) 
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Příloha č. 1b 

 

 

Výnosy v roce 2021 (v tis. Kč) 
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Příloha č. 2 
 

P A M  2 0 2 1 

Organizace: Domovy Na Třešňovce 

Vyplňuje se za organizaci jako celek (hlavní i doplňková činnost) 

Skutečnost 
Techn. 

jednotka 

Sledované 

období 

Minulé        

období 

Rozdíl              

3-4 
% 

1 2 3 4 5 6 

Fyzický stav zaměstnanců k 

31.12. FO 100 98 2 102,0 

Æ Přepočtený stav 

zaměstnanců FO 97,9 96,4 1,5 101,6 

Æ Platová třída   6,3 6,3 0,0 100,0 

Æ Platový stupeň   11,1 11,0 0,1 100,9 

Æ Tarifní plat Kč 21 705 20 452 1 253 106,1 

Æ Příplatky ostatní Kč 4 708 4 267 441 110,3 

Æ Odměny Kč 5 841 4 183 1 658 139,6 

Æ Osobní příplatek Kč 2 134 2 150 -16 99,3 

Æ Hrubá mzda Kč 39 944 35 552 4 392 112,4 

% nemocnosti % 9,3 9,6 -0,3 96,9 

Přesčasové práce hod. 535,0 721,0 -186,0 74,2 

Mzdy bez dohod celkem tis. Kč 47 650 41 592 6 058 114,6 

Dohody tis. Kč 150 133 17 112,8 

Mzdové náklady celkem tis. Kč 47 800 41 725 6 075 114,6 

      

 
 
 

Vypracovala: Šmídová Naděžda    
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Příloha č. 3 

 

 

Finanční krytí závazků a fondů k 31.12.2021                                               

Příspěvková organizace Domovy Na Třešňovce 

Název účetní položky 

stav k 31. 12. 

2021 

(v Kč) 

finanční krytí 

(v Kč) 

kryto účtem  

 

osobní náklady (33., 342) 6.788.657,00 6.788.657,00 241 0010 

dodavatelé (321) 419.361,11 419.361,11 241 0010 

fond odměn (411) 1.753.332,62 1.753.332,62 241 0011 

fond rezervní - dary (414) 767.055,38 767.055,38 241 0021,22 

fond rezervní - ostatní (413) 341.618,43 341.618,43 241 0020 

fond reprodukce - od zřizovatele FRR 

(416) - - - 

fond reprodukce majetku - vlastní 

(416) 1.021.169,64 1.021.169,64 241 0012 

ostatní závazky (389,378) 

 

746.470,75 

 

746.470,75 241 0010, 245 0049 

Celkem 11.837.664,93 11.837.664,93   

 

 

 
 

Poznámky: ostatní závazky – účet 378 = pozůstalosti, zákonné pojištění Kooperativa, závazky 

depozitní pokladny, …… 
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Příloha č. 4 

 

 
Komentář k účetní závěrce za rok 2021 

 

 
1) Okomentovaný rozdíl mezi třídou 0 a účtem 401 901 

 

 

Stav majetku k 31.12.2021: 

 

účet 018 DNM                                                167.053,25 Kč 

účet 021 DHM  175.155.679,35 Kč 

účet 022 DHM  16.444.430,71 Kč  

účet 028 DDHM  25.373.215,92 Kč 

účet 031 Pozemky  970.921,00 Kč 

 

účet 078 Oprávky k DNM -167.053,25 Kč 

účet 081 Oprávky k DHM     -38.448.160,00 Kč 

účet 082 Oprávky k DHM                        -12.710.898,75 Kč 

účet 088 Oprávky k DDHM                     -25.373.215,92 Kč 

                                                                                                  ________________ 

                                                                                                  141.411.972,31 Kč 

 

 

účet 401 901 Fond DM                      141.411.972,31 Kč 

 

 

Rozdíl mezi třídou 0 a účtem 401 901 nevznikl. 
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Příloha č. 5 

 

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ ZA ROK 2021 

pořádaných v domově pro seniory 
 

 

 

LEDEN - BŘEZEN 

 

Na pořádání kulturních akcí v prvních měsících roku 2021 se značně 

podepsala omezení a mimořádná opatření při epidemii onemocnění 

Covid – 19. Všechny kulturní a společenské akce byly po tuto dobu 

zrušeny nebo výrazně omezeny. V této době jsme se zaměřili na 

individuální setkávání v soukromí pokojů uživatelů.  Prioritou pro 

zařízení byla a nadále zůstává ochrana zdraví a života klientů a jejich 

blízkých osob. 

 

    

DUBEN 

 

8. 4. 2021   Filmový klub 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce 

 

15. 4. 2021   Společná oslava narozenin 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce 

 

23. 4. 2021   Kulinářský kroužek 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce  

 

29. 4. 2021  Pálení čarodějnic a stavění májky 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce 

 

KVĚTEN 

 

6. 5. 2021   Filmový klub 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce 

 

21. 5. 2021   Společná oslava narozenin 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce 

 

28. 5. 2021  Kácení májky, jarní grilování 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce 
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ČERVEN 

 

4. 6. 2021   Kulinářský kroužek 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce  

 

8. 6. 2021 Canisterapie  

pořadatel: Domovy Na Třešňovce ve spolupráci  

s paní Svobodovou   

 

9. 6. 2021 Canisterapie  

pořadatel: Domovy Na Třešňovce ve spolupráci  

s paní Svobodovou   

 

10. 6. 2021   Filmový klub 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce 

 

16. 6. 2021   Společná oslava narozenin 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce 

 

21. 6. 2021   Prodej textilu, běžné obuvi a ošacení  

pořadatel: Domovy Na Třešňovce ve spolupráci s paní Žákovou 

 

24. 6. 2021   Kulinářský kroužek 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce  

 

 

ČERVENEC 

 

15. 7. 2021   Společná oslava narozenin 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce 

 

16. 7. 2021   Prodej textilu, běžné obuvi a ošacení  

pořadatel: Domovy Na Třešňovce ve spolupráci s panem Hlávkem 

 

20. 7. 2021   Canisterapie  

      pořadatel: Domovy Na Třešňovce ve spolupráci  

      s paní Svobodovou   

 

22. 7. 2021   Canisterapie  

      pořadatel: Domovy Na Třešňovce ve spolupráci  

      s paní Svobodovou   

 

22. 7. 2021    Letní grilování 

          pořadatel: Domovy Na Třešňovce 

 

29. 7. 2021    Kulinářský kroužek 

          pořadatel: Domovy Na Třešňovce  
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SRPEN 

 

10. 8. 2021   Poslech vážné hudby 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce  

 

12. 8. 2021   Kulinářský kroužek 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce  

 

17. 8. 2021 Canisterapie  

pořadatel: Domovy Na Třešňovce 

ve spolupráci s paní Svobodovou   

 

18. 8. 2021 Canisterapie  

pořadatel: Domovy Na Třešňovce  

ve spolupráci s paní Svobodovou   

 

19. 8. 2021   Společná oslava narozenin 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce 

 

24. 8. 2021   Poslech vážné hudby 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce  

 

31. 8. 2021  Opékání párků s živou hudbou 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce ve spolupráci s panem Skořepou 

 

 

 

ZÁŘÍ 

 

1. 9. 2021   Čtení z bible 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce ve spolupráci s paní Černochovou 

 

2. 9. 2021   Výlet do mini ZOO v Častolovicích 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce  

 

2. 9. 2021  Posezení s dechovkou  

pořadatel: Domovy Na Třešňovce ve spolupráci s českoskalickou dechovkou 

 

8. 9. 2021 Canisterapie  

pořadatel: Domovy Na Třešňovce ve spolupráci s paní Svobodovou  

 

9. 9. 2021   Výlet do mini ZOO v Častolovicích 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce  
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9. 9. 2021   Společná oslava narozenin 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce 

 

10. 9. 2021 Canisterapie  

pořadatel: Domovy Na Třešňovce ve spolupráci s paní Svobodovou   

 

14. 9. 2021   Poslech vážné hudby 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce  

 

15. 9. 2021   Čtení z bible 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce ve spolupráci s paní Černochovou 

 

 

16. 9. 2021 Filmový klub 

            pořadatel: Domovy Na Třešňovce 

 

16. 9. 2021 Prodej textilu, běžné obuvi a  

           ošacení  

                       pořadatel: Domovy Na Třešňovce 

                       ve spolupráci s paní Bláhovou 

 

23. 9. 2021 Kulinářský kroužek 

            pořadatel: Domovy Na Třešňovce  
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ŘÍJEN 

 

4. 10. 2021   Společné čtení na terase 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce  

 

5. 10. 2021 Canisterapie  

pořadatel: Domovy Na Třešňovce 

ve spolupráci s paní Svobodovou  

 

6. 10. 2021 Canisterapie  

pořadatel: Domovy Na Třešňovce 

ve spolupráci s paní Svobodovou  

 

8. 10. 2021     Volby do Poslanecké sněmovny  

                        Parlamentu České republiky 2021  

pořadatel: Domovy Na Třešňovce ve spolupráci s MěÚ v České Skalice 

 

 

 

11. 10. 2021  Koncert Petry Černocké a Jiřího 

                        Pracného 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce  

 

12. 10. 2021   Poslech vážné hudby 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce  

 

13. 10. 2021   Čtení z bible 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce ve 

spolupráci s paní Černochovou 

 

14. 10. 2021   Společná oslava narozenin 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce 

 

18. 10. 2021   Prodej textilu, běžné obuvi a  

                        ošacení  

pořadatel: Domovy Na Třešňovce ve 

spolupráci s paní Žákovou 

 

18. 10. 2021   Vernisáž výstavy fotografií projektu  

„Kouzlo stáří“ v informačním centru v České Skalici 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce ve spolupráci s firmou Farmet a.s. Česká  

Skalice 

 

21. 10. 2021 To nejlepší ze Švýcarských Alp - beseda s promítáním diapozitivů  

pořadatel: Domovy Na Třešňovce ve spolupráci s panem Ing. Kudrnáčem 

 

26. 10. 2021   Poslech vážné hudby 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce 

 

 

 

 

  



 

Roční zpráva 2021   

LISTOPAD 

 

4. 11. 2021   Kulinářský kroužek 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce  

 

9. 11. 2021   Poslech vážné hudby 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce  

 

9. 11. 2021 Canisterapie  

pořadatel: Domovy Na Třešňovce ve 

spolupráci s paní Svobodovou  

 

10. 11. 2021 Canisterapie  

pořadatel: Domovy Na Třešňovce ve 

spolupráci s paní Svobodovou  

 

11. 11. 2021   Společná oslava narozenin 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce 

 

18. 11. 2021   Čtení z bible 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce ve spolupráci s paní Černochovou 

 

23. 11. 2021   Poslech vážné hudby 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce 

 

26. 11. 2021 Expedice na Elbrus - beseda s promítáním diapozitivů  

pořadatel: Domovy Na Třešňovce ve spolupráci s panem Ing. Kudrnáčem 

 

 

PROSINEC 

 

6. 12. 2021   Společná oslava narozenin 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce 

 

6. 12. 2021   Mikulášské posezení spojené s předáním daru od společnosti decoDoma s.r.o. 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce, společnost decoDoma s.r.o., Český rozhlas 

Hradec Králové, Město Česká Skalice 
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9. 12. 2021 Bazárek ošacení a prodejní výstava výrobků klientů 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce  

 

14. 12. 2021   Poslech vážné hudby 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce 

 

14. 12. 2021 Canisterapie  

pořadatel: Domovy Na Třešňovce ve 

spolupráci s paní Svobodovou  

 

15. 12. 2021 Canisterapie  

pořadatel: Domovy Na Třešňovce ve 

spolupráci s paní Svobodovou 

 

16. 12. 2021   Prodej textilu, běžné obuvi a ošacení  

pořadatel: Domovy Na Třešňovce ve  

spolupráci s panem Hlávkem 

 

21. 12. 2021   Vánoční večeře 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce 
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Příloha č. 6 

 

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ ZA ROK 2021 

pořádaných v domově pro osoby se ZP 
 
 

LEDEN–BŘEZEN  

 

Na pořádání kulturních akcí v prvních 

měsících roku 2021 se značně podepsala 

omezení a mimořádná opatření při epidemii 

onemocnění Covid – 19. Všechny kulturní a 

společenské akce byly po tuto dobu zrušeny 

nebo výrazně omezeny. V této době jsme se 

zaměřili na individuální setkávání v soukromí 

pokojů uživatelů.  Prioritou pro zařízení byla a 

nadále zůstává ochrana zdraví a života klientů 

a jejich blízkých osob. 

 

 

 

 

DUBEN 

 

1. 4. 2021  Velikonoční povídání a pečení 

  pořadatel: Domovy Na Třešňovce  

 

 

29. 4. 2021 Pálení čarodějnic a stavění májky   

  pořadatel: Domovy Na Třešňovce   

 

 

 

 

 

 

KVĚTEN 

 

11. 5.  2021 Pečení langošů 

  pořadatel: Domovy Na Třešňovce  

 

 

28. 5. 2021 Kácení májky, jarní grilování   

  pořadatel: Domovy Na Třešňovce 
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ČERVEN 

 

7. 6. 2021  Canisterapie  

  pořadatel: Domovy Na Třešňovce ve spolupráci s paní Svobodovou   

 

 

13. 6. – 20. 6. 2021  Rekreace Pavlátova louka  

pořadatel: Domovy Na Třešňovce ve spolupráci s Ústavem sociální 

péče pro mládež Kvasiny   

 

ČERVENEC 

  

 

19. 7. 2020  Canisterapie  

pořadatel: Domovy Na Třešňovce ve spolupráci s paní 

Svobodovou   

 

28. 7. 2021 Návštěva poníka Kubíka 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce a Ranč u Jasanu, 

Kleny  

 

 

SRPEN 

 

10. 8. 2021  Benátská noc 

  pořadatel: Domovy Na Třešňovce   

 

16. 8. 2021  Canisterapie  

pořadatel: Domovy Na Třešňovce ve spolupráci s paní 

Svobodovou   

 

19.8. 2021 Uložení urny  

  pořadatel: Domovy Na Třešňovce  

 

25. 8. 2021  Letní party Kvasiny 

 pořadatel: Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny a Domovy Na Třešňovce 

 

21. 8. 2021 Opékání parků s živou hudbou  

  pořadatel: Domovy Na Třešňovce ve spolupráci s panem Skořepou  
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ZÁŘÍ 

 

2. 9. 2021  Posezení s dechovkou  

  pořadatel: Domovy Na Třešňovce ve spolupráci s českoskalickou dechovkou  

 

4. 9. 2021  Večer dobrých skutků, Hotel Beránek v Náchodě 

  pořadatel: David Novotný  

 

7. 9. 2021  Canisterapie  

  pořadatel: Domovy Na Třešňovce ve spolupráci s paní Svobodovou   

 

 

28. 9. 2021 Návštěva poníka Kubíka 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce a 

Ranč u Jasanu, Kleny  

 

29. 9. 2021  Wellness odpoledne na farmě 

Dubenec  

pořadatel: Domovy Na Třešňovce 

ve spolupráci s farmou Dubenec 

 

 

 

 

ŘÍJEN 

 

4. 10. 2021  Canisterapie  

  pořadatel: Domovy Na Třešňovce ve spolupráci s paní Svobodovou   

 

8. 10. 2021  Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce ve spolupráci s MěÚ v České Skalice 

 

11. 10. 2021  Koncert Petry Černocké a Jiřího Pracného 

  pořadatel: Domovy Na Třešňovce  
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14. 10. 2021  muzikál Láska Nebeská v divadle Broadway, Praha  

  pořadatel: Domovy Na Třešňovce ve spolupráci s Davidem Novotným  

 

18.10. 2021  Vernisáž výstavy fotografií projektu „Kouzlo stáří“ v informačním centru 

v České Skalici 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce ve spolupráci s firmou Farmet a.s. Česká 

Skalice   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. 10. 2021 To nejlepší ze Švýcarských Alp  - beseda s promítáním diapozitivů 

  pořadatel: Domovy Na Třešňovce ve spolupráci s panem Ing. Kudrnáčem  

 

 

 

LISTOPAD 

  

8. 11. 2021  Canisterapie  

pořadatel: Domovy Na Třešňovce ve 

spolupráci s paní Svobodovou   

 

 

26. 11. 2021  Expedie Elbrus – cestopisná přednáška 

s promítáním diapozitivů  

pořadatel: Domovy Na Třešňovce ve 

spolupráci s panem Ing. Kudrnáčem 

 

20. 11. 2021  Pečení bramboráků  

  pořadatel: Domovy Na Třešňovce 
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PROSINEC 

 

6. 12. 2021  Mikulášské posezení spojené s předáním 

daru od společnosti decoDoma s.r.o 

pořadatel: Domovy Na Třešňovce, 

společnost decoDoma s.r.o., Český 

rozhlas Hradec Králové, Město Česká 

Skalice  

 

 

13. 12. 2021 Canisterapie  

  pořadatel: Domovy Na Třešňovce ve spolupráci s paní Svobodovou   

 

 

21. 12. 2021  Štědrý den a rozdávání dárky od Ježíškových vnoučat  

  pořadatel: Domovy Na Třešňovce, Český rozhlas Hradec Králové – Ježíškova 

  vnoučata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


