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Po předchozích provozně náročných letech spojených s organizací a 

zabezpečením klientů proti šíření pandemické nákazy virem COVID19 po 

našem území, přišla další neočekáváná situace spojená s válečnými 

událostmi na území Ukrajiny, která byla v únoru 2022 agresivně 

napadena vojáky Ruské federace. Tato napjatá mezinárodní situace také 

mimo jiné zásadně v roce 2022 ovlivnila navýšení provozních nákladů 

spojených s navýšením cen elektrické energie a navýšením nákladů na 

vytápění z náchodské teplárny.   

Rok 2022 byl zpočátku velmi rozpočtově nejistý, vzhledem k předchozímu 

období, kdy došlo k výraznému poklesu vlastních příjmů v důsledku Covidové situace-nízké 

obsazenosti lůžkové kapacity, existovalo reálné riziko, že bez výrazného navýšení vyrovnávací 

platby nebudeme schopni celoročně pokrýt naše provozní výdaje. V rámci hygienických nařízení 

ministerstev ubylo omezujících opatření a Covid režim v provozu se stabilizoval na základních 

opatřeních (evidence návštěv, ochrana dýchacích cest atd.) Personál zařízení, ubytovaní klienti a 

jejich rodinní příslušníci se tak postupně na danou situaci adaptovali a dokázali ji přijmout jako 

„nezbytně nutné zlo“ k ochraně zdraví a bezpečí v našem pobytovém zařízení pro seniory. 

Ve druhé polovině roku 2022 se naší společnou, usilovnou prací podařilo výrazně navýšit vlastní 

příjmy z úhrad příspěvku na péči a plateb za ubytování a stravu. Zároveň se nám podařilo vyjednat 

navýšení vyrovnávací platby u zřizovatele, takže jsme již byli schopni bez problému pokrýt běžné, 

nezbytně nutné provozní výdaje a mohli jsme si dovolit čerpat provozní rozpočet na nové vybavení, 

nákup zařízení pro aktivizaci klientů a další výdaje ke zkvalitnění poskytovaných služeb, 

pracovních podmínek personálu a kvalitních pomůcek pro práci s klienty v těžké a úplné závislosti 

na péči.  

Většina úkolů a cílů, které jsme si na rok 2022 naplánovali, se nám podařila úspěšně naplnit 

včetně realizace investic, snížení kapacity služby DZR a vybudování nových prostor pro izolaci a 

paliativní péči. Místo tradiční akce PLESU PRO KLIENTY, jsme koncem roku uspořádali 

VEPŘOVÉ HODY, které se mimořádně vydařily a měly klientů vysoké pozitivní ohlasy.  

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 sociální úsek, kterému se postupně podařilo více jak z 90% obsadit 

veškerá lůžka klienty v těžké a úplné závislosti na péči, což mělo výrazný ekonomický přínos do 

provozního rozpočtu.  

V rámci dosažených výsledků v navýšení vlastních příjmů nelze opomenout podporu a pomoc 

zřizovatele, bez jehož pomoci a finanční intervence ze strany  Královéhradeckého kraje bychom 

nebyli plně schopni profinancovat veškeré provozní náklady včetně provedení nezbytně nutné 

údržby, oprav budovy, nákupu  zařízení a vybavení pro naše klienty. 

 

Přeji Vám všem jen to dobré, a to vše ostatní ať se naučíte v klidu snášet a s pokorou přijímat 

současnou realitu takovou jaká je...   

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 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 a Domov se zvláštním režimem dle § 50 
zákona č.108/2006 v platném znění (dále jen DZR) s kapacitou 55 lůžek.  Naše pobytové sociální služby 

jsou poskytovány v souladu s níže 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 (2025-2027): 

- renovace mezipatra muži budova A do konce roku 2026-2027 

- rozvolnění kapacity, snížení počtu lůžek na pokojích staré a nové budovy. 22 třílůžkových pokojů 

rozvolnit na dvoulůžkové, snížení celkové kapacity ze 141 lůžek na 117 v rozmezí let 2024-2027. 

- 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 2025-2026. 
 

 

 
PLNĚNÍ ÚKOLŮ A CÍLŮ ROKU 2022 

 

KRÁTKODOBÉ CÍLE 2022 SPECIFICKÁ OBLAST  ZODPOVÍDÁ 

TERMÍN   

POZNÁMKA  

Revize, sanace a opravy 

vnitřních omítek v budově A 

Prevence havarijního stavu 

a možného ohrožení zdraví 

a bezpečí   

Ředitel,  

Správce budovy 

Průběžně do 
12/2022 

SPLNĚNO 

ČÁSTEČNĚ 

PŘELOŽENO NA  
1-3/2023    

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 

Ředitel, 

Správce budovy  

Průběžně do 
12/2022  

SPLNĚNO V PLNÉM 

ROZSAHU U VŠECH 

SPOLEČNÝCH 

KOUPELEN 

BUDOVY A 

Oprava výměna rozvodů 

vodovodního potrubí v budově 
A.  

Nezbytná obměna 

poruchového vedení z roku 
1998.  

Ředitel  

Správce budovy  
6/2022 

SPLNĚNO 

Nákup mobilního sprchovacího 

boxu.  
 

Možnost provádění osobní 

hygieny na lůžku klienta.  

Ředitel, 

Manažerka POP 
do 5/2022 

 

 

 
 

 

   

SPLNĚNO 
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KRÁTKODOBÉ CÍLE 2022 SPECIFICKÁ OBLAST  ZODPOVÍDÁ 

TERMÍN   

POZNÁMKA  

Zpracování projektové 
dokumentace k opravě, renovaci 

(zateplení) obvodního pláště 

nové budovy B včetně oprav, 
renovace balkónů, střešních 

detailů a zastřešení vchodů na 

předzahrádky 

Opakovaně odložená 
investice do projektové 

dokumentace k zadání 

veřejné zakázky  

Ředitel  
Do 6/2022 

 

SPLNĚNO  

ZADÁNO k 

zpracování  

PŘEDÁNÍ DÍLA 
1/2023 

Zbudování stacionárního pultu 
recepce pro návštěvníky DD 

v přízemí budovy A  

Materiálně technické 
vybavení obsluhy recepce 

včetně napojení na thermo 

kameru a PC síť   

Ředitel,  
správce budov  

do 10/2022 

NESPLNĚNO  

PŘÍPRAVA  

NÁVRH  

Realizace 2023 jako 

investiční akce 

  
Žádost o snížení lůžkové 

kapacity DZR o 9 lůžek 
z původní počtu 60 na 51 lůžek.  

Humanizace služby, 

rozvolnění vícelůžkových 
pokojů, vybudování 

odděleného, samostatného  

lůžkového prostoru pro 
paliativní péči a karanténu. 

ředitel , 

manažerka POP 
do 7/2022 

SPLNĚNO 

ČÁSTEČNĚ 
KAPACITA DZR 

SNÍŽENA O 5 

LŮŽEK  
OD 1.7.2023 

NA 55 LŮŽEK 

Provedení 4 tematických kontrol 

zaměřených na provoz zařízení a 
kvalitu poskytovaných služeb.  

Zjišťování spokojenosti 

uživatelů, ohlášené kontroly 
provozních úseků, kontrola 

dodržování interních 

předpisů, nařízení a 
metodik. 

Ředitel  

+vedoucí všech 
úseků a oddělení. 

Průběžně do 

12/2022 

NESPLNĚNO pro 

pracovní vytížení 

ředitele 

PŘELOŽENO NA 

DALŠÍ OBDOBÍ  

 

Nad rámec úkolů a cílů na rok 2022 bylo zakoupeno nové vybavení na pokoj pro paliativní péči s kapacitou 

2 lůžek a pokoj pro izolaci (2lůžka). Byla instalována nová moderní čtečka docházky do budovy A. Dále 
byly zakoupeny virtuální brýle a přenosné dataprojektory pro aktivizaci klientů. V rámci čerpání 

investičního fondu byl zakoupen další elektrický mobilní zvedák ROMEDIC a EKOFINISCHER (obměna 

nefunkčního poruchového zařízení). V prostorech knihovny vybudována oddělená odpočinková zóna pro 
personál DZR. Uspořádání vydařené akce „zabijačkových hodů“ pro klienty v listopadu 2022. 

 

 

STANOVENÍ ÚKOLŮ A CÍLŮ NA ROK 2023 

 

KRÁTKODOBÉ CÍLE 2022 SPECIFICKÁ OBLAST  ZODPOVÍDÁ 

TERMÍN   

POZNÁMKA  

Revize, sanace a opravy 
vnitřních omítek v budově B 

(poškozené obklady 

v koupelnách) 

Prevence havarijního stavu 
a možného ohrožení zdraví 

a bezpečí   

Ředitel,  
Správce budovy 

Průběžně do 

12/2023 

Zahájení prací leden-
únor 2023 dokončení 

dle finančních možností 

do konce roku 2023 

Oprava chodníku na přístupové 

cestě k DD. Zrušení poškozené 

zámkové dlažby, vyasfaltování 

povrchu.  

Dlouhodobě nevyhovující 

technický stav zámkové 

dlažby-preventivní opatření 

k zamezení možného úrazů 
a ohrožení zdraví a bezpečí 

procházejících osob. 

 
 

 

 
 

  

Ředitel, 

Správce budovy  

do 6/2023  

Investiční akce 

z vlastního IF 

organizace 
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KRÁTKODOBÉ CÍLE 2022 SPECIFICKÁ OBLAST  ZODPOVÍDÁ 

TERMÍN   

POZNÁMKA  

Nákup dalšího 
EKOFINISCHERU na 3 

oddělení umístěného do nových 

prostor v „tunelu“ budovy A.  

Zajištění hygienické 
likvidace jednorázových 

nádob do“kálících“ křesel 

v dalších prostorech. 

Ředitel  
do 4/2023 

Investiční akce 
z vlastního IF 

organizace 

Žádost o snížení lůžkové 

kapacity DZR o dalších 5 lůžek 

z původní počtu 55 na 50 lůžek. 

Další etapa postupného 
rozvolnění všech 3lůžkových 

pokojů.  

Humanizace služby, 

rozvolnění vícelůžkových 

pokojů v souladu s plánem-

vizí na zkvalitnění 
poskytovaných služeb. 

. 

ředitel , 

manažerka POP 

do 7/2023 

Splnění cíle plně závislé 

na schválení záměru 

správcem krajské sítě a 

ekonomické situaci 
zařízení. 

Zpracování nového 
bezpečnostně požárního řešení 

v obou budovách A+B. 

Zpracování projektové 

dokumentace k instalaci 
Elektronického požárního 

systému EPS. 

Nezbytně nutná 
dokumentační příprava 

k naplnění legislativní 

povinnosti instalovat EPS 

do konce roku 2024. 
Zpracování podkladů-

zadávací dokumentace 

k zadání veřejné zakázky. 

Ředitel  
do 3/2023 

 

Investiční akce z FRR 
kraje. 

Veřejná zakázka malého 

rozsahu  v hodnotě cca 

2 300 000,- Kč 

Zbudování stacionárního pultu 

recepce pro návštěvníky DD 

v přízemí budovy A  

Materiálně technické 

vybavení obsluhy recepce 

včetně napojení na thermo 

kameru a PC síť   

Ředitel,  

správce budov  

do 5/2023 

Investiční akce 

z vlastního IF 

organizace  

Provedení vnitřních maleb 

v nové budově B-chodby, jídelny 

atd. 

Pravidelná údržba a obnova 

v rámci hygienického řádu 

organizace  

Ředitel,  

správce budov  

do 6/2023 

 

Provedení 4 tematických kontrol 
zaměřených na provoz zařízení a 

kvalitu poskytovaných služeb.  

Zjišťování spokojenosti 
uživatelů, ohlášené kontroly 

provozních úseků, kontrola 

dodržování interních 
předpisů, nařízení a 

metodik. 

Ředitel  
+vedoucí všech 

úseků a oddělení. 

Průběžně do 
12/2023 

Náprava odloženého 
úkolu z roku 2022 

 

 

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 nebo osobami jemu 

blízkými, přizpůsobování poskytovaných služeb potřebám uživatele, začlenění do společnosti a  vzájemná 

tolerance a důvěra mezi uživateli a personálem domova. 
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Cílová skupina poskytovaných služeb DD Náchod:  

Služba DPS je určena pro seniory od 62 let věku s bydlištěm v Královéhradeckém kraji nebo s prokázanou 

vazbou na Královéhradecký kraj, kteří se ocitli v naléhavé nepříznivé sociální situaci, protože už vůbec 
nejsou schopni z důvodu věku a zdravotního stavu zvládat bezpečně úkony péče o svoji osobu ve svém 

přirozeném prostředí ani za pomoci rodiny, osob blízkých či ambulantní a terénní služby, a jejich situaci 

lze řešit vzhledem k těžké nebo úplné závislosti na péči druhé osoby pouze službou pobytovou, jinak jim 

hrozí sociální vyloučení. 
 

Služba DZR je určena seniorům zejména od 55 let věku s bydlištěm v Královéhradeckém kraji nebo s 

prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj, kteří se ocitli v naléhavé nepříznivé sociální situaci, protože 
už vůbec nejsou schopni z důvodu onemocnění stařeckou demencí a Alzheimerovou chorobou zvládat 

bezpečně úkony péče o svoji osobu ve svém přirozeném prostředí ani za pomoci rodiny, osob blízkých či 

ambulantní a terénní služby, a jejich situaci lze řešit vzhledem k těžké nebo úplné závislosti na péči druhé 
osoby pouze službou pobytovou, jinak jim hrozí sociální vyloučení. Režim v tomto zařízení je přizpůsoben 

specifickým potřebám těchto osob. 

 

Důvodem k nepřijetí do služby 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, kyslík 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. 

 

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 2022 byla kapacita zařízení stanovena na 141 

klientů (služba DZR 55 klientů + služba DPS 86 klientů). K 31. 12. 2022 bylo v domově ubytováno celkem 
136 klientů, z toho 111 žen a 25 mužů. 

 

 
POČET KLIENTŮ DLE STUPNĚ PŘÍSPĚVKU NA PÉČI K 31. 12. 2022  

Počet klientů bez přiznaného příspěvku na péči:      2 

Počet klientů s přiznaným příspěvkem na péči v 1. stupni závislosti:   3  

Počet klientů s přiznaným příspěvkem na péči v 2. stupni závislosti: 14  
Počet klientů s přiznaným příspěvkem na péči v 3. stupni závislosti: 66  

Počet klientů s přiznaným příspěvkem na péči v 4. stupni závislosti: 51  

Celkem:                  136 
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Většina klientů zařízení je v těžké nebo úplné závislosti na péči druhé osoby (viz graf), 86% klientů má 

přiznaný III. a IV. stupeň příspěvku na péči. U klientů s nižším přiznaným stupněm závislosti průběžně 
žádáme o přehodnocení výše stupně přiznaného příspěvku dle aktuálního zdravotního stavu a míry 

závislosti na péči druhé osoby. Klienti bez příspěvku na péči neměli žádnou pečující osobu před přijetím 

do domova, proto nemohli o příspěvek žádat. Po jejich přijetí bylo neprodleně zažádáno o příspěvek na 

péči. 
 

 
   

 

Průměrný věk klientů na obou službách DPS a DZR v roce 2022 byl 84,5 let. Přijato bylo 36 osob, zemřelo 

30 klientů a 2 klienti odešli do jiného zařízení (Hospic ČK, Domov sociální péče Tmavý Důl).  
K 31.12.2022 bylo v DD k dispozici 68 pokojů, z toho 16 jednolůžkových, 31 dvoulůžkových a 21 

třílůžkových. 

 
Celková kapacita lůžek byla v roce 2022 využita na 93,5 %. Což představuje cca 10% nárůst oproti 

minulému roku 2021. 

 

Akce pořádané pro klienty  

 

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.   

V pondělí pravidelně probíhaly „filmové pondělky“, kdy se odpoledne pustil klientům film nebo 

dokument ve společenské místnosti.  

Jednou týdně byla možnost zúčastnit se canisterapie, která je u našich klientů velmi oblíbená.  

V domově probíhaly jednou za měsíc bohoslužby. Klienti mohli 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.  

 

 

Dále byly zajišťovány pravidelné nákupy pro klienty ve spolupráci s prodejnou Verner Plhov a 

DM v Bělovsi. V polovině roku byla obsazena pozice nákupčí a klienti tak získali možnost 

4. stupeň 38%

3. stupeň 49%
2. stupeň 10%

1. stupeň 2%

bez příspěvku 1%

PROCENTNÍ POMĚR KLIENTŮ DLE PŘIZNANÉHO 
STUPNĚ PŘÍSPĚVKU NA PÉČI
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častějších nákupů a rozšířenějšího sortimentu. Textil a obuv si klienti mohli zakoupit u prodejce 

pana Hlávka přímo v domově. 

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.  

Na začátku léta jsme uspořádali zmrzlinovou zábavu za doprovodu živé hudby, klienti si 

odpoledne moc užili, zpívali a někteří i tancovali.  

Při pěkném počasí probíhaly výlety po okolí, které si klienti velmi užívali. Navštívili jsme Nové 

Město nad Metují, Červený Kostelec, Peklo u Nového Města nad Metují, lázně Běloves a pouť 

v Malé Čermné. Během výletu si klienti mohli dát kafíčko a něco dobrého v místních kavárnách. 

Na pouti mohli ochutnat připravené občerstvení, poslechnout živou hudbu a zkusit své štěstí 

v tombole. Klientům se líbily i procházky okolo domova, které byly často zakončené v lahůdkách 

pod Vyhlídkou.  

Domov navštívily děti ze ZŠ Krčín v Novém Městě nad Metují. Děti zahrály klientům, zazpívaly 

a dokonce přinesly i drobné dárky. Muzikál „Děti z Bullerbynu“, provázený světoznámými 

melodiemi písní skupiny ABBA, si pro naše klienty připravili žáci a paní učitelky ze ZŠ Babí. Síly 

spojil Sboreček, taneční a dramatický kroužek a společně tak vykouzlily klientům úsměv na 

tvářích. Náš domov navštívil také kouzelník Waldiny, který pro naše klienty připravil krásné 

představení. Klienti se rádi zapojili a z kouzel a triků byli nadšeni. 

Klienti si mohli vyzkoušet upéct jablečné štrůdly a vafle. K tomu si rádi dali kafíčko a poslechli 

příjemnou hudbu. 

Na podzim byly uspořádány zabijačkové hody, které měly u klientů velký úspěch. K připravenému 

pohoštění zahrála i skupina Klapeto a klienti si celé odpoledne náramně užili.  

Už na začátku adventu se klienti pustili do vyrábění tradičních i netradičních adventních dekorací. 

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. Několik zastupitelů v čele 

s panem starostou přišli klientům popřát vše nejlepší do nového roku. Vánoční balíčky dostali 

klienti i od Městského úřadu v Novém Městě nad Metují, Hronově, Jaroměři a Červeném Kostelci. 

Před svátky navštívily náš domov děti z několika škol. Klientům zazpívaly a přednesly básničky 

děti ze ZŠ na Novém Hrádku, děti ze ZŠ a MŠ Krčín v Novém Městě nad Metují a děti za ZŠ ve 

Starém Městě. Žáci a učitelé ze ZŠ Staré Město a ze ZŠ Komenského uspořádali pro naše klienty 

sbírky a nakoupili klientům nejrůznější dárečky a kreativní potřeby. Klienti byli nadšení, 

rozbalování dárků si moc užili a už se těší, až budou opět něco vyrábět.   

 

 

II.        Plnění úkolů v personální oblasti  

  

Specifický ukazatel přepočteného stavu pracovníků byl Královéhradeckým krajem stanoven na 

94 zaměstnanců.                     

                                                        

Skutečný přepočtený stav pracovníků v r. 2022                                                         92,42            

      

Fyzický stav zaměstnanců k 31.12.2022                                                             94                

z toho:                - pracovník v sociálních službách                                    41  

    - sociální pracovník                                                               4                

    - všeobecná sestra                                                               20              

    - hospodářsko-správní a provozně technický pracovník      6          

    - manuálně pracující zaměstnanec                                          23  
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V roce 2022 ukončilo pracovní poměr 20 zaměstnanců. Stejný počet zaměstnanců byl i přijat. 

zaměstnanců. Nová pracovní místa nevznikla a byla obsazena všechna pracovní místa. Nemocnost 

zaměstnanců byla v roce 2022 podobná jako v minulém roce - činila 8 %. Z důvodu zabezpečení 

plynulého chodu domova jsme přijali za dlouhodobé nemoci zaměstnance a brigádníky na dohody 

o provedení práce či pracovní činnosti.  

PAM  2022 - za organizaci jako celek (hlavní i doplňková činnost) 
 

Skutečnost  Sledované 

období 

Minulé 

období 
Rozdíl  

Fyzický stav zaměstnanců 

k 31.12.2021  

 

94 

 

94 0 

 Přepočtený stav zaměstnanců  92,42 91,2 1,22 

 Platová třída   6,2 6,3 -0,1 

 Platový stupeň   11,08 11,08 0 

 Základní plat Kč 23 112 22 570 542 

 Příplatky ostatní Kč 

 

3 788 4 920 -1 132 

 Odměny Kč 1 861  5 179  -3 318 

 Osobní příplatek Kč 2 337  2 252 85 

 plat v organizaci Kč 36 560 39 475 -2 915 

 nemocnosti % 8 8,6 -0,6 

Přesčasové práce hod. 635,00 986,25 -351,25 

Mzdy bez dohod celkem tis. Kč 41 200  43 812  2 612 

Dohody/odstupné tis. Kč 1 068 1 029 39 

Mzdové náklady celkem tis. Kč 42 268 44 841 -2 573 
 

  

 

Mzdové prostředky 

Stanovený specifický ukazatel limitu mzdových prostředků pro rok 2022 Kč činil původně  40 875 

tis. Kč, na podzim byl navýšen na 42 000 tis. Kč. Stanovenou výši limitu jsme dodrželi, byl 

dočerpán v plné výši.  Navíc bylo v prosinci použito 268 tis. Kč z fondu odměn na platy za 

prosinec, které by svou výší včetně veškerých příplatků za svátky apod. překročily celkový 

stanovený limit na platy. Použitím fondu byl limit dodržen a navýšení je kryto snížením fondu 

odměn, který je k použití zejména na překročení limitu na platy nebo na odměny zaměstnanců. 

Vzhledem k nemocnosti ve výši 8 % a zákonné povinnosti nepřevádět přesčasové hodiny bylo 

v roce 2022 proplaceno celkem 635 hodin. 

 

III.    Plnění úkolů v oblasti hospodaření 
Hospodaření v roce 2022 bylo ovlivněno provizoriem státního rozpočtu, kdy příděly financí pro 

kraje i pro oblast sociálních služeb byly z počátku poskytnuty jen minimální a následně po 

schválení státního rozpočtu v březnu byly doplněny. Tak postupně se i navyšovaly dotace pro 

jednotlivé PO KHK. Rozpočet roku 2022 byl schválen zřizovatelem KHK až v květnu, což je o 

cca 2 měsíce později, než bývá běžné. V průběhu roku byl rozpočet změněn po nárůstu výnosů 

vlastních i dodatečně zvýšených dotací a příspěvku zřizovatele, kdy i náklady mohly být zvýšeny 

a doplněno tak potřebné materiálně technické vybavení. Vyšší než předpokládané byly i příjmy od 

klientů způsobené vyšší obložnosti, zvýšením úhrad od dubna 2022 a vyšším PNP od ledna 2022. 

Podrobněji je popsáno u nákladů a výnosů. 
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Domov důchodců Náchod dosáhl v roce 2022 kladného výsledku hospodaření ve výši  297 577,69 

Kč, z toho v hlavní činnosti 284 977,69 Kč a  v doplňkové činnosti  12 600 Kč. Výsledek 

hospodaření v oblasti doplňkové činnosti byl vytvořen z pronájmů prostor pro služby kadeřnictví, 

pedikúra, lékař a výměník tepla. Svého zřizovatele Královéhradecký kraj jsme požádali o 

odsouhlasení návrhu rozdělení  kladného výsledku hospodaření za rok 2021 ve výši 97 577,69 Kč 

do rezervního fondu organizace a 200 000 Kč do fondu odměn.  

 

1. Oblast výnosů 

Celkové výnosy v roce 2022 činily 80 266 593,78 Kč, z toho z hlavní činnosti 80 242 193,78 Kč 

a  24 400 Kč z hospodářské činnosti. 

V roce 2022 se oproti letům 2020 i 2021 zvýšily výnosy od klientů za pobyt a stravu a za příspěvek 

na péči, který pro rok 2022 byl výrazně zvýšen (zrušení rozdílu za PNP při péči doma a v sociálním 

zařízení). Poplatky za pobyt a stravu se v organizaci zvýšili od 1.4.2022 v souladu se změnou 

úhradové vyhlášky. Celková naplněnosti zařízení byla celý rok dost vysoká, některé měsíce i 100 

%, proto tomu nasvědčují i vyšší příjmy od klientů. Na výši příjmů za pobyt má také vliv výše 

důchodů klientů, které v r. 2022 byly několikrát podle vysoké inflace zvýšeny a počet klientů, kteří 

by po úhradě pobytu nedosahovali minimálního zůstatku důchodu se výrazně snížil a celková 

částka za pobyt se tak vybrala vyšší.  

V průběhu roku došlo k navyšování dotace z KHK – jak z MPSV program A (podrobně popsáno 

v bodě 4. Dotace), tak i zvýšení provozního příspěvku. První změna byla v březnu ve výši 

1 296 000 Kč na nárůst cen energií, druhá změna na posílení rozpočtu a další zvýšení energií apod. 

v červnu ve výši 4 700 000 Kč. Tyto doplněné příjmy i vyšší příjmy klientů v r. 2022 přispěly 

k vyrovnání původně plánovaného ztrátového rozpočtu a dokonce celkové hospodaření skončilo i 

kladným hospodářským výsledkem ve výši 297 577,69 Kč.Výnosy ze zdravotních pojišťoven se 

dařilo získat v podobné výši jako v roce 2021.  Bližším srovnáním výnosů roku 2022 s předchozím 

rokem 2021 se zabývá následující tabulka.  

VÝNOSY 2021 (vybrané položky)                                                                                                   

 Sledované období 2022 Minulé období 2021 

Účet 

 p
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- 
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2

1
 

602 0313 Obědy zam. vč. FKSP 550 574 24 104,45 461 113  

602 0311 Stravné klientů 8 900 9009 109 101,22 7 436 1573  

602 0320 Pobyt klientů 10 600 10 707 107 101,01 9 083 1 624 

602 0435 Příspěvek na péči 23 000  22 999  1 100 ,00  15 091 7 908 

602 0400 Výkony ZP 9 000 9 099 99  101,10 9 042 57 

602 CELKEM (včetně VČ) 52 050 52 388 338 100,66 41 199 11 189 

672 0501 Příspěvek na provoz 15 822 15 822 0 100 7 966 7 856 

672 0500 Dotace MPSV – na platy) 11265 11265 0 100 18 598 -7 333 

67X CELKEM 27 087 27 087   0 100 34 856     * - 7 769  

Pozn.   *    nesrovnatelný údaj – data ovlivněna dotacemi COVID                    Vyplněno v tis. Kč 
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2.  Oblast nákladů 

Celkové náklady v roce 2022 činily 79 969 016,09 Kč, z toho z hlavní činnosti 79 957 216,09 Kč 

a 11 800 z hospodářské činnosti. Výsledně byly náklady čerpány na 100,86 %.     

Ve srovnání  celkových nákladů s  rokem 2021, kdy bylo celkem 76 546 854,56 Kč, vychází 

celkové náklady v roce 2022 vyšší  o  3 422 161,53 Kč. Podrobně je popsáno v následujících 

tabulkách. 

 VSTUPY  ENERGIÍ – r. 2022 (v porovnání s rokem 2021) 
         

                        2022                     2021 %    porovnání 
spotřeby v jedn. 

  Druh energie  jednotky          Kč  jednotky          Kč    100,96   

 Pára – teplo a 
ohřev TUV 

3 098 GJ 3 261 265 3 366 GJ 2 152 000 92,04  

 Elektrická energie     301 MWh 2 003 493      284  MWh 1 147 244    105,99     

 vodné, stočné 
(včetně TUV) 

6 979 m3         618 903     6 657 m3 564 653       104,84    

 

NÁKLADY 2022   v tis.Kč 

Účet 
 

CELKEM 
 a vybrané položky: 

Sledované období Minulé období 

Plán Skutečnost 
2022 

Rozdíl           
Plnění 

plánu % 
Skutečnost   
2021 

Rozdíl 
skutečnost 
2022-2021 

2022 

501 SPOTŘEBA MATERIÁLU 
celkem 

9 441 10 039 598 106,34 7 258 2 781 

    z toho       

501  potraviny 6 300 6 263  -37 99,41 4 931  1 332 

501  prádlo 300 524 224 174,65 76 448 

501  pohonné hmoty 30 14 -16 46,13 11 3 

501  čistící prostředky 810 907 97 112,03 666 241 

501  zdravotní materiál 250 249 -1 99,45 193 56 

501  kancelářský materiál 100 95 -5 95,34 95 61 

501  všeobecný materiál 1 156 1 402 246 121 1  039 363 

501  materiál na opravy 325 350 25 107,66 180 170 

502 ENERGIE celkem 6 250 6 004  -246 96,06 3 954  2 050 

    z toho       

502 – pára – teplo s TUV 3 200 3 419 219 106,56 2 152 1 267 

502 - elektrická energie 2 374 2 056 -318 86,56 1 147 909 

502 - vodné 670 529 141 78,96 655 -126 

511  OPRAVY CELKEM 1 490 1 804 314 121,08 746 -69 

    z toho       

511 opravy-movitý majetek  450 425 -25 94,45 169 256 

    511  opravy-nemovitosti 1 040 1 379 
 339 

132,57 247 1 132 
 

512  CESTOVNÉ 36 38 2 105,56 5 33 

513  NÁKLADY NA REPREZENTACI 7 7 0 100 7 0 

518 OSTATNÍ SLUŽBY celkem 1 475 1 288 -187 87,32 1 216 72 

   z toho       

518  revize, odborné prohlídky 275 251 -24 91,41 128 123 
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518  údržba SW, podpora 330 286 -44 86,70 285 1 

518  likvidace odpad 540 463 -77 85,78 502 -39 

521 MZDOVÉ NÁKLADY celkem 42 000 42 268 268 100,64 44 841 -2 573 

524 ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ 
POJIŠTĚNÍ  

14 196 13 978 -218 98,45 14 852 -874 

525 JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ 220 174 -46 78,95 227 -53 

527 ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY 1 788 1 440 -348 80,51 1 743 -303 

z toho  527 ochranné pomůcky 718 411 -307 57,21 744 -333 

558 Náklady z drobného dl. majetku 1 110 1 652 542 148,85 557 1 095 

551 ODPISY DLOUHODOBÉHO 
MAJETKU 

1 250 1 278 28 102,21 1 121 157 

NÁKLADY CELKEM 79 286 79 969 683 100,86 76 547 3 422 

 

Opravy a údržba budov provedená v roce 2022 

 

Technický stav obou budov Domova důchodců Náchod celkem 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 25 letech již 

poměrně značné nedostatky a ztráty své funkčnosti, obzvláště rozvody vody a nekvalitně 

provedené vnitřní omítky na stropech v pokojích, jídelnách a keramické obklady v koupelnách 

v nové budově B. Vzhledem k tomu, že nová budova B nemá zateplený obvodový plášť technický 

stav balkónů je již poměrně kritický bude nutno v horizontu 2-3 let naplánovat komplexní 

rekonstrukci, včetně výměny oken a dalších nezbytně nutných stavebních úprav. 

V roce 2022 kromě běžné údržby, průběžných oprav a obměny nefunkčního zařízení a vybavení byly 

v rámci hygienického provozního řádu během srpna a října provedeny malby vnitřních prostor 

v budově A cca 3 100 m2 v celkovém rozsahu (výmalba pokojů o celkové výměře-1260 m2,nátěr 

soklů na pokojích 709 m2, výmalba chodeb  656 m2, nátěr soklů na chodbách 384 m2, výmalba jídelen 

100 m2) Malby provedla firma Šorf Zdeněk - MALBY A NÁTĚRY, Náchod v celkové hodnotě cca 

500 000,- Kč ( cena včetně DPH).                                        

Vzhledem k dobrému vývoji ekonomické situace v druhé polovině roku se podařilo dokončit a 

profinancovat celkovou renovaci-výměnu nevyhovující podlahové krytiny (nebezpečí úrazu 

personálu) na všech společných koupelnách v budově A za novou protismykovou krytinu 

s moderní technologií instalace. Opravu provedla firma Brestav s.r.o. v celkové hodnotě 257 104,- 

Kč (cena včetně DPH). Dále se podařilo dokončit opravy rozvodů vody v budově A (výměna 

poruchového potrubí na rozvodech vody) V rámci špatného technického stavu plastových oken a 

mechanického opotřebení kování a rámů byla ještě v prosinci 2022 provedena v nové budově B 

výměna a oprava 12 ks plastových oken, kterou provedla firma Petr Bílek Červený Kostelec 

v hodnotě cca 360 000,- Kč. (cena včetně DPH).  

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 

 

Do konce roku 2023 by měla být provedena v rámci pravidelné údržby a hygienického provozního 

řádu výmalba pokojů a chodeb v budově B oddělení DPS. Dále bude výhledově nutné naplánovat 

opravy podlahových krytin na chodbách, další preventivní opravy keramických obkladů a 

pravděpodobně i postupnou výměnu rozvodového potrubí v budově B. 
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Přehled oprav je v následující tabulce. 

 

Orientační finanční přehled rozsahu oprav za rok 2022 

 

Oprava, výměna, údržba 

Finanční 

částka Poznámka 

     (v tis. Kč)  

Budova DD 

551 Sanitární výmalba a nátěry – kuchyně, oddělení 

410 Výměna oken + seřízení, oprava žaluzií 

257 Výměna podlahových krytin - DZR 

85 Oprava vodovodního potrubí 

65 Výměna matrací na postele 

60 Oprava lůžka a ovladače 

37 Oprava podlahy v kuchyni 

35 Oprava systému samootvíracích vstupních dveří  

58 
Ostatní drobné opravy, výměna desky v kuchyňce 

na odd., sanitace strojů na vodu 

Výtahy  22   

Kuchyně  40   

Myčky 20   

Pračky 67   

PC, počítačová síť 78   

Stroje, přístroje, zařízení 12   

Služební automobily 7   

CELKEM 1 804   

 

 

 

3.  Oblast finančního majetku 

 

Stav k 31. 12. 2022 

            -  stav  na běžném účtu                                        7 095 766,06 Kč 

            -  stav na účtu depozitním                                    2 851 607,00 Kč 

            -  stav účtu  FKSP                                                     24 547,65 Kč 

            -  provozní pokladny                                                 83 678,00 Kč 

 

Rozdíl stavu FKSP a jeho bankovního účtu byl kontrolován v rámci roční inventarizace a odpovídá 

rozdílu za převody z mezd 12/2022 uskutečněné počátkem roku 2022, tj. souhlasí.   

 

V podrozvahové evidenci evidujeme k 31.12.2022 cizí majetek na těchto účtech: 

- účet 994 0300  vkladní knížky klientů                                       1 183 926,58 Kč 

- účet 994 0400  majetek klientů převzatý do úschovy                    521 000  Kč   
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4. Dotace ze státního rozpočtu + závazné a specifické ukazatele Královéhradeckého kraje 

 

V roce 2022 jsme obdrželi na základě žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje (dotace MPSV – program A) celkovou částku  11 265 540 Kč pro obě 

provozované služby DPS a DZR.  Pro počáteční nedostatek financí KHK na sociální služby 

způsobený státním rozpočtovým provizoriem, byla dotace přidělována postupně v několika 

etapách – v dubnu 2 308 928 Kč pro DPS, v květnu 3 357 418 Kč pro DPS a 2 267 144  pro DZR, 

v říjnu 1 720 851 Kč pro DPS a 1 309 265 Kč pro DZR a dodatečně ještě v listopadu 172 799 Kč 

pro DPS a 129 135 Kč pro DZR. 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.   

Pro rok 2022 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 2022. 

 

Přehled rozepsaných závazných a specifických ukazatelů pro rok 2022 
v tisících Kč 

     
 

Ukazatel Rozpočet schválený Po změnách Skutečnost % 

 - příspěvek na provoz od    

    zřizovatele 

9 826 15 822 15 822   100 

 - odvod z investičního fondu 785  785 785 100 

 - limit mzdových prostředků 40 875 42000 42 000 100 

- limit výdajů na pohoštění                             7 

 

 7 7 100 

 

5. Investiční výdaje 

 

V roce 2022 jsme realizovali poměrně dost velké množství investičních akcí v celkové hodnotě cca 

1 597 000,- Kč. Z toho za 1 193 000,- Kč z FRR zřizovatele KHK a za 397 000,- Kč z vlastního 
investičního fondu.Podrobněji je v následující tabulce. 

 

STRUČNÝ PŘEHLED INVESTIC 2022 

 

NÁZEV INVESTIČNÍ 

AKCE 

TERMÍN REALIZACE   

PŘEDMĚT REALIZACE  KONEČNÁ 

CENA 

REALIZACE s 

DPH  

VYBRANNÝ 

DODAVATEL  

*Stavební úpravy - Projektová 

dokumentace Investiční akce 

č.SV/22/623 
Technické zpracování 

podkladů pro zadání a 

kalkulaci nákladů na 
komplexní opravu venkovního 

pláště budovy B včetně 

střešních detailů, balkónů a 

nových svodů vody.  

Zhotovení předběžného 

propočtu nákladů stavebních 

prací na komplexní opravu 
obvodového pláště budovy B 

Domova důchodců Náchod 

na adrese Bartoňova 903, 
Náchod 547 01 včetně 

zateplení, výměny oken, 

dveří a balkónů a úpravy 

205 000,- Kč 

Financováno z FRR 

zřizovatele  

Ivan Mezera 

Náchod  
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 střešních prvků, hromosvodu 

a klempířských detailů .,  

NÁZEV INVESTIČNÍ 

AKCE 

TERMÍN REALIZACE   

PŘEDMĚT REALIZACE  KONEČNÁ 

CENA 

REALIZACE s 

DPH  

VYBRANNÝ 
DODAVATEL  

Obnova vybavení kuchyňského 

provozu 

Investiční akce č. SV/22/624  

Nezbytná obnova zařízení a 
vybavení kuchyně vyžadující 

časté, nerentabilní opravy. 

Opotřebení a poruchovost 
stávajícího vybavení odpovídá 

dlouhodobé provozní zátěži a 

datu pořízení, vybavení (1992-

1998). Doplnění vybavení 
novou technologií pro přípravu 

mechanicky upravené stravy 

pro klienty v těžké a úplné 
závislosti na péči druhé osoby. 

    

Nákup a instalace 2 ks 

elektrických varných kotlů 

na 150 litrů, 1 kusu 

„Blixteru“ (průmyslový 
gastro mixer s nádobou) 

s objemem 10 litrů a 1 kusu 

Konvektomatu s kapacitou 
15 zásuvek.      

 

893 000,- Kč 

Financováno z FRR 

zřizovatele 

Gastro-Theo  
Pardubice 
 

Nákup 1ks elektrický mobilní 

zvedák Romedic Eva 450EE s 
váhou. 

Poskytnutí komfortní a 

bezpečné péče při manipulaci 
s klienty se sníženou 

pohyblivostí a vyššího 

pracovního komfortu pro 
pečující personál s možností 

zvážení nepohyblivého 

klienta. Využití aktuální 
slevy, možnosti získat 

zvedák se zabudovanou 

váhou.  

.  
 

135 000,- Kč 

Využití úspory 
95 000,- Kč 

z investiční akce 

FRR „Stavební 
úpravy-Projektová 

dokumentace„ 

investiční akce 
č.SV/22/623 

s plánovaným 

plněním 205 000,-. 

Zbývající částka do 
plné ceny zvedáku 

(135 000,- ) cca 

40 000,- Kč 
profinancována 

z vlastního IF 

organizace. 
 

MSM, spol. s 

r.o.  
Lhota u 

Příbrami  

Nákup sprchového mobilního 

boxu 

 

Multifunkční hygienické 

zařízení pro úkony osobní 

hygieny přímo na lůžku 
imobilního klienta těžce 

závislého na péči 

 

207 000,- Kč 

Financováno 

z vlastního IF 
organizace. 

Stamed s.r.o. 

Vřesová 667 

Nákup 1ks EKO-finisheru  
Řešení nerentabilních, drahých 

oprav nefunkčního zařízení 

nákupem nového zařízení 
 

Náhrada nefunkčního 
zařízení na drcení 

jednorázových nádob do 

kálících křesel  
 

150 000,- Kč 

Financováno 

z vlastního IF 

organizace. 

R-FIN s.r.o. , 
Nádražní 335 

Fulnek 

Celkem   1 597 000,- Kč  
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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 2023 je naplánována realizace investiční akce vyplývající z platné legislativy  
požární ochrany budov sociálního bydlení kdy bude nutné zpracovat nové požárně bezpečnostní řešení 

obou budov A+B a návazně komplexní projektovou dokumentaci k instalaci elektronického požárního 

systému (EPS) napojeného na centrální pult požární ochrany HZS, která musí být zrealizována do 

listopadu 2024. 

 

 

IV . Autoprovoz 

 

K 31. 12. 2022 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 150,14 litrů nafty; 

- bylo najeto 1 264 km, z toho 693 po městě a 571 mimo město 

- průměrná spotřeba na 100 km byla 11,88 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 149,41 litrů; 
- bylo najeto 1593 km, z toho 666 po městě a 927 mimo město; 

- průměrná spotřeba na 100 km byla 9,38 litrů. 

 

 
 

Služební automobil Počet ujetých km   Celková spotřeba v l  Průměrná spotřeba l/100 

km 

VW 3H69384  1 264  

 

150,14 11,88 

KIA CEED 4H1-6046 1 593 149,41   9,38 

 

 

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, později do výše 5 % pořiz. ceny. 
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Přehled složení majetku k počátku a konci účetního období 2022 

účet k 1.1.2022 k 31.12.2022 

018 50 342,46 Kč 65 776,81 Kč 

021 87 387 931,16 Kč 87 387 931,16 Kč 

022 7  824 657,28 Kč 9 199 643,27 Kč 

028 20 590 363,66 Kč 21 633 183,66 Kč 

031 868 919,00 Kč 868 919,00 Kč 

902 2 614 192,57 Kč 2 462 508,00 Kč 

 

Rozbor pohledávek po splatnosti 

Pohledávky za odběrateli k 31.12.2022 po lhůtě splatnosti neevidujeme.   

Závazky po lhůtě splatnosti k 31.12.2022 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 2022 
               v  Kč    

      

  FOND: FO FKSP IF   RF - 413      RF - 414 

  Stav k 1.1.2022 300 000 143 070,77   759 466,08  768022,87       66 269,96   

  Příděl po HV 2021   30 X X   101 965,73  X 

  Tvorba celkem  30 823 857 
     
2 230 874,00 101 965,73 10 000,00 

  - povinná X 823 857 X X X 

  - dotace X X    988 662,00      X X 

  - z odpisů X X 1 242 212,00 X X 

  - ostatní X X      x   0  X 

  Čerpání celkem 268 000 942 380 
  
2 159 985,99 0  34 263,00 

 Stav k 31.12.2022 62 000 24 548    830 354,09   869 988,60 42 006,96 

 Návrh na rozdělení 
  VH r. 2022 200 000 x x 97 577,69 X 
  Stav po FV  
  (v roce 2023) 262 000         x x 

   
967 566,29 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 2022 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 2022 byl v naší organizaci proveden pravidelný nezávislý externí účetní audit ke kontrole a ověření 

účetní závěrky za rok 2021, 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 únoru 2023 za účetní období roku 2022.  

Dne 3.3. 2022 proběhla v zařízení kontrola ze strany Krajské hygienické stanice zaměřená na stravovací 

provoz v rámci výkonu státního zdravotního dozoru. Zjištěné nedostatky týkající se umyvadel a 
vodovodních baterií určených k mytí rukou zaměstnanců byly následně odstraněny (výměna 3 vodovodních 

baterií). 

Dne 4.4.2022 proběhla v zařízení průběžná veřejnosprávní kontrola ze strany zřizovatele zaměřená na 

vyúčtování cestovních náhrad za rok 2021. Kontrolním zjištěním nebylo nalezeno žádné závažné pochybení 
nebo zásadní nesoulad s platnou legislativou týkající se předmětu kontroly. Drobné nedostatky 

v administrativě a způsobu účtování byly napraveny na místě dle doporučení kontrolního orgánu. 

Dne 13.12. a 16.12.2022 proběhla v zařízení kontrola ze strany Oblastního inspektorátu práce (OIP) 
zaměřená na dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce -viz § 

3odst.1 zákona č.251/2005. Kontrolním šetřením na místě byly zjištěny nedostatky v dokumentaci 

seznámení s návody k obsluze, nedostatečná dokumentace provádění pravidelných kontrol strojů, přístrojů, 
zařízení a vybavení atd. Následně po provedení kontroly byly postupně nedostatky uvedené v protokolu 

z kontroly odstraněny. Dle vyjádření inspektorky OIP bude na kontrolu nápravy nedostatků provedena 

následná inspekce v prvním pololetí roku 2023. 

 
Dne 14.12.2022 proběhla v zařízení kontrola ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) zaměřená 

na dodržování oznamovací povinnosti, dodržování termínu splatnosti pojistného, stanovení vyměřovacích 

základů atd. kontrolním šetřením pak nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky a rozpory s plněním 
povinností organizace jako zaměstnavatele.  

 

V organizaci v roce 2022 tak proběhly pouze další běžné každoroční, opakované, pravidelné kontroly, 

revize elektro zařízení, kontrola požární ochrany objektu a interní kontrola BOZP  bez závažných závad 
nebo nedostatků.  
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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. – 1. 

 

V r. 2022 nebyla u Domova důchodců Náchod  podána 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. – 0. 

 

V roce 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 31.12.2022 proběhla dle Směrnice č. 14 pro inventarizaci 

majetku a závazků, dle plánu inventarizace pro rok 2022 a dle příkazu ředitele k provedení 

inventarizace majetku a závazků ze dne 25.10.2022. Byla zahájena dne 1.11.2022 a ukončena dne 

23.1.2023 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 31.12.2022 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.    
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V roce 2022 došlo ke změně softwaru na evidenci majetku - do dubna byl v programu FaMa+ 

firmy TESCO SW, od května došlo ke změně evidence do jiného jednotného programu pro PO 

KHK, a  to do modulu MAJ z účetního programu Ginis od firmy Gordic. V tomto programu jsou 

vytištěny inventarizační položky a další podklady k inventarizaci  

 

 
 


