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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).
Od 1.1.2016 poskytuje Domov důchodců Náchod nově dvě služby : Domov pro seniory dle § 49 zákona
č.108/2006 v platném znění ( dále jen DPS) s kapacitou 86 lůžek ( snížení kapacity služby od 1.1.2017)
a Domov se zvláštním režimem dle § 50 zákona č.108/2006 v platném znění ( dále jen DZR) s kapacitou
60 lůžek Naše pobytové sociální služby je poskytovány 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 ( 2021-2023) :
- instalace elektrické přepravní plošiny pro přepravu imobilních klientů na schodiště do 4 patra
budovy B - 2021
- zpracování studie přístavby třetího evakuačního výtahu do budovy B- 2022
- celková oprava, renovace (zateplení) obvodního pláště nové budovy B včetně oprav, renovace
balkónů, střešních detailů a zastřešení vchodů na předzahrádky dle finančních možností
organizace do konce roku 2023.
- renovace mezipatra muži stará budova A do konce roku 2021
- instalace záložního zdroje automatického dojezdu ve výtahu v budově A 2021
PLNĚNÍ ÚKOLŮ A CÍLŮ ZA ROK 2018
KRÁTKODOBÉ CÍLE 2018

SPECIFICKÁ
OBLAST
smluvně zajištěná
lékařská péče o
klienty
G8 OPEN s.r.o.

ZODPOVÍDÁ
TERMÍN
ředitel,
manažerka POP

SPLNĚNO/NESPLNĚNO
VYŘAZENO/PŘELOŽENO
SPLNĚNO za pomoci
intervence gestora Ing. Dernera
a aktivity manažerky POP
navázána efektivní spolupráce
s firmou EDUMED

Navýšení personálu přímé péče
u služby DPS + 2PSS

personální
nastavení služby
odpovídající
pracovní zátěži
v přímé péči

ředitel,
manažerka POP,
sociální
oddělení
do 6/2018

SPLNĚNO – k 1.7. 2018
navýšen počet personálu přímé
péče o +3 PSS na 60
pracovníků celkem. Od
1.2.2019 další navýšení o +2
PSS na 62 pracovníků přímé
péče

Optimalizace personálního
zabezpečení provozu prádelny

obsazení ½ pracovního úvazku na
výpomoc

ředitel,
správce budovy
3/2018

SPLNĚNO

Nastavení nového systému
zabezpečení lékařské péče
Ukončení praxe MUDr.
Soukupa
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KRÁTKODOBÉ CÍLE 2018
Nákup velkoobjemového
průmyslového bubnového
sušiče na 16 kg prádla

Zpracování směrnice agendy
k GDPR
Nastavení opatření z Auditu
BDO Advisory

SPECIFICKÁ
OBLAST
navýšení provozní
kapacity prádelny
z důvodu nárůstu
množství
znečištěného
ložního prádla u
klientů v III. a IV.
stupni PNP
ochrana osobních
údajů nařízení EU

ZODPOVÍDÁ
TERMÍN
ředitel,
správce budovy
do 6/2018

SPLNĚNO/NESPLNĚNO
VYŘAZENO/PŘELOŽENO
SPLNĚNO

ředitel,
sociální
oddělení,
manažerka POP,
vedoucí úseků a
oddělení
do 4/2018
ředitel, sociální
oddělení,
manažerka POP,
vedoucí úseků a
oddělení
do 12/2018

SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ zpracování dílčích agend
souhlasů a informací, pravidel
kamerový systém, školení
zaměstnanců atd.,
kompletace směrnice úkol na rok 2019
SPLNĚNO

Aktualizace a revize směrnic a
metodik sociální agendy jednání se zájemcem, uzavírání
smluv s návazností na
zastupování klienta
neschopného projevu vlastní
vůle

textové úpravy
interních metodik a
kontrola jejich
souladu s aktuální
legislativou a
metodických
požadavků
zřizovatele

Dopracování směrnice č.29
BOZPO +PO

sjednotit, revidovat
a převést do
elektronické
podoby

ředitel,
správce budovy
12/2018

SPECIFICKÁ
OBLAST
Dokončení kompletace
ochrana osobních
směrnice agendy k GDPR
údajů -nařízení EU
Oprava výměna rozvodů a nezbytná obměna
koncového zařízení signalizace zastaralého
na pokojích 2. oddělení DPS systému z roku
budova B
1998

ZODPOVÍDÁ
TERMÍN
ředitel
do 6/2019
ředitel,
správce budovy
8/2019

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

ředitel,
správce budovy
do 12/2019

NESPLNĚNO nepodařilo se navázat
spolupráci s externím
pracovníkem, který by
uvedenou agendu
zkompletoval a převedl
do elektronické podoby
Během roku 2018 se nám podařilo společným úsilím, poctivou prací a tematickým zaměřením na složení
cílové skupiny klientů zcela naplnit vize zřizovatele z plánu sociálních služeb, kdy se 80 % (!) našich
klientů nachází v těžké nebo úplné závislosti na péči druhé osoby, tj. s přiznaným III. nebo IV. stupněm
příspěvku na péči.
ÚKOLY A CÍLE NA ROK 2019
KRÁTKODOBÉ CÍLE 2019

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

POZNÁMKA
dokončení úkolu z roku
2018
finančně náročná oprava
cca 700 000,- Kč 1.etapy
obměny signalizace,
schválená investice z FRR
kraje
dlouhodobě plánovaná
investiční akce na údržbu
opravu budovy z roku 1998
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KRÁTKODOBÉ CÍLE 2019
Přechod na CYGNUS 2
Dopracování směrnice č.29
BOZPO +PO

SPECIFICKÁ
OBLAST
ukončení licence
CYGNUS 1
sjednotit, revidovat
a převést do
elektronické
podoby

ZODPOVÍDÁ
TERMÍN
všechny úseky a
oddělení
do 9/2019
ředitel,
správce budovy
12/2019

POZNÁMKA
převod agendy do nového
IT systému firmy IRESOFT
zpracování úkolu z roku
2018

Dlouhodobé, průběžné cíle
- udržení celoroční obložnosti lůžek nad 96 % - průběžně (opravy a údržba budovy za provozu)
- udržení struktury uživatelů služby se zaměřením na osoby s těžkou nebo úplnou závislostí na
péči 80 % klientů v III. a IV. stupni PNP na obou službách
- udržení ziskovosti příjmů od ZP – průběžně, podložená fakturace, administrativní zpracování
podkladů –celoročně
- stabilizace personálního obsazení organizace včetně zajištění jeho odpovídající odborné úrovně
– průběžně, celoročně, průběžné navyšování personálu
- udržení finančního zdraví a ekonomické soběstačnosti organizace, tvorba rozpočtových rezerv,
revize provozních výdajů a průběžné sledování čerpání rozpočtu organizace
- aktualizace – revize vnitřních předpisů a metodik –průběžně, celoročně
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 poskytovaných služeb DD Náchod :
Služba DPS je určena pro seniory od 62 let věku s bydlištěm v Královéhradeckém kraji, případně
s prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu
věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nelze ji již zajistit jinou
ambulantní či terénní službou.
Služba DZR je určena seniorům zejména od 55 let věku s bydlištěm v Královéhradeckém kraji,
případně s prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu
onemocnění Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem stařecké demence, jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nelze ji již zajistit jinou ambulantní či terénní službou. Režim
v tomto zařízení je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.
Důvodem k nepřijetí do služby DPS 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 apod.), osoba není schopna
pobytu v zařízení z důvodu akutní infekční nemoci, chování osoby by z důvodu duševní poruchy
závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.
d) osobě, která žádá poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před
touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže služby z důvodu porušování povinností vyplývajících
ze smlouvy.
Důvodem k nepřijetí do DZR je:
a) domov neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob
v registru poskytovatelů sociálních služeb,
b) domov v současné době nemá dostatečnou kapacitu,
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c) zdravotní stav osoby vylučuje poskytnutí sociální služby, tj. zdravotní stav osoby vyžaduje
poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení (infuze, náročná zdravotní diagnóza, kyslík apod.),
osoba není schopna pobytu v zařízení z důvodu akutní infekční nemoci.
d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel v době kratší než 6 měsíců
před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinnosti
vyplývajících ze smlouvy.
Naplňování účelu poskytovaných sociálních služeb 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 a § 50 zákona
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů na základě vydané registrace
zařízení č. j. 28597/SV/2015/Aj/SOCRE/81-2 ze dne 29. 10. 2015.
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 2018 byla kapacita zařízení
stanovena na 146 klientů (služba DZR 60 klientů+ služba DPS 86 klientů). K 31. 12. 2018 bylo
ve stavu 146 klientů, z toho 114 žen a 32 mužů.
POČET KLIENTŮ DLE STUPNĚ PŘÍSPĚVKU NA PÉČI K 31.12.2018
Počet klientů bez příspěvku na péči:
3
Počet klientů s přiznaným příspěvkem na péči v 1. stupni závislosti: 10
Počet klientů s přiznaným příspěvkem na péči v 2. stupni závislosti: 15
Počet klientů s přiznaným příspěvkem na péči v 3. stupni závislosti: 64
Počet klientů s přiznaným příspěvkem na péči v 4. stupni závislosti: 54
Celkem:

146

Přehled klientů dle příspěvku na péči 2018
3

10
15

54

64

bez PnP

PnP - 1.st.záv.

PnP - 2.st.záv.

PnP - 3.st.záv.

PnP - 4.st.záv.
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Průměrný věk obyvatel činil v roce 2018 85,2 roků. V roce 2018 bylo přijato 39 nových klientů,
zemřelo 28 klientů, 2 klient opustil zařízení na vlastní žádost s návratem do místa bydliště a
jiné pobytové služby (hospic Č. Kostelec).
Celková kapacita lůžek byla v roce 2018 využita na 97,51 %.
K 31. 12. 2018 bylo v našem domově k dispozici 69 pokojů - z toho 13 jednolůžkových, 35
dvoulůžkových a 21 třílůžkových.

Akce pořádané pro klienty
Sociální pracovnice ve spolupráci s aktivizačními a rehabilitačními pracovnicemi se jako
každoročně po celý loňský rok snažily zajistit pro klienty domova přitažlivý a zábavný program.
Každý měsíc v předem domluveném termínu mají zájemci nejen z řad našich klientů, ale i
osoby z blízkého okolí, stále možnost v dopoledních hodinách ve společenské místnosti
domova navštívit římskokatolickou, husitskou nebo evangelickou bohoslužbu. Pokud si klient
přeje, navštíví ho příslušný pan farář v pokoji u jeho lůžka. Několikrát v průběhu roku v předem
naplánovaný den beseduje pan ředitel se zájemci z řad klientů v jídelnách na jednotlivých
odděleních o aktuálních věcech týkajících se chodu našeho domova. Pravidelně také probíhá
každý měsíc oslava narozenin klientů – každý oslavenec dostane přáníčko vyrobené klienty
při ergoterapii a malé pohoštění připravené naší kuchyní. V loňském roce u nás oslavila
100. narozeniny paní Vlasta Celbová. Pod vedením aktivizačních pracovnic ve spolupráci se
sociálními i rehabilitačními pracovnicemi se několikrát v týdnu koná na jednotlivých
odděleních velmi oblíbená ergoterapie doplňovaná zábavným trénováním paměti, společným
zpíváním, cvičením, poslechem CD, čtením z tisku i hraním společenských her. Ergoterapie se
účastní po skupinkách stále více jak polovina našich klientek. Některé klientky se sice neúčastní
společných aktivit, ale třeba pletou, háčkují nebo vyšívají ve svých pokojích. Výrobky jsou pak
prezentovány na velikonoční a vánoční výstavě v našem domově, kam vždy zveme i širší
veřejnost, a jsou také určeny pro každoroční výstavu Šikovné ruce pro hospic v Červeném
Kostelci. Pravidelně v předem domluvený den k nám docházejí na jednotlivá oddělení
canisterapeutky, máme jich už celkem pět, se svými pejsky, které naši klienti milují.
V roce 2018 se naši klienti dobře pobavili v dubnu při Jiříkovské zábavě, která byla s hudbou
k tanci a poslechu, o kterou se postaral pan Jaroslav Kubeček z Červeného Kostelce, tradičně
spojena i s chutným občerstvením připraveným naší kuchyní. Při oslavě Svátku matek se
konalo oblíbené posezení s harmonikou paní Ryšavé a s houslemi pana Osoby, kteří k nám jezdí
každým rokem, a při příležitosti grilování párků přišel zahrát na kytaru našim klientům pan
Simon.
V listopadu se v našem domově konal jako každoročně ples, který oživily svými veselými
tanečními vstupy aktivizační pracovnice spolu s domovníkem, panem Balcarem, a dokonce se
jim podařilo zapojit do vystoupení i našeho pana ředitele, což velmi ocenili hlavně naši klienti.
O hudbu se opět postaral pan Jaroslav Kubeček z Červeného Kostelce, čepovalo se pivo a
obložené chlebíčky a ovocné dortíky připravené naší kuchyní neměly jako každým rokem
chybu.
V našem domově stále často a rády vystupují děti z některých náchodských mateřských a
základních škol, na jaře k nám pravidelně jezdí děti ze ZŠ z Nového Hrádku a dvakrát do roka
přijedou zazpívat našim klientům děti z MŠ a ZŠ z Nového Města nad Metují - z Krčína. Velmi
zajímavá byla v loňském roce také beseda s panem Mirkem Brátem o potápění, které je
8

evidentně jeho obrovským koníčkem. Velký zájem byl jako vždycky od jara do podzimu
o výlety naším velkým modrým autem nebo o krátké procházky v okolí našeho domova. Klienti
loni vycestovali na prodejní výstavy do DD v České Skalici a v Teplicích nad Metují, Na
Bartolomějskou pouť do DD v Malé Čermné, do cukrárny do Nového Města nad Metují,
do zahradnictví a do cukrárny v České Skalici a na vítání jara do DD v Tmavém Dole.
Pokračovala také velmi dobrá spolupráce s náchodskou prodejnou PEKO, odkud nám na
základě objednávek našich klientů pravidelně každý měsíc dovezli do domova vše žádané.
Třikrát do roka k nám také už několik let jezdí prodejce textilu a obuvi pan Hlávko, u kterého
si mohou naši klienti žádané oblečení i boty prostřednictvím sociálních pracovnic předem
objednat a pak si ho v klidu i vyzkoušet.
V prosinci byla zorganizována mikulášská nadílka a vánoční besídky po jednotlivých
odděleních domova, jako každoročně navštívili všechny naše klienty s vánočními balíčky
zastupitelé Města Náchoda, klientky s chutí pekly a zdobily vánoční cukroví a 19. 12. přišli
do domova náchodští skauti s betlémským světlem.
Máme také stále velmi dobré vztahy s náchodskou knihovnou, která pravidelně začátkem
každého měsíce přivážela zájemcům z řad klientů k přečtení jimi žádané knížky.
Náš domov už pátým rokem pravidelně navštěvují dobrovolníci, v loňském roce byli celkem
tři, kteří se snaží klientům zpříjemnit jejich pobyt. V loňském roce u nás strávili celkem 149
hodin.

II.

Plnění úkolů v personální oblasti

Specifický ukazatel přepočteného stavu pracovníků na rok 2018

89

Skutečný přepočtený stav pracovníků v r. 2018

87,8

Fyzický stav zaměstnanců k 31. 12. 2018

91

z toho:

- pracovník v sociálních službách
- sociální pracovník
- všeobecná sestra

38
4
18

- hospodářsko-správní a provozně technický pracovník
- manuálně pracující zaměstnanec

6
25

V roce 2018 ukončilo pracovní poměr 17 pracovníků (5 dohodou, 6 ukončení pracovního
poměru na dobu určitou, 3 ve zkušební době a 3 výpovědí). Bylo přijato 17 zaměstnanců.
Nemocnost zaměstnanců byla v roce 2018 oproti minulému roku o 0,28 % vyšší–činila 7,27 %.
Z důvodu zabezpečení plynulého chodu domova jsme přijali za dlouhodobé nemoci, nástupu
na MD a RD zaměstnance a brigádníky na DPP a DPČ.
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PAM 2018
Vyplňuje se za organizaci jako celek (hlavní i doplňková činnost)
Sledované
Minulé
Skutečnost
období
období
1
Fyzický stav zaměstnanců
k 31.12.2018
 Přepočtený stav
zaměstnanců

2

3

 Platová třída
 Platový stupeň

4

Rozdíl
3-4

%

5

6

91

88

3

103,41

87,8

85,3

2,5

102,93

6,2

6,4

-0,2

96,88

10,83

11,21

-0,38

96,61

 Základní plat

Kč

18 709

16 519

2 190

113,26

 Příplatky ostatní

Kč

3 056

2 742

314

111,45

 Odměny

Kč

1 119

886

233

126,30

 Osobní příplatek

Kč

2 226

2 032

194

109,55

 plat v organizaci

Kč

28 641

25 300

3 341

113,21

 nemocnosti

%

7,27

6,99

0,28

104,01

hod.

955,01

1 648,7

-693,69

57,93

Mzdy bez dohod celkem

tis. Kč

30 315

26 056

4 259

116,35

Dohody/odstupné

tis. Kč

638/0

374/0

264/0

170,59

Mzdové náklady celkem

tis. Kč

30 953

26 430

4 523

117,11

Přesčasové práce

Mzdové prostředky
Stanovený specifický ukazatel limitu mzdových prostředků pro rok 2018 Kč činil 29 639 tis.
Kč. Tento ukazatel byl v průběhu roku 2x navýšen (upraven) z důvodu navýšení pracovníků a
naší žádosti na 30 954 tis. Kč. Stanovenou výši limitu jsme dodrželi.
Vzhledem k nemocnosti ve výši 7,27 % a zákonné povinnosti nepřevádět přesčasové hodiny
bylo v roce 2018 proplaceno zdravotnickým pracovníkům 339,25 hodin, pracovníkům
v sociálních službách 572,26 hodin, sociálním pracovníkům 0 hodin, kuchyň 4,5 hodin, THP
15 hodin. Celkem bylo proplaceno 955 hodin.

III.

Plnění úkolů v oblasti hospodaření

DD Náchod dosáhl v roce 2018 kladného výsledku hospodaření ve výši Kč 67 031, z toho
v hlavní činnosti Kč 23 835 a v doplňkové činnosti Kč 43 196. Výsledek hospodaření v oblasti
doplňkové činnosti byl vytvořen díky hostinské činnosti – stravování pro cizí strávníky, která
je společně s pronájmem bytových prostor součástí vedlejší činnosti organizace.
Královéhradeckému kraji jsme dali návrh na přidělení kladného výsledku hospodaření za rok
2018 v celé výši Kč 67 031 do rezervního fondu organizace.
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1. Oblast výnosů
Celkové výnosy v roce 2018 činily 59 374 tisíc Kč.
V roce 2018 nám byla přiznána na dvě služby dotace od MPSV ve výši Kč 13 666 102,--.
Příspěvek na provoz od zřizovatele činil v roce 2018 Kč 6 522 000,--. Dotace MPSV a
příspěvek na provoz tvoří 34 % celkových výnosů.
Ve výnosech se nám podařilo vzhledem ke zdravotnímu stavu klientů dosáhnout vysokého
navýšení u příspěvku na péči. Oproti předchozímu došlo k jeho nárůstu o více než 2,6 milionu
Kč. Obdobným způsobem došlo k navýšení ve vyúčtování zdravotních výkonů více než o 1
milion Kč.
Nedoplatky u úhrad za pobyt činily v roce 2017 Kč 99 851,--. V porovnání s minulým rokem
se snížily zhruba o 8,7 %. Měsíčně se jedná průměrně o 13,5 klientů, průměrný nedoplatek
na jednoho klienta činil měsíčně cca Kč 620,--.

Bližším srovnáním výnosů roku 2018 s předchozím rokem se zabývá následující tabulka.

VÝNOSY 2018 (vybrané položky)
vyplněno za hlavní činnost v tis.Kč

rozdíl skutečnost
– plán

% plnění plánu
2018

skutečnost 2017

rozdíl skut.18 skut.17

602 0313 Obědy zam. vč. FKSP

390

386

-4

99

382

4

101,05

602 0311 Stravné klientů

6 890

6 900

10

100,14

6 549

351

105,36

602 0320 Pobyt klientů

8 510

8 558

48

100,56

8 052

506

106,28

15 720

15 903

183

101,16

13 259

2 644

119,94

7 010

7 055

45

100,64

5 968

1 087

118.21

38 827

39 093

266

100,69

34 514

4 579

113,27

6 522

6 522

0

100

5 620

902

116,05

672 0500 Příspěvek KHK(MPSV)

13 666

13 666

0

100

11 198

2 468

122,04

67 CELKEM

20 196

20 196

0

100

16 826

3 370

120,03

VÝNOSY CELKEM

59 100

59 374

274

100,46

51 376

7 998

115,57

602 0435 Příspěvek na péči
602 0400 Výkony ZP
602 CELKEM
672 0501 Příspěvek na provoz

%

Účet

skutečnost 2018

Minulé období 2017

plán 2018

Sledované období 2018
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Pro přehlednost uvádíme srovnání fakturace jednotlivým zdravotním pojišťovnám 2017, 2018

Přehled fakturace ZP 2017, 2018

Výkony ZP v Kč

2017

2018

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

ZP MV

ZP Škoda

OZP bank a poj.

ČPZP

VOZP

VZP

Zdravotní pojišťovny

2. Oblast nákladů
Celkový rozpočet nákladů byl v roce 2018 čerpán na 100,35 %.
Pro přehlednost uvádíme 3 následující tabulky.

REKAPITULACE za skupiny nákladových účtů v jednotlivých druzích činnosti

2018
v tis. Kč
Druhy nákladů dle účt. skupin

hlavní
činnost

doplňková činnost

- materiálové náklady

50

10 580

169

- služby

51

3 524

1

- mzda + související

52

42 418

90

- daně a poplatky

53

6

0

- ost.náklady

54

215

0

- odpisy,majetek,

55

2 301

3

59 044

263

náklady celkem
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VSTUPY ENERGIÍ – r. 2018 (v porovnání s rokem 2017)
2018
Druh energie
pára
elektr. energie
vodné, stočné

Kč
1 845 000
995 974
476 163

jednotky
2 240 GJ
301
6 248 m3

%porovnání v jedn.

2017
Kč
1 870 630
1 023 101
474 780

jednotky
2 267 GJ
305
6 417 m3

99,95
98,81
97,37

V roce 2018 byla naším dodavatelem elektrické energie společnost EP ENERGY Trading Praha
vybraná Krajským úřadem v rámci výběrového řízení.
Dodavatelem páry je společnost Innogy Energo Praha.

NÁKLADY 2018 (v tisících Kč)
Sledované období
Účet - položka

Plán
2018

Skutečnost
2018

Rozdíl
3-2

%

1

2

3

4

5

501 potraviny

Minulé období
Rozdíl
Skutečnost
skuteč.
2017
3-6
6

7

%
8

4 764

4 730

-34

99,29

4 584

146

103,18

501 DHM (do 3 000,- )

214

215

1

100,5

177

38

121,47

501 prádlo

298

309

11

103,68

617

-308

50,10

17

16

-1

97,04

17

-1

94,12

501 čistící prostředky

593

593

0

100

611

-18

97,05

501 zdravotní materiál

501 pohonné hmoty

200

199

-1

99,52

143

56

139,16

501 kancelářský materiál

69

69

0

100

39

30

176,92

501 všeobecný materiál

895

975

80

108,95

785

190

124,20

501 materiál na opravy

284

285

1

100,31

179

106

159,22

501 MATERIÁL celkem

7 202

7 197

-5

99,93

7 197

967

113,88

502 - pára

1 845

1 845

0

100

1 871

-26

98,61

502 - elektrická energie

998

995

-3

99,70

1 023

-28

97,26

502 - vodné

479

476

-3

99,37

475

1

100,21

3 322

3 315

-7

99,80

3 369

-54

98,40

228

263

-35

115,49

148

115

177,03

502 ENERGIE celkem
511 opravy-movitý majetek
511 opravy-nemovitosti

2 052

2 110 58

102,80

678

1 432

311,21

511 OPRAVY CELKEM

2 397

2494

97

94,87

826

1 668

301,94

15

13

-2

86,20

18

-5

72, 22

7

7

0

100

5

2

140

512 cestovné
513 náklady na reprezentaci
518 výkony spojů

75

73

-2

97,33

77

-4

94,81

518 programové vybavení

164

163

-1

99,57

136

27

119,85

518 likvidace odpad
518 DODAV.SLUŽBY celkem
527 ochranné pomůcky
527 školení,zdr.prohlídky,
příděl do FKSP

329
995
188

330
1 012
188

1
17
0

100,21
101,68
100

341
937
164

-11
75
24

96,77
108
114,63

804

814

10

101,24

684

130

119

527 ZÁKONNÉSOC.NÁKLADY

994

1 001

7

100,74

849

152

117,90

549 techn.zhodn.do 40 000,--

208

215

7

103,35

5

210

430

551 odpisy

1 125

1 126

1

100,1

1 171

-46

96,15

558 DHM (do 40 000,- )

1 144

1 172

28

102,45

1 474

-302

79,51
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Opravy a údržba budov provedená v roce 2018
Celkový technický stav obou budov DD Náchod je i přes jejich stáří poměrně uspokojivý,
technický stav odpovídá stáří budov a stavební technologii, kterou byly vybudovány (budova
A v roce1931, budova B v roce 1998). V roce 2018 nebyly kromě běžné údržby a většího
rozsahu oprav výtahů řešeny žádné zásadní havárie spojené se zajištěním provozu budov. V
rámci pravidelné údržby byly provedeny malby všech pokojů klientů na budově B včetně maleb
pokojů a chodeb v 3.NP budovy A a drobných oprav vnitřních omítek. Práce prováděla pan
Šorf z Náchoda. Dále byly provedeny komplexní opravy nevyhovujících poškozených
podlahových krytin ve všech jídelnách na odděleních, práce prováděla firma pana Šimka
z Malého Poříčí. Na oddělení DZR na 1. a 2.NP budovy A byla provedena celková obměna
zastínění oken pokojů textilními roletami včetně jídelen, kde byly instalovány nově venkovní
žaluzie. Realizovala firma Petr Bílek Zámečnictví Červený Kostelec. Kromě běžných oprav
zařízení a vybavení DD byly v roce 2018 repasovány tři myčky nádobí na kuchyňkách oddělení
a provedena komplexní oprava výměna potrubí na rozvodu teplé a studené vody v prostorech
„kotelny“ v budově A, které provedla firma Jan Jüptner z Dolního Adršpachu.
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, zák. č.
340/2015 Sb. O registru smluv a interní směrnicí Královéhradeckého kraje č. 3 příloha č. 3.
Veřejné zakázky 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.
V roce 2019 bude nutné provést v rámci pravidelné údržby větší opravu na termoregulaci
rozvodů topení v budově A.
Orientační finanční přehled rozsahu oprav za rok 2018
Oprava,výměna,údržba

Budova DD

Výtahy
Kuchyně
Myčky
Pračky
PC, počítačová síť
Stroje, přístroje, zařízení
Služební automobily
Celkem

Finanční
částka
(v tis. Kč)
180
74
540
75
127
71
460
60
221

Poznámka
vodovodního potrubí - kotelna
čištění zámkové dlažby, fasády
malby a nátěry budova B
požární potrubí - suterén
výměna okenních roletek
oprava interiérových rohů budovy
výměna podlahových krytin
výměna stropních svítidel
oprava zábradlí, automatických dveří,
elektroinstalace
prádelny,
drtiček
kuchyňského odpadu,...

293
49
104
55
89
76
20
2 494
14

3.

Oblast finančního majetku

Stav k 31. 12. 2018
- stav na běžném účtu
- stav na účtu depozitním
- stav na účtu FKSP
- provozní pokladny

Kč 4 213 415,27
Kč 795 341,-Kč
197 383,93
Kč
30 482,--

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 12/2018 do FKSP (převeden počátkem roku 2019)
V podrozvahové evidenci evidujeme k 31.12.2018 cizí majetek na těchto účtech:
-

účet 994 0300 vkladní knížky klientů
účet 994 0400 majetek klientů převzatý do úschovy

Kč 2 078 377,32
Kč 432 000,--

4. Dotace ze státního rozpočtu + závazné a specifické ukazatele Královéhradeckého
kraje
V roce 2018 jsme obdrželi na základě žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu
Královéhradeckého kraje (dříve nazýváno dotace MPSV) částku ve výši 13 166 tisíc Kč pro obě
provozované služby. Tento příspěvek z rozpočtu Královéhradeckého kraje č.SR_18_1991772
a č.SR_18_8508078 byl čerpán na mzdové náklady s výjimkou platu zdravotních sester.
Obdržené finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši. Vyúčtování dotace bylo zadáno a
podepsáno v aplikaci KISSOS 29. 1. 2019.
Pro rok 2018 jsme obdrželi z Královéhradeckého kraje soustavu závazných a specifických
ukazatelů. V následující tabulce uvádíme mimo jiné i výši příspěvku na provoz od zřizovatele
v roce 2018.

Přehled rozepsaných závazných a specifických ukazatelů pro rok 2018

Ukazatel
- příspěvek na provoz od
zřizovatele

Rozpočet
schválený
6 522

- odvod z investičního fondu

892

- limit mzdových prostředků

29 639

- limit výdajů na pohoštění

7

Po
změnách
5 620

Skutečnost
6 522

v tisících Kč
Změna usnesením
usn.ZK/9/647/2017

892
30 954

30 954

7

6,9

usn.RK/18/1103/2018
usn.RK/31/2020/2018
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Investiční výdaje
V roce 2018 jsme realizovali pouze jednu investiční akci, a to obměnu vybavení prádelny DD Náchod
- dodání a instalaci 1 ks velkokapacitní sušky prádla a 1 ks průmyslové velkokapacitní pračky prádla
financované z vlastního investičního fondu organizace. V rámci této akce byly zakoupeny od firmy
Alliance Laundry CE s.r.o. 2 nová zařízení do provozu prádelny v celkové hodnotě 307 000,- Kč.
Typ stroje

kapacita

Ks

Průmyslová pračka PRIMUS FX135

15 kg

1

175 000,00 Kč

175 000,00 Kč

Průmyslový bubnový sušič PRIMUS T16

16 kg

1

91 900,00 Kč

91 900,00 Kč

Cena celkem bez DPH
DPH 15%
Cena celkem s DPH

Cena za kus

Cena celkem

266 900,00 Kč
40 035,00 Kč
306 935,00 Kč

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, zák. č. 340/2015
Sb. O registru smluv 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.
Vzhledem k vysokému nárůstu množství znečistěného prádla vyplývajícího z postupné změny
zdravotního stavu klientů a zaměření cílové skupiny služby na občany s vysokou mírou závislosti na
péči byla obměna vybavení prádelny a navýšení její provozní kapacity pro rok 2018 nezbytnou
investiční prioritou. Bubnový sušič Elektrolux byl posledním vyměněným zařízením z původního
strojového vybavení prádelny z roku 1998.
Do budoucna bude nutno nezbytně nutné plánovat další obdobné investiční akce na obměnu technického
vybavení a zařízení pořízeného před 20 lety. Na rok 2019 je naplánována výměna signalizačního
dorozumívacího systému (sestra-pacient) na oddělení domova pro seniory (DPS) 2. oddělení v budově
B v hodnotě cca 700 000,- Kč. Na tuto investiční akci bylo zřizovatelem schváleno financování z FRR
královéhradeckého kraje.

IV . Autoprovoz
K 31. 12. 2018 máme v majetku dva služební automobily a přívěsný vozík VEZEKO R1X1X, který byl
uveden do provozu v lednu 2018.
1) VW Transporter SPZ 3H69384 pořízený v prosinci 2007
- je využíván na výlety s klienty a jejich nákupy;
- spotřeba za rok byla 190,8 litrů nafty;
- bylo najeto 1 790 km, z toho 829 po městě a 961 mimo město;
- průměrná spotřeba na 100 km byla 10,66 litrů.
2) KIA CEED SPZ 4H1-6046 byla pořízena v srpnu 2009
- vůz je využíván především k zajišťování nákupů pro klienty, k zajišťování bankovních služeb
ve městě, na školení a služební cesty;
- spotřeba benzinu Natural byla 270,4 litrů;
- bylo najeto 3 409 km, z toho 858 po městě a 2 551 mimo město;
- průměrná spotřeba na 100 km byla 7,93 litrů.
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V roce 2018 proběhla pravidelná údržba obou služebních vozů. Dne 10. 7. 2018 byla provedena
technická prohlídka vozidla VW Transporter.
Služební automobil
VW 3H69384
KIA CEED 4H1-6046

Počet ujetých km
1 790
3 409

Celková spotřeba v l
190,8
270,4

Prům.spotřeba l/100 km
10,66
7,93

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 2018
účet

K 1.1.2018

k 31.12.2018

018

49 882,90 Kč

34 868,50

021

85 952 898,78 Kč

85 952 898,78 Kč

022

7 542 807,93 Kč

7 749 707,93 Kč

028

20 287 492,43 Kč

20 941 491,69 Kč

031

868 919,00 Kč

868 919,00 Kč

902

2 773 318,04 Kč

2 757 092,34 Kč

Rozbor pohledávek po splatnosti
Pohledávky za odběrateli k 31.12.2018 po lhůtě splatnosti nemáme.
Závazky po lhůtě splatnosti k 31.12.2018 žádné nevznikly.

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

Pohyby na fondech v roce 2018
v Kč
FOND:

FO

Stav k 1.1.2018
Příděl po HV 2017
Tvorba celkem

550 000
0
0

255 346,49 370 511,81
X
X
606 304,82 1 118 280

368 041,92
107 624,20
107 624,20

84 458
X
35 560

X
X
X
X
0

606 304,82
X
X
X
X
1 118 280
X
x
633 586
1 197 900

X
X
X
0
0

X
X
X
X
41 932

550 000

228 065,31 290 891,81

475 666,12

78 086

- povinná
- dotace
- z odpisů
- ostatní
Čerpání celkem
Stav k 31.12.2018
Návrh na rozdělení
VH r. 2018
Stav po FV
(v roce 2019)

FKSP

IF

RF - 413

RF - 414

0

x

x

67 031,40

X

550 000

x

x

542 697,52

x
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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 2018 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.136/2006, zřizovací listiny organizace a interních metodik zřizovatele organizace. Veškerý pohyb
financí je řádně evidován a kontrolován příslušnými určenými pracovníky. Veřejné zakázky jsou
zadávány v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, Zák.
136/2006 Sb. O veřejných zakázkách, zák. č. 340/2015 Sb. O registru smluv a interní směrnicí
Královéhradeckého kraje č. 3 příloha č. 3 v platném znění. Veřejné zakázky 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.
V březnu 2018 byl v naší organizaci proveden pravidelný nezávislý externí účetní audit ke kontrole a
ověření účetní závěrky za rok 2017, 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. Další externí účetní audit bude touto firmou proveden v březnu 2019 za účetní
období roku 2018.
Dne 18. 12. 2018 proběhla kontrola KHS Královéhradeckého kraje zaměřená na plnění povinností
stanovených pro provozovatele potravinářského podniku provozujícího stravovací službu nařízením
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, ve znění pozdějších předpisů,
nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a
požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy
týkající se bezpečnosti potravin, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 258/2000 Sb., zákonem
č. 110/1997 Sb. Kontrola KHS na základě předložených dokumentů a svých zjištění žádné pochybení
ze strany zařízení neshledala-viz protokol o kontrole č S-KHSHK 1456/2019/1 č.j. KHSHK
1456/2019/HV.NA/Po.
Dne 11. 12. 2018 proběhla administrativní kontrola KHS Královéhradeckého kraje proočkovanosti proti
pneumokokovým nákazám u uživatelů umístěných v zařízeních sociálních služeb dle vyhlášky
č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů. Dodržování,
plnění povinností stanovených zákonem č. 258/2000 Sb. a vyhláškou č. 306/2012 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění
a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Kontrola KHS na
základě předložených dokumentů a svých zjištění žádné pochybení ze strany zařízení neshledala-viz
protokol o kontrole S- KHSHK 37721/2018/1 č.j.: KHSHK 37721/2018/EPI.NA/Ma.
Na základě pověření ke kontrole č.174/2018 proběhla dne 3.5. 2018 veřejnosprávní kontrola zřizovatele
organizace se zaměřením na kontrolu uzavřených smluv č. SR-18-1991772 a č. SR-18-8508078. Tato
kontrola zřizovatele na základě předložených dokumentů a svých zjištění žádné pochybení ze strany
zařízení neshledala-viz protokol o kontrole č.8/SR/OSV/2018.
Dále v organizaci v roce 2018 proběhly další běžné každoroční, pravidelné kontroly, revize elektro
zařízení, kontrola požární ochrany objektu a interní kontrola BOZP bez závažných závad.
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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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 nebyla u Domova důchodců Náchod podána žádná stížnost dle výše uvedeného
právního předpisu - § 16a zákona č. 106/1999 Sb.

IX. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků
Inventarizace majetku a závazků proběhla ve dnech 1.11.2018-25.1.2019. 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.
2018 a nejsou k nim prováděny rozdílové inventury. Rozdíly v inventarizaci nebyly zjištěny,
veškerý majetek byl dohledán. Vybraný majetek byl vzhledem k opotřebení navržen k likvidaci
(66 ks) a zároveň bylo u některého majetku navrženo prodloužení doby odepisování (34 ks),
vše bude provedeno během měsíce ledna. Inventarizační zpráva byla zpracována.
V roce 2018 byl majetek evidován v programu firmy TESCO SW, jedná se o program FaMa+,
ve stejném programu byly vytištěny i konečné inventarizační zápisy.
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X. Poděkování sponzorům
Při této příležitosti děkujeme sponzorům za poskytnuté sponzorské dary.
Příjem poskytnutých sponzorských darů dosáhl v roce 2018 celkové hodnoty Kč 35 560,--.
Z celkové hodnoty sponzorských darů bylo ještě v roce 2018 vyčerpáno Kč 41 636,--.
Zůstatky sponzorských darů let minulých činí k 31. 12. 2018 Kč 78 086,-- .
Přehled poskytnutých sponzorských darů – r. 2018
Název firmy
Druh daru Částka
(Kč)
drobní dárci
finanční
16 000,-Rostislav Nyč, Horní Adršpach
finanční
9 560,-Petr Bílek, Červený Kostelec
Finanční
10 000,-Celkem
35 560,--

Účel sponzorského daru
materiál pro ergoterapii
kulturní vystoupení, občerstvení
kulturní vystoupení, občerstvení
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