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Název	a	sídlo	organizace	
 

Název:	 	 	 Ústav	sociální	péče	pro	mládež	Kvasiny		

Sídlo:			 	 	 Kvasiny	340,	Kvasiny,	PSČ	517	02		

IČ:		 	 	 	 42886201	

Zřizovatel:		 	 	 Královéhradecký	kraj		

Právní	forma:		 	 příspěvková	organizace		

Identifikátor	služby:	 2089762		

Druh	služby:		 	 domov	pro	osoby	se	zdravotním	postižením	

Forma	poskytování:	 pobytová	

Kapacita:	 	 	 84	uživatelů	

Poskytovaná	od:	 	 1.1.2007	

Cílová	skupina	(CS):	 §	48	osoby	s	mentálním	postižením	

Věková	struktura	CS:	 osoby	od	27	let	věku	výše	

Telefon:	 	 	 494	596	487-9		

Web:	 	 	 	 http://www.uspkvasiny.cz/	

Zápis	v	obchodním	rejstříku	vedeném	u	Krajského	soudu	v	Hradci	Králové	v	

oddílu	Pr,	vložce	číslo	698.	
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I.	Plnění	úkolů	v	oblasti	hlavní	činnosti	organizace		

		
Všeobecné	informace	o	zařízení	
	
Hlavním	posláním	zařízení	je	poskytování	registrované	pobytové	sociální	služby	
osobám	 s	mentálním	 postižením,	 případně	 s	přidruženým	 kombinovaným	
postižením	 (tělesným	 a	 smyslovým)	 od	 27	 let	 věku	 výše,	 které	 mají	 bydliště	
v	Královéhradeckém	 kraji,	 případně	 s	prokázanou	 vazbou	 na	 Královéhradecký	
kraj,	a	nacházejí	se	v	nepříznivé	sociální	situaci.	
	
Ústav	vznikl	v	roce	1981	v	prostorách	kvasinského	zámku,	kde	působil	do	října	
1999.	 V	roce	 1991	 byl	 objekt	 navrácen	 v	restituci	 původním	 majitelům	 a	 od	
tohoto	roku	byl	ústav	v	nájmu.	V	roce	1997	byla	započata	v	téže	obci	výstavba	
nového	 ústavu.	 Stavba	 byla	 zkolaudována	 v	září	 1999	 s	konečnou	 pořizovací	
investicí	 cca	 143	 mil.	 Kč	 a	 v	polovině	 října	 1999	 došlo	 ke	 kompletnímu	
přestěhování.	 Vybudované	 nové	 zařízení	 přispělo	 výrazně	 ke	 zvýšení	 kvality	
poskytované	péče	uživatelům,	zvláště	s	ohledem	na	jejich	soukromí,	kvalitnější	
ubytování	a	rozsahu	služeb,	které	původní	objekt	zámku	neumožňoval.	
	
Pro	 zkvalitnění	 naší	 sociální	 služby	 jsme	 se	 v	 říjnu	 2011	 zapojili	 do	 projektu	
QMSS	 –	 Řízení	 kvality	 sociálních	 služeb,	 který	 byl	 v	lednu	 2013	 úspěšně	
zakončen	 závěrečným	 externím	 auditem	 a	 udělením	 certifikátu.	 V	září	 2015	
proběhl	další	externí	audit	–	 II.	 stupeň	QMSS,	kterým	jsme	si	udrželi	certifikát	
kvality.	 Naší	 snahou	 je	 kvalitu	 služeb	 stále	 zvyšovat	 a	 uživatele	 co	 nejvíce	
přibližovat	životu	srovnatelnému	s	jejich	vrstevníky	v	komunitě,	podporovat	 je	
v	jejich	 samostatnosti	 a	 soběstačnosti.	 Z	těchto	 důvodů	 jsme	 přistoupili	
k	transformaci	našeho	zařízení.				
	
V	roce	 2013	 nám	 byl	 schválen	 MPSV	 v	 rámci	 OPLZ	 projekt	 Příprava	
transformace	 ÚSP	 Kvasiny.	 Projekt	 probíhal	 v	období	 od	 1.	 11.	 2013	 do	
30.6.2015.	 Výstupem	 byl	 zpracovaný	 Transformační	 plán,	 který	 v	září	 2015	
schválila	 Rada	 Královéhradeckého	 kraje	 a	 zároveň	 uložila	 jeho	 naplňování.	
V	březnu	 2017	 nám	 byl	 schválen	 aktualizovaný	 Transformační	 plán,	 kde	 jsme	
zohlednili	změny,	které	v	rámci	procesu	transformace	nastaly.		
	
Na	 základě	 schváleného	 projektu	 z	 OPZ	 Podpora	 procesu	 transformace	
pobytových	 služeb	 a	 podpora	 služeb	 komunitního	 typu	 vzniklých	 po	
transformaci	 probíhá	 od	 října	 2016	 realizace	 navazujícího	 projektu	
„Transformace	 ÚSP	 Kvasiny“.	 Cílem	 projektu	 je	 podpora	 realizace	
Transformačního	 plánu	 –	 podpora	 přípravy	 a	 realizace	 plynulého	 přechodu	
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uživatelů	 do	 skupinových	 domácností	 v	jednotlivých	 lokalitách,	 podpora	
zvládnutí	přechodu	na	úrovni	zaměstnanců	včetně	podpory	aktivit	zaměřených	
na	snížení	rizika	nepřijetí	klientů		do	komunity,	informování	veřejnosti	a	třetích	
stran.	 Souběžně	 s	naším	 projektem	 probíhá	 externí	 konzultační	 podpora	
z	krajského	 projektu	 Rozvoj	 dostupnosti	 a	 kvality	 sociálních	 služeb	
v	Královéhradeckém	kraji	k	podpoře	případové	práce	s	uživatelem	a	k	podpoře	
procesu	transformace	sociálních	služeb.	
	
Realizace	procesu	transformace	probíhá	ve	3	strategických	oblastech:		
	

1. Individuální	přechody	vybraných	uživatelů:		
• Postupně	 se	 realizují	 plánované	 individuální	 přechody	 u	 30	 našich	

uživatelů.	K	31.	12.	2017	bylo	zrealizováno	5	individuálních	přechodů.		
• Zde	 je	 problém	 s	nedostupností	 přiměřené	 a	 vhodné	 podpory,	 jak	

z	důvodu	 nedostatku	 kapacity	 v	oslovených	 službách	 tak	 i	 tím,	 že	
potřebná	sociální	služba	není	v	rámci	našeho	kraje	zřízena.	

	
2. Přechod	uživatelů	do	skupinového	komunitního	bydlení:		

• U	 33	 našich	 uživatelů	 (mužů)	 byl	 vyhodnocen	 přechod	 do	 8	
koedukovaných	 domácností	 DOZP	 případně	 chráněného	 bydlení	
s	celkovou	kapacitou	48	uživatelů	(z	toho	15	žen).		

• Do	31.	12.	2017	bylo	podáno	5	žádostí	o	finanční	podporu	z	 IROP	na	
výstavbu	 2	 objektů	 v	Kostelci	 nad	 Orlicí,	 2	 objektů	 v	 Častolovicích	 a		
rekonstrukci	 1	 nemovitosti	 v	Týništi	 nad	 Orlicí.	 Tyto	 byly	 MPSV	
schváleny	 k	finanční	 podpoře.	 	 V	závěru	 roku	 byly	 projednány	 další						
2	 nemovitosti	 v	Kostelci	 nad	 Orlicí	 a	 Týništi	 nad	 Orlicí.	 Na	 tyto	 se	
budou	zpracovávat	a	podávat	projektové	 žádosti	o	 finanční	podporu	
v	průběhu	1.	čtvrtletí	2018.										

	
3. Zajištění	 odpovídajícího	 prostředí	 a	 služeb	 pro	 stávající	 uživatele	

s	vysokou	mírou	podpory:			
Naším	cílem	je	vytvořit	6	-	9	skupinových	domácností	ve	stávající	budově.	Ta	by	
měla	být	v	rámci	humanizace	uzpůsobena	pro	36	-	54	uživatelů	s	vysokou	mírou	
podpory.	 Konečná	 kapacita	 ve	 stávající	 budově	 bude	 závislá	 na	 realizaci	
individuálních	přechodů	 vybraných	uživatelů	 a	počtu	 vystavěných	domácností	
pro	skupinové	komunitní	bydlení	
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Statistika	klientů	k	31.	12.	2017	
	
kapacita	zařízení	k	31.	12.	2017:	
celoroční	pobyt	 	 84		
	
skutečné	využití	kapacity	k	31.	12.	2017:	
celoroční	pobyt	 	 	 81																				
		-	z	toho				 	 	 78	chlapců	a	mužů	
	 	 		3	ženy	 	
	 			
průměrný	počet	obyvatel	v	roce	2017:	
celoroční	pobyt	 	 82,5	
	
	
využití	kapacity	v	%	v	roce	2017:	
celoroční	pobyt	 	 96,43%	
	
průměrný	věk	obyvatel	k	31.12.2017:	
celoroční	pobyt	 	 45,3	let	
	
	
	
Počet	evidovaných	žádostí	o	umístění	v	roce	2017	na	celoroční		pobyt:	
	
přijaté	žádosti	za	rok	2017	 	 	8	

z	nich	vyhověno	 	 	2		
z	nich	zamítnuto	 	 	5	
z	nich	zařazeno	do	Evidence	žadatelů	 	 	1		
k	31.12.2017	nevyřízeno	 	 	0	

	
vyhověno	z	Evidence	žadatelů	 	 	0	
vyřazeno	z	Evidence	žadatelů	 	 	0	
	
	
Změny	ve	skutečném	využití	kapacity	v	průběhu	roku	2017	
	
celoroční	pobyt:	
propuštění	(zemřelí)	uživatelé	 	 3	
přijatí	uživatelé	 	 2	
Účast	uživatelů	na	společenských,	kulturních	a	sportovních	akcích:	
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Mezi	pravidelné	akce	našeho	zařízení	patří		plavání,	badminton	a	canisterapie.	
Nejvýznamnější	akcí,	kterou	pořádá	naše	zařízení	je	turnaj	v	přehazované.	Této	
akce	se	účastní	 i	některá	zařízení	mimo	náš	kraj.	Podařilo	 se	nám	uspořádat	 i	
několik	 kulturních	 a	 sportovních	 akcí	 s	minimálním	 nákladem	 přímo	 v	areálu	
našeho	 zařízení.	 Společně	 s	Klubem	 turistů	 Solnice	 je	 organizována	 turistická	
akce	Solnická	solná	stezka.	Naši	uživatelé	se	zúčastnili	i	celé	řady	jednorázových	
akcí.	
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LEDEN	
	
Výlety,	rekreace	a	jiné:	
	

• Šediváčkův	Long	-	Deštné	v	Orlických	horách		(7	uživatelů)	
	

• Zakončení	Šediváčkova	longu	(6	uživatelů)	
	
Sportovní	akce:	
	

• Plavání	v	Dobrušce	(5	uživatelů)	
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ÚNOR	
	
Společenské	akce	:	
	

• Ples	ve	Stacionáři	Sv.	Františka	v	Rychnově	nad	Kněžnou	(7	uživatelů)	
• Valentýnské	disco	v	ÚSP	Domečky	Rychnov	nad	Kněžnou	(14	uživatelů)	

	
	
	
Výlety,	rekreace	a	jiné:	
	

• Výlet	do	Deštného	v	Orlických	horách	za	pracovníkem	Karlem	Peřinou	+	
sáňkování	(6	uživatelů)	

	
Sportovní	akce:	
	

• Plavání	v	Dobrušce	3	x	(průměrná	účast	-	5	uživatelů)	
• Koulení	v	kuželně	v	Solnici	(9	uživatelů)	
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BŘEZEN	
	
Společenské	akce	:	
	

• XX.	Společenský	ples	v	Českém	Meziříčí	(30	uživatelů)	
	
Výlety,	rekreace	a	jiné:	
	

• Terapie	s	Lenkou	a	Zdeňkem	(14	uživatelů)	
• Rekreace	v	Jůlinčině	údolí	-	Rokytnice	v	Orlických	horách	(7	uživatelů)	
• Výlet	 za	 kamarády	 na	 rekreaci	 do	 Rokytnice	 v	 Orlických	 horách																		

(7	uživatelů)	
• Výlet	do	Litomyšle	(5	uživatelů)	

	
Sportovní	akce:	
	

• Golfové	 odpoledne	 pro	 klienty	 s	 Tomášem	 Prouzou	 z	 České	 golfové	
asociace	hendikepovaných	(20	uživatelů)	

• Plavání	v	Dobrušce	(7	uživatelů)	
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DUBEN	
	
Společenské	akce	:	
	

• Velikonoční	 jarmark	 ve	 Společenském	 centru	 ve	 Skuhrově	 nad	 Bělou							
(1	uživatel)	

• Velikonoční	jarmark	v	Kostelci	nad	Orlicí	(2	uživatelé)	
	
Výlety,	rekreace	a	jiné:	
	

• Výlet	 na	 Velikonoční	 jarmark	 v	 Kostelci	 nad	 Orlicí	 +	 opékání	 buřtů													
v	areálu	zařízení	(7	uživatelů)	

• Terapie	s	Lenkou	a	Zdeňkem	(13	uživatelů)	
• Velikonoční	výstava	v	České	Skalici	(7	uživatelů)	
• Koleda	v	Domově	Dědina	(7	uživatelů)	
• Výlet	do	Trutnova	a	okolí	(7	uživatelů)	
• Výlet	do	Trutnova	(5	uživatelů)	
• Výlet	 na	 výstavu	 železničních	 modelů	 v	 Novém	 Městě	 nad	 Metují													

(7	uživatelů)	
• Výlet	na	Vysočinu	(Vysoké	Mýto,	Polička	a	Svojanov	-	6	uživatelů)	

	
Sportovní	akce:	
	

• Plavání	v	Dobrušce	2	x	(průměrná	účast	uživatelů	6)	
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KVĚTEN	
	
Společenské	akce	:	
	

• Májová	Veselice	v	Lipovce	(41	uživatelů)	
• Muzikál:	"Děti	ráje"	v	Brně	(23	uživatelů)	

	
Výlety,	rekreace	a	jiné:	
	

• Výlet	do	Neratova	(6	uživatelů)	
• Výlet	do	Žampachu	a	okolí	+	návštěva	pana	Luboše	Hanuše	u	kamarádů	

(5	uživatelů)	
• Výlet	do	Týniště	nad	Orlicí	(2	uživatelé)	
• Terapie	s	Lenkou	a	Zdeňkem	(7	uživatelů)	
• Výlet	do	Žampachu	(7	uživatelů)	
• Opékání	ve	Svinné	(5	uživatelů)	

	
Sportovní	akce:	
	

• Sportovní	hry	Tloskov	(7	uživatelů)	
• Golfový	turnaj	Hendikepovaných	–	Mstětice	(7	uživatelů)	
• Sportovní	hry	v	Třemošnici	(7	uživatelů)	
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ČERVEN	
	
Společenské	akce	:	
	

• Solnická	solná	stezka	(20	uživatelů)	
• OSFH	-	Hradec	Králové	(7	uživatelů)	
• Muzikál	:"Mýdlový	princ"	v	Praze	(5	uživatelů)	

	
Výlety,	rekreace	a	jiné:	
	

• Výlet	do	Ratibořic	(7	uživatelů)	
• Terapie	s	Lenkou	a	Zdeňkem	(11	uživatelů)	
• Malá	Čermná	-	narozeniny	u	Balážových	(6	uživatelů)	
• Tábor	Pavlátova	louka	(20	uživatelů)	
• Návštěva	kavárny	Láry	Fáry)	
• Výlet	za	táborníky	na	Pavlátovu	louku	(7	uživatelů)	
• Pouť	v	Častolovicích	(7	uživatelů)	
• Přátelské	posezení	v	Přepychách	(7	uživatelů)	
• Výlet	 na	 Hlásku,	 Rychnov	 nad	 Kněžnou	 -	 Ivanské	 jezero,	 zmrzlina	

Ještětice	(5	uživatelů)	
• Výlet	do	Solnice	s	posezením	(15	uživatelů)	

	
Sportovní	akce:	
	

• Přehazovaná	Dřevěnice	(5	uživatelů)	
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ČERVENEC	
	
Výlety,	rekreace	a	jiné:	
	

• Rekreace	na	statku	u	Svitav	(5	uživatelů)	
• Terapie	s	Lenkou	a	Zdeňkem	(13	uživatelů)	
• Letní	hudební	festival	pod	hradem	Žampach	(7	uživatelů)	
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SRPEN	
	
Výlety,	rekreace	a	jiné:	
	

• Výlet	do	ZOO	Liberec	(7	uživatelů)	
• Terapie	s	Lenkou	a	Zdeňkem	(5	uživatelů)	
• Rozloučení	s	brigádní	činností	v	Solnici	s	posezením	(7	uživatelů)	
• Jarmark	lidových	řemesel	Kohoutov	(7	uživatelů)	

	
Sportovní	akce:	
	

• Kuželky	v	Solnici	(7	uživatelů)	
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ZÁŘÍ	
	
Společenské	akce	:	
	

• Společenský	ples	v	České	Skalici	(14	uživatelů)	
• Rytmus	-	Rokytnice	v	Orlických	horách	(17	uživatelů)	

	
Výlety,	rekreace	a	jiné:	
	

• Terapie	s	Lenkou	a	Zdeňkem	(12	uživatelů)	
• Výlet	do	ZOO	Dvůr	Králové	nad	Labem	(5	uživatelů)	
• Matějovská	úzkokolejka	(6	uživatelů)	
• Terapie	s	Lenkou	a	Zdeňkem	(14	uživatelů)	
• Opékání	v	Solnici	(6	uživatelů)	

	
Sportovní	akce:	
	

• Přehazovaná	2017	(9	uživatelů)	
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ŘÍJEN	
	
Výlety,	rekreace	a	jiné:	
	

• Exkurze	do	hasičárny	v	Dobrušce	(7	uživatelů)	
• PVA	EXPO	Praha	(	3	uživatelé)	
• Rekreace	Jůlinčino	údolí	-	Rokytnice	v	Orlických	horách	(7	uživatelů)	

Sportovní	akce:	
	

• Plavání	v	Dobrušce	(5	uživatelů)	
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LISTOPAD	
	
Společenské	akce	:	
	

• Country	bál	v	Lukavici	(32	uživatelů)	
• Adventní	jarmark	ve	Skuhrově	nad	Bělou	(2	uživatelé)	
• Vánoční	jarmark	v	Kostelci	nad	Orlicí	(2	uživatelé)	

	
Sportovní	akce:	
	

• Turnaj	ve	Stolním	tenise	-	Dvůr	Králové	nad	Labem	(2	uživatelé)	
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PROSINEC	
	
Společenské	akce	:	
	

• Vánoční	jarmark	v	Rychnově	nad	Kněžnou	(2	uživatelé)	
• Mikulášská	zábava	v	Lipovce	(36	uživatelů)	

	
Výlety,	rekreace	a	jiné:	
	

• Návštěva	Vánočního	jarmarku	v	Rychnově	nad	Kněžnou	(4	uživatelé)	
• Vánoční	výstava	v	České	Skalici	(6	uživatelů)	
• Dárky	od	rádia	Černá	Hora	(40	uživatelů)	
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Možnost	vyžití	pro	uživatele	služeb	v	rámci	komplexu	zařízení	
	
Naše	 zařízení	 poskytuje	 bydlení	 a	 různé	 možnosti	 vyžití	 pro	 uživatele	 služeb								
i	v	rámci	areálu	ÚSP.	
Je	 zde	 7	 jednolůžkových	 pokojů,	 24	 pokojů	 je	 dvoulůžkových,	 4	 pokoje	 jsou	
třílůžkové	a	4	pokoje	čtyřlůžkové.		
Zařízení	 je	 rozděleno	 celkem	 do	 6	 oddělení	 (5	 oddělení	 na	 hlavní	 budově	 A								
a	1	oddělení	na	budově	B).		
Na	 hlavní	 budově	 A	 je	 ubytování	 poskytováno	 v	 1	 až	 4	 lůžkových	 pokojích.	
Převážná	 většina	 pokojů	 má	 předsíň	 s	umyvadlem.	 Každé	 oddělení	 má	
k	dispozici	 vlastní	 sociální	 zařízení	 (koupelnu	 se	 sprchovým	 koutem,	 vanou									
a	WC)	a	společenskou	místnost.	
Na	budově	B	 je	 ubytování	 poskytováno	 v	1	 až	 2	 lůžkových	pokojích	 v	podobě	
garsoniér.	 Součástí	 každého	 pokoje	 je	 sociální	 zařízení	 (sprchový	 kout,	
umyvadlo,	 WC)	 a	 kuchyňský	 kout.	 Uživatelé	 na	 této	 budově	 mají	 k	dispozici	
společenskou	místnost.	
Společenské	místnosti	jsou	vybaveny	kuchyňskou	linkou,	ledničkou,	mikrovlnou	
troubou,	obývací	stěnou,	sedací	soupravou,	televizí,	DVD	přehrávačem,	apod.	
Pokoje	 uživatelů	 jsou	 ze	 strany	 zařízení	 vybavené	 základním	 nábytkem,	 tj.	
postel	(převážně	polohovatelná)	a	šatní	skříň,	s	tím,	že	uživatelé	mají	možnost	
si	pokoje	vybavit	vlastním	nábytkem.	
Kromě	 toho	 se	 v	našem	 zařízení	 nacházejí	 i	 místnosti	 pro	 aktivizační	 činnosti					
a	dílny.	Jsou	zde	místnosti	pro	výtvarnou	činnost,	hudební	činnost,	počítačová	
místnost,	kuchyňka	pro	výuku	základů	vaření	a	místnost,	kde	uživatelé	společně	
s	pracovníky	mohou	rozvíjet	své	zájmy	a	upevňovat	již	získané	dovednosti.	
	
Z	dílen	 se	 jedná	 především	 o	 keramickou	 dílnu,	 dílnu	 kovo-dřevo	 a	 výrobu	
svíček.	V	areálu	našeho	zařízení	se	nachází	také	sportovní	hřiště,	antukový	kurt,	
bazén.	Máme	i	rehabilitační	místnost	vybavenou	rotopedy,	posilovacími	stroji,	
různými	rehabilitačními	pomůckami	a	masážním	lehátkem.			
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Pracovní	uplatnění	uživatelů	
	
ÚSP	 pro	 mládež	 Kvasiny	 spolupracuje	 s	 organizací	 PFERDA,	 z.ú.	 ,	 se	 sídlem	
v	Rychnově	nad	Kněžnou,	tato	organizace	provozuje	chráněnou	dílnu	–	Pekárna	
Na	Plechu	přímo	v	Kvasinách,	 kde	 jeden	 z	našich	uživatelů	pracuje	na	 základě	
pracovní	 smlouvy,	 dále	 provozuje	 sociálně	 terapeutickou	 dílnu	 –	 Tréninková	
pekárna	v	Kvasinách,	kam	v	roce	2017	docházelo	9	uživatelů	naší	služby.	
	
Možnost	pracovního	uplatnění	pro	naše	uživatele	též	poskytuje	Město	Solnice,	
které	zajišťuje	práce	na	úklidech,	např.	ve	Společenském	domě	v	Solnici.	
Jeden	uživatel	je	zaměstnán	u	soukromého	zemědělce	v	Kvasinách.	
5	 uživatelů	 je	 zaměstnáno	 přímo	 v	našem	 zařízení,	 kde	 vykonávají	 úklidové	
práce	a	3	uživatelé	vykonávají	pomocné	práce	v	kuchyni	zařízení.	
	
Dále	 spolupracujeme	 s	organizací	ASPEKT	 z.	 s.,	 podporované	 zaměstnávání	 se	
sídlem	 v	Náchodě.	 Tato	 organizace	 zajistila	 pracovní	 uplatnění	 pro	 7	 našich	
uživatelů	
	
Aktivizační,	zájmová	a	vzdělávací	činnost	
	
Aktivizační	 činnost	 pod	 vedením	 pracovníků	 v	přímé	 péči	 se	 zaměřuje	
především	na	oblasti	rozvíjení	a	udržení	schopností	a	dovedností	uživatelů,	jak	
v	oblasti	sebeobsluhy,	tak	i	v	oblasti	chodu	péče	o	domácnost	(nácviky,	vaření,	
praní	…).	
	
Ze	 zájmových	 činností	 patří	 k	oblíbeným	 ping-pong,	 golf,	 badminton,	 šipky,	
ruční	 práce,	 počítačové	 a	 společenské	 hry.	 Tato	 zájmová	 činnost	 našich	
uživatelů	není	omezena	jen	na	zařízení,	ale	mohou	využívat	i	služeb	mimo	areál,	
např.	návštěva	kina,	bazénu	v	Dobrušce,	společenských	akcí	apod.		
	
Naši	 uživatelé	 mají	 možnost	 plnit	 si	 povinnou	 školní	 docházku,	 navštěvovat	
Praktickou	 školu	 jednoletou	 nebo	 dvouletou	 přímo	 v	zařízení,	 kde	 je	 zřízeno	
detašované	 pracoviště	 Základní	 a	 praktické	 školy,	 Kolowratská	 485,	 Rychnov	
nad	Kněžnou.		

Ve	 školním	 roce	 2016/2017	 si	 plnili	 povinnou	 školní	 docházku	 2	 uživatelé												
a	5	uživatelů	navštěvovalo	Praktickou	školu	jednoletou.		
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Ve	 školním	 roce	 2017/2018	 si	 plní	 povinnou	 školní	 docházku	 již	 jen	 jeden	
uživatel	 a	 3	 uživatelé	 navštěvují	 Praktickou	 školu	 jednoletou	 a	 2	 uživatelé	
Praktickou	školu	dvouletou.	

		II.	Plnění	úkolů	v	personální	oblasti	
	
V	našem	 zařízení	 je	 stanoven	 průměrný	 přepočtený	 počet	 zaměstnanců	 dle	
specifických	 ukazatelů	 na	 65	 zaměstnanců.	 	 Průměrný	 evidenční	 přepočtený	
počet	pracovníků	k	31.	12.	2017	činil	65,6.	
	
Evidenční	 počet	 zaměstnanců	 k	 	31.	 12.	 2017	 činil	 67	 pracovníků	 v	tomto	
členění:	
Technicko-hospodářští	pracovníci	 	 		4	 	
sociální	pracovnice	 	 	 	 	 		4	
všeobecné	sestry	 	 	 	 	 	 		7	
vychovatelé		 	 	 	 	 	 		0	
pracovníci	v	soc.	službách	 	 	 	 40	
manuálně	pracující	 	 	 	 	 12	
	
Překročení	 stanoveného	 průměrného	 evidenčního	 počtu	 bylo	 způsobeno	
především	 z	důvodu	 personálního	 zajištění	 z	důvodu	 přetrvávajících	
dlouhodobých	nemocí.	K	31.	12.	2017	bylo	procento	nemocnosti	ve	výši	6,5%.	
	
	
Změny	v		počtu	zaměstnanců	během	roku	
	
Do	 pracovního	 poměru	 v	roce	 2017	 nastoupilo	 v	našem	 zařízení	 celkem														
5	 nových	 pracovníků,	 z	toho	 1	 jako	 náhrada	 za	 dlouhodobou	 pracovní	
neschopnost,	3	za	pracovníky	s	ukončeným	pracovním	poměrem,	1	za	odchod	
zaměstnanců	do	starobního	důchodu.																			
Ukončeno	 bylo	 6	 pracovních	 poměrů.	 Z	toho	 4	 dohodou	 (1	 odchod	 do	
starobního	důchodu,	2	jiný	zaměstnavatel)	a	1	pracovní	poměr	na	dobu	určitou.	

	
	

Nově	bylo	uzavřeno	5	dohod	o	pracovní	činnosti	a	16	dohod	o	provedení	práce.	
Z	toho	 bylo	 9	 dohod	 uzavřeno	 s	našimi	 uživateli.	 Dohody	 byly	 uzavírány	
především	na	úklidové	práce	(9),	pomocné	práce	v	kuchyni	(5),	sečení	travního	
porostu	 +	 údržba	 (2),	 mandlování	 a	 žehlení	 prádla	 (1),	 THP-zásobovačka	 (1),	
všeobecná	sestra	(2),	PSS	(1).									
DPP	i	DPČ	jsou	uváděny	bez	projektu	„Transformace	ÚSP	Kvasiny“.	
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Průměrné	platové	třídy,	průměrné	mzdy	
	
Průměrná	platová	třída	v	našem	zařízení	je	tř.	7,7,	průměrná	mzda	za	sledované	
období	činí	25	190,-	Kč.	V	roce	2016	činila	22	529,-	Kč.		
Nemocnost	v	roce	2017	činí	6,5%.						
			
	
Funkce	 Průměr.plat.	třída	 Průměr.	plat	
THP	(včetně	ředitele)	 9,5	 39	036,00	
Všeobecné	sestry	 10,0	 29	455,00	
Vychovatelé	 0	 0,00	
PSS-obslužná	 7,7	 23	649,00	
PSS(nepedagog.č.)	 8,0	 25	129,00	
Soc.	prac.	 10,0	 31	287,00	
Manuálové	 4,0	 17	219,00	
Celkem	 7,7	 25	190,00	
	
	
	
	
Vzdělávání	 pracovníků	 probíhá	 jednak	 samostudiem,	 ale	 také	 absolvováním	
různých	 seminářů,	 školení	 a	 kurzů.	 Zaměstnanci	 studují	 různou	 odbornou	
literaturu,	 odborné	 časopisy	 a	 publikace.	 Vzdělávání	 pracovníků	 je	 věnována	
velká	 pozornost.	 Z	nabízených	 vzdělávacích	 programů	 jsou	 	 vybírány	 ty,	 které	
jsou	v	našem	zařízení	nejvíce	využitelné.		
Vzdělávání	pracovníků	v	přímé	péči	je	zaměřeno	především	na	práci	s	uživateli	
služeb,	 na	 získání	 a	 prohloubení	 znalostí,	 u	 PSS	 je	 sledována	 podmínka	
vzdělávání	 v	rozsahu	 24	 hod.	 v	kalendářním	 roce,	 vyplývající	 ze	 Zákona															
o	 sociálních	 službách.	 Některé	 kurzy	 a	 konzultace	 probíhají	 přímo	 v	zařízení	
ÚSP,	kdy	se	jich	může	účastnit	větší	množství	zaměstnanců	a	klesají	náklady	na	
jejich	absolvování.	
Různé	 semináře	 absolvují	 i	 ostatní	 pracovníci.	 Např.	 pracovníci	 kuchyně	 jsou	
pravidelně	 proškolováni	 v	systému	 HACCP.	 Pracovníci	 ekonomického	 úseku	
absolvují	 semináře	 potřebné	 pro	 získání	 a	 prohloubení	 znalostí	 z	ekonomické	
oblasti,	oblasti	mezd,	daní,	zdravotního	a	sociální	pojištění	apod.				
Odbornými	 školeními	 a	 semináři	 procházejí	 i	 sociální	 pracovnice,	 neboť	 změn	
v	sociální	 oblasti	 je	 v	této	 době	 poměrně	 značné	 množství	 a	 je	 potřeba	 si	
neustále	doplňovat	znalosti	pro	zabezpečení	vysoké	úrovně	odbornosti.		
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III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření organizace (v tis. Kč) 

	
	
	
	
	
	

		 	

1)	Výnosy

Účet Plán	2017 Skutečnost	
2017

Skutečnost	
2016

%	plnění	
plánu

Rozdíl	
skut./plán

Rozdíl	17-
16

Index	
17:16

Vlastní výnosy
a) z hlavní činnosti 14 090,00 14 106,25 13 471,10 100,12 16,25 635,15 1,05
602 0311 Tržby - za stravu klient 3 700,00 3 704,65 3 651,50 100,13 4,65 53,15 1,01
602 0435 Tržby z prod.sl. - PNP 6 850,00 6 855,49 6 328,30 100,08 5,49 527,19 1,08
602 0320 Tržby - ubytování 3 540,00 3 546,11 3 491,30 100,17 6,11 54,81 1,02
b) ostatní vlastní výnosy
602 0313 Tržby za obědy zaměstnanci 250,41 256,71 264,72 102,52 6,30 -8,01 0,97
603 0300 Výnosy z pronájmu 30,00 30,00 30,00 100,00 0,00 0,00 1,00
648 0300 Zúčtování RF-daň.úspora 33,00 33,01 3,00 100,03 0,01 30,01 0,00
648 0302 Zúčtování RF -čerpání akce 58,00 59,27 67,32 102,19 1,27 -8,05 0,88
648 0xxx Čerpání investičního fondu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
649 0300 Ostatní výnosy z čin.HLČ 24,00 24,15 234,74 100,63 0,15 -210,59 0,10
649 0311 Přijaté náhrady-poj.plnění 0,00 47,89 9,36 0,00 47,89 38,53 0,00
649 03xx Ostatní výnosy-dotace-fond Antla 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 -5,00 0,00
649 0314 Služby z nájmů (energie+ost.sl.) 110,00 106,88 0,00 97,16 -3,12 106,88 0,00
662 0xxx Úroky 3,00 2,32 3,23 77,33 -0,68 -0,91 0,72
b) celkem 508,41 560,23 617,37 110,19 51,82 -57,14 0,91
c) z jiné činnosti
602 0012 Tržby za obědy cizí 425,40 425,03 431,00 99,91 -0,37 -5,97 0,99
602 0440 Výnosy pom. hosp. 3,00 3,35 2,67 111,67 0,35 0,68 1,25
602 04xx  Úhrada - zdrav.poj. 80,00 75,85 141,70 94,81 -4,15 -65,85 0,54
602 0000 Praní prádla - VHČ 62,00 62,33 47,92 100,53 0,33 14,41 1,30
c) celkem 570,40 566,56 623,29 99,33 -3,84 -56,73 0,91
672 0501 Výnosy-transf.projekt 5% 0,00 66,92 0,00 0,00 66,92 66,92 0,00
672 0501 Výnosy - z transf. 8 161,60 8 161,60 7 437,30 100,00 0,00 724,30 1,10
672 0600 Výnosy -Obec Kvasiny 15,00 15,00 15,00 100,00 0,00 0,00 0,00
672 0604 Výnosy -MPSV 15 568,59 15 568,59 12 938,00 100,00 0,00 2 630,59 0,00
672 0810 Výnosy-transf. projekt 95% 0,00 1 271,61 345,30 0,00 1 271,61 926,31 0,00
Výnosy celkem 38 914,00 40 316,76 35 447,36 103,60 1 402,76 4 869,40 1,14
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Komentář	:	
	
V	roce	2017	byly	výnosy	plněny	na	103,60%.	Plnění	výnosů	v	rámci	syntetických	
účtů	 se	 pohybovalo	 kolem	 100%.	 	 Z	 	hlavní	 činnosti	 je	 plnění	 celkem	 na					
100,12	%,	ostatní	vlastní	výnosy		110,19	%	a	výnosy	z	jiné	činnosti		na	99,33	%.	
Při	porovnání	nákladů	a	výnosů	v	letech	2017	a	2016	došlo	ke	zvýšení	tržeb	na	
účtě	649	za	plnění	od	pojišťovny	za	pojistnou	událost.	
Na	 celkovém	 zvýšeném	 se	 podílejí	 i	 výnosy	 z	transferů	 na	 projekt.	 Těmito	
výnosy	jsou	pokryty	náklady	v	rámci	projektu	transformace.			

	
	

Úhrady	za	pobyt	v	ÚSP		za	rok	2017	
	
	
Celoroční	 pobyt	 	 -	 úhrady	 hrazené	 z	vlastních	 příjmů	 uživatelů,	 zvýšení	 na	
základě	Smlouvy	o	spoluúčasti	a	úhrad	hrazených	zákonnými	zástupci	
	
Úhrady	za	pobyt	v	ÚSP	za	rok	2017	

Jedná	se	o	úhrady	hrazené:	

-	z	vlastních	příjmů	uživatelů	

-	 z	finančních	 prostředků	 vyplácených	 na	 základě	 Smlouvy	 o	 spoluúčasti	 na	
úhradě	nákladů	za	poskytování	sociální	služby	v	DOZP	

-	zákonnými	zástupci	nezaopatřených	uživatelů	

	

Předpis	Kč	 	 	 Skutečnost	Kč	

úhrada	za	ubytování:	 	 	 		3	616	188,-		 	 		3	616	188,-	

úhrada	za	stravu:	 	 	 	 		4	072	616,-		 	 		4	072	616,-	

úhrada	za	poskytovanou	péči:	 	 		7	394	494,-		 	 		7	416	494,-	

celkem:	 	 	 	 	 15	083	298,-	 	
	 15	105	298,-	

rozdíl	k	31.	12.	2017	=	úhrada	za	poskytovanou	péči:		 	 					-	22	200,-			

uživatel	-	22	000,-	Kč	 	z	roku	 2016,	 vyplaceno	 v	roce	 2017	 (nevyplaceno	
z	důvodu	úmrtí	opatrovníka)		 	
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K	31.	12.	2017	dále	evidovány	pohledávky	zákonných	zástupců	nezaopatřených	
uživatelů	z	předchozích	let	na	úhradě	za	pobyt,	a	to	celkem	149	917,-	Kč	(jedná	
se	o	pohledávky	u	2	uživatelů:	33	891,-	Kč	a	116	026,-	Kč).	

Snížení	úhrady	uživatelům	s	nedostatečnými	příjmy	(zaručení	minimálního	15%	
zůstatku):	

Za	rok	2017	se	úhrada	doplácela	na	26	uživatelů	v	částce	73	547,-	Kč.	

	

Zvýšení	 příjmů	 na	 základě	 Smlouvy	 o	 spoluúčasti	 na	 úhradě	 nákladů	 za	
poskytování	sociální	služby	v	DOZP	za	rok	2017	se		 týkalo		5	uživatelů	v	částce	
17.865,-	Kč.	

	

Vratky	úhrady	za	pobyt	v	ÚSP	za	rok	2017	

					předpis:	 	 	 	

vratka	úhrady	za	ubytování:	 	 					70	082,-	

vratka	úhrady	za	stravu:	 	 	 			367	968,-	

vratka	úhrady	za	poskytovanou	péči:	 			530	209,-	

celkem:	 	 	 	 	 			968	259,-	

	

k	31.	12.	2017	nevyplacené	vratky:	

z	předchozích	let		2	029,-	Kč		(vztahuje	se	k	nezaplacené	úhradě	od	zákonného	
zástupce)	

za	12/17	 							106	660,-	Kč	(bude	vyplaceno	v	1/18)	

Ostatní	 výnosové	 účty,	 např.	 vyváření	 obědů	 pro	 cizí	 strávníky	 a	 praní	 prádla	
závisí	na	poptávce	po	této	službě.	Navýšení	tržeb	se	např.	projevilo	v	roce	2017	
u	praní	prádla.	Prádelenskou	činnost	u	nás	využívá	hlavně	pečovatelská	služba	
Kvasiny,	zdravotní	střediska	v	Kvasinách	a	ve	Skuhrově	n.	Bělou,	Obec	Kvasiny,	
restaurace,	 kadeřnictví	 a	 nově	 firma	 Alessandria	 zabývající	 se	 ubytovacími	
službami.	
	
Pečovatelská	 služba	 zajišťuje	 stravování	 nejen	 pro	 obyvatele	 domu	
s	pečovatelskou	 službou,	 ale	 i	 pro	 starší	 občany	 obce.	 V	rámci	 hospodářské	
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činnosti	od	nás	odebírá	obědy	pro	své	strávníky	(	důchodce)	také		ŠKODA	AUTO	
Kvasiny.	 Vyváření	 obědů	 pro	 cizí	 strávníky	 ve	 větším	 počtu	 už	 pro	 nás	
z	kapacitních	a	prostorových	důvodů	 (plnění	 jídlonosičů)	není	možné,	 i	 přesto	
tržby	z	této	činnosti	nejsou	zanedbatelné.	Pohybují	se	kolem	425	000	Kč	ročně.	
	
Sponzorské	 prostředky	 se	 nám	 daří	 získávat	 především	 na	 konkrétní	 akce	
našich	 uživatelů,	 např.	 na	 tradiční	 pořádání	 	 „Turnaje	 v	přehazované“.	 Se	
Svazem	Českých	 turistů	v	Solnici	 jsme	se	účastnili	akce	Solnická	solná	stezka“.	
Veškeré	 pěší	 trasy	 i	 cyklotrasy	 této	 akce	 vedly	 přes	 naše	 zařízení.	 V	areálu	
sportovišť	 zajišťujeme	 občerstvení	 pro	 účastníky,	 např.	 guláš,	 opékané	 párky,	
nápoje,	 atd.	 Na	 obě	 akce	 nám	 finančně	 přispěla	 Obec	 Kvasiny.	 Získané	
sponzorské	 příspěvky	 při	 těchto	 akcích	 využíváme	 na	 jejich	 profinancování.	
Pořádáním	uvedených	akcí	se	naše	zařízení	dostává	více	do	povědomí	sponzorů		
i	ostatních	občanů,	což	je	prospěšné	nejenom	pro	naši	organizaci	jako	takovou,	
ale	i	pro		lepší	začleňování	našich	uživatelů	do	života	v	obci.	
		
Sponzorské	 příspěvky	 –	 finanční	 dary	 určeny	 pro	 uživatele,	 u	 nichž	 není	
smlouvou	 vymezeno	 použití	 na	 konkrétní	 pořádanou	 akci,	 jsou	 převáděny	 do	
rezervního	fondu,	který	je	čerpán	pouze	pro	účely	uživatelů.				
	
	
	
Závazné	ukazatele	:	
	
Pro	rok	2017	nám	byly	po	úpravách	stanoveny	tyto	závazné	ukazatele:	
-	příspěvek	na	provoz		 	 	 						 	 		8	161,6	tis.	Kč	
-	limit	mzdových	prostředků	 	 	 	 20	376,0	tis.	Kč	
-	průměr.	přepočtený	počet	zaměst.					 																			65	
-	výdaje	na	pohoštění	 	 	 	 																					5,0	tis.	Kč	
-	odvod	z	investičního	fondu	 	 	 						 		1	599,0	tis.	Kč	
	
Kapacita	 zařízení	 byla	 pro	 domov	 se	 zdravotním	postižením	 (celoroční	 pobyt)	
stanovena	na	84.	Všechny	závazné	ukazatele	byly	dodrženy,	k	překročení	došlo	
pouze	 u	 přepočteného	 počtu	 zaměstnanců,	 a	 to	 o	 0,6	 pracovníka	 z	důvodu	
vysoké	nemocnosti	a	dlouhodobých	nemocí.	
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2)	Náklady	(neinvestiční	výdaje	v	tis.)

Plán Skutečnos
t

Skutečnos
t

%  plnění Rozdíl Rozdíl Index

2017 2017 2016 plánu Skut-plán 17-16 17-16
1 2 3 3 5 6 7 8

501 xxxx 3 900,00 3 908,55 3 809,02 100,22 8,55 99,53 1,03
501 – Spotř. Materiálu 3 900,00 3 908,55 3 809,02 100,22 8,55 99,53 1,03
502  El. energie 1 080,00 1 011,50 1 129,81 93,66 -68,50 -118,31 0,90
502  Plyn 1 010,00 1 000,25 917,79 99,03 -9,75 82,46 1,09
502  Vodné, stočné 410,00 418,34 206,14 102,03 8,34 212,20 2,03
502- Spotřeba energií 2 500,00 2 430,09 2 253,74 97,20 -69,91 176,35 1,08
511 xxxx Opravy a udrž.-BYT 344 0,00 0,00 3,70 0,00 0,00 -3,70 0,00
511 0xxx Opravy budov a staveb 670,00 683,89 86,20 102,07 13,89 597,69 7,93
511 0xxx Opr. strojů a zař.,inventář 190,00 193,37 96,33 101,77 3,37 97,04 2,01
511 0320 Opr. dopr. prostředků 67,00 67,77 76,42 101,15 0,77 -8,65 0,89
511 03xx Opr. ostatní 35,00 35,07 121,30 100,20 0,07 -86,23 0,29
511 – Opravy a udržování 962,00 980,10 383,95 101,88 18,10 596,15 2,55
512 0300 Cestovné 24,00 24,71 23,83 102,96 0,71 0,88 1,04
512 – Cestovné 24,00 24,71 23,83 102,96 0,71 0,88 1,04
513 0300 Náklady na reprezentaci 5,00 4,97 4,96 99,40 -0,03 0,01 1,00
513 – Nákl. na reprezentaci 5,00 4,97 4,97 99,40 -0,03 0,00 1,00
518 0301 Čerpání sponz. účtu 22,00 21,75 9,53 98,86 -0,25 12,22 0,00

518 0307 Čerpání dotace Obec Kvasin 15,00 15,00 8,00 0,00 0,00 7,00 1,88
518 0360 Poraden.čin.,škol.,popl. 45,00 45,28 41,24 100,62 0,28 4,04 1,10
518 03xx Ostatní služby 245,00 253,18 352,50 103,34 8,18 -99,32 0,72
518 03xx Servis,prohl.,revize 176,00 176,15 165,19 100,09 0,15 10,96 1,07
518 0400 Služby v oblasti PO a BOZP 43,00 42,71 0,00 99,33 -0,29 42,71 0,00
518 0421 Likvidace odpadů 156,00 156,02 161,88 100,01 0,02 -5,86 0,96
518 0451 Bankovní poplatky 23,00 22,67 20,53 98,57 -0,33 2,14 1,10
518 0460 Software 201,00 201,76 216,61 100,38 0,76 -14,85 0,93
518 0470 Služby-derat.,steril. 1,50 1,33 5,81 88,67 -0,17 -4,48 0,23
518 0490 Poštovné 7,00 6,98 6,50 99,71 -0,02 0,48 1,07
518 0570 Popl. radia,televize 28,00 27,54 27,54 98,36 -0,46 0,00 1,00
518 0585 Pořízení DDNM 32,00 32,62 0,00 101,94 0,62 32,62 0,00
518 058x Nákl.na akce uživ.+propag. 53,00 52,92 0,00 99,85 -0,08 52,92 0,00
518 xxxx Nájemné 57,00 54,25 57,60 0,00 -2,75 -3,35 0,94
518 xxxx Stočné 0,00 0,00 205,15 0,00 0,00 -205,15 0,00
518 xxxx Školení, kurzy 0,00 0,00 108,60 0,00 0,00 -108,60 0,00
518 xxxx Telefonní poplatky, internet 35,50 33,69 42,69 94,90 -1,81 -9,00 0,79
518 – Ostatní služby 1 140,00 1 143,85 1 429,37 100,34 3,85 -285,52 0,80

Účet
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Plán Skutečnos
t

Skutečnos
t

%  plnění Rozdíl Rozdíl Index

2017 2017 2016 plánu Skut-plán 17-16 17-16
1 2 3 3 5 6 7 8

521 0305 Mzdové náklady-
všeob.sestry 2 570,00 2 569,46 2 844,64 99,98 -0,54 -275,18 0,00
521 0315 Mzda projekt - PN 0,00 264,70 66,20 0,00 264,70 198,50 4,00
521 0330 Ostatní osobní náklady 545,00 545,79 327,76 100,14 0,79 218,03 1,67
521 0335 Mzdy z OON-projekt PN 0,00 444,12 120,26 0,00 444,12 323,86 3,69
521 0336 Mzdy z OON-projekt NN 0,00 270,72 67,68 0,00 270,72 203,04 0,00
521 0337 Mzdy OON-projkt PN kofin. 0,00 23,38 6,33 0,00 23,38 17,05 0,00
521 0340 Náhr. mezd za nemoc 99,00 98,57 93,21 99,57 -0,43 5,36 1,06
521 xxxx Mzdové náklady 17 162,00 17 161,81 15 051,48 100,00 -0,19 2 110,33 1,14
521 – Mzdové náklady 20 376,00 21 378,55 18 577,56 104,92 1 002,55 2 800,99 1,15
524 xxxx Zák.pojišt.-zdravotní 1 800,00 1 797,96 1 621,40 99,89 -2,04 176,56 1,11
524 xxxx ZP - projekt - PN 0,00 64,47 16,36 0,00 64,47 48,11 3,94
524 xxxx ZP - projekt - NN 0,00 24,36 6,09 0,00 24,36 18,27 4,00
524 xxxx Zák.pojištění-sociální 5 094,00 4 996,67 4 505,06 98,09 -97,33 491,61 1,11
524 xxxx Sociální pojištění-projekt - PN 0,00 179,10 45,45 0,00 179,10 133,65 3,94
524 xxxx Sociální pojištění-projekt -
NN 0,00 67,68 16,92 0,00 67,68 50,76 4,00
524 – Zákonné pojištění 6 894,00 7 130,24 6 211,28 103,43 236,24 918,96 1,15
525 - Jiné sociální pojištění 85,00 88,09 76,73 103,64 3,09 11,36 1,15
527 0340- Zdrav.prohl.,prevence 11,00 11,10 10,50 100,91 0,10 0,60 1,06
527 0350 BOZP-ochr.pomůcky-OOPP 72,00 74,17 66,60 103,01 2,17 7,57 1,11
527 0320 Vzdělávání,semináře 80,00 86,22 0,00 0,00 6,22 86,22 0,00
527 0310 Zákl.příděl FKSP 400,00 401,89 270,83 100,47 1,89 131,06 1,48
527 - Zákonné soc. náklady 563,00 573,38 347,93 101,84 10,38 225,45 1,65
541 - Smluv. pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
542 - Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
549 xxxx Ostatní nákl. z činnosti 25,00 25,71 15,18 102,84 0,71 10,53 1,69
549 - Ostatní nákl.z činn-sl.BYT 25,00 25,71 15,18 102,84 0,71 10,53 1,69
551 – Odpisy 1 886,00 1 886,48 1 840,09 100,03 0,48 46,39 1,03
557 - Náklady z vyřaz. pohledávek 0,00 0,00 48,11 0,00 0,00 -48,11 0,00

558 0310 Nákl.z drob.dl.maj. 3 tis. 550,00 553,15 262,92 100,57 3,15 290,23 2,10
558 0312 Nákl. z DHM ICT 4,00 3,92 0,00 0,00 -0,08 3,92 0,00
558 - Nákl. z drob. dl. majetku 554,00 557,07 262,92 100,55 3,07 294,15 2,12

Náklady celkem 38 914,00 40 131,79 35 284,68 103,13 1 217,79 4 847,11 1,14

Účet
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Nákladové	účty	vykazují	v	roce	2017	celkové	plnění	ve	výši	103,13%.		
V	rámci	 syntetických	 účtů	 vykazují	 nejvyšší	 plnění	 účty,	 na	 kterých	 jsou	
zapojeny	 náklady	 čerpané	 v	rámci	 projektu	 transformace.	 Jedná	 se	 o	 účty							
521	 –	 Mzdové	 náklady	 a	 524	 –	 Zákonné	 pojištění.	 Tím	 dochází	 ke	 zkreslení	
čerpání	účtu	v	rámci	syntetiky,	z	pohledu	analytických	účtů	 je	čerpání	nákladů	
většinou	okolo	100%.	
				
Energie	 jsou	 čerpány	 v	 rámci	 syntetických	 účtů	 lehce	 nad	 100%.	 U	 čerpání	
energií	 došlo	 mezi	 lety	 2015,	 2016	 a	 2017	 k	objemovému	 nárůstu	 spotřeby	
v	souvislosti	s	rozšířením	pekárny	PFERDA.	Tyto	náklady	(plyn,	elektřina,	vodné	
a	stočné)	jsou	sdružení	PFERDA	vyfakturovány	a	zahrnuty	do	našich	výnosů.	
K	1.	12.	2015	v	rámci	projektu	„Příprava	transformace	ÚSP	Kvasiny“	uzavřel	ÚSP	
pro	 mládež	 Kvasiny	 Smlouvu	 o	 podnájmu	 bytu.	 Byt	 je	 využíván	 k	praktickým	
nácvikům	aktivit	běžného	života	jako	příprava	pro	budoucí	samostatné	bydlení	
klientů.	 Klienti	 v	bytě	 připravují	 svépomocí	 stravu,	 kde	 si	musí	 sami	 nakoupit						
i	suroviny.	Uklízejí,	myjí	nádobí,	komunikují	mezi	sebou	a	probírají	různá	témata		
např.	finanční	otázky,	atd..	Pracovníci	se	snaží	s	klienty	pracovat	tak,	aby	jim	co	
nejvíce	přiblížili	běžný	život	v	domácnosti.	Tato	skutečnost	mírně	ovlivňuje	výši	
nákladů	na	energie,	nájemné,	atd.		
	
	
	

-spotřeba materiálu
-spotřeba energií
-opravy a udržování
-cestovné
- náklady na reprezentaci
-ostatní služby
-mzdové náklady
-zák.soc.pojištění
-zák.soc.náklady
 -jiné sociální pojištění
 -sml.pokusy a úroky z prodl.
 - jiné pokuty a penále
 - ostatní náklady z činnosti
-odpisy

-náklady z drobného
dlouhod..majetku
Celkem

557,07 0,00
39 754,39 374,95 2,45

25,71 0,00
1 857,49 28,99

0,00 0,00
0,00 0,00

570,01 3,37
88,09 0,00

21 328,80 49,75
7 113,29 16,95

4,97 0,00
1 125,62 18,23

976,80 3,30
24,71 0,00

3 688,88 217,22 2,45
2 392,95 37,14

Neinvestiční náklady z hlediska jednotlivých činností ( v tis.) :

Skupina nákl.účtů Hlavní činnost Hospodářská činnost 
(stř.100)

Pomocné 
hospodářství (stř.99)
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				Porovnání	spotřeby	energií	za	rok	2016	a	2017	

	 	 	 	Druh	energie	 rok	2016	 rok	2017	 rozdíl	
plyn/m3	 84	153,00	 89	431,00	 5	278,00	
elektřina/kWh	 251	975,00	 243	033,00	 -8	942,00	
vodné/m3	 5	078,00	 5	165,00	 87,00	
	

Stručný	přehled		provedených	oprav	:	
	
511	0300	–		Opravy	a	udržování	HLČ	 	 	 	 31	772,00	Kč	
511	0320	-	 Opravy	–	motorová	vozidla	 	 	 67	765,00	Kč	
511	0331	-	 Opravy	–	zahradních	strojů,	myček,	
	 	 lednic,	praček	a	dalších	přístrojů+PU	 								155	303,64	Kč	
511	0333	-	 Oprava	pístu	u	sprchového	lehátka	 			 		6	806,90	Kč	
511	0334	-	 Oprava	nábytku		 	 	 	 	 31	257,99	Kč	
511	0340	-		 Oprava	venk.	bazénu,	fontány,	brouzd..	 46	150,00	Kč	
	 	 Oprava	a	oplechování	střešní	krytiny	 									102	704,80	Kč	
511	0345	-	 Opravy-malířské	práce	 	 	 									160	373,00	Kč	

- Oprava-výměna	podlah.	krytiny	 	 27	612,20	Kč	
- Oprava	skleníku		 	 	 	 	 37	401,00	Kč	
- Oprava	elektropráce	údržbářské	 	 45	129,00	Kč	
- Oprava	kožených	dvoukřídl.dveří	 	 18	392,00	Kč	
- Oprava	okenních	kování,	síťky		 	 33	254,00	KČ	
- Opravy-topenářské	a	instal.	práce	 	 40	242,00	Kč	
- Opravy	zpevněných	ploch	v	areálu	ÚSP	 67	906,41	Kč	
- Oprava	nerez.roštů	kuchyň	a	prádelna	 		6	413,00	Kč	
- Oprava	dřevěné	pergoly	v	areálu	ÚSP	 78	558,00	Kč	
- Oprava	výtahu		 	 	 	 	 		7	454,00	Kč	

511	0346	-	 Opravy	spojené	s	PU	v	kotelně	 															 		5	399,00	Kč	
	
	
Část	nákladů		na	opravy	ovlivnila	pojistná	událost	(PU)	ze	dne	1.	1.	2017.	
Jednalo	se	o	havárii	v	kotelně,	kde	došlo	k	prasknutí	vodovodní	přípojky	
pro	zásobníkové	ohřívače	vody.	Tryskající	voda	zasáhla	jak	plynové	kotle,	
tak	 plynové	 automatické	 hořáky,	 u	 nichž	 došlo	 k	vyřazení	 z	provozu.	
Náklady	na	opravu	a	zprovoznění	kotelny	byly	61	944,-	Kč.	Pojistné	plnění	
po	 odečtení	 spoluúčasti	 ve	 výši	 5	000,-	 Kč	 a	 faktury	 na	 instalatérskou	
opravu	 ve	 výši	 9	055,-	 kč	 bylo	 v	 hodnotě	 46	952,-	 Kč.	Doložená	 faktura		
na	 instalatérskou	 opravu	 nebyla	 hrazena	 s	odůvodněním	 pojišťovny,	 že	
není	předmětem	plnění.	Jde	o	opotřebení	zastaralého	potrubí.		
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512		–		Cestovné	–	čerpáno	na	102,96%.	
	
513	–	Náklady		na		reprezentaci	–	limit	(ukazatel)		stanoven		ve		výši	5	tis.		Kč,	
skutečně	čerpáno	4,97	tis.	Kč.	
	
518	–	Ostatní	služby-	procento	plnění	plánu	celkem	100,34	%.							
	
521	 -	 Mzdové	 náklady	 jsou	 závazným	 ukazatelem	 a	 byly	 čerpány	 na	 100	 %.	
V	tabulce	Náklady	je	procento	mzdových	nákladů	104,92%,	což	je	vlivem	mezd	
na	projekt	„Transformace	ÚSP	Kvasiny“,	které	jsou	vedeny	mimo	plán.	
Meziroční	nárůst	mzdových	nákladů	činil	cca	2	058,54	tis.	Kč.	
Nemocnost	činila	6,5%.	
	
524	–	Zákonné	pojištění	a	527	–	Zákonné	sociální	náklady	–	jejich	čerpání	přímo	
souvisí	s	čerpáním	mzdových	nákladů.		
	
551	–	Odpisy		plněny	na	100,03	%.			
	

3)	Dotace	ze	státního	rozpočtu,	rozpočtů	územně	samosprávných	celků	
				
V	roce	2017	nám	byla	přidělena	na	Domov	pro	osoby	se	zdravotním	postižením	
dotace	 v	celkové	 konečné	 výši	 15	568	590,00	 Kč.	 Dotace	 byla	 vyčerpána											
na	100	%.	Příspěvek	na	provoz	byl	poskytnut	ve	výši	8	161	600,00	Kč.		
	
4).	Mzdové	prostředky	
	
Čerpání	mzdového	limitu	za	rok	2017	v	tis.	Kč	

	

Název Plán Skutečnost % plnění Rozdíl +/-
Vlastní mzdy 19 732,00 19 731,27 100,00 -0,73
OON 545,00 545,79 100,14 0,79
Náhrady za nemoc 99,00 98,57 99,57 -0,43
Celkem 20 376,00 20 375,63 100,00 -0,37
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Jedním	 ze	 závazných	 ukazatelů	 je	 i	 počet	 pracovníků,	 který	 byl	 pro	 rok	 2017	
stanoven	na	65	zaměstnanců.		
	
-	fyzický	počet	zaměstnanců	k	31.	12.	2017	 	 	 	 67,0	
-	průměrný	počet	přepočtený	 	 	 	 	 	 65,6	
	
	
-	průměrný	plat	bez		OON	 	 	 	 		 25	190,00	Kč	
	
z	toho		:	průměr.	základní	plat	 	 	 	 											16	669,00	Kč	
	 				průměr.	platová	třída	 	 	 	 																						7,7	

	

	

	

Procento	nemocnosti	6,5	%.	
Odměny	a	příplatek	za	vedení	jsou	uvedeny	včetně	odměn	a	příplatku	ředitele.	

	

	

	

rok/Kč měsíc/Kč
odměny 899,0 13 704 1142
osobní příplatky 1 049,0 15 991 1333
příplatky za vedení 325,3 4 959 413
zvláštní příplatky 477,6 7 280 607
příplatky za noc SO+NE,svátky 1 068,8 16 293 1358
dovolené, náhrady za nemoc 2 437,0 37 149 3096
příplatek za přesčasovou práci 74,9 1 142 95
příplatky za noční práci 376,9 5 745 479

Vyplacené mimotarifní složky

Název Celkem v tis. Kč
na 1 zaměstnance

Procentní podíly z objemu vyplacených mzdových prosředků bez OON

 Mzda v tis.Kč % podíl  Mzda v tis.Kč % podíl
základní plat 11 507,00 63,97 13 121,40 66,17
mimotarifní složky 6 482,30 36,03 6 708,37 33,83
    - z toho odměny 1 119,50 17,27 899,00 13,40
    - z toho osobní příplatky 965,70 14,90 1 048,90 15,64

Složka mzdy
2016 2017
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V	roce	2017	se	proti	roku	2016	zvýšil	podíl	vyplacených	tarifních	platů	o		2,2%,	
o	 stejné	 procento	 se	 snížily	 vyplacené	 mimotarifní	 složky.	 Z	 toho	 podíl	
vyplacených	 odměn	 se	 snížil	 o	 3,87	 %,	 podíl	 osobních	 příplatků	 se	 zvýšil														
o	0,74%.															
	
Procento	nemocnosti	se	proti	roku	2016	snížilo	o	0,7%,	tj.	celkem	na	6,5%.		
	
Čerpání	OON	 v	roce	 2017	 bylo	 545	791,00	 Kč,	 což	 bylo	 cca	 o	 218	 tis.	 Kč	 více	
oproti	 roku	 2016	 z	důvodu	 personálního	 zajištění	 za	 dlouhodobé	 nemoci,		
z	důvodů	 legislativních	změn	a	 to	zvýšení	minimální	mzdy.	Vyplacené	náhrady	
za	nemoc	byly	98	570	Kč.	
	
5).	Hospodářský	výsledek		
	 	 	
Naše	zařízení	dosáhlo	za	rok	2017	hospodářský	výsledek	ve	výši	184	916,27	Kč.	
Poskytnutá	dotace	z	MPSV	byla	k	31.	12.	2017	v	celkové	výši	15	568	590,00	Kč.	
Proti	roku	2016	byla	dotace	vyšší	o	2	630	590,00	Kč.	
Příspěvek	 zřizovatele	na	provoz	byl	 v	 částce	8	161	600,00	Kč.	 Proti	 roku	2016	
činilo	navýšení	724	300,00	Kč.	
Od	 1.	 10.	 2016	 započala	 realizace	 projektu	 Transformace	 USP	 Kvasiny	
Registrační	číslo:	CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/0001885.		
Dle	 finančního	plánu	nám	bylo	 již	 zasláno	od	počátku	projektu	k	31.	12.	2017	
celkem	2	552	209,17	Kč.	
Z	vedlejší	hospodářské	činnosti	bylo	v	roce	2017	dosaženo	zisku	112	355,03	Kč.	
Hospodářská	 činnost	 spočívá	 v	našem	 zařízení	 ve	 vyváření	 obědů	 pro	 cizí	
strávníky	 a	 praní	 prádla	 pro	 cizí	 osoby	 a	 subjekty	 (např.	 zdravotní	 středisko	
Kvasiny,	 pečovatelskou	 službu	 apod.).	 Prostředky	 je	 možné	 použít	 k	pokrytí	
některých	neplánovaných	nákladů.		
V	roce	 2017	 došlo	 k	zapojení	 daňové	 úspory	 z	roku	 2014,	 která	 činila					
33	006,00	 Kč.	 Tato	 částka	 nám	 částečně	 pokrývá	 nákup	 BLIXERU	 -	 kutru	 na	
úpravu	 podávané	 stravy	 uživatelům,	 kterým	 jejich	 stav	 neumožňuje	 přijímat	
tuhou	stravu.		
							Provozujeme	 i	 tzv.	 pomocné	 hospodářství,	 které	 slouží	 mimo	 jiné	 i	 pro	
obohacení	 jídelníčku	 našich	 uživatelů.	 Je	 zaměřeno	 na	 pěstování	 zeleniny	 –	
např.	salát,	rajčata,	okurky,	bylinky	pro	kuchyň.	Čistý	výnos	z	této	činnosti	činil		
900,-	Kč.			
Z	dosaženého	 hospodářskému	 výsledku	 navrhujeme	 provést	 	 příděl																		
do	 Rezervního	 fondu	 ve	 výši	 159	916,27	 Kč	 a	 do	 Fondu	 odměn	 ve	 výši						
25	000,-	Kč.	
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Stav	 pohledávek	 k	31.12.2017	 je	 255	166,00	 Kč.	 Na	 účtu	 315	 zůstávají	
neuhrazené	 pohledávky	 za	 zákonnými	 zástupci	 za	 nezletilé	 klienty	 ve	 výši							
149	 917,-	 Kč.	 Tyto	 pohledávky	 je	 problematické	 vymáhat.	 Vzhledem	
k	majetkovým	 poměrům	 dlužníků	 jsou	 naše	 šance	 na	 uspokojení	 těchto	
pohledávek	velmi	malé.				
			
Výše	 závazků	 k	31.	 12.	 2017	 je	 	 4	146	541,10	 Kč.	 Nejvyšší	 zůstatek	 je	 u	 účtu			
331	–	Závazky	vůči	zaměstnancům.		Jedná	se	o	výplatu	mezd	za	měsíc	prosinec,	
s	tím	souvisí	i	zůstatky	účtu	336,	337	a	342.		
	
Volné	 finanční	 prostředky	 na	 provozním	 účtu	 a	 v	hotovosti	 jsou	 v	částce													
3	501	219,30	Kč.	Po	započtení	pohledávek	ve	výši	 	255	166,-	Kč	se	dostáváme	
na	částku	ve	výši	3	756	385,30	Kč.	Celkové	závazky	jsou	ve	výši	4	146	541,10	Kč.	
To	znamená,	že	částka	vyplývající	ze	závazků	zůstává	k	31.	12.	2017	nepokryta	
ve	 výši	390	 155,80	 Kč.	 V	roce	 2016	 zůstaly	 nekryty	 závazky	 v	celkové	 výši	
363	072,72	 Kč.	 V	pohledávkách	 nejsou	 započítány	 pohledávky	 z	půjček	 FKSP,	
tyto	pohledávky	 jsou	kryty	Fondem	FKSP	a	 jejich	 rozdíl	na	počátku	a	na	konci	
roku	by	zkreslil	skutečnou	výši	krytí	závazků.		
	

Název účtu 1.1.2017 31.12.2017
311 - Odběratelé 62 919,00                     72 773,00                     
314 - Poskyt.prov.zálohy 22 210,00                     16 150,00                     
315 - Pohledávky z hl.činnosti 186 655,00                   179 270,00                   
335 - Pohl. za zaměstnanci 7 018,00 -                      13 027,00 -                    
Celkem pohledávky 264 766,00                 255 166,00                 
321 - Dodavatelé 356 116,42                   913 556,10                   
331 - Závazky vůči zaměst. 1 501 980,00                 1 715 243,00                
336 - Soc.a zdrav. poj. 602 577,00                   711 596,00                   
337 - Zdravotní pojištění 258 156,00                   304 883,00                   
342 - Daně 211 028,00                   300 278,00                   
377 - Refundace od ÚP -                               -                               
378 - Ostatní krátkodob.záv. 125 211,00                   162 250,00                   
383 - Výdaje příštích obd. 28 606,05                     27 215,00                     
389 - Dohadné účty pasívní 10 448,00                     11 520,00                     
Celkem závazky 3 094 122,47              4 146 541,10              
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IV.	Autoprovoz		
	
Naše	zařízení	využívá		pro	své	potřeby		automobily	–Škoda	Octavia	Combi,	SPZ		
RKH		6H3	7727	zakoupený	v	červenci	2016,	Ford	Transit,	SPZ	3H9	0477	pořízený	
v	listopadu	 2008.	 Ve	 správě	 v	autoprovozu	 jsme	 využívali	 ještě	 devítimístné		
vozidlo	 Peugeot	 Boxer,	 SPZ	 	 RKE	 73	 -02	 	 pořízené	 v	prosinci	 	 1997,	 který	 na	
základě	zprávy	z	STK	 (23.	11.	2017)	 již	není	způsobilý	k	provozu	na	pozemních	
komunikacích.	Další	postup	s	případnou	likvidací	vozidla	bude	následovat	v	roce	
2018.	V	naší	správě	je	též	přívěs	za	automobil	SPZ	97	RKE-	04.			
Tato	 vozidla	 jsou	 využívána	 především	 pro	 přepravu	 našich	 uživatelů	 např.	
k	lékařskému	 vyšetření	 nebo	 na	 různé	 akce,	 kterých	 se	 účastní	 menší	 počet	
uživatelů	a	není	potřeba	objednávat	na	dopravu	autobus.	Běžně	vozidla	slouží	
pro	dopravu	zakoupeného	drobného	materiálu	a	jako	dopravní	prostředek	pro	
zaměstnance	při	vyřizování	služebních	záležitostí.	
	
	
Spotřeba	nafty	a	ujeté	km	dle	jednotlivých	automobilů	
 

Měsíc	
ŠKODA	OCTÁVIA	COMBI	 PEUGEOT	BOXER	 FORD	TRANSIT	

	 	 	
		 ujeté	km	 spotřeba-litry	 ujeté	km	 spotřeba-litry	 ujeté	km	 spotřeba-litry	
Leden	 911	 49	 351	 35	 264	 25	
Únor	 1	084	 57	 365	 45	 565	 65	
Březen	 1	496	 88	 403	 45	 256	 25	
Duben	 1	345	 68	 588	 55	 790	 80	
Květen	 917	 51	 608	 60	 1	219	 125	
Červen	 1	621	 82	 535	 52	 1	155	 106	
Červenec	 815	 42	 370	 43	 386	 35	
Srpen	 687	 40	 91	 10	 588	 55	
Září	 729	 37	 376	 45	 409	 40	
Říjen	 864	 46	 249	 25	 503	 50	
Listopad	 1	765	 96	 229	 25	 971	 90	
Prosinec	 701	 47	 0	 0	 492	 39	
CELKEM	 12	935	 703	 4	165	 440	 7	598	 735	
 
 
Průměrná	 roční	 spotřeba	 u	 vozu	 Škoda	 Octavia	 Combi	 v	roce	 2017	 činila	 5,4	
litrů	na	100	ujetých	 km,	u	 vozu	Peugeot	Boxer	byla	průměrná	 roční	 spotřeba	
10,6	litrů	na	100	km,	u	Fordu	Transit	činila	9,7	litrů	na	100	km.	
Náklady	na	opravy	všech	vozů	byly	v	roce	2017	ve	výši	67	765	Kč.	 Jednalo	se					
o	opravy	všech	služebních	vozů	z	důvodu	zajištění	bezpečnosti	provozu.		
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V.	Plnění	úkolů	v	oblasti	nakládání	s	majetkem	
	
Investiční	 	 prostředky	 	 z	našeho	 	 investičního	 	 fondu	 	 v	roce	 2017	 nebyly		
čerpány.	DHM	v	roce	2017		nebyl	vyřazován.		
Drobný	dlouhodobý	majetek	 	evidovaný	 	 	na	 	účtu	 	028	byl	zařazen	v	celkové	
výši	 557	 065,66	 Kč.	 Jednalo	 se	 především	 o	 nákup	 nábytku,	 kancelářské	
techniky,	 elektrospotřebičů,	úklidové	 techniky,	kutr	na	úpravu	 stravy,	děličku	
těsta	 do	 kuchyně,	 atd.	 Opotřebovaný,	 rozbitý	 a	 neopravitelný	 dlouhodobý	
majetek	(028)	byl	vyřazen	v	hodnotě	112	288,41	Kč.	
Z	daňové	úspory	roku	2014	byl	pořízen	BLIXER	-	kutr	na	úpravu	stravy	(	faktura	
KDF1700869).						
	
Drobný	 	majetek	 	 hmotný	 a	 nehmotný	 sledovaný	 	 v	 	podrozvahové	 evidenci		
byl		pořízen		v	celkové		hodnotě	148	900,09	Kč.	Jednalo	se	především	o	drobný	
nábytek,	 drobné	 elektrospotřebiče,	 potřeby	 pro	 kuchyň,	 vybavení	 bytu	
k	nácvikům	 klientů,	 údržbu	 a	 úklid.	 U	 drobného	 nehmotného	 majetku	 se	
jednalo	 o	 pořízení	 balíčků	 Office	 2016	 na	 jednotlivá	 oddělení.	 	 Vyřazen	 byl	
majetek	v	hodnotě	68	400,52	Kč.	Jednalo	se	především	o	poškozený	nábytek,	
drobné	el.	přístroje	apod.			
		
	VI.	Fondy	hmotné	zainteresovanosti	
 
         FO      FKSP       FRIM        FR 
Stav k 1.1.2017 653 067,00 371 480,96  416 732,84 1 386 300,13 
Příděl z FV 14 23 000,00 0 0 139 633,91 
Stav po přídělu 676 067,00 371 480,96  416 732,84 1 525 934,04 
Tvorba     
- celkem 0 409 092,00 2 886 476,00 100 421,52 
- povinná 0 409 092,00 0  
- dotace 0 0 0 0 
- odpisy 0 0 1 886 476,00 0 
- ostatní 0 0 1 000 000,00 100 421,52 
Čerpání 0 299 371,45 1 599 000,00  1 093 129,96 
Stav k 31.12.17 676 067,00 481 201,51  1 704 208,84 533 225,60 
 
Povinná	tvorba	FKSP	je	prováděna	měsíčními	příděly	2%	z	vyplacených	mezd.	
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Čerpání	FKSP	:	 příspěvek	na	obědy	 									107	678,00	Kč	
	 	 	 rekreace,	zájezdy	 	 	 43	300,00	Kč	
	 	 	 kultura	 	 	 	 98	613,00	Kč	
	 	 	 pracovní	a	životní	jubilea		 14	500,00	Kč	
   ostatní	použití	např. masáže			 35	280,45	Kč	
	 	 	 C	e	l	k	e	m	 	 	 								299	371,45	Kč	
	 	

Čerpání	FRIM	:	
	
V	roce	2017	byl	FRIM	čerpán	na	odvody	z	odpisů	do	IF	zřizovatele	–	1	599	tis.	Kč	
	
Čerpání	FR	:	
	
Rezervní	 fond	 byl	 v	roce	 2017	 čerpán	 ve	 výši	 daňové	 úspory	 z	roku	 2014,	 tj.	
v	částce	33	006,-	Kč	na	BLIXER	-	kutr	na	úpravu	stravy.	V	analytickém	členění	je	
fond	rozdělen	na	RF	ze	zlepšeného	hospodářského	výsledku		a	na	RF	z	ostatních	
titulů	(dary).		
				
	
Finanční	krytí	fondů	k	31.12.2017	
 

Fond stav k 31.12.2017    
           v Kč 

finanční krytí 
          v Kč 

účet číslo 

 
416- Fond reprodukce majetku  

 
1 704 208,84 

 
1 704 208,84 

 
241 0000 ORJ 16 

413- Rezervní fond -  HV       256 360,29 256 360,29   241 0000 ORJ 14 
414- Rezervní fond-dary 276 865,31 251 140,60       

25 724,71 
  241 0000 ORJ 14                                          
241 0008 

412- FKSP 481 201,51  401 328,72    
10 902,00 
28 389,00 

  243 0000  
  261 0001 
  335 0030 

411- Fond odměn 676 067,00 676 067,00   241 0000 ORJ 11 
Celkem  3 394 702,95 3 354 121,16  

 
U	fondu	FKSP	dojde	provedením	převodů	v	lednu	2018	k	vyrovnání	stavu	
fondu	a	finančního	krytí.	
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provozní	účet	 	 3	472	699,20	Kč	
hotovost	 	 	 					28	520,00	Kč	
	 	 	 	 ----------------	
	 	 	 											3	501	219,30	Kč	
	
Ceniny	byly	k	31.12.2017	evidovány	v	hodnotě	2	096,-	Kč	

VII.	Kontrolní	činnost	
	
Kontrolní	činnost	je	v	našem	zařízení	prováděna	v	souladu	s	nařízením	zákona	č.	
320/2001	 Sb.	 o	 finanční	 kontrole	 a	 prováděcí	 vyhlášky	 č.	 64/2002	 Sb.	
Hospodářské	 operace	 jsou	 posuzovány	 s	ohledem	 na	 jejich	 účelnost,	
hospodárnost	a	efektivnost.	Vnitřní	kontrolní	systém	spočívá	na	řídící	kontrole,	
která	 zajišťuje	 také	 kontrolu	 po	 stránce	 věcné	 a	 formální.	 Po	 věcné	 stránce	
kontrolu	 provádí	 příkazce	 operace	 –	 ředitel	 ÚSP,	 po	 stránce	 formální	 operaci	
schvaluje	hlavní	účetní.	Správnost	operace	potvrdí	svými	podpisy.	
Od	1.	1.	2003	se	stal	naším	zřizovatelem	Krajský	úřad	Královéhradeckého	kraje.	
Zřizovatel	průběžně	sleduje	hospodaření	z		předkládaných	čtvrtletních	účetních	
výkazů,	případně	zajišťuje	provedení	kontrol.	
	
Kontrolní	činnost	prováděná	v	zařízení	externími	organizacemi	
	
Rada	 Královéhradeckého	 kraje	 schválila	 ověření	 účetních	 závěrek	
příspěvkových	organizací	za	rok	2017	nezávislými	auditory.	Na	základě	Smlouvy	
o	poskytování	auditorských	služeb	proběhla	prověrka	účetní	závěrky	organizace	
k	31.	 12.	 2017.	 Audit	 provedla	 firma	 dle	 Zákona	 o	 auditorech	 a	 Komoře	
auditorů	České	republiky	v	platném	znění,	Zákona	o	účetnictví	v	platném	znění	
a	Mezinárodních	auditorských	standardů	–	Auditea	s.r.o.	se	sídle	Nový	Bydžov,	
Prasek	 8,	 auditorská	 společnost	 č.	 osvědčení	 106,	 zastoupená	 jednatelkou					
Ing.	 Miloslavou	 Záhorovou,	 auditorem	 č.	 1159,	 zapsaná	 v	OR	 vedeném													
KS	v	Hradci	Králové	oddíl	C,	vložka	20542.		Předmětem	ověření	byla:	

- správnost	 účtování	 došlých	 faktur,	 pokladny,	 interních	 dokladů																			
a	vystavených	faktur	za	účetní	období	1.	1.	2017	-	31.	12.	2017	

- zůstatky	k	1.	1.	2017	–	kontrola	na	inventarizaci	k	31.	12.	2016	
- vnitřní	směrnice	organizace	k	účetnictví	
- inventarizace	k	31.	12.	2017-kontrola	na	podklady,	kontrola	na	 zůstatky	

účtů	
- rozvaha,	podrozvaha,	výkaz	zisku	a	ztrát	k	31.	12.	2017	

	
Při	 prověrce	 účetnictví	 nebyly	 zjištěny	 žádné	 skutečnosti,	 které	 by	 vedly	
k	domněnce,	 že	 přiložená	 závěrka	 nepodává	 ve	 všech	 významných	 aspektech	
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věrný	a	poctivý	obraz	aktiv	a	závazků	k	31.	12.	2017	a	výsledků	hospodaření	za	
rok	2017	v	souladu	se	zákonem	o	účetnictví	a	příslušnými	předpisy	ČR.		
	
Dne	 20.6.2017	 byla	 zahájena	 průběžná	 veřejnosprávní	 kontrola	 v	 režimu	
zákona	 o	 finanční	 kontrole	 ve	 veřejné	 správě	 kontrolním	 orgánem	 Krajským	
úřadem	 Královéhradeckého	 kraje,	 odbor	 sociálních	 věcí.	 Předmět	 kontroly:	
Čerpání	 dotace	 z	rozpočtu	 Královéhradeckého	 kraje	 dle	 smlouvy																										
č.	 SR_17_2089762	 ze	 dne	 28.2.2017	 (Usnesení	 zastupitelstva	 KHK																							
č.	ZK/3/122/2017).	Při	kontrole	nebyly	zjištěny	nedostatky.	Poskytnuté	finanční	
prostředky	 dle	 sml.	 č.	 SR_17_2089762	 z	28.2.2017	 jsou	 čerpány	 v	souladu	
s	předmětem	 a	 účelem	 smlouvy,	 Zásadami	 dotačního	 programu	 v	roce	 2017					
a	zákonem	č.	563/1991	Sb.,	o	účetnictví,	ve	znění	pozdějších	předpisů.		
Dotace	 je	 čerpána	 na	 Domov	 pro	 osoby	 se	 ZP	 na	 mzdové	 náklady	 vyjma	
všeobecných	sester.			
	
Dne	 12.	 12.	 2017	 byla	 vykonána	 věcná	 a	 finanční	 kontrola	 čerpání	 dotace	
(interim)	 projektu	 „Transformace	 USP	 Kvasiny“	 číslo	 projektu	
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/0001885.	 Kontrolované	 období																																		
1.	 10.	 2016	 -	 11.	 12.	 2017.	 Pověřená	 kontrolní	 skupina	 byla	 ve	 složení	 –											
Ing.	Erika	Šafránková	 (vedoucí	kontrolní	skupiny),	 Ing.	Veronika	Daňková	 (člen	
kontrolní	 skupiny),	 Mgr.	 Jana	 Ribárová	 	 (člen	 kontrolní	 skupiny).	 Kontrola	
provedena	 v	režimu	 zákona	 č.	 320/2001	 Sb.,	 o	 finanční	 kontrole	 ve	 veřejné	
správě	 a	 o	 změně	 některých	 zákonů	 (zákon	 o	 finanční	 kontrole),	 ve	 znění	
pozdějších	 předpisů	 a	 v	režimu	 zákona	 č.	 255/2012	 Sb.,	 kontrolního	 úřadu.	
V	den	 ukončení	 kontroly	 byl	 paní	 ředitelce	 ÚSP	 Kvasiny	 sdělen	 předběžný	
výsledek	 o	 průběhu	 kontroly	 a	 to	 bez	 závad.	 	 Písemná	 zpráva	 z	kontroly															
s	vyjádřením	nebyla	dosud	zaslána.	
	
Dne	 31.10.2017	 byla	 zahájena	 kontrola	 ze	 strany	 Krajské	 hygienické	 stanice	
Královéhradeckého	kraje	se	sídle	v	Hradci	Králové	podle	zákona	č.	255/201	Sb.,	
o	 kontrole	 (kontrolní	 řád),	 podle	nařízení	 Evropského	parlamentu	a	Rady	 (ES)			
č.	 882/2004	 ze	 dne	 29.4.2004)	 o	 úředních	 kontrolách	 za	 účelem	 ověřování	
dodržování	právních	předpisů	o	krmivech	a	potravinách	a	ustanovení	o	zdraví	
zvířat	 a	 dobrých	 životních	podmínkách	 zvířat,	 ve	 znění	 pozdějších	předpisů,	 a	
podle	 §	 88	 zákona	 č.	 258/2000	 Sb.,	 o	 ochraně	 	 veřejného	 zdraví	 a	 o	 změně	
některých	 souvisejících	 zákonů,	 ve	 znění	 pozdějších	 předpisů.	 Byl	 proveden	
státní	 zdravotní	 dozor	 v	prostorách	 kuchyně	Ústavu	 sociální	 péče	 pro	mládež	
Kvasiny.	 Byly	 zjištěny	 drobné	 nedostatky,	 které	 byly	 na	 základě	 příslušných	
opatření	neprodleně		odstraněny.	
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VIII.	Inventarizace	majetku	a	závazků	
	
Inventarizace	 majetku	 a	 závazků	 proběhla	 na	 základě	 příkazu	 č.	 3/2017	 o	
provedení	 inventarizací,	 vydaného	 ředitelkou	 ÚSP	 pro	 mládež	 Kvasiny.	
Inventarizace	 byla	 provedena	 v	termínech	 dle	 tohoto	 příkazu	 jmenovanými	
členy	 inventarizační	 komise.	 Inventarizace	 je	 z	důvodu	 lepšího	 zvládnutí	
inventarizačních	 prací	 rozdělena	 do	 několika	 termínů.	 	 K	31.	 10.	 2017	 byla	
provedena	inventarizace	skladů	potravin	a	materiálu.		
Inventurní	 soupisy	 hmotného	 a	 nehmotného	 majetku	 byly	 pořízeny	 ke	 dni						
31.	 12.	 2017.	 Inventurní	 soupisy	 zachycují	 přírůstky	 a	 úbytky	 jednotlivého	
majetku.	
Stavy	 skladů	 byly	 doúčtovány	 o	 přírůstky	 a	 úbytky	 k	31.	 12.	 2017	 a	 proběhlo	
jejich	 porovnání	 s	výsledkem	 účetní	 závěrky.	 O	 tomto	 byl	 vyhotoven	
inventarizační	zápis.	
Ke	dni	31.	12.	2017	proběhla	dokladová	inventura	finančního	majetku,	závazků	
a	pohledávek,	a	dokladová	inventura	účtů.	
	
Výsledek	inventarizačních	rozdílů:	Nebyly	zjištěny	žádné	inventurní	rozdíly.		
	
IX. Závěr 
  
V	 rámci	 celé	 naší	 organizace	 jsme	 dosáhli	 	 hospodářského	 výsledku	 ve	 výši					
184	916,27	Kč.	
Z	hospodářské	činnosti	provozované	naším	zařízením	byl	dosažen	hospodářský		
výsledek		ve	výši	112	355,03	Kč.   
 

Ukazatel Rozpis po úpravě Skutečnost Rozdíl +/- 
Dotace  MPSV - domov 15 568 590,00 15 568 590,00 0,00 
Dotace zřizovatel 8 161 600,00 8 161 600,00 0,00 
Odvod z odpisů 1 599 000,00 1 599 000,00 0,00 
Mzdový limit 20 376 000,00 20 375 635,00 - 365,00 
Z toho: vl. Mzdy 19 732 000,00 19 731 274,00 - 726,00 
náhr. mezd za nemoc 99 000,00 98 570,00  - 430,00 
OON 545 000,00 545 791,00 + 791,00 
Hospodářský výsl.                     184 916,27  
Limit pracovníků (př.) 65 65,6 0,6 
	

Naše	 organizace	 se	 i	 v	roce	 2017	 snažila	 co	 nejlépe	 vyrovnat	 se	 všemi	 úkoly,	
které	 byly	 kladeny	 nejen	 v	rámci	 hospodaření	 organizace,	 ale	 i	 s	ohledem																			
na	zajištění	co	nejlepších	podmínek	pro	uživatele	služeb.		
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Na	 základě	 nařízení	 Královéhradeckého	 kraje	 jsme	 se	 v	roce	 2016	 začali	
seznamovat	 a	 používat	 nový	 ekonomický	 produkt	 GINIS	 společnosti	 GORDIC	
pro	projekt	„Jednotný	ekonomický	systém	Královéhradeckého	kraje“	(zkrácený	
pojem	JEKIS).	Od	1.	1.	2017	pracujeme	v	ostrém	provozu.	Jelikož	jsme	hodnotili	
ve	výroční	zprávě	roku	2016	zavádění	 tohoto	programu,	 rádi	bychom	po	roce	
zhodnotili	 vývoj	 a	 využívání.	 Zavedení	 ekonomického	 produktu	 GINIS	 bylo	
velmi,	 jak	 časově,	 tak	 i	 z	hlediska	 pochopení	 systému,	 náročné.	 Bylo	 hodně	
založeno	 na	 samostudiu	 a	 práci	 ve	 zkušebním	 programu.	 Po	 roce	 práce	 a	
detailnějším	 seznámení	 se	specifickým	 	pracovním	 prostředím	 programu	
můžeme	 kladně	 hodnotit	 tento	 nový	 ekonomický	 produkt.	 Je	 přehledný,	
operační	 rychlost	 zpracovávaných	 dat	 je	 vyhovující	 a	 výstupy	 jsou	 také	
dostatečné.	Jsou	vyhovující	i	pro	externí	kontrolní	orgány.		
Další	novinkou	pro	organizace	Královéhradeckého	kraje	byl	„Informační	systém	
evidence	majetku	Královéhradeckého	kraje“.		Evidence	dat	v	JEKIS	firmy	TESCO	
SW	 je	 program	 prozatím	 ještě	 nesplňující	 standard,	 na	 který	 jsme	 byli	 zvyklí.	
Např.	 automatické	 účetní	 výstupy	 do	 účetního	 systému	 nejsou	 doposud	
zavedeny.	Asi	největším	důvodem	nespokojenosti	 je	operační	 rychlost.	 	Každé		
vyhledávání	majetkových	 údajů	 je	 časově	 zdlouhavé.	 V	 kartách	 nelze	 uceleně	
listovat	v	přehledech,	ale	po	určitých	úsecích,	zasekává	se,	atd…	Vyhledávání	a	
filtrování	 dle	 určitých	 potřebných	 kritérií	 je	 také	 obtížnější.	 Věříme,	 že	 tento	
obecně	 známý	 problém	 se	 řeší,	 a	 že	 se	 	 do	 budoucna	 můžeme	 těšit	 na	
zpracovávání	 majetkových	 dat	 s	odpovídající	 kvalitou	 a	 	 rychlostí	 ke	
spokojenosti	všech	účetních.		
Díky	různým	akcím,	které	pořádáme	a	probíhající	transformaci,	se	naše	zařízení	
dostává	 do	 povědomí	 stále	 širší	 veřejnosti.	 O	 činnosti	 naší	 organizace	 je	
veřejnost	 informována	 prostřednictvím	 	našich	webových	 stránek,	 facebooku,	
letáků,	ale	i	různých	článků	publikovaných	v	regionálním	a	místním	tisku.		
	
Na	pořádané	akce	se	nám	daří	získávat	 finanční	příspěvky	od	dárců.	Máme	již	
několik	svých	stálých	sponzorů,	kteří	se	i	sami	rádi	na	tyto	akce	přijdou	podívat.		
Ostatní	 finanční	dary	 jsou	 vždy	 využity	pro	účely	uživatelů,	 např.	 jim	hradíme	
kulturní	představení,	sportovní	a	společenské	akce,	zakupují	se	společenské	hry	
a	další.				
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Přehled	dárců,	kteří	nás	v	uplynulém	roce	finančně	podpořili:	
• Obec	Kvasiny	
• ŠKODA	AUTO	a.s.	
• Nadace	ČEZ	
• Magna	Automotive	(CZ)	s.r.o.	
• Softbit	software	s.r.o.,		Rychnov	nad	Kněžnou.	
• MUDr.	Karolína	Juránková	
• p.	Jurásek	Jan	
• p.	Čechová	Alena	
• p.	Sysr	Ladislav	
• Jan	Kaplan,	Tercie,	Doudleby	nad	Orlicí		
• Maso-uzeniny,	Josef	Dusbaba,	Rychnov	nad	Kněžnou	

	
Naše	 zařízení	 také	 spolupracuje	 i	 s	dalšími	 zainteresovanými	 stranami.	 Mezi		
hlavní	spolupracující		instituce	a	spolky		patří	především	Obec	Kvasiny,	Městský	
úřad	 Solnice,	 Městský	 úřad	 Kostelec	 nad	 Orlicí,	 Městský	 úřad	 Častolovice,	
Městský	 úřad	 Týniště	 nad	 Orlicí,	 PFERDA	 z.ú.,	 Základní	 a	 Praktická	 škola	
Rychnov	 nad	 Kněžnou,	 Rádio	 Černá	 Hora,	 Svaz	 postižených	 civilizačními	
chorobami,	 o.s.	 Kostelec	 nad	 Orlicí,	 Klub	 českých	 turistů	 Solnice,	 Volejbalový	
klub	AUTO	ŠKODA	Kvasiny	a	mnoho	dalších.		
	
I	 přes	 všechny	 problémy	 spojené	 s	výkonem	 a	 zajištěním	 činnosti	 našeho	
zařízení	se	nám	podařilo	všechny	úkoly	zvládnout	a	poskytovat	sociální	službu	
na	vysoké	úrovni.	
Naší	 snahou	 bude	 i	 v	dalším	 období,	 co	 nejlépe	 hospodařit,	 dodržovat	
hospodárnost	 při	 nakládání	 se	 svěřeným	 majetkem,	 dosahovat	 co	 nejlepších	
pracovních	 i	 hospodářský	 výsledků	 a	 zvyšovat	 kvalitu	 námi	 poskytovaných	
služeb.			
	
Závěrem	 bychom	 chtěli	 velmi	 poděkovat	 sponzorům,	 spolupracujícím	
institucím	 a	 spolkům,	 opatrovníkům	 a	 všem	 dalším,	 	 kteří	 přispěli	 k	podpoře	
našich	aktivit	v	roce	2017	a	zároveň	se	těšíme	na	spolupráci	v	roce	2018.	
	
V	Kvasinách	dne	9.	2.	2018	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 					Jana	Mašková		 	
	 	 	 	 	 	 	 	 ředitelka	ÚSP	Kvasiny	


