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Po roce k 2020 který byl pro všechny obyvatele naší republiky
velkou zkouškou jsme v roce 2021v obdobném duchu řešili opět
ty samé problémy v souvislosti s dalším vývojem šíření
pandemické nákazy virem COVID19 po celém našem území.
V těchto souvislostech byl také rok 2021 v zajištění služeb pro
naše klienty, organizace provozu ve specifických a plnění všech
vydaných vládních nařízení poměrně náročný i když jsme již měli
samozřejmě bohaté zkušenosti z předchozího období, přesto bylo
nutno řešit další problémy a nové situace mimo běžný provozní
režim.
Zásluhou poctivé práce veškerého personálu zařízení se nám podařilo další pandemický
náročný rok 2021 poměrně úspěšně zvládnout. Personál zařízení se snažil disciplinovaně
dodržovat nastavený hygienický režim, který byl samozřejmě i velmi náročný a zatěžující pro
naše ubytované klienty a jejich blízké, kteří je přišli navštívit. Přesto všechno se život v našem
zařízení nezastavil a naší snahou bylo také mimo jiné to, jak zpestřit pobyt našim klientům.
V roce 2021 kdy jsme slavili další kulaté výročí naší budovy bývalého Bartoňova okresního
chorobince 90 LET SLUŽBY LIDEM. Vzhledem k hygienickým opatřením tak tyto oslavy
proběhly v komorním duchu se slavnostním průvodem masek bez velkých venkovních oslav
pro veřejnost, jak tomu bylo v minulosti zvykem.
Poděkování za aktivitu a plnění náročných úkolů zaslouží bezesporu veškerý personál
domova, i když se nám tu samozřejmě také vyskytli jedinci s pasivním postojem a negativními
názory. Zvláštní uznání zaslouží zdravotnický personál za profesionální přístup a osobní
zodpovědnost při poskytování kvalitní zdravotní péče. Osobně mne také mimo jiné potěšilo,
jakým způsobem fungoval režim návštěv a služba COVID recepce, která se snažila být
k našim návštěvníkům pokud možno co nejvíce vstřícná.
V neposlední řadě je také nutno k roku 2021 poznamenat, že byl mimořádně ekonomicky
náročný a bez štědré finanční intervence našeho zřizovatele Královéhradeckého kraje a
mimořádných dotací MPSV bychom nebyli nijak schopni provoz zařízení vzhledem
k zvýšeným nákladům a nízkým příjmům profinancovat.
Přeji Vám všem jen to dobré, pevné zdraví i nervy a samozřejmě dlouhodobý dostatek
účinných protilátek v těle!
Váš Václav Voltr ředitel DD Náchod
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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 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 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 kritérii, 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 ( 2024-2026):
- renovace mezipatra muži budova A do konce roku 2024-2025
- rozvolnění kapacity, snížení počtu lůžek na pokojích staré a nové budovy - 23 třílůžkových pokojů
rozvolnit na dvoulůžkové, snížení kapacity o 30 lůžek na 166 lůžek 2024-2026.
- instalace Elektronického požárního systému EPS do 1.12.2024
- celková oprava, renovace (zateplení) obvodního pláště budovy B včetně oprav, renovace balkonů,
střešních detailů a zastřešení vchodů na předzahrádky dle finančních možností organizace do konce
roku 2024 – 2025.
PLNĚNÍ CÍLŮ A ÚKOLŮ ZA ROK 2021
KRÁTKODOBÉ CÍLE 2021

SPECIFICKÁ OBLAST

Zajištění personálního obsazení
vedoucí ekonomického úseku
ekonoma rozpočtáře - náhrada
za odcházející ekonomku
ukončení PP k 30.6. 2021
Zajištění personálního obsazení
sociálního úseku výběr nové
vedoucí úseku, náhrada za
odcházející vedoucí úseku
ukončení PP k 30.4. 2021

obsazení klíčové vedoucí
pracovních pozice a zajištění
chodu ekonomického
oddělení

Oprava výměna rozvodů a
koncového zařízení signalizace
na pokojích 3.oddělení DPS
budova B
Nákup sprchového, koupacího
lůžka

ZODPOVÍDÁ
TERMÍN
Ředitel,
do 4/2021

POZNÁMKA

obsazení klíčové vedoucí
pracovních pozice, doplnění
týmu a zajištění chodu
sociálního oddělení.

Ředitel,
do 4/2021

SPLNĚNO
Do funkce vedoucí
soc.úseku přeřazena
paní Bc. Simona
Čejchanová

Nezbytná obměna
zastaralého systému z roku
1998. Dokončení celkové
obměny zařízení v celé
budově
Nutné doplnění stávajícího
vybavení– umožnění
celkových hygien u lůžka

Ředitel
Správce budovy
8/2021

SPLNĚNO

Ředitel,
Manažerka POP
do 3/2021

SPLNĚNO
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SPLNĚNO
Nastoupila nová
ekonomka
paní Jitka Palachová

KRÁTKODOBÉ CÍLE 2021

SPECIFICKÁ OBLAST

Zbudování stacionárního pultu
recepce pro návštěvníky DD
v přízemí budovy A

Materiálně technické
vybavení obsluhy recepce
včetně napojení na thermo
kameru a PC síť

Navýšení personálu
DZR + 1 nová SZP
DPS +1 nová PSS

posílení personálu přímé
obslužné péče, odborné
zdravotní zastoupení,
rozšíření fakultativních
služeb pro klienty

ZODPOVÍDÁ
TERMÍN
Ředitel,
správce budov
do 12/2021

ředitel ,
manažerka POP
do 7/2021

POZNÁMKA
NESPLNĚNO
Přeloženo do roku
2022 z důvodů
finančního zajištění
jiných rozpočtových
priorit
SPLNĚNO

V roce 2021 mimo jiné ještě proběhly interní OSLAVY 90 let od slavnostního otevření budovy Bartoňova
okresního chorobince v roce 1931 v rámci pandemické situace v komorním duchu s kostýmovaným průvodem,
hudební produkcí a bohatým občerstvením pro klienty a zaměstnance. Dále byl zakoupena a nainstalována
nová drtička jednorázových nádob EKO- finischer.
Na základě špatného technického stavu vnitřních omítek (odpadávající stropy) v nové budově B byly zahájena
celková oprava, sanace a revize havarijního stavu, která by měla pokračovat v roce 2022 v celé „nové“ budově
z roku 1998.
KRÁTKODOBÉ CÍLE 2022

SPECIFICKÁ OBLAST

Revize, sanace a opravy
vnitřních omítek v budově A

Prevence havarijního stavu
a možného ohrožení zdraví
a bezpečí

Opravy podlah ve společných
koupelnách a výměna části
podlah v prostoru kuchyně.

Obměna podlahových
krytin s novou technologií a
protiskluzovou úpravou.
Prevence pracovních úrazů
a zajištění zdraví a bezpečí
Oprava
výměna
rozvodů Nezbytná obměna
vodovodního potrubí v budově poruchového vedení z roku
A.
1998.
Nákup mobilního sprchovacího
Možnost provádění osobní
boxu.
hygieny na lůžku klienta.
Zpracování projektové
dokumentace k opravě, renovaci
(zateplení) obvodního pláště
nové budovy B včetně oprav,
renovace balkónů, střešních
detailů a zastřešení vchodů na
předzahrádky
Zbudování stacionárního pultu
recepce pro návštěvníky DD
v přízemí budovy A

Opakovaně odložená
investice do projektové
dokumentace k zadání
veřejné zakázky

Materiálně technické
vybavení obsluhy recepce
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ZODPOVÍDÁ
TERMÍN
Ředitel,
Správce budovy
Průběžně do
12/2022
Ředitel,
Správce budovy
Průběžně do
12/2022

POZNÁMKA

Ředitel
Správce budovy
6/2022
Ředitel,
Manažerka POP
do 5/2022
Ředitel
Do 6/2022

Plánovaná oprava
z roku 2021, přeložená
na rok 2022.
Investice cca 200 000,Kč z vlastního IF
organizace.
Realizace odvislá od
schválení
profinancování z FRR
zřizovatele -v hodnotě
cca 300 000 Kč.

Ředitel,
správce budov
do 10/2022

Přeloženo z roku 2021
Realizace dle
rozpočtových

Rozsah oprav dle
rozpočtových
finančních možností
organizace…
Rozsah oprav dle
rozpočtových
finančních možností
organizace…

včetně napojení na thermo
kameru a PC síť

KRÁTKODOBÉ CÍLE 2022

SPECIFICKÁ OBLAST

Žádost o snížení lůžkové Humanizace služby,
kapacity DZR o 9 lůžek rozvolnění vícelůžkových
z původní počtu 60 na 51 lůžek. pokojů, vybudování
odděleného, samostatného
lůžkového prostoru pro
paliativní péči a karanténu.
Provedení 4 tematických kontrol Zjišťování spokojenosti
zaměřených na provoz zařízení a uživatelů, ohlášené kontroly
kvalitu poskytovaných služeb.
provozních úseků, kontrola
dodržování interních
předpisů, nařízení a
metodik.

finančních možností
organizace

ZODPOVÍDÁ
TERMÍN
ředitel ,
manažerka POP
do 7/2022

POZNÁMKA

Ředitel
+vedoucí všech
úseků a oddělení.
Průběžně do
12/2022

Systematicky cílená
kontrolní činnost
k zjištění kvality a
nedostatků k řešení.

Projednání změn ze
zřizovatelem a
správcem sítě
pobyt.soc.služeb kraje

Dlouhodobé, průběžné cíle
-

udržení celoroční obložnosti lůžek nad 96 % - průběžně (opravy a údržba budovy za provozu)
bohužel nelze nijak ovlivnit v době pandemické nákazy a omezení příjmů nových klientů z důvodu
zpřísněného hygienického režimu.
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 zdravotních pojišťoven– průběžně, podložená fakturace,
administrativní zpracování podkladů –celoročně
stabilizace personálního obsazení organizace včetně zajištění jeho odpovídající odborné úrovně –
průběžně, celoročně, průběžné navyšování personálu
udržení 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
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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,
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 2021 byla kapacita zařízení stanovena na 146
klientů (služba DZR 60 klientů + služba DPS 86 klientů). K 31. 12. 2021 bylo vzhledem ke koronavirové
epidemii ve stavu pouze 132 klientů, z toho 103 žen a 29 mužů.
POČET KLIENTŮ DLE STUPNĚ PŘÍSPĚVKU NA PÉČI K 31. 12. 2021
Počet klientů s přiznaným příspěvkem na péči v 1. stupni závislosti:
4
Počet klientů s přiznaným příspěvkem na péči v 2. stupni závislosti:
15
Počet klientů s přiznaným příspěvkem na péči v 3. stupni závislosti:
67
Počet klientů s přiznaným příspěvkem na péči v 4. stupni závislosti:
46
Celkem:
132
Většina klientů zařízení je v těžké nebo plné závislosti na péči druhé osoby viz. graf 86% III a IV přiznaný
stupeň příspěvku na péči. U klientů s nižším přiznaným stupněm závislosti průběžně žádáme o
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přehodnocení výše stupně přiznaného příspěvku dle aktuálního zdravotního stavu a míry závislosti na péči
druhé osoby.

PROCENTNÍ POMĚR KLIENTŮ DLE
PŘIZNANÉHO STUPNĚ PŘÍSPĚVKU NA PÉČI
4. stupeň
35%

1. stupeň
3%

2. stupeň
11%

3. stupeň
51%

Průměrný věk klientů na obou službách DPS a DZR v roce 2021 byl 84,2 let. Přijato bylo 52 osob, zemřelo
49 klientů a 1 klient odešel do domácí péče.
K 31.12.2021 bylo v DD k dispozici 69 pokojů, z toho 15 jednolůžkových, 31 dvoulůžkových a 23
třílůžkových.
Celková kapacita lůžek byla v roce 2021 využita na 87,2 %. Tato poměrně nízká obsazenost je částečně
způsobena blokací 5 lůžek na odděleném karanténním úseku určeném pro izolaci osob s pozitivním testem
na COVID19 a s podezřením na možnou bezpříznakovou nákazu.

Akce pořádané pro klienty
Rok 2021 se v našem domově dále nesl v duchu nejrůznějších opatření a omezení vzhledem ke
koronavirové epidemii. I přes tuto skutečnost a v souladu s platnými nařízeními se sociální
pracovnice ve spolupráci s aktivizačními a rehabilitačními pracovnicemi snažily zajistit pro
klienty domova zajímavý program. Pokud nebyl zákaz návštěv a klienti z jednotlivých oddělení
se mohli spolu setkávat, zájemci z řad našich klientů měli možnost v dopoledních hodinách ve
společenské místnosti domova navštívit římskokatolickou, husitskou nebo evangelickou
bohoslužbu.
Pravidelně probíhala v příslušném měsíci oslava narozenin klientů, kdy každý oslavenec dostal
přáníčko vyrobené klienty při ergoterapii a malé pohoštění připravené naší kuchyní. Jednalo se
buď o krásně nazdobený pudink, nebo o obložený talířek. V loňském roce u nás dvě klientky
oslavily významné životní výročí. Paní Vlasta Kulhánková své 101. narozeniny a ke konci roku
paní Milada Pokorná své 100. narozeniny.

9

Na každém z oddělení připravovala aktivizační pracovnice pravidelný program pro klienty
v podobě ergoterapie, kde vytvářeli nejrůznější výrobky. Mezi další velmi oblíbené činnosti patřilo
trénování paměti, zpívání i za vlastního doprovodu hudebními nástroji, čtení, malování, hraní
společenských her jako je Bingo nebo Člověče, nezlob se a v neposlední řadě společné cvičení.
Výrobky klientů nebylo loni bohužel možné prezentovat na velikonoční nebo vánoční výstavě
v našem domově, protože nebylo dovoleno vzhledem k epidemii pozvat k nám klienty z jiných
domovů a širší veřejnost.
V loňském roce nebylo vzhledem ke koronavirové epidemii žádné vystoupení dětí. Avšak došlo
ke spolupráci se Základní školou Komenského v Náchodě, kdy děti pro naše klienty vytvořily
různé výrobky, obrázky a dopisy, které byly zprostředkovaně předány, a klienti na ně reagovali
zpět odpověďmi na dopisy doplněnými o vlastní obrázky. Došlo k částečnému obnovení
canisterapie, která je u našich klientů velmi oblíbená, kdy v období, kdy to bylo možné, náš domov
navštěvovala terapeutka s pejsky pravidelně každý týden.
V době zákazů návštěv i mimo něj, někteří klienti a rodinní příslušníci s oblibou využívali možnost
spojení přes videohovor na tabletu prostřednictvím aplikace WhatsApp a Skype. Dále byly
zajišťovány pravidelné nákupy pro klienty ve spolupráci s prodejnou Verner Plhov a DM
v Bělovsi. Klienti si mohli zakoupit textil a obuv u prodejce pana Hlávka přímo v domově.
V listopadu proběhla velká oslava, jejímž tématem bylo 90 let od založení našeho Domova
důchodců Náchod. Pro klienty byl připraven bohatý program. V dopoledních hodinách si mohli
užít průvod masek, převážně laděný do 30. let. Odpoledne proběhla oslava ve společenském sále.
Bylo připraveno slavnostní občerstvení. K poslechu i tanci hrála hudební skupina Klapeto.
Prosinec se v našem domově nesl ve vánočním duchu. Na začátku proběhla návštěva Mikuláše
s čertem a andělem, kteří našim klientům přinesli sladkou nadílku. Všechna oddělení se zapojila
do pečení cukroví, na kterém si pochutnali při vánoční besídce či sledování pohádky.
Zastupitelstvo města Náchoda poslalo všem klientům vánoční balíček, náchodští skauti a děti ze
ZŠ Plhov a Komenského vyrobili pro naše klienty vánoční přáníčka, drobné dárečky a napekli
perníčky.
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Na konci prosince slavila paní Pokorná významné životní výročí. Společně s přáteli oslavila 100.
narozeniny. Popřát jí přišli jak přátelé, tak zaměstnanci domova. V kuchyni pro oslavenkyni upekli
narozeninový dort. Paní Pokorná byla z oslavy nadšená a moc si jí užila.

II.

Plnění úkolů v personální oblasti

Specifický ukazatel přepočteného stavu pracovníků byl Královéhradeckým krajem stanoven na
94 zaměstnanců.
Skutečný přepočtený stav pracovníků v r. 2021

91,22

Fyzický stav zaměstnanců k 31.12.2021
z toho:
- pracovník v sociálních službách
- sociální pracovník
- všeobecná sestra
- hospodářsko-správní a provozně technický pracovník
- manuálně pracující zaměstnanec

94
41
4
20
6
23

V roce 2021 ukončilo pracovní poměr 19 pracovníků (8 dohodou, 4 ukončení pracovního poměru
na dobu určitou, 4 ve zkušební době a 3 výpovědí). Bylo přijato 16 zaměstnanců. Nemocnost
zaměstnanců byla v roce 2021 podobná jako v minulém roce - činila 8,6 % což bylo způsobeno
vlivem vyššího počtu pracovních neschopností z důvodu karantény nebo onemocnění COVID_19.
Z důvodu zabezpečení plynulého chodu domova jsme přijali za dlouhodobé nemoci zaměstnance
a brigádníky na dohody o provedení práce či pracovní činnosti.

PAM 2021 - za organizaci jako celek (hlavní i doplňková činnost)
Sledované
období

Skutečnost
Fyzický stav zaměstnanců
k 31.12.2021
∅ Přepočtený stav zaměstnanců
∅ Platová třída
∅ Platový stupeň

Minulé
období

Rozdíl

94

94

0

91,2

91,8

-0,6

6,3

6,3

0

11,08

11,08

0

∅ Základní plat

Kč

22 570

21 572

1 002

∅ Příplatky ostatní

Kč

4 920

3 166

1 754

∅ Odměny

Kč

5 179

2 973

2 206

∅ Osobní příplatek

Kč

2 252

2 333

-81

∅ plat v organizaci

Kč

39 475

34 863

4 612

% nemocnosti

%

8,6

9,3

-1,3

hod.

986,25

692,25

294

Mzdy bez dohod celkem

tis. Kč

43 812

38 788

5 024

Dohody/odstupné

tis. Kč

1 029

938/0

91

Mzdové náklady celkem

tis. Kč

44 841

39 726

5 115

Přesčasové práce
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Mzdové prostředky
Stanovený specifický ukazatel limitu mzdových prostředků pro rok 2021 Kč činil původně 39 768
tis. Kč, s dotací MPSV z programu C byl navýšen na 44 880 tis. Kč. Stanovenou výši limitu
jsme dodrželi, nebyl dočerpán v plné výši.
Vzhledem k nemocnosti ve výši 8,6 % a zákonné povinnosti nepřevádět přesčasové hodiny bylo
v roce 2021 proplaceno zdravotnickým pracovníkům 360,5 hodin, pracovníkům v sociálních
službách 456,5 hodin, pracovníkům kuchyně 149,25 hodin a pracovníkům úklidu 20 hodin.
Celkem bylo proplaceno 986,25 hodin.

III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření
Hospodaření v roce 2021 bylo obdobně jako v roce 2020 ovlivněno epidemií COVID_19 a s tím
spojenými opatřeními. Některé plánované akce se odložily, nadále bylo třeba zajišťovat ochranné
pracovní pomůcky, dezinfekční prostředky a testy na Coronavir 19.
K pokrytí zvýšených nákladů v souvislosti s epidemií Covid 19 a tím k celkovému výsledku
hospodaření významně pomohlo získání tří mimořádných dotací z Ministerstva práce a sociálních
věcí ČR - viz. samostatná kapitola III. bod 1 a 4.
Domov důchodců Náchod dosáhl v roce 2021 kladného výsledku hospodaření ve výši 131 965,73
Kč, z toho v hlavní činnosti 100 989,10 Kč a v doplňkové činnosti 30 976,63 Kč. Výsledek
hospodaření v oblasti doplňkové činnosti byl vytvořen díky hostinské činnosti – stravování pro
cizí strávníky, která byla do konce roku 2021 společně s pronájmem nebytových prostor součástí
vedlejší činnosti organizace.
Svého zřizovatele Královéhradecký kraj jsme požádali o odsouhlasení návrhu rozdělení kladného
výsledku hospodaření za rok 2021 ve výši 101 965,73 Kč do rezervního fondu organizace a 30 000
Kč do fondu odměn.
1. Oblast výnosů
Celkové výnosy v roce 2021 činily 76 678 820,29 Kč, z toho z hlavní činnosti 76 569 395,29 Kč
a 109 425 Kč z hospodářské činnosti.
V roce 2021 stejně jako v roce 2020 poklesly příjmy od klientů za pobyt a stravu vzhledem k nižší
naplněnosti zařízení, a to zejména v prvním pololetí roku 2021 (průměrný stav cca 124). Snížený
počet klientů z roku 2020 způsobený omezenými nástupy klientů vzhledem ke karanténním
opatřením v „době Covidové“ jsme se postupně snažili navýšit a od září již byl stav klientů
stabilizován na počtu 132 i více. Propad očekávaných příjmů jsme částečně pokryli mimořádnou
dotací MPSV z programu E na vícenáklady a sanaci výpadku příjmů v souvislosti s epidemií
Covid 19 – celková dotace ve výši 3 149 989 Kč, z toho na výpadek příjmů ve výši 2 476 049 Kč,
o které jsme snížili původně rozpočtované očekávané příjmy od klientů, což snížilo očekávanou
ztrátu za rok 2021. Na konci roku jsme na základě opakovaných požadavků na navýšení
provozního příspěvku z důvodu očekávané ztráty cca 3 500 000 Kč nakonec obdrželi dodatečné
navýšení hlavní dotace MPSV – program A, a to ve výši 3 400 000 Kč. To přispělo spolu
s úspornými opatřeními ve výdajích k tomu, že organizace neskončila ve ztrátě, ale v menším
kladném výsledku.
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Výnosy ze zdravotních pojišťoven se dařilo získat v celkem ve větší výši, než v minulých letech –
celkem přijato 9 041 708 Kč, což je proti roku 2020 více o 391 000 Kč.
Bližším srovnáním výnosů roku 2021 s předchozím rokem 2020 se zabývá následující tabulka.

VÝNOSY 2021 (vybrané položky)
% plnění
plánu
2021

skutečnos
t 2020

602 0313 Obědy zam. vč. FKSP

470

461

-9

98,01

497

-36

602 0311 Stravné klientů

7 500

7 436

-64

99,15

7 596

-160

602 0320 Pobyt klientů

9 297

9 083

-214

97,70

9 353

-270

15 200

15 091

-109

99,28

15 914

-823

8 928

9 042

114

101,27

8 651

391

41 500

41 199

-301

42 130

-931

7 966

7 966

0

100

8 910

-944

18 598

18 598

0

100

14 104

4 494

53

53

0

100

308

-255

672 0500 Dotace MPSV-vícenáklady,
program E

3 150

3 150

0

100

1 021

2 129

672 0500 Dotace MPSV-ohodnocení
pracovníků v sociálních službách

5 051

5 051

0

100

2 207

2 844

34 821

34 856

0

100,1

27 188

602 0435 Příspěvek na péči
602 0400 Výkony ZP
602 CELKEM
(včetně vedlejší činnosti)
672 0501 Příspěvek na provoz
672 0500 Příspěvek KHK(MPSV)
672 0500 Dotace MPSV - testování
návštěv 2020 - program T

67X CELKEM

Pozn. *

rozdíl
skutečnos
t – plán

Účet

skutečnos
t 2021

rozdíl
skut.
2021skut. 2020

Minulé období 2020

plán 2021

Sledované období 2021

99,27

nesrovnatelný údaj – data ovlivněna dotacemi COVID

*7668

Vyplněno v tis. Kč

2. Oblast nákladů
Celkové náklady v roce 2021 činily 76 546 854,56 Kč, z toho z hlavní činnosti 76 468 406,19 Kč
a 78 448,37 z hospodářské činnosti. Rozpočet roku 2021 byl v průběhu roku upraven mezi
jednotlivými účty tak, aby odpovídal skutečným potřebám a výsledně byl čerpán na 99,34 %.
Ve srovnání celkových nákladů s rokem 2020, kdy bylo celkem 70 248 238,06 Kč, vychází
celkové náklady v roce 2021 vyšší o 6 298 616,50 Kč. Podrobně je popsáno v následujících
tabulkách.

VSTUPY ENERGIÍ – r. 2021 (v porovnání s rokem 2020)
2021

2020
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% porovnání
spotřeby v jedn.

Druh energie
Pára – teplo a
ohřev TUV
Elektrická energie

jednotky
3 366 GJ

vodné, stočné
(včetně TUV)

6 657 m3

284 MWh

Kč
2 152 000

jednotky
2 961 GJ

1 147 244

299 MWh
6 899 m3

654 653

NÁKLADY 2021

100,44
113,68

1 201 580

94,99

563 835

96,50

v tis.Kč
Sledované období

Účet
CELKEM
a vybrané položky:

Kč
1 839 618

Skutečnost
2021

Plán

Minulé období
Plnění Skutečnost
plánu % 2020

Rozdíl

2021
501 SPOTŘEBA MATERIÁLU
celkem
z toho

7 277

7 258

4 935

4 931

501 prádlo

77

501 pohonné hmoty

Rozdíl
skutečnost
2021-2020

99,75

7 924

-666

-4

99,92

5 062

-131

76

-1

99,17

90

-14

14

11

-3

78,99

8

3

501 čistící prostředky

666

666

0

100

789

-123

501 zdravotní materiál

193

193

0

100

427

-234

501 kancelářský materiál

100

95

-5

95,34

34

61

1 039

1 039

0

100

1 253

-214

183

180

-3

98,46

217

72

3 866

3 954

88

102,27

3 606

348

502 – pára – teplo s TUV

2 075

2 152

77

103,71

1 840

312

502 - elektrická energie

1 173

1 147

-26

97,79

1 201

-54

618

655

37

105,99

563

92

728

746

18

102,54

815

-69

511 opravy-movitý majetek

158

169

11

106,74

263

-94

511 opravy-nemovitosti

239

247

8

103,54

552

-305

512 CESTOVNÉ

6

5

-1

81,27

3

2

513 NÁKLADY NA REPREZENTACI

7

7

0

100

7

0

1 360

1 216

-144

89,39

1 056

160

518 revize, odborné prohlídky

154

128

-26

82,88

102

26

518 údržba SW, podpora

330

285

-45

86,45

218

67

518 likvidace odpad

515

502

-13

97,49

455

47

521 MZDOVÉ NÁKLADY celkem

44 870

44 841

-29

99,94

39 727

5 114

524 ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ
POJIŠTĚNÍ

15 233

14 852

-381

97,50

13 193

1 659

230

227

-3

98,91

160

67

1 749

1 743

-6

99,67

2 579

-836

501 potraviny

501 všeobecný materiál
501 materiál na opravy
502 ENERGIE celkem
z toho

502 - vodné
511 OPRAVY CELKEM
z toho

518 OSTATNÍ SLUŽBY celkem
z toho

525 JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ
527 ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY
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z toho 527 ochranné pomůcky

745

744

-1

99,89

1 686

-942

6

6

0

100

6

0

20

11

-9

56,8

38

-27

584

557

-27

95,37

85

472

1 122

1 120

-2

99,90

1 048

72

531 DAŇ SILNIČNÍ
549 OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI

558 Náklady z drobného dl. majetku
551 ODPISY DLOUHODOBÉHO
MAJETKU

Opravy a údržba budov provedená v roce 2021
Technický stav obou budov Domova důchodců Náchod odpovídá jejich stáří – stará budova A
postavena v roce 1931-90 let a nová budova B přistavena v roce 1998-23 let. V rámci pravidelné
údržby a průběžných nezbytných oprav se jejich stav jeví jako poměrně, celkem uspokojivý i přes
jejich stáří a stavební technologii, kterou byly v minulosti zbudovány. V poslední době se ukazuje,
že technologie a materiály použité v roce 1998 při celkové rekonstrukci a přístavbě budovy B
(plastová okna a rozvody vody z PVC potrubí) vykazují po 23 letech již poměrně značné
nedostatky a ztráty své funkčnosti, obzvláště rozvody vody a nekvalitně provedené vnitřní omítky
na stropech v pokojích a jídelnách v nové budově B.
V roce 2021 kromě běžné údržby, průběžných oprav a obměny nefunkčního zařízení a vybavení
byla v srpnu a říjnu 2021 na základě havarijního stavu ohrožení zdraví a bezpečí ubytovaných
klientů provedena rozsáhlá oprava, výměna odpadávajících omítek na stropech pokojů a
společných jídelen v nové budově B v hodnotě 304 527,- Kč v rozsahu cca 270 metrů čtverečných
–kterou provedla firma Viktor Moldavchuk Náchod. Mimo běžnou údržbu a průběžné opravy
budovy byly v září 2021 provedeny ochranné nátěry střechy a střešních konstrukcí na staré budově
A v hodnotě 89 770,- Kč v rozsahu 360 metrů čtverečných – provedla firma Šorf Zdeněk-MALBY
A NÁTĚRY, Náchod. V rámci špatného technického stavu a mechanického opotřebení kování
oken a rámů dveří byla v dubnu 2021 provedena v nové budově B částečná výměna a oprava
plastových oken, kterou provedla firma Petr Bílek Červený Kostelec v hodnotě cca 48 000,- Kč.
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 v registru smluv.
Vzhledem k nejisté rozpočtové situaci na konci roku byly na začátek roku 2022 přesunuty další
opravy plastových oken a dveří. Dále bude začátkem roku 2022 provedena komplexní oprava
plastových rozvodů teplé a studené vody v budově A. Do konce roku 2022 by měla být provedena
výmalba pokojů a chodeb v budově A oddělení DZR 1.
Přehled oprav je v následující tabulce.
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Orientační finanční přehled rozsahu oprav za rok 2021
Oprava,výměna,údržba

Finanční
částka
(v tis. Kč)
305
90
48
40
18
18

Poznámka

Výtahy
Kuchyně
Myčky

Oprava, výměna stropů budova B
Ochranné nátěry střechy na budově A
Oprava výměna oken a kování – budova B
Sanitární výmalba kuchyně a přilehlých prostor
Oprava systému samootvíracích vstupních dveří
Oprava plechové kolny po zásahu blesku
Ostatní drobné opravy zvedáky, plošiny,
77
elektrická lůžka, zámky, stolky atd.
24
62
4

Pračky

22

PC, počítačová síť

31

Budova DD

Stroje, přístroje, zařízení

2

Služební automobily
CELKEM

5

3.

746

Oblast finančního majetku

Stav k 31. 12. 2021
- stav na běžném účtu
- stav na účtu depozitním
- stav účtu FKSP
- provozní pokladny

7 445 886,85 Kč
2 289 937,00 Kč
128 463,39 Kč
134 124,00 Kč

Rozdíl stavu FKSP a jeho bankovního účtu byl kontrolován v rámci roční inventarizace a odpovídá
rozdílu za převody z mezd 12/2021 uskutečněné počátkem roku 2022, tj. souhlasí.
V podrozvahové evidenci evidujeme k 31.12.2021 cizí majetek na těchto účtech:
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- účet 994 0300 vkladní knížky klientů
- účet 994 0400 majetek klientů převzatý do úschovy

942 989,79 Kč
505 000 Kč

4. Dotace ze státního rozpočtu + závazné a specifické ukazatele Královéhradeckého
kraje
V roce 2021 jsme obdrželi na základě žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu
Královéhradeckého kraje (dotace MPSV) částku ve výši 18 597 570 Kč pro obě provozované
služby. Tento příspěvek z rozpočtu Královéhradeckého kraje č.SR_21_1991772 a
č.SR_21_8508078 byl čerpán na mzdové náklady s výjimkou platů zdravotních sester. Obdržené
finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši. Vyúčtování dotace bylo zadáno a podepsáno
v aplikaci KISSOS dne 2.2.2021.
Příspěvek na provoz od zřizovatele činil v roce 2021 7 966 000 Kč. V tomto dalším roce
ovlivněném covidem jsme obdrželi tři mimořádné dotace z MPSV, a to mimořádnou dotaci na
ohodnocení pracovníků v sociálních službách ve výši 5 050 725 Kč (program C), dále dotaci z
programu E na vícenáklady a výpadek příjmů spojených s covidem 19 ve výši Kč 3 149 989 Kč
a dotaci z programu T na antigenní testování návštěv v r. 2020 ve výši 52 768 Kč. Všechny dotace
byly plně vyčerpány.
Pro rok 2021 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 2021.

Přehled rozepsaných závazných a specifických ukazatelů pro rok 2021

Ukazatel
- příspěvek na provoz od
zřizovatele

Rozpočet
schválený
7 996

- odvod z investičního fondu

813

- limit mzdových prostředků

35 635

- limit výdajů na pohoštění

7

Po
změnách
7 996

Skutečnost
7 996

813
44 880

44 841

7

7

v tisících Kč
Schváleno usnesením
Změna schválena
usn.Zastupitelstva KHK
z 14.12.2020
ZK/2/19/2020
-//usn. RK/8/392/2021
usn. RK/20/1145/2021
usn.Zast. KHK
ZK/2/19/2020

5. Investiční výdaje
V roce 2021 jsme realizovali v rámci přidělené investiční dotace 740 200,- Kč z FRR zřizovatele 1 větší
investiční akci a jednu menší investiční akci v hodnotě 40 200,- Kč z úspory nevyčerpané dotace FRR
z roku 2020. Z vlastního IF byla v roce 2021 dofinancována částkou 16 132,- akce Nový signalizační
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systém na 3DPS (navýšení cen materiálů), dále byl z vlastního IF zakoupen EKO FINISHER ( rtič
jednorázových vložek do kálících křesel) v hodnotě 130 000,- Kč.

INVESTICE 2021
NÁZEV INVESTIČNÍ
AKCE
TERMÍN REALIZACE
Nový signalizační,
dorozumívací systém
(sestra-pacient) na 3
oddělení Domova pro
seniory (DPS) nová
budova B.
Investiční akce
č.SV/21/617
Říjen 2021

PŘEDMĚT REALIZACE

KONEČNÁ CENA
REALIZACE s DPH

VYBRANNÝ
DODAVATEL

Dokončení přeinstalace
stávajícího zastaralého
dorozumívacího systému v
rámci dispozičních změn na
lůžkové části –služby DPS.
Dokončení instalace
nového dorozumívacího
systému odpovídajícímu
objemu zvýšené péče o
imobilní klienty na všechny
oddělení služby.

716 132,-Kč all in.
700 000,profinancováno z FRR
16 132
profinancováno z IF
organizace

Aremic s.r.o.
Chodská 1032
120 00 Praha 2
Jednatel společnosti
Pavel Plašil

Nákup 1ks EKO-finisheru
Listopad 2021

Náhrada nefunkčního
zařízení na drcení
jednorázových nádob do
kálících křesel.

120 027,- Kč
profinancováno z IF
organizace

R-Fin s.r.o.
Nádražní 335
Fulnek
IČO 25851233

Nákup 1 ks sprchovací a
koupací lůžko investiční
akce č.SV/20/616
Květen 2021

Poskytnutí komfortní a
bezpečné péče pro osobní
hygienu klientů se sníženou
pohyblivostí a vyššího
standardu poskytovaných
služeb hygienické péče u
imobilních klientů.

40 200,- Kč
profinancováno z FRR
využití úspory 51
620,- Kč (Frr 2020)
použito pouze 40 200,Kč nákup zboží v akci.

PROMAREHA
s.r.o.
Riegrova 342,
552 03 Česká
Skalice
IČO: 63219107

876 359,- Kč

Celkem

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 v registru smluv. Do
budoucna tak bude nutno nezbytně nutné plánovat další obdobné investiční akce na obměnu
technického vybavení a zařízení pořízeného před 20 lety a zajištění podmínek pro bezpečný pobyt
našich klientů. Na rok 2022 je tak naplánována realizace investiční akce na obnovení a nákup nového
zařízení na kuchyni a zpracování projektové dokumentace na celkovou renovaci a opravu obvodového
pláště nové budovy B včetně výměny balkónů a střešních prvků a detailů svodu dešťové vody.
Vzhledem k platné legislativě požární ochrany budov sociálního bydlení bude také nezbytně nutné do
roku 2023 naplánovat realizaci investiční akce na instalaci elektronického požárního systému (EPS)
napojeného na centrální pult požární ochrany HZS.
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IV . Autoprovoz
K 31. 12. 2021 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 107,87 litrů nafty;
- bylo najeto 835 km, z toho 465 po městě a 375 mimo město
- průměrná spotřeba na 100 km byla 12,92 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 139,08 litrů;
- bylo najeto 1292 km, z toho 554 po městě a 738 mimo město;
- průměrná spotřeba na 100 km byla 10,15 litrů.
Služební automobil
VW 3H69384
KIA CEED 4H1-6046

Počet ujetých km

Celková spotřeba v l

835

107,87

Průměrná spotřeba l/100
km
12,92

1292

139,08

10,15

V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem
Domov důchodců Náchod odepisuje dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek
v souladu s ČÚS č. 708 pro vybrané účetní jednotky, a to metodou rovnoměrného měsíčního odpisu.
Od 1. ledna 2015 se majetek odepisuje do výše zbytkové hodnoty 1 Kč.
Přehled složení majetku k počátku a konci účetního období 2021

účet

k 1.1.2021

k 31.12.2021

018

42 382,60 Kč

50 342,46 Kč

021

86 671 799,43 Kč

87 387931,16 Kč

022

7 871 149,28 Kč

7 824 657,28 Kč

19

028

20 607 560,71 Kč

20 590 363,66 Kč

031

868 919,00 Kč

868 919,00 Kč

902

2 659 478,10 Kč

2 614 192,57 Kč

Rozbor pohledávek po splatnosti
Pohledávky za odběrateli k 31.12.2021 po lhůtě splatnosti neevidujeme.
Závazky po lhůtě splatnosti k 31.12.2021 žádné nevznikly.

VI. Fondy příspěvkové organizace zřízené dle zákona č. 250/2000 Sb.
Pro přehlednost počátečních stavů, tvorby, čerpání a konečných zůstatků fondů uvádíme následující
tabulku:

Pohyby na fondech v roce 2021
v Kč
FO

FKSP

IF

550 000

201 482,77

591 307,81

Příděl po HV 2020

0

X

X

Tvorba celkem

0

876 126

1 857 517

154 199,10

0

X
X
X
X

876 126

X
740 200
1 117 317
x

X
X
X
0

X
X
X
X

FOND:
Stav k 1.1.2021

- povinná
- dotace
- z odpisů
- ostatní
Čerpání celkem

250 000

Stav k 31.12.2021
Návrh na rozdělení
VH r. 2021
Stav po FV
(v roce 2022)

300 000

X
X
X

RF - 413
613 823,77
154 199,10

RF - 414
86 162,96
X

934 538
1 689 358,73
0
143 070,77
759 466,08 768 022,87

19 893
66 269,96

30 000

x

x

101 965,73

X

330 000

x

x

870 988,60

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
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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 2021 zjištěny žádné závažné
nedostatky nebo hrubá 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
v registru smluv.
V únoru 2021 byl v naší organizaci proveden pravidelný nezávislý externí účetní audit ke kontrole a ověření
účetní závěrky za rok 2020, 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 2022 za účetní období roku
2021.
Vzhledem k specifickému průběhu roku 2021 ovlivněného plošným výskytem pandemie viru COVID19
na území České republiky nebyly u naší organizace ze strany státních orgánů žádné, běžné roční kontroly
jako v předchozích obdobích. V organizaci v roce 2021 tak proběhly pouze další běžné každoroční,
pravidelné kontroly, revize elektro zařízení, kontrola požární ochrany objektu a interní kontrola BOZP bez
závažných závad nebo nedostatků.

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. – 1.
Dne 8.11. 2021 byla u Domova důchodců Náchod podána žádost o poskytnutí informace dle
zákona č. 106/1999 Sb. žadatelem Institut práva a občanských svobod z.s.IČO: 10986511, sídlo:
Kozí 5. 110 00 Praha1, zástupce: Tomáš Nielsen předseda spolku. Informace byly požádány
v tomto rozsahu:
1) Kolik klientů měl Váš ústav v péči v jednotlivých měsících roku 2019, 2020 a 2021?
2) Kolik Vašich klientů v jednotlivých měsících let 2019, 2020 a 2021 zemřelo?
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3) Kolik Vašich klientů bylo v jednotlivých měsících let 2019, 2020 a 2021 očkováno první
dávkou vakcíny proti koronaviru?
4) Kolik Vašich klientů bylo v jednotlivých měsících let 2019, 2020 a 2021 očkováno druhou
dávkou vakcíny proti koronaviru?
Odpověď žadateli organizací odeslána datovou schránkou dne 15.11.2021 pod číslem jednacím
565/1/1 včetně tabulky s požadovanými daty.
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části - § 18 odst. 1 písm.
b) zákona č. 106/1999 Sb. – 0.
V roce 2021 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 2021 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 2021 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
5. Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný
popis způsobu jejich vyřízení - § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb.:
V roce 2021 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 k 31.12.2021 proběhla dle Směrnice č. 14 pro inventarizaci
majetku a závazků, dle plánu inventarizace pro rok 2021 a dle příkazu ředitele k provedení
inventarizace majetku a závazků ze dne 29.10.2021. Byla zahájena dne 1.11.2021 a ukončena dne
24.1.2022 vydáním Závěrečné inventarizační zprávy. 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 31.12.2021 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.
V roce 2021 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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