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I.  Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 

Stanovení hlavní činnosti organizace vyplývá z její zřizovací listiny schválené 

zastupitelstvem zřizovatele organizace Královéhradeckým krajem dne 10. 5. 2007 pod 

č.usnesení č. ZK/21/1329/2007. 

Naše pobytová sociální služba je poskytována v souladu s níže uvedenými konkrétními kriterii, 

jako je poslání, cíle, principy a vymezení cílové skupiny uživatelů, pro které je služba 

poskytována. 

Posláním Domova důchodců Náchod je vytvořit odpovídající a důstojné podmínky uživatelům, 

kteří vzhledem ke svému stáří a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a 

umožnit jim dle jejich možností prožít aktivní a důstojné stáří. 

Dlouhodobým obecným cílem  Domova důchodců Náchod je profesionální a odborné poskytování služeb 

vyškoleným, kvalifikovaným a motivovaným personálem. Dalším cílem je naplňování individuálních plánů 

klientů, podpora jejich samostatnosti a zamezení jejich sociálního vyloučení, zachování a rozvíjení 

důstojného života seniorů. Snažíme se zapojit uživatele do běžného života v jejich novém prostředí, 

posilujeme jejich samostatnost a nezávislost s ohledem na jejich zdravotní omezení.  

 

Střednědobé cíle ( 2015-2016) : 

 

- celková renovace třílůžkových pokojů ve staré budově A  - ukončení rok 2016; 

- celková rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně – ukončení poslední etapy rok 2016; 

- obměna vybavení pokojů a prostor DD (humanizace prostředí) – ukončení rok 2015; 

- navýšení počtu personálu v přímé péči o 4 pracovníky – do roku 2015 (2012 +3 PSP); 

- udržení celoroční obložnosti lůžek nad 95 % - průběžně (opravy budovy za provozu); 

- udržení ziskovosti příjmů od ZP–průběžně (uzavření nových smluv, podložená fakturace) 

–celoročně; 

- stabilizace personálního obsazení organizace včetně zajištění jeho odpovídající odborné 

úrovně – průběžně, celoročně; 

- aktualizace – revize vnitřních předpisů a metodik – průběžně, celoročně.  

 

PLNĚNÍ ÚKOLŮ A CÍLŮ ROKU 2012 

KRÁTKODOBÉ CÍLE 

2012 

SPECIFICKÁ 

OBLAST  

SPLNĚNO 

NESPLNĚNO 

POZNÁMKA  

Dokončení 1. etapy 

komplexní rekonstrukce 

VZT kuchyně–obměna 

agregátu strojovny. 

nutná oprava 

technické 

zhodnocení 

budovy  

NESPLNĚNO PŘELOŽENO NA ROK 2013 

Z DŮVODU NEDOSTAKU 

FINANCÍ NA REALIZACI 

 

DVD - prezentace nabídky 

služeb DD Náchod  

AUDIO 

prezentace 

sociální služby 

SPLNĚNO svépomocí  vytvořena DVD 

prezentace, umístěna na 3 

obrazovky v budově A+B 

Organizační změny  

Vytvoření nové vedoucí 

pracovní pozice –správce 

budovy. 

personální práce  SPLNĚNO 

7/2012 

 

správce budovy p. Milan 

Vicherek 
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KRÁTKODOBÉ CÍLE 

2012 

SPECIFICKÁ 

OBLAST  

SPLNĚNO 

NESPLNĚNO 

POZNÁMKA  

Organizační změny  

Krácení pracovních úvazků 

pracovnic úklidu 

personální práce  SPLNĚNO 

7/2012 

 

 9 prac.úvazků úklidu  na  

7,5hod +1 úvazek na 6 hodin 

Organizační změny  

Revize personálního 

obsazení kuchyně –snížení 

počtu zaměstnanců 

personální práce  SPLNĚNO 

7/2012 

 

personální zajištění kuchyně 

celkem 8,5 prac.úvazku 

Projekt standardizace 

nutriční péče  

odborné 

profesionální 

poskytování 

stravy  

SPLNĚNO 

ČÁSTEČNĚ 

konečný závěrečný audit 

naplánován na únor –březen 

2013 

Pokračování spolupráce 

s DOBROVOLNÍKY  

(o.p.s. Hradec Králové) 

rozšíření služeb 

pro klienty 

 SPLNĚNO udržení pokračování projektu 

zahájeného v roce 2011 

IT AUDIT databáze 

programu CYGNUS  

výkaznictví NESPLNĚNO  

 

průběžná konzultace nastavení 

docházky, plánu směn  

Nad rámec specifikace cílů a úkolů na rok 2012 bylo realizováno : 

 9-12/2012 Realizace opravy venkovních izolací suterénů Domova důchodců Náchod, budova 

B ve východní  části v prostoru předzahrádek klientů v celkové výši 1 300 000,- Kč 

financovaných z provozu organizace 

 10/2012    Navýšení počtu zaměstnanců v přímé péči o  3 PSS (schváleno zřizovatelem)  

ÚKOLY A CÍLE NA  ROK 2013 

 

KRÁTKODOBÉ CÍLE 

2013 

SPECIFICKÁ 

OBLAST  

ZODPOVÍDÁ 

TERMÍN   

POZNÁMKA  

Rekonstrukce výtahu v nové 

budově B 

náprava 

nevyhovujícího 

techn. stavu  

správce budovy 

p.Vicherek 

4/2013 

změna servisní firmy, 

kalkulace nákladů na opravu 

 

 

Podání žádosti o 

financování INVESTICE 

Oprava vnitřní hydroizolace 

podlah přízemí  budovy B 

z FRR kraje 

finančně   

náročné krytí 

investiční akce  

ředitel  

3/2013 

investici o objemu 1 300 000 

Kč  lze těžko profinancovat 

z provozního rozpočtu  

Oprava vnitřní hydroizolace 

podlah přízemí  budovy B 

2. etapa opravy 

zatékání do 

budovy B   

správce budovy 

p.Vicherek 

6/2013 

technické řešení odstranění 

vlhkosti stěn a podlahy 

v přízemí budovy B 

 

 

Dokončení 1. etapy 

komplexní rekonstrukce 

VZT kuchyně–obměna 

agregátu strojovny 

 

 

nutná oprava -

technické 

zhodnocení 

budovy  

ředitel 

p.Vicherek 

3/2013 

obnova výběr. řízení VZMR 

z roku 2012 předpokládaná 

hodnota  cca Kč 900 000,- 

z vlastního IF organizace 
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KRÁTKODOBÉ CÍLE 

2013 

SPECIFICKÁ 

OBLAST  

ZODPOVÍDÁ 

TERMÍN   

POZNÁMKA  

Celkové malby pokojů 

vybraných prostor budovy 

A+B 

pravidelná 

údržba  budovy 

ředitel 

p.Vicherek 

4/2013 

zpracování a realizace 

provedení maleb v koordinaci 

s provozem zařízení. 

Zakončení projektu 

standardizace nutriční péče  

odborné 

profesionální 

poskytování 

stravy  

vrchní sestra, 

nutriterapeut, 

vedoucí kuchyně  

4/2013 

závěrečný audit  

vyhodnocení projektu. 

Pokračování spolupráce 

s DOBROVOLNÍKY ( 

o.p.s. Hradec Králové) 

rozšíření služeb 

pro klienty 

celoročně  

Bc. 

M.Demjanovičová  

udržení pokračování projektu 

zahájeného v roce 2011 

Zpracování vnitřních 

směrnic a metodik do 

elektronické podoby  

výkaznictví ředitel 

vedoucí úseků 

účetní DD 

12/2013 

sjednocení a revize textového 

obsahu vnitřních směrnic a 

metodik do volně přístupného 

souboru uloženého na serveru 

organizace 

Principy: Úcta k uživateli - člověku, podpora samostatnosti, nezávislosti a individuality 

uživatele, respektování vlastní volby uživatele, respektování soukromí, spolupráce 

s rodinou, přizpůsobování poskytovaných služeb potřebám uživatele, začlenění do společnosti a 

vzájemná tolerance a důvěra mezi uživateli a personálem domova. 

 

Cílová skupina: Domov důchodců Náchod je určen mladším a starším seniorům od 62 let věku,  

kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku či jejichž situace vyžaduje pravidelnou 

pomoc jiné fyzické osoby a nelze ji již zajistit jinou ambulantní či terénní službou. 

 

Důvodem k nepřijetí do Domova důchodců Náchod podle § 36 vyhlášky č.505/2006 Sb. je: 

- zdravotní stav osoby vyžadující poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, 

- jestliže osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční 

nemoci, 

- chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní 

soužití. 

 

 

Naplňování účelu poskytované sociální služby a hlavního předmětu činnosti organizace je 

legislativně  vymezeno  zákonem č.108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších 

předpisů, a vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb. v platném znění, kterou se provádí některá 

ustanovení zákona o sociálních službách. 

 

                                                                                                                                              

Pobytové sociální služby v Domově důchodců Náchod jsou poskytovány dle  § 49 zákona  

č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů na základě vydané registrace 

zařízení č.j. 9914/SV/2007/AI/SOCRE/45 ze dne 13.7.2007. 
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Pobytové sociální služby jsou poskytovány v tomto rozsahu základních činností: 

poskytování 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.  

 

Využití kapacity, složení klientů 

 

Naše organizace zajišťuje pouze celoroční pobyty. V roce 2012 byla kapacita zařízení stanovena 

na 152 klientů.  K 31. 12. 2012 bylo ve stavu 146 klientů, z toho 111 žen a 35 mužů.  

 

POČET KLIENTŮ DLE STUPNĚ PŘÍSPĚVKU NA PÉČI K 31.12.2012 

Počet klientů bez příspěvku na péči ..........................................................................   17  

Počet klientů s přiznaným příspěvkem na péči v 1. stupni závislosti ...........................26 

Počet klientů s přiznaným příspěvkem na péči v 2. stupni závislosti ...........................53 

Počet klientů s přiznaným příspěvkem na péči v 3. stupni závislosti ...........................25 

Počet klientů s přiznaným příspěvkem na péči v 4. stupni závislosti ...........................25 

Celkem...................................................................................................................   .146 

 
 

Průměrný věk obyvatel činil 83 roků.  V roce 2012 bylo přijato 29 nových klientů, zemřelo 26 

klientů, 3 klientky se na základě vlastní žádosti vrátily do domácího prostředí a  jedna klientka 

zpět do služby domu s pečovatelskou službou. 

  

Celková kapacita lůžek byla v roce 2012 využita na 97,98  %. 
 

K 31. 12. 2012  bylo v našem domově  k dispozici 71 pokojů - z toho 14 jednolůžkových, 33 

dvoulůžkových a 24 třílůžkových.  

 

 

 

 

Přehled klientů dle příspěvku na péči 2012

17

26

53

25

25

bez PnP

PnP-1.st.záv.

PnP-2.st.záv.

PnP-3.st.záv.

PnP-4.st.záv.
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Stálou snahou našeho personálu je zapojit klienty do běžného života v domově.  Sociální 

pracovnice se snaží zajistit pro klienty bohatý celoroční program. Každé první pondělí v měsíci 

mají zájemci možnost v dopoledních hodinách v areálu domova navštívit římskokatolickou 

bohoslužbu, každé třetí pondělí v měsíci husitskou bohoslužbu, dle dohody sem dochází 

pravidelně každý měsíc i evangelický farář. Pokud je klient imobilní, navštíví ho pan farář u jeho 

lůžka. Pan římskokatolický farář si také několikrát pro zájemce z řad našich klientů připravil 

zajímavé povídání spojené s promítáním obrázků na téma náchodské kostely. Každá první středa 

v měsíci je věnována odpolední besedě pana ředitele se zájemci z řad klientů ve společenské 

místnosti. Pravidelně také probíhá oslava narozenin klientů. Zájemci s poruchami paměti se  

účastní jejího trénování zábavnou formou pod vedením sociální pracovnice, pravidelně probíhá 

velmi oblíbená ergoterapie a canisterapie po jednotlivých odděleních. Ergoterapie se účastní  

téměř polovina  našich klientů. 

Ve vybrané všední dny dopoledne je pro zájemce organizováno rehabilitační cvičení pod 

vedením rehabilitačních pracovnic, čtení z denního tisku a populárních časopisů, poslech CD, 

DVD, pouštění zajímavostí z internetu, popřípadě si klienti spolu se sociální pracovnicí i 

zazpívají. V roce 2012 naši klienti s potěšením zhlédli po jednotlivých dílech seriál Žena za 

pultem. V březnu mělo velký úspěch vystoupení etnografky, paní Ireny Novotné, s názvem 

Zadudej dudáčku, které bude pro velký úspěch zopakováno i v letošním roce. Klienti se také 

pobavili při  Jiříkovské zábavě, která byla s hudbou k tanci a poslechu spojena i s občerstvením. 

Při oslavě Svátku matek se konalo tradiční posezení s harmonikou a také s houslemi. A v měsíci 

červenci nás navštívil s velmi zajímavým programem profesionální kouzelník, který velmi 

nenásilným způsobem zapojil některé z přítomných klientů i zaměstnanců do svého vystoupení. 

A v říjnu se v našem domově konal jako každoročně velmi oblíbený ples, tentokrát spojen 

v rámci doprovodného programu s vystoupením náchodského kouzelníka, pana Karla Kašpara. 

V našem domově stále často a rády vystupují děti z mateřských a základních škol, 

z náchodského Déčka, zpravidla dvakrát ročně k nám zavítá i soubor Musica Viva z Jiráskova 

gymnázia v Náchodě. Velmi oblíbené v letních měsících je grilování párků  - v loňském roce 

bylo spojené i s živým vystoupením kapely Klapeto, v nové kuchyňce v hobby místnosti se peče 

cukroví a na přání klientek občas i bramboráky. Zájemci z řad klientů byli také v doprovodu 

sociálních pracovnic na výletě v blízkém Mezilesí podívat se na zvířata a v nedalekých polských 

lázních Kudowa Zdrój nakoupit si v tamější tržnici a projít se v lázeňském parku. Každé pondělí 

odpoledne zajížděla k domovu pojízdná prodejna. Pravidelně k nám také jednou měsíčně 

přijížděli pracovníci náchodské městské knihovny půjčovat zájemcům z řad našich klientů 

knížky.  

Naši klienti se také jeli jako každým rokem podívat na velikonoční výstavu do Ústavu sociální 

péče v České Skalici. A protože jsou některé z našich klientek velmi zručné, opět se zapojily pod 

vedením sociální pracovnice do akce Šikovné ruce pro hospic, kde za své výrobky sklidily 

zasloužený obdiv. V červnu byly výrobky našich klientek vystaveny i v Lysé nad Labem, kde se 

konal 13. ročník národní výstavy pod názvem Šikovné ruce našich seniorů – pro radost a 

potěšení. Opět jsme dostali ocenění formou diplomu za krásné výrobky. 

V prosinci byla zorganizována tradiční mikulášská nadílka spojená s vystoupením dětí ze ZŠ 

Nový Hrádek, které navštívily všechny klienty v jejich pokojích. Pravidelně také klienty našeho 

domova navštěvují na pokojích  skauti, kteří jim před Vánocemi hrají a zpívají, a  pokud je to 

možné, přinášejí i betlémské světlo. 

Náš domov také od loňského podzimu začali navštěvovat dobrovolníci, kteří si s klienty 

povídají,  hrají s nimi společenské hry a zpívají si s nimi. 

V únoru 2012 oslavil zde v domově své 101. narozeniny pan František Maršík, v červenci pak 

sté narozeniny pan Vladimír Martínek  a v prosinci se zde dožil sto sedmi let pan Karel 

Kašpárek, který je nejstarším žijícím mužem v České republice, což samozřejmě neuniklo 

pozornosti médií.  
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II. Plnění úkolů v personální oblasti  

  
Specifický ukazatel přepočteného stavu pracovníků na rok  2012                          76 
Skutečný přepočtený stav pracovníků v r. 2012                                                          73,4 

Fyzický stav zaměstnanců k 31.12.2012                                                                  77 

z toho: 

                           -  pracovník sociální péče v přímé obslužné péči                           23 

    -  sociální pracovník                                                                        4 

    -  všeobecná sestra                                                                         19 

    -  nutriční terapeutka                                                                        1                                                                           

    -  hospodářsko-správní a provozně technický pracovník                 6 

    -  manuelně pracující zaměstnanec                                                24 

 

 V roce 2012 ukončilo pracovní poměr 13 pracovníků (4 dohodou, 6 ukončení pracovního 

poměru na dobu určitou, 1 ve zkušební době a 2 výpovědí). Bylo přijato 13 zaměstnanců. 

Nemocnost zaměstnanců byla v roce 2012 oproti minulému roku o 2 % nižší – činila 4 %. 

Z důvodu zabezpečení  plynulého chodu  domova jsme přijali za dlouhodobé nemoci brigádníky.  

 

 

                            PAM  2012               
 

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

Skutečnost   
Sledované 

období 
Minulé        
období 

Rozdíl              
3-4 

% 

1 2 3 4 5 6 

Fyzický stav zaměstnanců 
k 31.12.2012    77 76 1 101,32 

 Přepočtený stav 
zaměstnanců   73,4 75,1 -1,7 97,74 

 Platová třída   6,4 6,3 0,1 101,59 

 Platový stupeň   10,3 10,2 0,1 100,98 

 Základní plat Kč 13 456 12 808 648 105,06 

 Příplatky ostatní Kč 2 228 2 132 96 104,50 

 Odměny Kč 532 785 -253 67,77 

 Osobní příplatek Kč 1661 1 470 191 113,00 

 plat v organizaci Kč 19971 19 277 694 103,60 

nemocnosti % 4 6 -2 66,67 

Přesčasové práce hod. 606 351 255 172,65 

Mzdy bez dohod celkem tis. Kč 17 579 17 372 207 101,19 

Dohody/odstupné tis. Kč 140/22  50/64 90/-42 280/34,38 

Mzdové náklady celkem tis. Kč 17 741 17 486 255 101,46 
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Mzdové prostředky 

 

Stanovený specifický ukazatel limitu mzdových prostředků pro rok 2012 Kč činil 17 605 tis. Kč.   

Tento ukazatel byl v hlavní činnosti dodržen, celkově byl překročen o čerpání mzdových 

prostředků ve vedlejší činnosti.   

Vzhledem k   nemocnosti ve výši 4 %  a  zákonné povinnosti  nepřevádět přesčasové hodiny 

bylo v roce 2012 proplaceno zdravotnickým pracovníkům 378 hodin a pracovníkům v přímé péči  

228,5 přesčasových hodin.   

 

 

 

 

 

 

 

III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření 
 

 

Naše organizace dosáhla v roce 2012 kladného  výsledku hospodaření ve výši   Kč 260 520,18 - 

z toho v hlavní činnosti Kč 202 661,48   a  v doplňkové   Kč 57 858,70. K vytvoření výsledku 

hospodaření v oblasti doplňkové činnosti  přispěla především hostinská činnost – stravování pro 

cizí strávníky, která je společně s pronájmem bytových prostor součástí vedlejší činnosti 

organizace. U všech druhů vedlejší činnosti je zisk vyčíslen na základě stanovené kalkulace. 

  

Královéhradeckému kraji byl dán návrh na rozdělení výsledku hospodaření za r. 2012 do fondů   

organizace takto:                      -   do fondu odměn                          Kč   50 000,-- 

                                              -  do rezervního fondu                    Kč  210 520,18 

 

 

 

 

1.    Oblast výnosů 

 

Celkové výnosy v roce 2012 činily 39 430 tisíc Kč.              

V roce 2012 nám byla přiznána dotace od MPSV ve  výši Kč 4 489 000,--. Příspěvek na provoz 

od zřizovatele činil v roce 2012 Kč 6 202 000,--. Dotace MPSV a příspěvek na provoz tvoří 

27 % celkových výnosů. 

Nedoplatky u úhrad za pobyt činily v roce 2012  Kč 125 547,--. V porovnání s minulým rokem 

se snížily zhruba o 2 %. Měsíčně se jedná průměrně o 13 klientů, průměrný nedoplatek 

na jednoho klienta činil měsíčně průměrně Kč 805,-- . 
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Bližším srovnáním výnosů roku 2012 s předchozím rokem se zabývá následující tabulka.  

  
VÝNOSY  2012 

vybrané položky                                                                   

Vyplněno za hlavní činnost v tisících Kč  

       Sledované období 2012                          Minulé období 

Účet 
plán 
2012 

skutečn
ost 
2012 

rozdíl 
skut. - 
plán 

%plnění 
plánu 
2012 

skutečn
ost 2011 

rozdíl 
skut.12-
skut.11 % 

602 0338  
Obědy zaměstnanců 238 236           -2 99,21 206   30 

   
114,56             

602 0331 Úhrada pobytu 14 137 14 399 262 101,84 13 750     649 104,72 

602 0332 
Příspěvek na péči 8 500 8 926 426 105,01 8 521  405 104,75 

602 0335  
Zdrav.pojišťovny 3 872 4 335 463 111,95 4 354 -19 99,56 

602 CELKEM 27 490 28 636 1 146 104,17 27 572   1 064 103,86 

672 0500 
Příspěvek na provoz 6 202 6 202 0 100 6 114   88 101,44 

672 0600 
Dotace MPSV 4 489 4 489 0 100   4 980  -403 96,37 

Skupina 67   CELKEM   10 691 10 691 0 100 11 094 
  

         -403 96,37 

VÝNOSY CELKEM 38 213 39 430 1 217 103,18 38 894 536 101,38 

 

 

Pro přehlednost uvádíme i srovnání fakturace jednotlivým zdravotním pojišťovnám 2011, 2012. 
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2. Oblast nákladů 

 

 

Celkový rozpočet nákladů byl v roce 2012  čerpán na  102,5 %.     

Pro  přehlednost uvádíme 3 následující tabulky. 

 

 

        REKAPITULACE  za skupiny nákladových účtů v jednotlivých 

                                             druzích činnosti 

                                                                  2012 
 

                                                                                                               v tis. Kč 
 
 
 Druhy nákladu,účt.skupina hlavní činnost 

                              
doplňková činnost 

      

  - materiálové               50 9 067 348 

  - služby                       51 3 028 
  

                          8                                                                                    

  - mzd.a související      52 23 978 183 

  - ost.náklady               54 36  0 

  - odpisy                       55                 1 275 8 

  - drobný majetek         55                  1 238  

  náklady celkem 38 622  547 

 

 VSTUPY  ENERGIÍ – r. 2012 (v porovnání s rokem 2011) 

         

                        2012 2011   
%porovná- 

ní v Kč 

  Druh energie  jednotky          Kč       jednotky        Kč     

 pára 2 246 GJ 1 659 195  3 811   GJ 1 652 224  100,42   

 elektrická energ.  293 MWh 1 260 580         283  MWh 1 240 490    101,61   

 vodné,stočné   7 721 m
3
 509 907        7 881  m

3
 472 550   

 
  107,90   

 

 

 

V roce 2012 byla  naším dodavatelem elektrické energie společnost EP  Energy Trading, a.s. vybraná 

Krajským úřadem  v rámci výběrového řízení. Celkové náklady jsou srovnatelné s rokem 2011. 

 

Z důvodu rekonstrukce kotelny na  podzim 2012 byla oproti minulému roku i přes vyšší cenu za páru  

výrazně snížena spotřeba páry. 
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            Domov důchodců  Náchod   
 
 
                                                                                                    Vyplňuje se za hlavní činnost - celé tis. Kč 
 

Účet - položka 

Sledované období Minulé období 

Plán 
2012 

Skutečnost 
2012 

Rozdíl          
3-2 

% 
Skutečnost 
2011 

Rozdíl 
skuteč.        

3-6 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

502 - pára 1 548 3 1 557 3 9 100,6 1 989 3 -432 78,28  

502 - elektrická energie 1 215 1 224  9 100,8 1 229  -5 99,59  

502 - vodné 488  497  9 101,8 464  33  107,11 

502-ENERGETICKÉ VSTUPY 3 251  3 278  27 100,8 3 682  -404  89,03  

501 - potraviny 4 225  4 310                85 102 3 973  337  108,48  

501 - DHM ( do 3000,- ) 186  185  -1 99,6 184       1 100,54 

501 - prádlo 50  50                 0 99,5 21  29  238,10  

501 - ochranné pomůcky 140  144  4 103,2 95  49   151,58  

501 - pohonné hmoty 29  30  1 103,5 18  12  166,67  

501 - čistící prostředky       362              369 7 101,9              350          19  105,43 

501 – zdravotní materiál 69 68 -1 98,7 71 -3 95,77 

501 – kancelářský materiál 33  33  0  99,8 51   -18    64,71 

501 – všeobecný materiál 560  599  39  106,9 610       -11                       98,20 

501-MATERIÁLNÍ  VSTUPY 5 654  5 788  134  102,4 5 373  415 107,72  

511 - nemovitostí 1 182  1 854  672 156,9 939  915  197,44  

511 - movitý majetek 191  191  0 99,8 227  -36  84,14  

511 - ostatní 36 35 -1 97,7 94 -59 37,23 

511-OPRAVY CELKEM 1 409  2 080                671 147,6 1 267  813  164,17  

512 – cestovné 41 43 2 104,2 13 30 330,77 

513 – náklady na reprezent. 5 5 0 94,2 29 -24 17,24 

527 - školení 202  201  -1  99,5 95  106 211,58  

518 - výkony spojů 96  96  0   100 111  -15  86,49  

518 - programy 235  234  -1  99,7 186  48   125,81  

518 - likvidace odpad 284  283  - 1  99,7 290  -7  97,59  

518-  ostatní 283  287  4  101,3 429  -142  66,90  

518-DODAVAT. SLUŽBY 898          900 2  100,2           1 016  -116  88,58 

558 - DHM ( do 40000,- )    1 190                        1 238              48 104,1           1 859                     -621    66,59 
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Provedené opravy v roce 2012 
  

 

Celkový technický stav obou budov DD Náchod je celkem uspokojující, přičemž stará budova B 

se v současnosti jeví v poměrně lepším technickém stavu než nová budova B – přístavba z roku 

1998. V nové budově  byla technickým průzkumem v polovině roku 2012 zjištěna příčina 

masivního vlhnutí vnitřního zdiva v přízemních prostorech, která byla identifikována jako 

porušená venkovní obvodová hydroizolace na východní straně budovy, nefunkční svody dešťové 

vody z oken přízemních místností („anglických dvorků“) a poškození svodové jímky. Tato 

nepříznivá situace byla zhoršována  poruchou venkovní kanalizace, která byla poškozena 

sedáním  nedostatečně hutněného vnějšího zásypu. Dále byla v rámci průzkumu  zjištěna 

přítomnost vody na vodorovné hydroizolaci v podlahách I. n.p. budovy B v mocnosti cca 3 mm. 

Vzhledem k tomuto závažnému stavu, který by do budoucna bez včasného zásahu mohl ohrozit i 

statiku budovy, jsme se operativně rozhodli tento problém vyřešit rozsáhlou opravou 

financovanou z provozních prostředků organizace. 
Oprava provedená v posledním čtvrtletí roku 2012 spočívala v odkrytí - odkopání a odstranění  

100% svislých izolací  v rozsahu cca 50 metrů (2 metry široký a 5 metrů hluboký výkop). Byly 
nahrazeny novými izolacemi, proveden nový drenážní systém včetně revizních šachet. Tuto 
rozsáhlou opravu v celkové hodnotě 1 261 565,-- Kč ( včetně DPH) provedla firma Průmstav 
Náchod s.r.o. vybraná na základě výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu 
dle Zák.137/2006 Sb. 
V následujícím roce je nutno hledat řešení,  jakým způsobem a v jakém rozsahu bude provedena 
následná oprava narušení vnitřních podlahových hydroizolací v přízemí budovy B. Vysoká 
vlhkost stěn v šatně žen byla z důvodu přirozeného odvětrání stěn a preventivní opakovanou 
protiplísňovou sanací stěn prozatím vyřešena přestěhováním šatních skříněk do improvizovaného 
prostoru.  
V rámci plánu údržby byla v dubnu 2012 provedena oprava - renovace nátěru plechové střechy, 

střešního oplechování, nátěr dřevěné atiky, okenních parapetů  a klempířských konstrukcí 

budovy A,  vyčištění okapových koryt, odstranění starého nátěru pozinkovaného oplechování 

střechy  a jeho následný ochranný  dvojitý nátěr, dále provedení ochranného nátěru lepenkové 

střešní krytiny na ploché střešní konstrukci přístavby budovy A, výměna dvou okapových    

svodů. Údržbu v hodnotě 193 590,-- Kč provedla firma Čejp Náchod. V rámci opravy střech 

byla v květnu 2012 v budově A dále provedena výměna čtyř střešních oken VELUX. Z důvodu 

špatného technického stavu venkovní izolace byla v červnu 2012 provedena oprava podlahových 

izolací  tří venkovních balkónů v budově B. 

Dle finančních možností je průběžně obměňováno vnitřní zařízení dle stupně opotřebení, 

nevyhovujících starých technologií a potřeb zařízení dle změn v cílové skupině klientů a 

legislativních požadavků na provoz zařízení sociálních služeb.   

  
  
Provedené opravy  -  nejdůležitější  položky (v Kč) 

 

opravy výtahů                      49 019                      výměna zvedací židle         41 539 

výměna střešních oken        86 875                      oprava kuch.robotu             12 040 

nátěr střechy                      193 590                      oprava konvektomatu           8 179 

opravy balkonů                   99 978                       oprava myček                     15 744 

oprava izolace budovy   1 261 565 

oprava praček,myček          56 152 
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 3.  Oblast finančního majetku 

 

Stav  k 31. 12. 2012 

      -     stav na běžném účtu                   Kč 2 964 403,39 

- stav na účtu depozitním            Kč      22 794,73 

- stav na účtu FKSP                        Kč      46 121,18 

- provozní pokladny                        Kč      37 374,-- 

 

Soulad stavu FKSP a jeho bankovního účtu byl kontrolován v rámci roční inventarizace a nebyly 

zjištěny rozdíly, resp. byl zjištěn rozdíl způsobený nepřevedením přídělu z mezd do FKSP, 

nepřevedeným penzijním připojištěním a úrokem, které byly převedeny mezi účty  počátkem 

roku 2013. 

V podrozvahové evidenci evidujeme na účtu 902 k 31. 12. 2012 drobný dlouhodobý hmotný 

majetek do pořizovací ceny Kč 3 000,-- v celkové výši  Kč 2 613 321,03 a dále cizí majetek 

na těchto účtech: 

        

 -    účet  986   vkladní knížky  klientů                                 Kč   3 701 286,20 

 -    účet  964   zapůjčený automat na kávu                            Kč        79 135,-- 

 -    účet  968   majetek klientů převzatý do úschovy           Kč      398 000,-- 

 

 

4. Dotace ze státního rozpočtu + závazné a specifické ukazatele Královéhr.kraje 

 

V roce 2012 jsme obdrželi na základě své žádosti  MPSV dotaci  ve výši 4 489 tisíc Kč. Dotace 

byla čerpána na mzdové náklady pracovníků sociální péče a manuelních pracovníků. Obdržené 

finanční prostředky byly vyčerpány. Na využití dotace MPSV roku 2012 bude v březnu 2013 

proveden audit. Vyúčtování dotace bylo zasláno Královéhradeckému kraji.   

Pro rok 2012 jsme obdrželi z Královéhradeckého kraje soustavu závazných a specifických 

ukazatelů. V následující tabulce uvádíme mimo jiné i výši příspěvku zřizovatele v roce 2012. 

 

 
 
  Přehled rozepsaných závazných a specifických ukazatelů pro r. 2012 
      v tisících Kč 

Ukazatel Rozpočet 
schválený 

Po 
změnách 

Skutečnost Změna usnesením 

 - příspěvek z rozpočtu    
    zřizovatele 

6 329 6 202   6202   

 - odvod z investičního fondu 802      802    

 - limit mzdových prostředků  17 440  17 605   17 741 překr. o  136 tis.ve 
vedlejší činnosti 

- limit výdajů na pohoštění                               5 
 

              4,7   
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5. Investiční výdaje 

 

V červnu 2012 byla z IF organizace  zakoupena nová repasovaná průmyslová pračka PRIMUS 

FS10 v hodnotě Kč 76 000,--. (Jednalo se o výhodnou investici, běžná ceníková cena uvedené 

průmyslové pračky činí cca Kč 150 000,--.) 

 

Z důvodu navýšení předpokládaných nákladů na realizaci plánované investice Rekonstrukce 

vzduchotechniky kuchyně - 1. etapa na  Kč 900 000,-- místo předpokládaných  Kč 750 000,-- 

bylo výběrové  řízení  na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu  rekonstrukce VZT 

kuchyně v roce 2012  zrušeno a realizace přesunuta na rok 2013, kdy bude plně pokryta 

z investičního fondu organizace posíleného z rezervního fondu organizace. 

Usnesením Rady Královéhradeckého kraje RK/15/905/2011 ze dne 13. 7. 2011 byla naše 

organizace zařazena mezi objekty, u kterých se budou realizovat opatření vedoucí k úsporám 

energií formou metody EPC. V rámci realizace projektu „Poskytování energetických služeb se 

zaručeným výsledkem v objektech Královéhradeckého kraje – balíček č. 1“ ( usnesení Rady 

Královéhradeckého kraje č.RK/17/699/2012)   byla v roce 2012 vybraným zhotovitelem projektu 

– D-energy s.r.o. a ENESA a.s. provedena výměna části osvětlovacích těles, instalace perlátorů a 

instalována dálková regulace vytápění objektu (DIRC) v budově A+B Domova důchodců 

Náchod. Investorem- objednavatelem  této investiční  akce byl přímo Královéhradecký kraj, 

který realizoval uvedená opatření ve více objektech ve svém vlastnictví. Celková hodnota 

investice kraje tak byla v naší organizaci vyčíslena v předávacím protokolu z 21.11.2012 částkou 

Kč 1 709 530,--.  

 

6. Investice cizích subjektů v budově a okolí DD Náchod 

 

V rámci smlouvy o dlouhodobém pronájmu prostor kotelny DD (schválené usnesením Rady 

Královéhradeckého kraje č. RK/7/297/2012 ) dodavatelem tepla firmou KA Contracting ČR 

s.r.o.  byla dodavatelem tepla firmou KA Contracting ČR s.r.o.  v roce 2012 provedena rozsáhlá 

rekonstrukce a modernizace technologie kotelny. Tato investice realizovaná v červnu -  srpnu 

roku 2012 v hodnotě cca 2 000 000,- Kč byla plně kryta z prostředků nájemce  firmy KA 

Contracting ČR s.r.o. provozovna Náchod.  

 

V červnu 2012 byly ukončeny práce na  venkovních úpravách v okolí DD Náchod – zbudování 

spojovací komunikace – odpočinkové pěší zóny mezi novou budovou  DD Náchod  a  budovou 

Městského střediska sociálních služeb Marie. Uvedené úpravy byly realizovány v rámci projektu 

„Integrovaný plán rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice “. 

Tento projekt byl plně  financován z integrovaného operačního programu evropské unie a 

rozpočtu města Náchod.  
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IV . Autoprovoz 

K 31. 12. 2012 máme v majetku dva služební automobily: 

 

1) VW Transportér SPZ 3H69384 pořízený v prosinci 2007 

- je využíván na výlety s klienty a jejich nákupy; 

- spotřeba za rok byla 192,29  litrů nafty; 

- bylo najeto 1 996 km, z toho 746 po městě a 1 250 mimo město; 

- průměrná spotřeba na 100 km byla 9,63 litrů. 

V lednu 2012 byla provedena technická kontrola vozidla. 

 

2) KIA CEED SPZ 4H1-6046 byla pořízena v srpnu 2009 

-  je využívána především k zajišťování nákupů pro klienty, k zajišťování bankovních služeb ve     

   městě, na školení a služební cesty; 

- spotřeba benzinu Natural byla 497,37 litrů; 

- bylo najeto 5 643 km, z toho 1 550 po městě a 4 093 mimo město; 

- průměrná spotřeba na 100 km byla 8,81 litrů. 

V říjnu 2012 byla provedena garanční prohlídka vozidla. 

 

Služební automobil Počet ujetých 

km 

  Celková spotřeba v l  Průměrná spotřeba     

l/100 km 

VW 3H69384 1 996 192,29 9,63 

KIA CEED 4H1-6046 5 643 497,37 8,81 

 

V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem 

       

Domov důchodců Náchod odepisuje dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný 

majetek. Je používána metoda měsíčního odepisování majetku. 

      Přehled složení majetku k počátku a konci účetního období 2012 

 k 1.1.2012 k 31.12.2012 

     018 189 902,99  Kč 189 902,99  Kč 

     021 79 641 311,88  Kč 81 350 841,88  Kč  

     022 10 973 065,58  Kč 7 257 573,03  Kč 

     031 868 919,00  Kč 868 919,00  Kč 

 

Rozbor pohledávek po splatnosti 

  

K 31. 12. 2012 evidujeme pohledávky za 5 klienty ve výši Kč 8 281,--. U většiny těchto 

pohledávek se jedná o dědice, kteří nejsou povinni dle soudního rozhodnutí uhradit tyto dluhy. 

Proto bude většina těchto pohledávek v roce 2013 projednána škodní komisí a pravděpodobně 

budou odepsány jako nedobytné pohledávky.  

V roce 2012 nebyla žádná pohledávka odepsána jako nedobytná. Pohledávky za odběrateli 

po lhůtě splatnosti nemáme.  

Závazky po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2012 neevidujeme. 
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VI. Fondy hmotné zainteresovanosti   
 

 

Pro přehlednost počátečních stavů, tvorby, čerpání a konečných zůstatků fondů uvádíme 

následující tabulku: 

  

 

                            Pohyby na fondech v roce 2012 
      

         v  Kč    
      

  FOND: FO FKSP IF RF - 413 RF - 414 

         

  Stav k 1.1.2012 471 600 63 090,75 391 585,11 473 232,67 18 380 

  Příděl po HV 2011   28 400 x x 109 768,77 X 

  Tvorba celkem   28400 175 785 1 532 787 109 768,77 59 341 

  - povinná x 175 785 x x x 

  - dotace x x x   x x 

  - z odpisů x x 1  282 787 x x 

  - ostatní x x     250 000  0 59 341 

  Čerpání celkem 0 181 486 877 600 250 000 70 649 

 Stav k 31.12.2012 500 000 57 389,75 1 046 772,11  333 001,44 7 072 

  Návrh na rozd. HV   50 000 x x 210 520,18 x 

  Stav po FV 550 000         x x 
   
543 521,62 x  
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VII.  Kontrolní činnost 

 

Finanční kontrolu v naší organizaci provádíme na základě naší  interní směrnice č. 5 o vnitřním 

kontrolním systému a finanční kontrole. Aplikací této směrnice  naše organizace realizuje 

příslušná ustanovení Zákona č. 320/2000 Sb.o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění 

pozdějších předpisů a  vyhlášky  MF o finanční kontrole č. 416/2004 Sb. 

Na základě naší vnitřní řídící kontroly (předběžná, průběžná a následná kontrola příkazcem 

operace, správcem rozpočtu a hlavní účetní) nebyly v roce 2012 zjištěny žádné závažné  

nedostatky nebo porušení platných právních předpisů.  

Na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. 9/660/2003 a s ohledem na personální 

obsazení naší organizace  nezřizuje organizace samostatný útvar interního auditu, v návaznosti 

na § 29 odst. 5 zákona o finanční kontrole je nyní funkce interního auditu organizace nahrazena 

výkonem veřejnosprávní kontroly ze strany zřizovatele. 

Management organizace se snaží o co nejvyšší transparentnost při čerpání veřejných prostředků, 

o jasné rozdělení kompetencí osob objednávajících zboží služby a materiál. Veškerý pohyb 

financí je řádně evidován a kontrolován příslušnými určenými pracovníky. 

V rámci interního systému kontrol jsou vedoucími pracovníky prováděny kontroly dle vlastního 

plánu kontrol. O provedených kontrolách jsou vedeny písemné záznamy, a to   jednotlivě nebo 

v souhrnné zprávě za rok dle povahy kontrolované činnosti. 

Ze strany ředitele byly v roce 2012 provedeny kontroly evidence a časového objemu vzdělávání 

u pracovních pozic sociální pracovník a pracovník v sociálních službách, kontrola oprávněnosti 

nástupu u nových klientů, kontrola využívání pracovní doby a tašek zaměstnanců.  

 

 Dne 22.2.2012  proběhla kontrola organizace ze strany Okresní správy sociálního 

zabezpečení zaměřená na plnění povinností zaměstnavatele v oblasti plateb 

nemocenského a důchodového pojištění, odvodu pojistného na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za období od 1.2.2010 do 31.1.2012. 

Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky ani uložena opatření k nápravě (viz protokol 

z kontroly č.132/12/664) 

 Dne 3.5.2012 byla pracovnicí Krajské hygienické stanice – územní pracoviště Náchod 

provedena hygienická kontrola potravinářského provozu kuchyně domova. V rámci 

specifik zjištěných nedostatků a následných opatření byly tyto obratem odstraněny.  

 Ve dnech 13.8. - 28.9.2012 byla na základě pověření MF č.21/2012 provedena 

pracovníky ministerstva financí ČR kontrola hospodaření s majetkem a poskytnutými 

příspěvky naší příspěvkové organizace v rámci  přezkoumání hospodaření 

Královéhradeckého kraje za rok 2012. Při kontrole nebyly v žádné z kontrolovaných 

oblastí zjištěny chyby nebo závažné nedostatky viz záznam z kontroly č.j. MF-

79530/2012/17.  

 

Dále v organizaci v roce 2012 proběhly další běžné každoroční kontroly, elektrorevize zařízení, 

kontrola požární ochrany objektu a interní kontrola BOZP  bez závažných závad.  
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 VIII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků 
 

Inventarizace majetku a závazků proběhla ve dnech 1.11.2012 – 16.1.2013. Předseda hlavní 

inventarizační komise proškolil členy dílčích inventarizačních komisí, seznámil je se směrnicí o 

inventarizaci a s dalšími pravidly provádění inventarizace. Čtyři inventarizační komise provedly 

inventarizaci majetku a závazků dle vytištěných inventarizačních seznamů. 

Tyto inventury jsou považovány za inventury sestavené ke konci rozvahového dne, tj. k 31. 12. 

2012 a nejsou k nim prováděny rozdílové inventury. Rozdíly v inventarizaci nebyly zjištěny, 

veškerý majetek byl dohledán. Inventarizační zpráva byla zpracována k 31. 1. 2013. 

V inventurách majetku se oproti roku 2011 projevily změny, které byly provedeny v říjnu 2012 

na základě článku 6.8 ČÚS č. 701. Přistoupili jsme k rozpuštění souborů majetku vedených na 

účtu 022 po jednotlivých komponentech, tzn. přeúčtovali jsme majetek na účet 028, případně do 

podrozvahové evidence dle výše finančního vyjádření majetku. K významným změnám 

v hodnotě majetku došlo u budovy, jejíž hodnota se navýšila v listopadu 2012 o částku 

technického zhodnocení provedeného v souvislosti s realizací projektu "Poskytování 

energetických služeb se zaručeným výsledkem v objektech Královéhradeckého kraje" CEP o Kč 

1 709 530,--.  

 

 

 

IX.  Poděkování sponzorům 

  

Při této příležitosti děkujeme sponzorům za poskytnuté sponzorské dary. 

 

Název firmy Druh 

daru 

Částka Účel sponzorského daru 

Petr Horák – KYLIE finanční   4 000,-- výzdoba prostor, nákup zeleně 

Energis 92 s.r.o. Hradec Králové finanční   3 000,-- občerstvení klientů 

VČP Net s.r.o. Hradec Králové finanční 51 511,-- přístroj E2000 Combi 200,  

2 ks masážní židle Prestige 

Ilona Vejpravová, Náchod věcný 14 134,-- lůžko Terno Plus vč. příslušenství 

 

Drobní dárci finanční      830,-- ergoterapie klientů 

 

 


