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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 (č. usnesení č. ZK/21/1329/2007). 

Naše pobytová sociální služba je poskytována v souladu s níže zařízením stanovenými 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 (2017-2019): 
 

- Celková oprava, renovace (zateplení) obvodního pláště nové budovy B včetně oprav, renovace 
balkónů, střešních detailů a zastřešení vchodů na předzahrádky do konce roku 2019. 

- Celková renovace chodeb a jídelen ve staré budově A  - ukončení rok 2018 
- Zahradní úprava terasy 1. NP staré budovy A nad kuchyní, umístění retroprvků, zahradního 

altánu atd. do konce roku 2017. 
- Udržení celoroční obložnosti lůžek nad 94 % - 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 ZA ROK 2015 
 
KRÁTKODOBÉ CÍLE 
2015 

SPECIFICKÁ 
OBLAST  

ZODPOVÍDÁ 
TERMÍN   

SPLNĚNO/NESPLNĚNO 

Komplexní rekonstrukce 
lůžkové části 2. oddělení 
stará budova  

humanizace 
prostředí služby   

ředitel, 
správce budovy  
2-4/2015 a 10-
12/2015 

splněno částečně bude dokončeno 
k 4/2016  

Technicko-materiální 
příprava DZR – stavební 
úpravy  

zabezpečení 
nové služby  

ředitel,  
správce budovy  
1-12/2015 

splněno částečně bude dokončeno 
k 4/2016 

Metodicko-personální 
příprava  
DZR administrativa, 
směrnice, školení a výběr 
personálu  
 
 

zabezpečení 
nové služby 

ředitel, sociální 
oddělení, vrchní 
sestra 
1-12/2015 

splněno  
- připraveno k otevření služby 
DZR od 1/2016 
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KRÁTKODOBÉ CÍLE 
2015 

SPECIFICKÁ 
OBLAST  

ZODPOVÍDÁ 
TERMÍN   

SPLNĚNO/NESPLNĚNO 

Rekonstrukce VZT kuchyně 
- 2.etapa dokončení výměna 
stropních rozvodů 

dlouhodobě 
rozpracovaná 
investiční akce   

ředitel,  
správce budovy  
7-12/2015 

splněno 
-dokončeno včetně chladící 
jednotky  
změna PD  
 

Nový způsob hodnocení 
zaměstnanců v rámci 
programu CYGNUS. 
Kontrola a finanční 
motivace. 
 

personální práce   vrchní sestra  
ředitel, vedoucí 
úseků 
1-7/2015  

splněno od 6/2015 zavedeno nové 
hodnocení 

 
ÚKOLY A CÍLE NA  ROK 2016  
 
KRÁTKODOBÉ CÍLE 2016 SPECIFICKÁ 

OBLAST  
ZODPOVÍDÁ 
TERMÍN   

POZNÁMKA  

Zahájení provozu nové služby 
DZR od 1. 1. 2016 
  

nová organizace 
práce se 
specifickou 
cílovou skupinou   

ředitel, 
sociální oddělení,  
oddělení přímé 
péče 
1-4/2016 

- dokončení stavebních  
prací 
- grafické značení 
oddělení DZR 
- personální práce 
- nová soc. agenda 

Den otevřených dveří k 85. 
výročí založení budovy 
Bartoňova okresního 
chorobince (DD Náchod)  

prezentace služby, 
představení 
oddělení DZR   

ředitel,  
všechna oddělení 
a úseky 
9/2016 

oslavy k 85. Výročí, 
prohlídka DD, 
seznámení veřejnosti 
s problematikou 
Alzheimerovy choroby a 
stařecké demence 

Zavedení optického vlákna 
s přenosem 
vysokorychlostního internetu   

efektivní, rychlý a 
spolehlivý přenos 
dat po internetu   

ředitel,  
správce budovy  
6-12/2016 

připojení s rychlostí cca 
50 Mba, 
možnost veřejného 
přípojení k  wifi na 
jídelnách DD 
 

Zpracování projektové 
dokumentace k opravě, 
renovaci (zateplení) obvodního 
pláště nové budovy B včetně 
oprav, renovace balkónů, 
střešních detailů a zastřešení 
vchodů na předzahrádky 

zpracování 
zadávací 
dokumentace  
k realizaci veřejné 
zakázky 
zpracované do etap 
dle možnosti 
finančního krytí 

ředitel,  
správce budovy  
do 12/2016 

příprava na velkou nutnou 
opravu a technické řešení 
dlouhodobě 
nevyhovujícího stavu 
budovy B - 
průběžná realizace 

Nové zpracování směrnice 
č. 29  BOZP  + PO. 
Revize a úpravy směrnic č. 18 
a 21 Pracovní a organizační 
řád. 
 

aktualizace 
interních metodik a 
kontrola jejich 
souladu s aktuální 
legislativou   
 

ředitel,  
vedoucí úseků a 
oddělení  
do 12/2016  

změny BOZPO a PO dle 
konzultace s externistou 
panem Křepinským,  
revize základních směrnic 
k řízení organizace, 
průkazné seznámení 
všemi zaměstnanci. 

Principy: Úcta k uživateli - člověku, podpora samostatnosti, nezávislosti a individuality uživatele, 
respektování vlastní volby uživatele, respektování soukromí, spolupráce s rodinou, přizpůsobování 
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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: 
 

a) domov neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá,  
 

b) domov v současné době nemá dostatečnou kapacitu,  
 

c) zdravotní stav osoby vylučuje poskytnutí sociální služby, tj. zdravotní stav osoby vyžaduje 
poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení (infuze, náročná zdravotní diagnóza, sonda), 
osoba není schopna pobytu v zařízení 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. 
 
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 2015 byla kapacita zařízení stanovena 
na 152 klientů.  K 31. 12. 2015 bylo ve stavu 142 klientů, z toho 110 žen a 32 mužů.  
 
POČET KLIENTŮ DLE STUPNĚ PŘÍSPĚVKU NA PÉČI K 31.12.2015 
Počet klientů bez příspěvku na péči ............................................................................. 14 
Počet klientů s přiznaným příspěvkem na péči v 1. stupni závislosti ...........................24 
Počet klientů s přiznaným příspěvkem na péči v 2. stupni závislosti ...........................26 
Počet klientů s přiznaným příspěvkem na péči v 3. stupni závislosti ...........................53 
Počet klientů s přiznaným příspěvkem na péči v 4. stupni závislosti ...........................25 
 
Celkem......................................................................................................................   142 
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Průměrný věk obyvatel činil 84,5 roků. V roce 2015 bylo přijato 35 nových klientů, zemřeli 2 
klienti, 1 klient opustil zařízení na vlastní žádost do domácího ošetření a 1 klient z důvodu 
dlouhodobé nemoci. 
  
 
Celková kapacita lůžek byla v roce 2015 využita na 93,05 %. 
K 31. 12. 2015 bylo v našem domově k dispozici 72 pokojů - z toho 13 jednolůžkových, 35 
dvoulůžkových a 23 třílůžkových.  
 
 
Akce pořádané pro klienty 
 
Sociální pracovnice ve spolupráci s aktivizačními pracovnicemi se po celý loňský rok snažily 
zajistit pro klienty domova bohatý program. Každý měsíc v předem domluveném termínu mají 
zájemci nejen z řad našich klientů, ale i osoby zvenku, stále možnost v dopoledních hodinách ve 
společenské místnosti domova navštívit římskokatolickou, husitskou a evangelickou bohoslužbu. 
Pokud si klient přeje, navštíví ho příslušný pan farář v pokoji u jeho lůžka. Téměř každý měsíc 
v předem naplánovaný den beseduje pan ředitel se zájemci z řad klientů ve společenské místnosti 
o aktuálních věcech týkajících se chodu našeho domova. Pravidelně také probíhá každý měsíc 
oslava narozenin klientů – každý oslavenec dostane narozeninové přáníčko vyrobené klienty při 
ergoterapii a malé pohoštění připravené naší kuchyní. V loňském roce u nás oslavila 101. 
narozeniny paní Erna Prokešová a 100. narozeniny pan Antonín Jenka, kterým upekla naše 
kuchyně krásné dorty. Pod vedením sociálních a především aktivizačních pracovnic se několikrát 



 8

v týdnu koná na jednotlivých odděleních velmi oblíbená ergoterapie doplňovaná zábavným 
trénováním paměti, společným zpíváním, cvičením, poslechem CD a DVD, čtením z tisku a 
hraním společenských her. Ergoterapie se účastní po skupinkách dobrá polovina našich klientů. 
Některé klientky se sice neúčastní společných aktivit, ale o to víc pletou a háčkují ve svých 
pokojích. V loňském roce kromě jiného upletly 500 čtverečků pro Afriku. Každý týden v předem 
domluvený den k nám chodí na jednotlivá oddělení canisterapeutky se svými nádhernými psy, 
které naši klienti milují. Hojně navštěvovaná jsou pravidelná středeční a sobotní dopoledne 
s kytarou, na kterou stále velmi dobře a rád hraje pro potěšení ostatních náš klient, pan Ing. 
Ladislav Šafařík.  
 
V roce 2015 se naši klienti dobře bavili při Jiříkovské zábavě, která byla s hudbou k tanci a 
poslechu tradičně spojena i s chutným občerstvením, o které se zasloužila jako pokaždé naše 
kuchyně. Při oslavě Svátku matek se konalo oblíbené posezení s harmonikou.  V červnu nám při 
grilování párků sice pršelo, ale v září se počasí vydařilo a ke grilování párků podobně jako 
v loňském roce nám přišla zahrát Městská dechová hudba z Červeného Kostelce. V  listopadu se 
v našem domově konal jako každoročně ples spojený v rámci doprovodného programu s 
vystoupením předškolních dětí z náchodského Hopsáčku a mladou tanečnicí z náchodské Archy. 
V našem domově stále často a rády vystupují děti z mateřských a základních škol. V květnu 
k nám přišlo několik žáků z náchodské ZŠ TGM a četli našim klientům u lůžka. V říjnu nás 
navštívily pracovnice Městské knihovny v Náchodě a předčítaly zájemcům v naší knihovně.   
Velký zájem byl od jara do podzimu o výlety naším „velkým modrým autem“. Jelo se do 
Domova důchodců v Polici nad Metují na řemeslný jarmark, do Domova důchodců v Malé 
Čermné na Bartolomějskou pouť, na Jiráskovu chatu na Dobrošově, v Náchodě na zámek, do 
Josefova, do Nového Města nad Metují, do Jakubova Nového Dvora, na zámek Kuks, do 
Hronova, do České Skalice podívat se na rozkvetlý komín, do Hořiček na přehlídku 
dřevořezbářů s motorovou pilou, na výlov rybníku Špinka, na Broďák, na folklorní festival do 
Červeného Kostelce, do Adršpachu, na zámek v Opočně, na Ostaš a na posvícení na Sendraž. 
Před Velikonocemi se klienti zajeli podívat na velikonoční výstavy do Domova důchodců 
v Polici nad Metují a do České Skalice. Pokračovala také velmi dobrá spolupráce s náchodskou 
prodejnou Peko, odkud nám na základě objednávek našich klientů téměř každý měsíc dovezli do 
domova vše žádané. Život našich klientů u nás v domově ještě zpestřil v létě svým vystoupením 
kouzelník Valdini a soubor Bábinky z Dobřan. 
Protože jsou některé z našich klientek stále velmi zručné, opět se zapojily pod vedením sociální 
pracovnice Mgr. Marie Demjanovičové a aktivizačních pracovnic do akce Šikovné ruce pro 
hospic, kde za své výrobky jako každoročně sklidily zasloužený obdiv. Výrobky našich klientů 
měly také úspěch před Vánocemi na vánočních trzích v náchodské Rubeně. 
V prosinci byla zorganizována tradiční mikulášská nadílka po jednotlivých odděleních domova a 
jako každoročně navštívili všechny naše klienty s vánočními balíčky zastupitelé města Náchoda. 
Náš domov už čtvrtým rokem pravidelně navštěvují dobrovolníci – loni jich bylo pět, kteří si 
s klienty povídají, čtou jim, hrají s nimi společenské hry a zpívají si s nimi. Celkem u nás 
v loňském roce strávili 105 hodin. 
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II. Plnění úkolů v personální oblasti  
  
Specifický ukazatel přepočteného stavu pracovníků na rok 2015 79                 
Skutečný přepočtený stav pracovníků v r. 2015                                                          80,1                
      
Fyzický stav zaměstnanců k 31. 12. 2015                                                          80                
z toho:                - pracovník v sociálních službách                                    27  

    - sociální pracovník                                                               4                
    - všeobecná sestra                                                               19                 
    - hospodářsko-správní a provozně technický pracovník      6          
    - manuálně pracující zaměstnanec                                          24       
 

 V roce 2015 ukončilo pracovní poměr 11 pracovníků (6 dohodou, 3 ukončení pracovního 
poměru na dobu určitou, 2 zdravotní nezpůsobilost a 0 výpovědi).  Bylo přijato 12 zaměstnanců. 
Nemocnost zaměstnanců byla v roce 2015 oproti minulému roku o 3 % vyšší – činila 10 %. 
Z důvodu zabezpečení plynulého chodu domova jsme přijali za dlouhodobé nemoci zaměstnance 
a brigádníky.  
 
 
 
 

PAM  2015 
 

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 31.12.2015   80 82 -2 97,56 
 Přepočtený stav 
zaměstnanců   80,1 78,5 1,6 102,04 
 Platová třída   6,4 6,4 0 100 
 Platový stupeň   10,75 11 -0,25 97,73 
 Základní plat Kč 13 995 12 665 1 330 110,5 
 Příplatky ostatní Kč 2 396 2 253 143 106,35 
 Odměny Kč 757 1235 -478 61,3 
 Osobní příplatek Kč 1 728 1 498 230 115,35 
 plat v organizaci Kč 21 455 19 844 1 611 108,12 
nemocnosti % 10 7 3 142,86 
Přesčasové práce hod. 252,5 645,5 -393 39,12 
Mzdy bez dohod celkem tis. Kč 20 622 18 722 1 900 110,15 
Dohody/odstupné tis. Kč 134/0 200/212 -66/-212 67/0 

Mzdové náklady celkem tis. Kč 20756  19134 1 622  108,48  
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Mzdové prostředky 
 
Stanovený specifický ukazatel limitu mzdových prostředků pro rok 2015 Kč činil 20 032 tis. Kč.   
Tento ukazatel byl  v průběhu posledního čtvrtletí navýšen i z důvodu navýšení platových tarifů 
na 20 700 tis. Kč.  Tento ukazatel byl v  hlavní činnosti dodržen, celkově byl překročen o čerpání 
mzdových prostředků ve vedlejší činnosti, a to ve výši 56 885 Kč. 
Vzhledem k   nemocnosti ve výši 10 % a zákonné povinnosti nepřevádět přesčasové hodiny bylo 
v roce 2015 proplaceno zdravotnickým pracovníkům 143,75 hodin a pracovníkům v přímé péči 
76 hodin, kuchyň 22,75 hodin, THP 10 hodin. Celkem bylo proplaceno 252,5 hodin. 

 
 
III.    Plnění úkolů v oblasti hospodaření 
 
Naše organizace dosáhla v roce 2015 kladného výsledku hospodaření ve výši Kč 112 800,--, 
z toho v hlavní činnosti Kč 75 966,-- a  v doplňkové činnosti  Kč 36 834,--. 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.   
 
Královéhradeckému kraji byl dán návrh na přidělení kladného výsledku hospodaření za rok 2015 
v celé výši Kč 112 800,-- do rezervního fondu organizace. 
 
 
 

1.    Oblast výnosů 
 
Celkové výnosy v roce 2015 činily 44 035 tisíc Kč. 

V roce 2015 nám byla přiznána dotace od MPSV ve výši Kč 6 761 000,--. Příspěvek na provoz 
od zřizovatele činil v roce 2015 Kč 6 966 000,--. Dotace MPSV a příspěvek na provoz tvoří 31,2 
% celkových výnosů. 
Nedoplatky u úhrad za pobyt činily v roce 2015  Kč 130 721,--. V porovnání s minulým rokem 
se snížily zhruba o 13,4 %. Měsíčně se jedná průměrně o 15 klientů, průměrný nedoplatek 
na jednoho klienta činil měsíčně cca Kč 743,--. 
 
Bližším srovnáním výnosů roku 2015 s předchozím rokem se zabývá následující tabulka.  
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VÝNOSY 2015       Vyplněno za hlavní činnost 
vybrané položky       v tisících Kč 

      Sledované období 2015                        Minulé období 2014 

Účet 
 
 
 
 

pl
án

 2
01

5 

sk
ut

eč
no

st
 

20
15

 

ro
zd

íl 
sk

ut
. 

- p
lá

n 

%
 p

ln
ěn

í 
pl

án
u 

20
15

 

sk
ut

eč
no

st
 

20
14

 

ro
zd

íl 
sk

ut
.1

5-
sk

ut
.1

4 

%
 

602 0338  
Obědy zaměstnanců 238 239           1  100,42 268 -29 89,17            

602 0331 Úhrada pobytu 14 350 14 323 -27 99,81 14 324 -1 99,99 
602 0332 
Příspěvek na péči 10 400 10 393 -7 99,93 9 983 410 104,11 
602 0335  
Zdrav.pojišťovny 4 603 4 603 0 100 3 926 677 117,24 

602 CELKEM 29 965 29 951 -14 99,95 29 209 742 102,54 
672 0500 
Příspěvek na provoz    6 966   6 966 0 100 5 955 1 011 116,97 
        
672 0600 
Dotace MPSV 6 761 6 761 0 100 7 989 -1 228 84,62 
 
Skupina 67   CELKEM   13 735 13 735 0 100 14 944 -1 209 91,90 

VÝNOSY CELKEM 44 050 44 035 -15 99,96 44 066 -31 99,92 
 
Pro přehlednost uvádíme i srovnání fakturace jednotlivým zdravotním pojišťovnám 2014, 2015 
 

 



 12

2. Oblast nákladů 
 
Celkový rozpočet nákladů byl v roce 2015  čerpán na  99,71 %.     

Pro  přehlednost uvádíme 3 následující tabulky. 
 
 
        REKAPITULACE  za skupiny nákladových účtů v jednotlivých druzích činnosti 
                                                                  2015 
 
                                                                                                               v tis. Kč 

 
 Druhy nákladů,účt.skupina 

hlavní 
činnost 

                              
doplňková činnost 

    
  - materiálové náklady         50     9 842 159 

  - služby                              51 3 128 
  

                          2                                                                                   

  - mzda související             52 28 124 76 

  - daně a poplatky              53 6 0 

  - ost.náklady                     54 2  0 

  - odpisy                             55         1 192 2 

  - drobný majetek          55   
  
        1 389           0 

  - daň z příjmu               59   
                      
0 0 

  náklady celkem 43 683 239 
 
 

 VSTUPY  ENERGIÍ – r. 2015 (v porovnání s rokem 2014) 
         

                       2015                     2014 
%porovná- 
ní v jedn. 

  Druh energie  jednotky          Kč  jednotky          Kč     

 pára 1 881 GJ 1 652 579  1 625 GJ 1 506 016  115,7    

 elektr. energie  286 MWh 1 057 000   271 MWh 1 000 731  105,5    

 vodné, stočné   6 789 m3   491 395     6 505 m3   461 862   
 
   104,7   

 
V roce 2015 byla naším dodavatelem elektrické energie společnost EP ENERGY Trading Praha 
vybraná Krajským úřadem v rámci výběrového řízení (smlouva uzavřena do konce roku 2015).   
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         Domov důchodců  Náchod   
                                                                                                    Vyplňuje se za hlavní činnost - celé tis. Kč 
 

Účet - položka 
Sledované období Minulé období 

Plán 
2015 

Skutečnost 
2015 

Rozdíl          
3-2 % Skutečnost    

2014 
Rozdíl 
skuteč.        

3-6 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 
502 - pára   1685          1653 -32 98,1           1 506 147 109,8 
502 - elektrická energie 1051 1050 -1 99,9 1 019 31 103 
502 - vodné 497 488 -9 98,1 455 33 107,2 
502-ENERGETICKÉ VSTUPY 3233  3191 -42 98,7 2 980  211 107,1 
501 - potraviny 4495 4438 -57 98,7 4 551 -113 97,5 
501 - DHM (do 3 000,- ) 220 216 -4 98,2 258  -42 83,7 
501 - prádlo 257 256 -1 99,7 271 -15 94,5 
501 - ochranné pomůcky 127 127 0 100 130  -3 97,7 
501 - pohonné hmoty 17 16 -1 95,5 26  -10 61,5 
501 - čistící prostředky 524 523 -1 99,9 474 49 110,3 
501 – zdravotní materiál 75 75 0 100 75 0 100 
501 – kancelářský materiál 75 75 0 100 95  -20 78,9 
501 – všeobecný materiál 645 644 -1 99,9 619 25 104 
501 – tonery 97 97 0 100 98 -1 98,9 
501 – materiál na opravy 92 92 0 100 146 -54 63 
501-MATERIÁLNÍ  VSTUPY 6624 6559 -65 99 6 743  -184 98,8 
511 – opravy-nemovitosti 1800 1736 -64 96,5 2 612  -876 66,5 
511 – opravy-movitý majetek 193 192 -1 99,7 127  65 122,3 
511 – opravy-ostatní 23 23 0 100 51 -28 45.1 
511-OPRAVY CELKEM 2016 1951 -65 96,8 2 790  -839 70 
512 – cestovné 8 7,6 -0,4 95,3 12 -4,4 63,3 
513 – náklady na reprezent. 5 4,9 -0,1 98,6 5 -0,1 98 
527 – školení,zdr.proh.,FKSP 5 4,9 -0,1 98,6 312  48 115,4 
518 - výkony spojů 88 88 0 100 80  8 110 
518 – programové vybavení 187 187 0 100 226  -39 82,7 
518 - likvidace odpad 359 359 0 100 328 31 109.5 
518-  ostatní 425 420 -5 98,9 459  -39 91,5 
518-DODAVAT. SLUŽBY 1168 1165 -3 99,7 1 093 72 106,6 
551- Odpisy 1195 1194 -1 99,9 1 170 24 102 
558 - DHM (3 000,- - 40 000,- ) 1389 1389 0 100           1 421   -32 97,7 
591 – Daň z příjmu 0 0 0 0 175 -175 0 
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Provedené opravy v roce 2015 
 
Celkový technický stav obou budov DD Náchod je celkem uspokojivý, problémy s poškozenou 
izolací a nefunkčními svody odpadové kanalizace byl snad vyřešen v předchozích letech 2013 a 
2014. Na základě střednědobých cílů, celkové humanizace prostředí a přípravy na otevření nové 
služby Domova se zvláštním režimem byly v roce 2015 ve staré budově zrealizovány stavební 
firmou STAVOS NÁCHOD Jiří Fabián s.r.o. rozsáhlé, komplexní opravy celé lůžkové části v 2. 
podlaží spočívající v kompletním otlučení omítek, osekání obkladu, demontáži stávající 
podlahové krytiny (PVC), demontáži soklu, demontáži signalizačního zařízení, demontáži 
osvětlovacích těles, aplikaci nových omítek, přeložení signalizačních rozvodů pod omítku, 
zpětné montáži osvětlovacích těles a signalizačního zařízení, dodávce a montáži nového obkladu 
okolo umyvadel, pokládce nové podlahové krytiny, výměně vstupních dveří (bez rozšíření 
vstupu do pokoje), výmalby a nátěrů nových a opravovaných konstrukcí. Z důvodu koordinace 
stavebních prací s provozem zařízení bude část oprav lůžkové části dokončena v roce 2016. Dále 
byly firmou STAVOS NÁCHOD Jiří Fabián s.r.o. opraveny poškozené podlahy koupelen a WC, 
s tím související opravy elektroinstalace a výměna keramických obkladů. Při celkové 
rekonstrukci oddělení byly prováděny souběžně práce spojené s technickým zhodnocením viz 
kapitola - investiční výdaje.   
Kromě běžných oprav zařízení a vybavení DD byly dále provedeny větší opravy ochranných 
prvků výtahu (z části i v souvislosti se specifickým pracovním úrazem z 10/2015) a oprava- 
výměna řídící jednotky po poškození bleskem v 8/2015. Z bezpečnostních důvodů (odpadávající 
obložení) byla provedena oprava šachty shozu prádla. V rámci rekonstrukce vzduchotechniky na 
kuchyni proběhla oprava-výměna osvětlení varny. 
Veřejné zakázky na opravy byly zadávány v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. O finanční 
kontrole, ve znění pozdějších předpisů, Zák. 136/2006 Sb. O veřejných zakázkách a interní  
směrnicí Královéhradeckého kraje č. 3 příloha č. 3. Veřejné zakázky transparentně byly 
zveřejněny na elektronickém profilu zadavatele veřejné zakázky dle § 147a odstavec 2) zákona 
č.136/2006 Sb, v systému EZAK zřizovatele a webových stránkách DD Náchod. 
V roce 2016 bude pravděpodobně nutné provést v rámci pravidelné údržby nátěry střešních 
konstrukcí na obou budovách a začít řešit špatný stav venkovních omítek, izolace balkónů, 
zastřešení a střešních detailů na nové budově B viz úkoly a cíle 2016 zadání – zpracování 
projektové dokumentace –zadávací dokumentace do veřejné soutěže. 
 
Orientační finanční přehled rozsahu oprav za rok 2015 
 

Oprava,výměna,údržba Finanční částka -
zaokrouhleno 

Poznámka 

Budova A 1 515 500 rekonstrukce lůžkové části DZR 
Budova B 53 000  
Výtahy  158 800 havárie – poškození bleskem 
Kuchyně  48 800  
Prádelna  28 400  
PC, počítačová síť 61 500  
Stroje, přístroje, zařízení 63 000  
Služební automobily 23 000  
Celkem  1  951 200  
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 3.  Oblast finančního majetku 

 
 
Stav k 31. 12. 2015 
      -     stav na běžném účtu Kč 2 831 414,84 

- stav na účtu depozitním Kč               0,--       
- stav na účtu FKSP    Kč      57 433,11     
- provozní pokladny                        Kč      49 530,-- 

 
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 za měsíc 
12/2015 do FKSP, který byl převeden počátkem roku 2016. 
 
V podrozvahové evidenci evidujeme cizí majetek na těchto účtech: 
        
 -    účet  994  vkladní knížky klientů                                 Kč   3 638 549,57 
 -    účet  968  zapůjčený automat na kávu                            Kč        79 135,-- 
 -    účet  968   majetek klientů převzatý do úschovy           Kč      414 000,-- 
 
 
 

4. Dotace ze státního rozpočtu + závazné a specifické ukazatele Královéhradeck. kraje 
 
V roce 20145 jsme obdrželi na základě žádosti  MPSV dotaci ve výši 6 761 tisíc Kč. Dotace byla 
čerpána na mzdové náklady sociálních pracovnic, pracovníků v sociálních službách, manuálních 
a TH pracovníků. Obdržené finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.  Vyúčtování dotace 
bylo zasláno Královéhradeckému kraji.   
Pro rok 2015 jsme obdrželi z Královéhradeckého kraje soustavu závazných a specifických 
ukazatelů. V následující tabulce uvádíme mimo jiné i výši příspěvku zřizovatele v roce 2015. 
 

 
Přehled rozepsaných závazných a specifických ukazatelů pro rok  2015 

 
      v tisících Kč 

Ukazatel Rozpočet 
schválený 

Po 
změnách 

Skutečnost Změna usnesením 

 - příspěvek z rozpočtu    
    zřizovatele 

5 695 6 966  5 955 Usn.ZK/24/1664/15    

 - odvod z investičního fondu 1 049,6 1 049,6 1 049,6     

 - limit mzdových prostředků  20 032  20 700  20 756 Usn. RK/34/1558/15   

- limit výdajů na pohoštění                               5 
 

 5 5   
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4. Investiční výdaje 
 

Z fondu reprodukce zřizovatele bylo poskytnuto pro rok 2015 celkem cca Kč 2 300 000,--. Tyto 
finanční prostředky byly použity na dokončení dlouhodobě rozpracované investice rekonstrukce 
VZT kuchyně (stropní rozvody + chlazení) v hodnotě Kč 769 090,--. Dále byly z fondu FRR 
profinancovány náklady na stavební úpravy související s materiálně-technickými přípravami na 
otevření nové služby Domova se zvláštním režimem, kde byla provedena rekonstrukce koupelen, 
změny dispozičního řešení ve staré budově A, přestavba pokojů, koupelen, WC a nových 
sesteren, rozšíření koupelen a jídelny v 1. NP v hodnotě cca Kč 949 000,--. Část prostředků 
z FRR v hodnotě Kč 580 900,-- byla použita na profinancování instalace nového signalizačního 
dorozumívacího systému (sestra-pacient) na budoucí oddělení Domova se zvláštním režimem 
(DZR) včetně instalace monitorovacího systému do vybraných zón DD Náchod. Zůstatek 
v hodnotě Kč 139 471,-- byl dofinancován z vlastního investičního fondu organizace.  
V roce 2015 jsme z vlastního fondu reprodukce majetku pořídili na zdravotní úsek nový drtič 
inkontinentního odpadu Eko-finisher v hodnotě Kč 129 470,--, do kuchyňského provozu nový 
konvektomat v ceně Kč 272 158,--. 
V rámci příprav na vybudování domova se zvláštním režimem byl pořízen kamerový systém 
v hodnotě Kč 125 988,--, dále byly instalovány čtyři nové dveřní samootevírací systémy 
v hodnotě Kč 574 837,--. 
Veřejné zakázky na investiční akce byly zadávány v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. O 
finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, Zákona 136/2006 Sb. O veřejných zakázkách a 
interní směrnicí Královéhradeckého kraje č.3 příloha č.3. Veřejné zakázky byly transparentně 
zveřejněny na elektronickém profilu zadavatele veřejné zakázky dle § 147a odstavec 2) zákona 
č. 136/2006 Sb., v systému EZAK zřizovatele a webových stránkách DD Náchod. 
Část investičních akcí spojených s materiálně-technickou přípravou provozu nové služby DZR  
bude z provozních důvodů dokončena do 30.4. 2016. 
V rámci přípravy na zadání veřejné zakázky bude v roce 2016 zrealizováno Zpracování 
projektové dokumentace k opravě, renovaci (zateplení) obvodního pláště nové budovy B včetně 
oprav, renovace balkónů, střešních detailů a zastřešení vchodů na předzahrádky 
 
 
IV . Autoprovoz 
 
K 31. 12. 2015 máme v majetku dva služební automobily (+přívěsný vozík 40-NAA-80): 
 
1) VW Transporter SPZ 3H69384 pořízený v prosinci 2007 
- je využíván na výlety s klienty a jejich nákupy; 
- spotřeba za rok byla 246,21 litrů nafty; 
- bylo najeto 2 406 km, z toho 1 026 po městě a 1 380 mimo město; 
- průměrná spotřeba na 100 km byla 10,81 litrů. 
 
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 215,94 litrů; 
- bylo najeto 2 411 km, z toho 739 po městě a 1 672 mimo město; 
- průměrná spotřeba na 100 km byla 9,43 litrů. 
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V roce 2015 proběhla pravidelná údržba na služebních automobilech, zároveň byla také 
provedena technická prohlídka vozidla – KIA CEED (červenec) a oprava karoserie VW 
Transporter – pojistná událost (říjen). 
 
 
Služební automobil Počet ujetých 

km 
  Celková spotřeba v l  Průměrná spotřeba     

l/100 km 
VW 3H69384  2 406 246,21 10,81 
KIA CEED 4H1-6046 2 411 215,94   9,43 
 
 
V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem 
 

Domov důchodců Náchod odepisuje dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný 
majetek. Je používána metoda rovnoměrného měsíčního odpisu. Od 1. ledna 2015 se majetek 
odepisuje do výše zbytkové hodnoty Kč 1,--. 
 

 Přehled složení majetku k počátku a konci účetního období 2015 

 k 1.1.2015 k 31.12.2015 

     
018 

86 630,10  Kč 65 055,40  Kč 

     
021 

82 115 559,78  Kč 83 775 812,78  Kč  

     
022 

7 616 302,73  Kč 7 734 710,73  Kč 

 

028 

18 036 700,68 Kč 19 087 549,36 Kč 

     
031 

868 919,00  Kč 868 919,00  Kč 

 

902 

2 735 594,01 Kč  2 777 187,25 Kč 

 

 

Rozbor pohledávek po splatnosti 
Pohledávky za odběrateli k 31. 12. 2015 po lhůtě splatnosti nemáme.   
Závazky po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2015 žádné  nevznikly. 
 

 



 18

VI. Fondy hmotné zainteresovanosti   
 
Pro přehlednost počátečních stavů, tvorby, čerpání a konečných zůstatků fondů uvádíme 
následující tabulku: 
 
 

Pohyby na fondech v roce 2015 
      
         v  Kč    
      

  FOND: FO FKSP IF RF - 413 RF - 414 
         
  Stav k 1.1.2015 550 000 35 565,75    45 003,81 396 950,39 12 837 
  Příděl po HV 2014   0 X X 1 587 952,71 X 
  Tvorba celkem   0 206 224,44 3 800 494 1 587 952,71  5 000 

  - povinná X 206 224 X X X 
  - dotace X X   916 164 X X 
  - z odpisů X X 1 186 330 X X 
  - ostatní X X 1 698 000  0  45 847 
  Čerpání celkem 0 183 788   3 333 591 1 698 000   9 957 
 Stav k 31.12.2015 550 000 58 002,19  511 906,81 286 903,10 48 727 
  Návrh na rozd. HV 
  r. 2015 0 x x 112 800,85 X 
  Stav po FV  
  (v r.2016) 550 000         x x 

   
399 703,95 x  

 
VII.  Kontrolní činnost 
 
Finanční kontrolu v naší organizaci provádíme na základě interní směrnice č. 5 o vnitřním kontrolním 
systému a finanční kontrole. Aplikací této směrnice naše organizace realizuje příslušná ustanovení 
Zákona č. 320/2001 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 2015 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, jasné 
rozdělení kompetencí osob objednávajících zboží služby a materiál v rámci platného znění zákona 
č.137/2006, zřizovací listiny organizace a interních metodik zřizovatele organizace. Veškerý pohyb 
financí je řádně evidován a kontrolován příslušnými určenými pracovníky. 
V březnu 2016 bude v naší organizaci proveden nezávislý externí účetní audit ke kontrole a ověření 
účetní závěrky za rok 2015, způsobu účtování a použití poskytnuté vyrovnávací platby (celková výše 
prostředků z veřejných rozpočtů k zajištění dostupnosti poskytování sociální pobytové služby – MPSV a 
příspěvek na provoz Královéhradeckého kraje) včetně kontroly - auditu celkového vedení účetnictví 
organizace nezávislou firmou ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o. Rychnov nad Kněžnou – Ing. Daniela 
Buriánová. 
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 Dne 13. 4. 2015 proběhla kontrola KHS Královéhradeckého kraje zaměřená na plnění povinností 
stanovených pro poskytovatele zdravotních služeb zákonem č. 258/2000 Sb. Kontrola provedena 
na základě ústního podnětu ze strany rodinného příslušníka v souvislosti průjmovými 
onemocněním. Kontrola KHS na základě předložených dokumentů a svých zjištění žádné 
pochybení ze strany zařízení nenašla viz protokol o kontrole č. j. S-KHSHK 
09219/2015/epi.na/ka.     

 Dne 22. 10. 2015 byla pracovnicí Krajské hygienické stanice – územní pracoviště Náchod 
provedena hygienická kontrola potravinářského provozu kuchyně DD. V rámci specifik 
zjištěných nedostatků a následných opatření byly tyto odstraněny (oprava podlahy varny). 

  Dne 9. 11. 2015 byla pracovnicemi Krajské hygienické stanice – územní pracoviště Náchod 
provedena kontrola zaměřená na plnění povinností stanovených pro provozovatele 
potravinářského podniku provozujícího stravovací službu dle nařízení EP a rady ES. Drobné 
nedostatky odstraněny obratem na místě dle doporučení a zjištění kontroly KHS viz protokol o 
kontrole č. j. KHSHK 30159/2015/HV.NA/Po. 
 

Dále v organizaci v roce 2015 proběhly další běžné každoroční kontroly, revize elektro zařízení, kontrola 
požární ochrany objektu a interní kontrola BOZP  bez závažných závad.  
 
VIII. Zpráva o činnosti v oblasti poskyt. informací podle zák. č. 106/1999 Sb., 
 o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
Zpráva Domova důchodců Náchod 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 2015 nebyla u Domova důchodců Náchod podána žádná žádost o poskytnutí informace 
dle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části - § 18 odst. 
1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. 
 
V roce 2015 nebylo u Domova důchodců Náchod 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 2015 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí 
Domova důchodců Náchod o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. 
 
4. Výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. 
 
V roce 2015 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 č. 106/1999 Sb. 
 
V roce 2015 nebyla u Domova důchodců Náchod podána žádná stížnost dle výše uvedeného 
právního předpisu  - § 16a zákona č. 106/1999 Sb. 
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IX. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků 
 
Inventarizace majetku a závazků proběhla ve dnech 2. 11. 2015 – 15. 1. 2016. 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. 
2015 a nejsou k nim prováděny rozdílové inventury. Rozdíly v inventarizaci nebyly zjištěny, 
veškerý majetek byl dohledán. Inventarizační zpráva byla zpracována.  
V roce 2015 došlo Královéhradeckým krajem k výběru nového dodavatele softwaru pro evidenci 
majetku - TESCO SW. Jedná se o program FamaPlus. Na podzim roku 2015 došlo k migraci dat 
z majetkového programu Gordic. Konečné inventarizační zápisy byly vytištěny již v novém 
programu FamaPlus.  
 

 
X.  Poděkování sponzorům 
  
Při této příležitosti děkujeme sponzorům za poskytnuté sponzorské dary. 
Poskytnuté sponzorské dary dosáhly celkové hodnoty Kč 48 449,--. 
 

Název firmy Druh 
daru 

Částka 
  (Kč) 

Účel sponzorského daru 

Drobní dárci finanční  3 000 materiál pro ergoterapii 
Bella Bohemia s.r.o., Praha 9 finanční 42 847 kulturní vystoupení, občerstvení klientů 
DM drogerie Markt Č.Budějovice služba 2 602 dar formou služby – venkovní úklidové 

práce 
 


