
	
	

1	

	
	
	
 

Ústav	sociální	péče	pro	mládež	K	V	A	S	I	N	Y	
	
	

 
	Výroční	zpráva	o	činnosti	příspěvkové	organizace	za	rok	2018	

	
	
	

	
	
	
	
	
Zpracovala:	Jana	Králíčková		
	 	



	
	

2	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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:	 	 	 80	uživatelů1	

Poskytovaná	od:	 	 1.1.2007	

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

Věková	struktura	CS:	 osoby	od	27	let	věku	výše2	

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.	
	

																																																													
1	Kapacita	od	1.1.2019:	78	uživatelů	
2	Věková	struktura	CS	od	1.1.2019:	osoby	od	19	let	věku	výše	
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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.	 Jedním											
z	 výstupů	 byl	 zpracovaný	 Transformační	 plán,	 který	 v	září	 2015	 schválila	 Rada	
Královéhradeckého		kraje		a		zároveň		uložila		jeho		naplňování.	Vzhledem	k	vývoji	
a	změnám,	které	v	rámci	procesu	transformace	nastaly,	jsme	Transformační	plán	
dvakrát	aktualizovali.	Poslední	aktualizace	proběhla	v	únoru	2018.				
	
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	 uživatelů	 do	 skupinových	 domácností	



	
	

4	

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.		
	
Realizace	procesu	transformace	probíhá	ve	3	strategických	oblastech:		
	

1. Individuální	přechody	vybraných	uživatelů:		
• Jedná	se	o	přechody	do	jiných	sociálních	služeb	s	jinou	cílovou	skupinou,	

do	 služeb	 s	menší	 mírou	 podpory,	 blíže	 k	rodinám	 a	 blízkým,	 do	 jiné	
lokality	nebo	formy	odpovídající	zjištěným	potřebám	uživatelů.	

• Postupně	 se	 realizují	 plánované	 individuální	 přechody	 u	 30	 našich	
uživatelů.	K	31.	12.	2018	bylo	zrealizováno	6	individuálních	přechodů.		

• Problém	je	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:		

• Přechod	 do	 skupinového	 komunitního	 bydlení	 byl	 vyhodnocen																	
u	33	uživatelů	(mužů).	

• Plánem	 je	 vybudovat	 8	 koedukovaných	 domácností	 (domů).	 Kapacita					
1	domu	je	max.	6	uživatelů	(zpravidla	4	muži,	2	ženy).		

• Plánovaný	 druh	 poskytované	 služby:	 domov	 pro	 osoby	 se	 zdravotním	
postižením	nebo	chráněné	bydlení.				

• V	návaznosti	 na	 síť	 sociálních	 služeb	 Královéhradeckého	 kraje	 a																						
po	dohodě	se	zástupci	zřizovatele	bylo	pro	komunitní	bydlení	postupně	
vytipováno	 7	 nemovitostí	 v	lokalitách:	 Kostelec	 nad	 Orlicí,	 Týniště	 nad	
Orlicí,	Častolovice.		

• Do	 31.	 12.	 2018	 bylo	 podáno	 na	 základě	 vyhlášených	 výzev	 celkem																																			
7	 projektových	 žádostí	 o	 finanční	 podporu	 z	IROP.	 Z	toho	 na	 3	 objekty	
v	Kostelci	nad	Orlicí,	 2	objekty	 v	Častolovicích	a	2	nemovitosti	 v	Týništi	
nad	Orlicí.		

• MPSV	ČR	podpořilo	a	schválilo	k	financování	5	projektů.																						
Probíhá	výstavba	v	těchto	lokalitách:	
Kostelec	nad	Orlicí	1,	ul.	Jelínkova	918			
Kostelec	nad	Orlicí	2,	ul.	Rybářská	107	
Týniště	nad	Orlicí	1,	ul.	Turkova	78	
Častolovice,	 2	 objekty	 v	centru	 městyse,	 výstavba	 dosud	 nezapočala,	
čeká	se	na	vydání	stavebního	povolení.		
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3. 	Zajištění	 odpovídajícího	 prostředí	 a	 služeb	 pro	 stávající	 uživatele	
s	vysokou	mírou	podpory:			
Naším	cílem	je	vytvořit	6	až	9	skupinových	domácností	ve	stávající	budově.	
Ta	 by	 měla	 být	 v	rámci	 humanizace	 uzpůsobena	 pro	 36	 až	 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.	

	
Statistika	klientů	k	31.	12.	2018	
kapacita	zařízení	k	31.	12.	2018:	 	
celoroční	pobyt	 80	
skutečné	využití	kapacity	k	31.	12.	2018:	 80	
celoroční	pobyt	 77	chlapců	a	mužů	a	3	ženy	
- z	toho	 	
průměrný	počet	obyvatel	v	roce	2018:	 	
celoroční	pobyt	 79,23	
využití	kapacity	v	%	v	roce	2018:	 	
celoroční	pobyt	 96,25	%	
průměrný	věk	obyvatel	k	31.	12.	2018:	 	
celoroční	pobyt	 46,5	roku	
	
Počet	evidovaných	žádostí	o	umístění	v	roce	2018	na	celoroční	pobyt:	
přijaté	žádosti	za	rok	2018	 11	
- z	nich	vyhověno	 1	
- z	nich	zamítnuto	 9	
- z	nich	zařazeno	do	Evidence	žadatelů	 1	
- z	nich	k	31.12.2018	nevyřízeno	 0	

	

vyhověno	z	Evidence	žadatelů	 0	
vyřazeno	z	Evidence	žadatelů	 1	
	
Změny	ve	skutečném	využití	kapacity	v	průběhu	roku	2018	
celoroční	pobyt:	 	
propuštění	(zemřelí)	uživatelé	 4	
přijatí	uživatelé	 0	
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Účast	uživatelů	na	společenských,	kulturních	a	sportovních	akcích:	
	
	
Uživatelé	 našeho	 ústavu	 se	 zúčastňují	 širokého	 spektra	 akcí	 turistických,	
sportovních,	 kulturních	a	 společenských.	Významnou	součástí	 těchto	aktivit	 jsou	
též	 jarmarky,	 jež	 slouží	 mj.	 k	představení	 ústavu	 veřejnosti	 v	okolních	 obcích	 a	
městech.	 Kromě	 toho	 pořádáme	 setkání	 s	uživateli	 v	okolních	 zařízeních	
podobného	typu,	a	to	buď	formou	návštěv	s	posezením,	nebo	zábavních	akcí	při	
vhodných	příležitostech	(májová,	mikulášská	apod.).	
Nejvýznamnějšími	 akcemi	 roku,	 které	 ústav	 organizuje,	 jsou	 červnový	 pochod	
Solnická	 solná	 stezka	 (pořádaný	 společně	 s	Klubem	 turistů	 Solnice)	 a	 zářijový	
turnaj	v	přehazované.	
Nejpočetněji	 jsou	 v	programu	 zastoupeny	 výlety	 do	 přírody	 nebo	 na	 sportovní						
a	 podobné	 akce.	 Kromě	 jednodenních	 akcí	 tohoto	 typu	 pořádáme	 i	 vícedenní	
rekreace	(Pavlátova	louka,	Jůlinčino	údolí).	
Ze	 sportovních	 akcí	 lze	 kromě	 výše	 zmíněného	 turnaje	 v	přehazované	 zmínit	
sportovní	 hry,	 speciální	 olympiádu,	 plavání	 v	dobrušském	 bazénu,	 koulení	
v	solnické	kuželně	…		
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LEDEN	
	
	
Výlety,	rekreace	a	jiné:	

• Šediváčkův	Long	-	Deštné	v	Orlických	horách	(6	uživatelů)	
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ÚNOR	
	
	
Společenské	akce:	

• Country	bál	ve	Stacionáři	Sv.	Františka	v	Rychnově	n/Kn	(7	uživatelů)	
• Valentýnská	diskotéka	v	ÚSP	Domečky	Rychnov	n/Kn	(14	uživatelů)	

	
Výlety,	rekreace	a	jiné:	

• Výlet	na	hokejové	utkání	do	Pardubic	(7	uživatelů)	
	
Sportovní	akce:	

• Plavání	v	Dobrušce	(6	uživatelů)	
• Koulení	v	kuželně	v	Solnici	(6	uživatelů)	
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BŘEZEN	
	
	
Společenské	akce:	

• Společenský	ples	v	Českém	Meziříčí	(30	uživatelů)	
• Koleda	v	Domově	Dědina	Opočno	(7	uživatelů)	

	
Výlety,	rekreace	a	jiné:	

• 2x	výlet	do	Rychnova	n/Kn	(4	resp.	6	uživatelů)	
• Kreativní	výstava	v	Praze-Dubči	(2	uživatelé)	
• Výlet	do	Trutnova	(7	uživatelů)	
• Exkurze	do	automobilky	(6	uživatelů)	

	
Sportovní	akce:	

• Plavání	v	Dobrušce	(7	uživatelů)	
	

Jarmarky:	

• Kostelec	n/O	(3	uživatelé)	
• Skuhrov	n/B	(2	uživatelé)	
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DUBEN	
	
	
Společenské	akce:	

• Koleda	v	Domečkách	Rychnov	n/Kn	(8	uživatelů)	
	

Výlety,	rekreace	a	jiné:	

• Výlet	do	Pelhřimova	(6	uživatelů)	
• Výlet	do	Trutnova	(6	uživatelů)	
• Výlet	do	Včelného	(4	uživatelé)	
• Rekreace	v	Jůlinčině	údolí	(7	uživatelů)	

	
Sportovní	akce:	

• Plavání	v	Dobrušce	(8	uživatelů)	
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KVĚTEN	
	
	
Společenské	akce:	

• Májová	Veselice	v	Lipovce	(41	uživatelů)	
• Potštejnská	pouť	(4	uživatelé)	

	
Kulturní	akce:	

• Divadlo	na	Hraštici	(5	uživatelů)	

	
Výlety,	rekreace	a	jiné:	

• 2	x	výlet	do	ZOO	Dvůr	Králové	n/L	(6	resp.	7	uživatelů)	
• Výlet	do	Neratova	(7	uživatelů)	
• Výlet	do	Rybné	n/Zd	(7	uživatelů)	
• Výlet	do	Jaroměře	–	záchranná	stanice	(6	uživatelů)	
• Opékání	ve	Svinné	(6	uživatelů)	

	
Sportovní	akce:	

• Sportovní	hry	v	Třemošnici	(7	uživatelů)	
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ČERVEN	
	
	
Společenské	akce:	

• Pochod	Solnická	solná	stezka	(3	uživatelé)	
• Posezení	s	kamarády	z	Katolické	charity	Rychnov	n/Kn	(9	uživatelů)	

	
Výlety,	rekreace	a	jiné:	

• Výlet	do	Malé	Čermné	(7	uživatelů)	
• Výlet	do	Častolovic	a	Kostelce	n/O	(5	uživatelů)	
• Výlet	do	Krkonoš	(6	uživatelů)	
• Rekreace	Pavlátova	louka	(22	uživatelů)	

	
Sportovní	akce:	

• Sportovní	den	v	Novém	Městě	n/M	(7	uživatelů)	
• Přehazovaná	v	Dřevěnicích	(2	uživatelé)	
• Česká	letní	speciální	olympiáda	v	Brně	(3	uživatelé)	
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ČERVENEC	
	
	
Společenské	akce:	

• Opékání	v	České	Skalici	(6	uživatelů)	
	
Výlety,	rekreace	a	jiné:	

• Výlet	do	Moravského	krasu	(6	uživatelů)	
• Výlet	do	Adršpachu	(7	uživatelů)	

	
Kulturní	akce:	

• Letní	hudební	festival	v	Žampachu	(7	uživatelů)	
	
Sportovní	akce:	

• Koulení	v	kuželně	v	Solnici	a	opékání	(6	uživatelů)	
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SRPEN	
	
	
Výlety,	rekreace	a	jiné:	

• Výlet	na	Šerlich	(6	uživatelů)	
• Pirátská	stezka	Panská	Habrová	(7	uživatelů)	

	
Jarmarky:	

• Rychnov	n/Kn	(3	uživatelé)	
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ZÁŘÍ	
	
	
Společenské	akce:	

• Posezení	v	Přepychách	(6	uživatelů)	
	
Výlety,	rekreace	a	jiné:	

• Výlet	do	Hrušové	(6uživatelů)	
• Výlet	do	Teplic	n/M	(7	uživatelů)	
• Výlet	do	Ratibořic	(6	uživatelů)	
• Výlet	do	pardubického	retroměstečka	(7	uživatelů)	
• Výlet	do	Neratova	(6	uživatelů)	

	
Kulturní	akce:	

• Festival	v	Solnici	(7	uživatelů)	
	
Sportovní	akce:	

• Přehazovaná	2018	(8	uživatelů)	
	
Jarmarky:	

• Kvasiny	(3	uživatelé)	
• Rychnov	n/Kn	–	Farní	charita	(4	uživatelé)	

	
	

	 	
	
	

	
	



	
	

16	

ŘÍJEN	
	
	
Výlety,	rekreace	a	jiné:	

• Výlet	na	Karlštejn	(6	uživatelů)	
• Výlet	do	Nového	Města	n/M	(7	uživatelů)	
• 2	x	výlet	do	Janských	Lázní	(4	resp.	6	uživatelů)	

	
Kulturní	akce:	

• Návštěva	představení	v	Pelclově	divadle	v	Rychnově	n/Kn	(4	uživatelé)	
• Kino	v	Dobrušce	(6	uživatelů)	

	
Jarmarky:	

• Doudleby	n/O	(3	uživatelé)	
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LISTOPAD	
	
	
Společenské	akce:	

• Country	bál	v	Lukavici	(39	uživatelů)	
• Svatomartinské	trhy	v	Doudlebech	n/O	(4	uživatelé)	

	

Výlety,	rekreace	a	jiné:	

• Rekreace	v	Jůlinčině	údolí	(7	uživatelů)	
	
Jarmarky:	

• Kostelec	n/O	(5	uživatelů)	
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PROSINEC	
	
	
Společenské	akce:	

• Mikulášská	zábava	v	Lipovce	(46	uživatelů)	
	
Výlety,	rekreace	a	jiné:	

• Výlet	do	Ratibořic	(7	uživatelů)	
• Dárky	od	rádia	Černá	Hora	(40	uživatelů)	

	
Kulturní	akce:	

• Vánoční	výstava	v	České	Skalici	(7	uživatelů)	
• Koncert	skupiny	Slunečnice	(v	ústavu)	
• Divadelní	představení	ochotníků	z	Bystrého	(v	ústavu)	
• Předávání	dárků	od	Hitrádia	Černá	Hora	(v	ústavu)	
• Kino	v	Dobrušce	(7	uživatelů)	

	
Jarmarky:	

• Skuhrov	n/B	(2	uživatelé)	
• Rychnov	n/Kn	(2	uživatelé)	
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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	 9	 jednolůžkových	 pokojů,	 22	 pokojů	 je	 dvoulůžkových,	 5	 pokoje	 jsou	
třílůžkové	a	3	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	 2018	 docházelo	 9	 uživatelů	 naší	 služby,	 další	
provozovanou	službou	je	sociální	rehabilitace	–	práce	v	kavárně	Láry	Fáry,	kterou	
využíval	1	uživatel	naší	služby.	
	
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.		
V	roce	 2018	 si	 plnil	 povinnou	 školní	 docházku	 jeden	 uživatel	 a	 6	 uživatelů	
navštěvovalo	Praktickou	školu.	
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II.	Plnění	úkolů	v	personální	oblasti	
	
V	našem	 zařízení	 je	 stanoven	 průměrný	 přepočtený	 počet	 zaměstnanců	 dle	
specifických	 ukazatelů	 na	 65,5	 zaměstnanců.	 	 Průměrný	 evidenční	 přepočtený	
počet	pracovníků	k	31.	12.	2018	činil	65,5.	
	
Evidenční	počet	zaměstnanců	k	31.	12.	2018	činil	66	pracovníků	v	tomto	členění:	
technicko	-	hospodářští	pracovníci	 5	
sociální	pracovnice	 3	
všeobecné	sestry	 7	
vychovatelé	 0	
pracovníci	v	sociálních	službách	 39	
manuálně	pracující	 12	
	
Překročení	 stanoveného	 průměrného	 evidenčního	 počtu	 bylo	 způsobeno	
především	 personálním	 zajištěním	 z	důvodu	 přetrvávajících	 dlouhodobých	
nemocí.	K	31.	12.	2018	bylo	procento	nemocnosti	ve	výši	6,3	%.	
	
	
Změny	v	počtu	zaměstnanců	během	roku	

Do	pracovního	poměru	v	roce	2018	nastoupilo	v	našem	zařízení	celkem	9	nových	
pracovníků,	 z	toho	 2	 jako	 náhrada	 za	 dlouhodobou	 pracovní	 neschopnost,	 3	 za	
pracovníky	 s	ukončeným	 pracovním	 poměrem,	 2	 za	 mateřskou	 a	 rodičovskou	
dovolenou,	1	 za	odchod	zaměstnance	do	 starobního	důchodu	a	1	 za	odchod	do	
invalidního	důchodu.	
Ukončeno	bylo	7	pracovních	poměrů,	z	toho	5	dohodou	a	2	pracovní	poměry	na	
dobu	určitou.	
	
V	roce	2018	bylo	uzavřeno	7	dohod	o	pracovní	činnosti	a	21	dohod	o	provedení	
práce.	 Z	toho	bylo	 11	dohod	uzavřeno	 s	našimi	 uživateli.	 Dohody	byly	 uzavírány	
především	 na	 úklidové	 práce	 (12),	 pomocné	 práce	 v	kuchyni	 (6),	 zahradnické	
práce	 (3),	 administrativa	 (3),	 krejčovské	 práce	 (1),	 všeobecná	 sestra	 (2)																			
a	pracovník	v	sociálních	službách	(1)	
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Struktura	pracovníků	podle	nejvyššího	stupně	vzdělání	k	31.12.2018:	

	
	
Vzdělání	 Muži	 Ženy	 Celkem	
Základní	a	bez	vzdělání	 0	 3	 3	
Střední	bez	vyučení	a	maturity	 0	 2	 2	
Vyučení	bez	maturity	 1	 16	 17	
Vyučení	s	maturitou	 0	 2	 2	
Střední	s	maturitou	(odborné	a	všeobecné)	 4	 31	 35	
Vyšší	odborné	 2	 2	 4	
Vysokoškolské	 2	 1	 3	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

4% 3% 

26% 

3% 53% 

6% 5% 

Vzdělání

Základní	a	bez	vzdělání

Střední	bez	vyučení	a	maturity

Vyučení	bez	maturity

Vyučení	s	maturitou

Střední	s maturitou	(odborné	a	
všeobecné)

Vyšší	odborné

Vysokoškolské
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Struktura	zaměstnanců	podle	trvání	pracovního	poměru	k	31.12.2018:	
	
Délka	pracovního	poměru	 Počet	zaměstnanců	 %	

do	5	let	 22	 33	%	
do	10	let	 11	 17	%	
do	15	let	 	9	 14	%	
do	20	let	 	8	 12	%	
do	25	let	 	4	 	6	%	
nad	25	let	 12	 18	%	
celkem	 66	 100	%	

	
	
	
	

	
	 	

33% 

17% 14% 

12% 

6% 

18% 

Délka	pracovního	poměru

do	5	let
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Průměrné	platové	třídy,	průměrné	mzdy	
	
Průměrná	 platová	 třída	 v	našem	 zařízení	 je	 tř.	 7,7,	 průměrná	 hrubá	 mzda	 za	
sledované	 období	 činí	 29	 333,-	 Kč.	 V	roce	 2017	 činila	 25	 190,-	 Kč.	 V	roce	 2016	
činila	22	529,-	Kč.		
Nemocnost	v	roce	2018	činila	6,3	%.						
			
	
Funkce	 Počet	k	31.12.2018	

(fyzické	osoby)	
Průměrná	platová	

třída	
THP	(včetně	ředitele)	 5	 9,6	
Všeobecné	sestry	 7	 10	
Vychovatelé	 0	 0	
PSS	–	obslužná	péče	 6	 8	
PSS	–	nepedagogické	činnosti	 33	 8	
Sociální	pracovnice	 3	 10	
Manuálně	pracující	 12	 4	
Celkem	 66	 7,7	
	
	
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	2018	 Skutečnost	
2018	

Skutečnost	
2017	

%	plnění	
plánu	

Rozdíl	
skut./plán	

Rozdíl	18-
17	

Index	
18:17	

Vlastní	výnosy	 		 		 		 		 		 		 		
a)	z	hlavní	činnosti	 13	500,00	 13	887,74	 14	106,25	 102,87	 387,74	 -218,51	 0,98	

602	0311	Tržby	-	za	stravu	klient	 3	500,00	 3	621,57	 3	704,65	 103,47	 121,57	 -83,08	 0,98	

602	0435	Tržby	z	prod.sl.	-	PNP	 6	500,00	 6	623,05	 6	855,49	 101,89	 123,05	 -232,44	 0,97	
602	0320	Tržby	-	ubytování	 3	500,00	 3	643,12	 3	546,11	 104,09	 143,12	 97,01	 1,03	

b)	ostatní	vlastní	výnosy	 		 		 		 		 		 		 		
602	0313	Tržby	za	obědy	zaměstnanci	 263,00	 259,01	 256,71	 98,48	 -3,99	 2,30	 1,01	

603	0300	Výnosy	z	pronájmu	 30,00	 30,00	 30,00	 100,00	 0,00	 0,00	 1,00	

648	0300	Zúčtování	RF	-	daňová	úspora	 0,00	 0,00	 33,01	 0,00	 0,00	 -33,01	 0,00	
648	0302	Zúčtování	RF	-	čerpání	akce	 120,00	 64,61	 59,27	 53,84	 -55,39	 5,34	 1,09	

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	 26,45	 24,15	 110,21	 2,45	 2,30	 1,10	

649	0311	Přijaté	náhrady-poj.plnění	 0,00	 87,97	 47,89	 0,00	 87,97	 40,08	 1,84	
649	0314	Služby	z	nájmů	energie+ost.sl.)	 106,00	 105,72	 106,88	 99,74	 -0,28	 -1,16	 0,99	

662	0xxx	Úroky	 2,00	 2,67	 2,32	 133,50	 0,67	 0,35	 1,15	

b)	celkem	ostatní	vlastní	výnosy	 545,00	 576,43	 560,23	 105,77	 31,43	 16,20	 1,03	
c)	z	jiné	činnosti	 		 		 		 		 		 		 		

602	0012	Tržby	za	obědy	cizí	 430,00	 422,99	 425,03	 98,37	 -7,01	 -2,04	 1,00	
602	0440	Výnosy	pom.	hosp.	 2,00	 1,62	 3,35	 81,00	 -0,38	 -1,73	 0,48	

602	04xx		Úhrada	-	zdrav.poj.	 110,00	 190,31	 75,85	 173,01	 80,31	 114,46	 2,51	

602	0000	Praní	prádla	-	VHČ	 65,00	 61,60	 62,33	 94,77	 -3,40	 -0,73	 0,99	
c)	celkem	 607,00	 676,52	 566,56	 111,45	 69,52	 109,96	 1,19	

672	0500	Výnosy-transf.projekt	5%	 0,00	 71,07	 66,92	 0,00	 71,07	 4,15	 1,06	
672	0501	Výnosy	-	z	transf.		 9	120,00	 9	120,00	 8	161,60	 100,00	 0,00	 958,40	 1,12	

672	0600	Výnosy	-Obec	Kvasiny	 16,00	 16,00	 15,00	 100,00	 0,00	 1,00	 1,07	
672	0604	Výnosy	-MPSV	 18	388,00	 18	388,19	 15	568,59	 100,00	 0,19	 2	819,60	 1,18	

672	0810	Výnosy-transf.	projekt	95%	 0,00	 1	350,32	 1	271,61	 0,00	 1	350,32	 78,71	 1,06	

Výnosy	celkem	 42	176,00	 44	086,27	 40	316,76	 104,53	 1	910,27	 3	769,51	 1,09	
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Komentář:	
	
V	roce	2018	byly	výnosy	plněny	na	104,53	%.	Z	hlavní	činnosti	plnění	činí	celkem	
na	102,87	%,	ostatní	vlastní	výnosy	105,77	%	a	výnosy	z	jiné	činnosti	na	111,45	%.	
Při	porovnání	výnosů	v	letech	2018	a	2017	došlo	ke	zvýšení	tržeb	na	účtu	649,	kde	
je	 zaúčtováno	 plnění	 za	 pojistnou	 událost.	 K	navýšení	 došlo	 i	 u	 úhrad	 od	
zdravotních	pojišťoven	za	poskytnutou	péči.	
Na	zvýšeném	plnění	se	podílejí	i	výnosy	z	transferů	na	projekt.	Těmito	výnosy	jsou	
pokryty	náklady	v	rámci	projektu	transformace.			

	
	

Úhrady	za	pobyt	v	ÚSP	za	rok	2018	
	
	
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	2018	

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	719	340,-		 	 		3	712	749,-	

úhrada	za	stravu:	 	 	 		3	976	261,-		 	 		3	968	695,-	

úhrada	za	poskytovanou	péči:	 		7	167	600,-		 	 		7	172	000,-	

celkem:	 	 	 	 14	863	201,-	 	 14	853	444,-	
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Rozdíly	v	úhradách	za	pobyt	a	PNP	Předpis/Skutečnost	k	31.12.2018:	

úhrada	za	ubytování:	 	 	 	 -	6	591,-		

úhrada	za	stravu:		 	 	 	 	 -	7	566,-	 	 	 	 	 	

(částky	 rozdílů	 u	 úhrad	 za	 ubytování	 a	 stravu	 jsou	 neuhrazené	 závazky	 dvou	
klientů	a	jeden	nevyplacený	přeplatek	z	důvodů	dědického	řízení)		

úhrada	za	poskytovanou	péči:	 	 	 4	400,-			

(přeplatek	-	4	400,-	Kč	z	9/2018	–	nevyplaceno	-	součást	dědického	řízení)		 	

K	31.	 12.	 2018	 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	2018	se	úhrada	doplácela	na	35	uživatelů	v	částce	134	599,-	Kč.	

Zvýšení	 příjmů	 na	 základě	 Smlouvy	 o	 spoluúčasti	 na	 úhradě	 nákladů	 za	
poskytování	 sociální	 služby	 v	DOZP	 za	 rok	 2018	 se	týkalo	4	 uživatelů	 v	částce							
13	194,-	Kč.	

	

Vratky	úhrady	za	pobyt	v	ÚSP	za	rok	2018	

		předpis:	 	 	 	

vratka	úhrady	za	ubytování:	 	 					76	218,-	

vratka	úhrady	za	stravu:	 	 	 			354	689,-	

vratka	úhrady	za	poskytovanou	péči:	 			544	553,-	

celkem:	 	 	 	 	 			975	460,-	

	

Nevyplacené	vratky	k	31.	12.	2018:	

z	předchozích	 let	 3	 695,-	 Kč	 (vztahuje	 se	 k	nezaplacené	 úhradě	 od	 zákonného	
zástupce,	součást	dědického	řízení)	

za	12/18	 							131	979,-	Kč	(bude	vyplaceno	v	1/19)	
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Ostatní	výnosové	účty,	např.	vyváření	obědů	pro	cizí	strávníky	a	praní	prádla	závisí	
na	poptávce	po	této	službě.	Tržby	jsou	meziročně	srovnatelné	bez	větších	výkyvů.	
Prádelenskou	činnost	u	nás	využívá	hlavně	pečovatelská	služba	Kvasiny,	zdravotní	
střediska	 v	Kvasinách	 a	 ve	 Skuhrově	 n.	 Bělou,	 Obec	 Kvasiny,	 restaurace,	
kadeřnictví	a	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	
činnosti	od	nás	odebírá	obědy	pro	své	strávníky	(důchodce)	také	ŠKODA	AUTO	a.s.	
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	423	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.	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	2018	nám	byly	po	úpravách	stanoveny	tyto	závazné	ukazatele:	
-	příspěvek	na	provoz		 	 	 	 	 		9	120,0	tis.	Kč	
-	limit	mzdových	prostředků	 	 	 	 23	686,0	tis.	Kč	
-	průměrný	přepočtený	počet	zaměstnanců		 																			65,5	
-	výdaje	na	pohoštění	 	 	 	 	 										5,0	tis.	Kč	
-	odvod	z	investičního	fondu	 	 	 	 		1	463,0	tis.	Kč	
	
Kapacita	 zařízení	 byla	 pro	 domov	 se	 zdravotním	 postižením	 (celoroční	 pobyt)	
stanovena	na	80.	
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2)	Náklady	(neinvestiční	výdaje	v	tis.)	
	 	 	 	 	

 
	 	 	 	 	 	 	

Účet	
Plán	 Skutečnost	 Skutečnost	 %	plnění	 Rozdíl	 Rozdíl	 Index	

2018	 2018	 2017	 plánu	 Skut-plán	 18-17	 18-17	

1	 2	 3	 3	 5	 6	 7	 8	
501	xxxx	 4	000,00	 3	922,70	 3	908,55	 98,07	 -77,30	 14,15	 1,00	
501	–	Spotřeba	Materiálu	 4	000,00	 3	922,70	 3	908,55	 98,07	 -77,30	 14,15	 1,00	
502		El.	energie	 1	020,00	 969,47	 1	011,50	 95,05	 -50,53	 -42,03	 0,96	
502		Plyn	 1	010,00	 775,87	 1	000,25	 76,82	 -234,13	 -224,38	 0,78	
502		Vodné,	stočné	 410,00	 353,95	 418,34	 86,33	 -56,05	 -64,39	 0,85	
502-	Spotřeba	energií	 2	440,00	 2	099,29	 2	430,09	 86,04	 -340,71	 -330,80	 0,86	
511	0xxx	Opravy	nemovitosti	 530,00	 406,19	 683,89	 76,64	 -123,81	 -277,70	 0,59	
511	0xxx	Opr.	strojů	a	zař.,inventář	 190,00	 187,50	 193,37	 98,68	 -2,50	 -5,87	 0,97	
511	0320	Opr.	dopr.	prostředků	 80,00	 103,12	 67,77	 128,90	 23,12	 35,35	 1,52	
511	03xx	Opr.	ostatní	 0,00	 0,00	 35,07	 0,00	 0,00	 -35,07	 0,00	
511	–	Opravy	a	udržování	 800,00	 696,81	 980,10	 87,10	 -103,19	 -283,29	 0,71	
512	0300	Cestovné	 25,00	 21,67	 24,71	 86,68	 -3,33	 -3,04	 0,88	
512	–	Cestovné	 25,00	 21,67	 24,71	 86,68	 -3,33	 -3,04	 0,88	
513	0300	Náklady	na	reprezentaci	 5,00	 4,89	 4,97	 97,80	 -0,11	 -0,08	 0,98	
513	–	Nákl.	na	reprezentaci	 5,00	 4,90	 4,97	 98,00	 -0,10	 -0,07	 0,99	
518	0301	Čerpání	sponz.	účtu	 21,00	 11,39	 21,75	 54,24	 -9,61	 -10,36	 0,52	

518	0307	Čerpání	dotace	Obec	Kvasin	
16,00	 16,00	 15,00	 100,00	 0,00	 1,00	 1,07	

518	0360	Poraden.čin.,škol.,popl.	 45,00	 44,48	 45,28	 98,84	 -0,52	 -0,80	 0,98	
518	03xx	Ostatní	služby	 293,00	 295,31	 253,18	 100,79	 2,31	 42,13	 1,17	
518	03xx	Servis,prohl.,revize	 160,00	 130,98	 176,15	 81,86	 -29,02	 -45,17	 0,74	
518	0400	Služby	v	oblasti	PO	a	BOZP	 40,00	 30,00	 42,71	 75,00	 -10,00	 -12,71	 0,00	
518	0421	Likvidace	odpadů	 146,00	 127,48	 156,02	 87,32	 -18,52	 -28,54	 0,82	
518	0451	Bankovní	poplatky	 23,00	 23,80	 22,67	 103,48	 0,80	 1,13	 1,05	
518	0460	Software	 231,00	 231,44	 201,76	 100,19	 0,44	 29,68	 1,15	
518	0470	Služby-derat.,steril.	 5,00	 5,32	 1,33	 106,40	 0,32	 3,99	 4,00	
518	0490	Poštovné	 9,00	 9,94	 6,98	 110,44	 0,94	 2,96	 1,42	
518	0570	Popl.	radia,televize	 28,00	 27,54	 27,54	 98,36	 -0,46	 0,00	 1,00	
518	0585	Pořízení	DDNM	 7,00	 6,29	 32,62	 89,86	 -0,71	 -26,33	 0,19	
518	058x	Nákl.na	akce	uživ.+propag.	 64,00	 62,45	 52,92	 97,58	 -1,55	 9,53	 1,18	
518	xxxx	Nájemné	 11,00	 10,79	 54,25	 98,09	 -0,21	 -43,46	 0,20	
518	xxxx	Stočné	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	
518	xxxx	Školení,	kurzy	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	
518	xxxx	Telefonní	poplatky,	internet	 41,00	 41,42	 33,69	 101,02	 0,42	 7,73	 1,23	
518	–	Ostatní	služby	 1	140,00	 1	074,63	 1	143,85	 94,27	 -65,37	 -69,22	 0,94	
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Účet	
Plán	 Skutečnost	 Skutečnost	 %	plnění	 Rozdíl	 Rozdíl	 Index	

2018	 2018	 2017	 plánu	 Skut-plán	 18-17	 18-17	

1	 2	 3	 3	 5	 6	 7	 8	

521	0305	Mzdové	náklady-všeob.sestry	 3	119,00	 3	119,10	 2	569,46	 100,00	 0,10	 549,64	 1,21	
521	0315	Mzda	projekt	-	PN	 0,00	 264,60	 264,70	 0,00	 264,60	 -0,10	 1,00	
521	0330	Ostatní	osobní	náklady	 503,00	 502,60	 545,79	 99,92	 -0,40	 -43,19	 0,92	
521	0335	Mzdy	z	OON-projekt	PN	 0,00	 398,04	 444,12	 0,00	 398,04	 -46,08	 0,90	
521	0336	Mzdy	z	OON-projekt	NN	 0,00	 270,72	 270,72	 0,00	 270,72	 0,00	 1,00	
521	0337	Mzdy	OON-projkt	PN	kofin.	 0,00	 20,95	 23,38	 0,00	 20,95	 -2,43	 0,90	
521	0340	Náhr.	mezd	za	nemoc	 128,00	 127,51	 98,57	 99,62	 -0,49	 28,94	 1,29	
521	xxxx	Mzdové	náklady	 19	936,00	 19	936,42	 17	161,81	 100,00	 0,42	 2	774,61	 1,16	
521	–	Mzdové	náklady	 23	686,00	 24	639,94	 21	378,55	 104,03	 953,94	 3	261,39	 1,15	
524	xxxx	Zák.pojišt.-zdravotní	 2	090,00	 2	090,07	 1	797,96	 100,00	 0,07	 292,11	 1,16	
524	xxxx	ZP	-	projekt	-	PN	 0,00	 60,56	 64,47	 0,00	 60,56	 -3,91	 0,94	
524	xxxx	ZP	-	projekt	-	NN	 0,00	 24,36	 24,36	 0,00	 24,36	 0,00	 1,00	
524	xxxx	Zák.pojištění-sociální	 5	807,00	 5	806,58	 4	996,67	 99,99	 -0,42	 809,91	 1,16	
524	xxxx	Sociální	pojištění-projekt	-	PN	 0,00	 168,24	 179,10	 0,00	 168,24	 -10,86	 0,94	

524	xxxx	Sociální	pojištění-projekt	-	NN	 0,00	 67,68	 67,68	 0,00	 67,68	 0,00	 1,00	
524	–	Zákonné	pojištění	 7	897,00	 8	217,49	 7	130,24	 104,06	 320,49	 1	087,25	 1,15	
525	-	Jiné	sociální	pojištění	 98,00	 73,79	 88,09	 75,30	 -24,21	 -14,30	 0,84	
527	0340-	Zdrav.prohl.,prevence	 14,00	 14,50	 11,10	 103,57	 0,50	 3,40	 1,31	
527	0350	BOZP-ochr.pomůcky-OOPP	 90,00	 92,46	 74,17	 102,73	 2,46	 18,29	 1,25	
527	0320	Vzdělávání,semináře	 80,00	 158,14	 86,22	 197,68	 78,14	 71,92	 1,83	
527	0310	Zákl.příděl	FKSP	 470,00	 468,95	 401,89	 99,78	 -1,05	 67,06	 1,17	
527	-	Zákonné	soc.	náklady	 654,00	 734,05	 573,38	 112,24	 80,05	 160,67	 1,28	
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	 0,00	 0,06	 25,71	 0,00	 0,06	 -25,65	 0,00	
549	-	Ostatní	nákl.z	činn-sl.BYT	 0,00	 0,06	 25,71	 0,00	 0,06	 -25,65	 0,00	
551	–	Odpisy	 1	884,00	 1	890,87	 1	886,48	 100,36	 6,87	 4,39	 1,00	
557	-	Náklady	z	vyřaz.	pohledávek	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	

558	0305	Drobný	DHM	PN	Projekt	 0,00	 49,12	 0,00	 0,00	 49,12	 49,12	 0,00	
558	0310	Nákl.z	drob.dl.maj.	3	tis.	 400,00	 499,90	 553,15	 124,98	 99,90	 -53,25	 0,90	
558	0312	Nákl.	z	DHM	ICT	 0,00	 0,00	 3,92	 0,00	 0,00	 -3,92	 0,00	
558	-	Nákl.	z	drob.	dl.	majetku	 400,00	 549,02	 557,07	 137,26	 149,02	 -8,05	 0,99	

Náklady	celkem	 43	029,00	 43	925,22	 40	131,79	 102,08	 896,22	 3	793,43	 1,09	
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Neinvestiční	náklady	z	hlediska	jednotlivých	činností	(v	tis.	Kč):	
	
	
	

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

Pomocné	hospodářství	
(stř.99)	

-spotřeba	materiálu	 3	698,95	 221,33	 2,42	
-spotřeba	energií	 2	063,55	 35,74	 		
-opravy	a	udržování	 693,35	 3,46	 		
-cestovné	 21,67	 0,00	 		
-náklady	na	reprezentaci	 4,90	 0,00	 		
-ostatní	služby	 1	057,93	 16,70	 		
-mzdové	náklady	 24	592,01	 47,93	 		
-zák.soc.pojištění	 8	201,21	 16,28	 		
-zák.soc.náklady	 730,62	 3,43	 		
-jiné	sociální	pojištění	 73,79	 0,00	 		
-sml.pokusy	a	úroky	z	prodl.	 0,00	 0,00	 		
-jiné	pokuty	a	penále	 0,00	 0,00	 		
-ostatní	náklady	z	činnosti	 0,06	 0,00	 		
-odpisy	 1	863,06	 27,81	 		
-náklady	z	drobného	dlouhod..majetku	 549,02	 0,00	 		

Celkem	 43	550,12	 372,68	 2,42	
	
	
	
Nákladové	účty	vykazují	v	roce	2018	celkové	plnění	ve	výši	102,08	%.		
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,	524	–	Zákonné	pojištění,	527	–	Vzdělávání,	semináře	a	558	-	DDHM.	Tím	
dochází	ke	zkreslení	čerpání	účtů.				
U	energií	došlo	v	roce	2018	ke	značné	úspoře	v	důsledku	klimatických	změn,	kdy	
jarní,	letní	a	podzimní	období	bylo	nadprůměrně	teplé.	U	čerpání	energií	mezi	lety	
2015,	 2016	 a	 2017	 docházelo	 k	objemovému	 nárůstu	 spotřeby	 v	souvislosti	
s	rozšířením	 pekárny	 PFERDA.	 Nyní	 se	 odběr	 energií	 stabilizoval.	 Náklady	 (plyn,	
elektřina,	 vodné	 a	 stočné)	 jsou	 sdružení	 PFERDA	 vyfakturovány	 a	 zahrnuty	 do	
našich	výnosů	v	ročním	zúčtování.		
K	1.	12.	2015	v	rámci	projektu	„Příprava	transformace	ÚSP	Kvasiny“	uzavřel	ÚSP	
pro	 mládež	 Kvasiny	 Smlouvu	 o	 podnájmu	 bytu.	 Byt	 byl	 využíván	 k	praktickým	
nácvikům	 aktivit	 běžného	 života	 jako	 příprava	 pro	 budoucí	 samostatné	 bydlení	
klientů.	Klienti	v	bytě	připravovali	svépomocí	stravu,	kde	si	museli	sami	nakoupit			
i	suroviny.	Uklízeli,	myli	nádobí,	komunikovali	mezi	sebou	a	probírali	různá	témata	
např.	 finanční	otázky,	atd.	Pracovníci	 se	snažili	 s	klienty	pracovat	 tak,	aby	 jim	co	
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nejvíce	 přiblížili	 běžný	 život	 v	 domácnosti.	 Tato	 skutečnost	 v	minulém	 období	
mírně	 ovlivňoval	 výši	 nákladů	 na	 energie,	 nájemné	 atd.	 	 Byt	 jsme	 vypověděli	 a	
k	výše	popsaným	aktivitám	jsme	uzpůsobili	prostory	v	objektu	v	ÚSP	Kvasiny.	
	
	
	

				Porovnání	spotřeby	energií	za	rok	2017	a	2018	

	 	 	 	Druh	energie	 rok	2017	 rok	2018	 rozdíl	
plyn/m3	 89	431	 84	586	 4	845	
elektřina/kWh	 243	033	 237	858	 5	175	
vodné/m3	 5	165	 4	370	 795	
	

Stručný	přehled	provedených	oprav	:	
	
511	0310	–	 Opravy	ICT	(tiskárny,	telefony-kabeláž)	 		34	925,38	Kč	
511	0320	-	 Opravy	–	motorová	vozidla	 	 	 		15	151,00	Kč	
	 	 Opravy	–	pojistná	událost	vůz	OCTÁVIA	 		87	965,00	Kč	
511	0331	-	 Opravy	–	keramické	pece,	myček,	lednic,		

praček,	konvektomatu	a	dalších	přístrojů	 147	480,87	Kč	
511	0334	-	 Oprava	nábytku		 	 	 	 	 				1	639,85	Kč	
511	0340	-		 Oprava	venk.bazénu,	fontány,	brouzdaliště					5	050,00	Kč	
511	0345	-	 Opravy	-	malířské	práce	 	 	 	 194	992,00	Kč	

Oprava	-	elektropráce	údržbářské	 	 		57	783,00	Kč	
Opravy	-	topenářské	a	instalatérské	práce	 		60	515,00	Kč	
Oprava	dřevěné	pergoly	v	areálu	ÚSP		 		80	188,00	Kč	
Oprava	výtahu	 	 	 	 	 				4	666,00	Kč	

	
512		–		Cestovné	–	čerpáno	na	86,68%.	
	
513	 –	 Náklady	 na	 reprezentaci	 –	 limit	 (ukazatel)	 stanoven	 ve	 výši	 5	 tis.	 Kč,	
skutečně	čerpáno	4,89	tis.	Kč.	
	
518	–	Ostatní	služby	-	plnění	plánu	celkem	na	94,27	%.							
	
521	 -	 Mzdové	 náklady	 jsou	 závazným	 ukazatelem	 a	 byly	 čerpány	 na	 100	 %.	
V	tabulce	Náklady	je	procento	mzdových	nákladů	104,03	%,	což	je	vlivem	mezd	na	
projekt	„Transformace	ÚSP	Kvasiny“,	které	jsou	vedeny	mimo	plán.	
Meziroční	nárůst	mzdových	nákladů	činil	cca	3	309,9	tis.	Kč.	
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524	–	Zákonné	pojištění	a	527	–	Zákonné	sociální	náklady	–	 jejich	čerpání	přímo	
souvisí	s	čerpáním	mzdových	nákladů.		
	
551	–	Odpisy	plněny	na	100,36	%.			
	

3)	Dotace	ze	státního	rozpočtu,	rozpočtů	územně	samosprávných	celků	
				
V	roce	2018	nám	byla	přidělena	na	Domov	pro	osoby	 se	 zdravotním	postižením	
dotace	v	celkové	konečné	výši	18	388	190,00	Kč.	Dotace	byla	vyčerpána	na	100	%.	
Příspěvek	na	provoz	byl	poskytnut	ve	výši	9	120	000,00	Kč.		
	
4)	Mzdové	prostředky	
	
Čerpání	mzdového	limitu	za	rok	2018	v	tis.	Kč	
Název	 Plán	 Skutečnost	 %	plnění	 Rozdíl	+/-	
Vlastní	mzdy	 23	055,89	 23	055,52	 100,00	 -0,37	
OON	 502,60	 502,60	 100,00	 0,00	
Náhrady	za	nemoc	 127,51	 127,51	 100,00	 0,00	
Celkem	 23	686,00	 23	685,63	 100,00	 -0,37	
	

Jedním	 ze	 závazných	 ukazatelů	 je	 i	 počet	 pracovníků,	 který	 byl	 pro	 rok	 2018	
stanoven	na	65,5	zaměstnanců.		
	
-	fyzický	počet	zaměstnanců	k	31.	12.	2018	 	 	 	 66,0	
-	průměrný	počet	přepočtený	 	 	 	 	 	 65,5	
	
	
-	průměrný	plat	bez	OON	 	 29	333,00	Kč	
	
z	toho:		 průměr.	základní	plat	 19	447,00	Kč	

průměr.	platová	třída	 7,7	
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Vyplacené	mimotarifní	složky	

    
Název		 Celkem	v	tis.	Kč	

na	1	zaměstnance	
rok/Kč	 měsíc/Kč	

odměny	 1	113,0	 16	992	 1416	
osobní	příplatky	 1	132,0	 17	282	 1440	
příplatky	za	vedení	 300,0	 4	580	 382	
zvláštní	příplatky	 500,0	 7	634	 636	
příplatky	za	noc	SO+NE,svátky	 1	342,0	 20	489	 1707	
dovolené,	náhrady	za	nemoc	 3	001,0	 45	817	 3818	
příplatek	za	přesčasovou	práci	 41,0	 626	 52	
příplatky	za	noční	práci	 469,0	 7	160	 597	
	

Procento	nemocnosti	6,3	%.	
Odměny	a	příplatek	za	vedení	jsou	uvedeny	včetně	odměn	a	příplatku	ředitele.	

Procentní	podíly	z	objemu	vyplacených	mzdových	prostředků	bez	OON 

     
Složka	mzdy	

2017	 2018	
	Mzda	v	tis.	Kč	 %	podíl	 	Mzda	v	tis.	Kč	 %	podíl	

základní	plat	 13	120	 66,16	 15	285	 65,93	
mimotarifní	složky	 6	710	 33,84	 7	898	 34,07	
				-	z	toho	odměny		 899	 13,40	 1	113	 14,09	
				-	z	toho	osobní	příplatky		 1	051	 15,66	 1	132	 14,33	
	

V	roce	2018	se	proti	 roku	2017	snížil	podíl	vyplacených	 tarifních	platů	o	0,23	%,				
o	0,23	%	se	rovněž	zvýšily	vyplacené	mimotarifní	složky.	Z	toho	podíl	vyplacených	
odměn	se	zvýšil	o	0,69	%	a	podíl	osobních	příplatků	se	snížil	o	1,33	%.															
	
Procento	nemocnosti	se	proti	roku	2017	snížilo	o	0,2	%,	tj.	celkem	na	6,3	%.		
	
Čerpání	OON	v	roce	2018	bylo	502	597,00	Kč,	což	bylo	cca	o	43	tis.	Kč	méně	oproti	
roku	2017.	Vyplacené	náhrady	za	nemoc	byly	127	508	Kč.	
	
5)	Hospodářský	výsledek		
	 	
Naše	zařízení	dosáhlo	za	rok	2018	hospodářský	výsledek	ve	výši	161	050,79	Kč.	
Poskytnutá	 dotace	 z	MPSV	 byla	 k	31.	 12.	 2018	 v	 celkové	 výši	 18	388	 190,00	 Kč.	
Proti	roku	2017	byla	dotace	vyšší	o	2	819	600,00	Kč.	
Příspěvek	 zřizovatele	 na	 provoz	 byl	 v	 částce	 9	120	000,00	 Kč.	 Proti	 roku	 2017	
činilo	navýšení	958	400,00	Kč.	
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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.	 2018	
celkem	3	848	832,10	Kč.	
Z	vedlejší	 hospodářské	 činnosti	 bylo	 v	roce	 2018	 dosaženo	 zisku	 111	905,08	 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.		
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.	Tato	činnost	v	letošním	roce	skončila	ve	ztrátě	
797,70	Kč	z	důvodu	napadení	okurků	plísní.			
Z	dosaženého	hospodářskému	výsledku	navrhujeme	provést	příděl	do	Rezervního	
fondu	ve	výši	135	050,79	Kč	a	do	Fondu	odměn	ve	výši	26	000,-	Kč.	
	
Název	účtu	 1.1.2018	 31.12.2018	
311	-	Odběratelé	 																							72	773,00					 																							73	066,00					
314	-	Poskyt.prov.zálohy	 																							16	150,00					 																															1,00					
315	-	Pohledávky	z	hl.činnosti	 																					179	270,00					 																					182	469,00					
335	-	Pohl.	za	zaměstnanci	 -		13	027,00					 -		9	258,00					
377	-	Pohl.	za	KÚ,HK-projekt.dokum.	 -	 																					822	800,00					
Celkem	pohledávky	 255	166,00	 																1	069	078,00					
321	-	Dodavatelé	 913	556,10	 																					735	396,09					
331	-	Závazky	vůči	zaměst.	 1	715	243,00	 																		1	795	585,00					
336	-	Soc.a	zdrav.	poj.	 711	596,00	 																					744	605,00					
337	-	Zdravotní	pojištění	 304	883,00	 																					318	992,00					
342	-	Daně	 300	278,00	 																					305	605,00					
378	-	Ostatní	krátkodob.záv.	 162	250,00	 																					187	698,00					
383	-	Výdaje	příštích	obd.	 27	215,00	 																																		-							
389	-	Dohadné	účty	pasívní	 11	520,00	 																																		-							
Celkem	závazky	 4	146	541,10	 																4	087	881,09					
	
	
	
Stav	 pohledávek	 k	31.	 12.	 2018	 je	 1	069	 078,00	 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.				
Významnou	částkou	pohledávek	je	na	účtu	377-	pohledávka	za	Královéhradeckým	
krajem	 ve	 výši	 822	800,-	 Kč	 –	 jde	 o	 přeúčtování	 2	 faktur	 na	 projektovou	
dokumentaci	na	rekonstrukci	nemovitostí	v	lokalitě	Týniště	nad	Orlicí	 (Týniště	2)		
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a	 v	lokalitě	 Kostelec	 nad	 Orlicí	 (Kostelec	 3).	 Toto	 financování	 bylo	 na	 základě	
požadavku	KÚ,	HK.	Situace	byla	popsána	v	Komentáři	k	finanční	analýze	na	období	
2019-2020	k	dalšímu	řešení	přefakturace	na	KÚ,	HK.			
			
Výše	závazků	k	31.	12.	2018	je	4	087	881,09	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				
2	670	881,69	Kč.	Po	započtení	pohledávek	ve	výši	1	069	078,-	Kč	se	dostáváme	na	
částku	ve	výši	3	739	959,69	Kč.	Celkové	závazky	 jsou	ve	výši	4	087	881,09	Kč.	To	
znamená,	 že	 částka	 vyplývající	 ze	 závazků	 zůstává	 k	31.	 12.	 2018	 nepokryta	 ve	
výši	347	 921,40	 Kč.	 V	roce	 2017	 zůstaly	 nekryty	 závazky	 v	celkové	 výši					
390	155,80	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.		
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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	 9-místné	 vozidlo	 Peugeot	 Boxer,			
SPZ	 RKE	 73-02,	 pořízené	 v	prosinci	 1997,	 které	 na	 základě	 zprávy	 z	STK	 již	 není	
způsobilé	 k	provozu	na	pozemních	 komunikacích.	Další	 postup	 s	likvidací	 vozidla	
bude	v	následujícím	roce.	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	OCTAVIA	COMBI	 FORD	TRANSIT	

		 ujeté	km	 spotřeba-litry	 ujeté	km	 spotřeba-litry	

Leden		 617	 35	 229	 20	

Únor	 731	 47	 500	 50	

Březen	 761	 43	 952	 90	

Duben	 1049	 55	 894	 75	

Květen	 1007	 55	 850	 81	

Červen	 1513	 83	 1045	 98	

Červenec	 760	 41	 784	 74	

Srpen	 592	 34	 395	 35	

Září	 1395	 70	 941	 86	

Říjen	 1007	 54	 1275	 123	

Listopad	 1496	 73	 541	 51	

Prosinec	 729	 30	 599	 71	

CELKEM	 11657	 620	 9005	 854	

 
 
Průměrná	roční	spotřeba	u	vozu	Škoda	Octavia	Combi	v	roce	2018	činila	5,3	litrů	
na	100	ujetých	km,	u	Fordu	Transit	činila	9,5	litrů	na	100	km.	



	
	

38	

Náklady	na	opravy	všech	vozů	byly	v	roce	2018	ve	výši	103	116,-	Kč.	Podstatnou	
výši	nákladů	tvořila	pojistná	událost	v	hodnotě	87	965,-	Kč	u	vozu	Škoda	Octavia.	
Opravu	provedl	autorizovaný	servis	MATRIX	Lipovka.	Náklady	spojené	s	opravou	
vozu	i	se	zapůjčením	náhradního	vozidla	byly	placeny	prostřednictvím	pojišťovny	
viníka.	 Ostatní	 náklady	 na	 opravy	 vozů	 (sezónní	 výměny	 pneu,	 drobné	 opravy)	
činily	15	151,-	Kč.  
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V.	Plnění	úkolů	v	oblasti	nakládání	s	majetkem	
	
Investiční	prostředky	z	našeho	investičního	fondu	v	roce	2018	nebyly	čerpány	na	
nákup	 investic.	DHM	v	roce	2018	byl	 vyřazen	 v	hodnotě	291	250,-	 Kč.	 Jedná	 se					
o	RD	v	ulici	 Jelínkova	čp.	918	v	lokalitě	Kostelec	nad	Orlicí,	kde	došlo	k	demolici	
stávající	 nemovitosti	 z	důvodu	 nové	 výstavby	 v	rámci	 projektu	 Králové-
hradeckého	kraje.	Zůstatková	cena	nemovitosti	284	103,-Kč	byla	přeúčtovaná	na	
účet	042.						
Drobný	 dlouhodobý	majetek	 evidovaný	 na	 účtu	 028	 byl	 zařazen	 v	celkové	 výši	
555	 016,23	 Kč.	 Jednalo	 se	 o	 nákup	 nábytku,	 kancelářské	 a	 PC	 techniky,	
elektrospotřebičů,	 myčky	 nádobí	 na	 oddělení,	 elektrického	 zvedáku	 pro	
kvalitnější	 obslužnost	 klientů,	 kluzné	 podložky,	 pojízdný	 jídelní	 vozík	 atd.	
Opotřebovaný,	 rozbitý	 a	 neopravitelný	 dlouhodobý	 majetek	 (028)	 byl	 vyřazen	
v	hodnotě	235	480,28	Kč.		
Drobný	 neevidovaný	 majetek	 hmotný	 a	 nehmotný	 sledovaný	 v	 podrozvahové	
evidenci	 byl	 pořízen	 v	celkové	 hodnotě	 96	 078,34	 Kč.	 Jednalo	 se	 především											
o	 drobný	 nábytek,	 drobné	 elektrospotřebiče,	 sprchovací	 křesla,	 potřeby	 pro	
zdravotní	úsek,	kuchyň,	údržbu	a	úklid.	U	drobného	neevidovaného	nehmotného	
majetku	se	jednalo	o	pořízení	balíčků	Office	2016.		Drobný	neevidovaný	majetek	
hmotný	byl	vyřazen	v	hodnotě	116	813,31	Kč.	Jednalo	se	především	o	poškozený	
nábytek,	drobné	el.	přístroje	apod.			
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	VI.	Fondy	hmotné	zainteresovanosti	
 
	 FO	 FKSP	 FRIM	 FR	
Stav	k	1.1.2018	 676	067,00	 481	201,51	 	1	704	208,84	 533	225,60	
Příděl	z	FV	14	 25	000,00	 0	 0	 159	916,27	
Stav	po	přídělu	 701	067,00	 481	201,51	 	1	704	208,84	 693	141,87	
Tvorba	 	 	 	 	
Celkem	 0	 468	953,00	 1	890	867,00	 47	025,86	
-	povinná	 0	 468	953,00	 0	 	
-	dotace	 0	 0	 0	 0	
-	odpisy	 0	 0	 1	890	867,00	 0	
-	ostatní	 0	 0	 0,00	 47	025,86	
Čerpání	 0	 317	264,00	 1	463	000,00		 133	457,38	
Stav	k	31.12.18	 701	067,00	 632	890,51		 2	132	075,84	 606	710,35	
 
Povinná	tvorba	FKSP	je	prováděna	měsíčními	příděly	2	%	z	vyplacených	mezd.	
	
Čerpání	FKSP:	 příspěvek	na	obědy	 									116	199,00	Kč	
	 	 	 rekreace,	zájezdy	 	 									131	048,00	Kč	
	 	 	 kultura	 	 	 	 55	017,00	Kč	
	 	 	 pracovní	a	životní	jubilea		 15	000,00	Kč	
   C	e	l	k	e	m	 	 	 									317	264,00	Kč	
	 	

Čerpání	FRIM:	
	
V	roce	2018	byl	FRIM	čerpán	na	odvody	z	odpisů	do	IF	zřizovatele	–	1	463	tis.	Kč.	
	
Čerpání	FR:	
	
V	analytickém	 členění	 je	 fond	 rozdělen	 na	 RF	 ze	 zlepšeného	 hospodářského	
výsledku	 a	 na	 RF	 z	ostatních	 titulů	 (dary).	 Rezervní	 fond	 z	ostatních	 titulů	 byl	
v	roce	2018	čerpán	ve	výši	133	457,38	Kč	na	akce	pořádané	pro	klienty.		
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Finanční	krytí	fondů	k	31.12.2018	
 

Fond	 stav	k	31.12.2018				
											v	Kč	

finanční	krytí	
										v	Kč	

účet	číslo	

416-	Fond	reprodukce	majetku		 2	132	075,84	 2	132	075,84	 241	0000	ORJ	16	
413-	Rezervní	fond	-	HV	 						416	276,56	 416	276,56	 241	0000	ORJ	14	
414-	Rezervní	fond-dary	 190	433,79	 160	535,13							

29	898,66	
241	0000	ORJ	14	
241	0008	

412-	FKSP	 632	890,51		 518	420,39				
14	873,00	
60	088,00	

243	0000	
261	0001	
335	0030	

411-	Fond	odměn	 701	067,00	 701	067,00	 241	0000	ORJ	11	
Celkem	 	4	072	743,70	 4	033	234,58	 	

 
U	 fondu	 FKSP	 dojde	 provedením	 převodů	 v	lednu	 2018	 k	vyrovnání	 stavu	
fondu	a	finančního	krytí.	
				
	
provozní	účet	 	 2	610	632,69	Kč	
hotovost	 	 	 					60	249,00	Kč	
	 	 	 	 ----------------	
	 	 	 											2	670	881,69	Kč	
	
Ceniny	byly	k	31.12.2018	evidovány	v	hodnotě	2	211,-	Kč.	
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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	 2018	 nezávislými	 auditory.	 Na	 základě	 Smlouvy	 o	 poskytování	
auditorských	služeb	proběhla	prověrka	účetní	závěrky	organizace	k	31.	12.	2018.	
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.	 licence	 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.	2018	-	31.	12.	2018	

- zůstatky	k	1.	1.	2018	–	kontrola	na	inventarizaci	k	31.	12.	2017	
- inventarizace	 k	31.	 12.	 2018	 -	 kontrola	 na	 podklady,	 kontrola	 na	 zůstatky	

účtů	
- rozvaha,	podrozvaha,	výkaz	zisku	a	ztrát	k	31.	12.	2018	

	
Při	 prověrce	 účetnictví	 nebyly	 zjištěny	 žádné	 skutečnosti,	 které	 by	 vedly	
k	domněnce,	 že	 přiložená	 závěrka	 nepodává	 ve	 všech	 významných	 aspektech	
věrný	a	poctivý	obraz	aktiv	a	závazků	k	31.	12.	2018	a	výsledků	hospodaření	za	rok	
2018	v	souladu	se	zákonem	o	účetnictví	a	příslušnými	předpisy	ČR.		
	
Dne	16.4.2018	provedena	plánovaná	kontrola	plnění	povinností	v	nemocenském	
pojištění,	v	důchodovém	pojištění	a	při	odvodu	pojistného	na	sociální	zabezpečení	
a	 příspěvku	 na	 státní	 politiku	 zaměstnanosti	 stanovených	 zákonem	 č.	 187/2006	
Sb.,	ve	znění	pozdějších	předpisů,	zákonem	č.	582/1991	Sb.,	ve	znění	pozdějších	
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předpisů,	 a	 zákonem	 č.	 589/1992	 Sb.,	 ve	 znění	 pozdějších	 předpisů	 za	
kontrolované	období	1.5.2015	do	28.2.2018.	Po	kontrole	veškerých	požadovaných	
dokladů	Okresní	správou	sociálního	zabezpečení	nebyly	zjištění	žádné	nedostatky.	
	
Dne	 12.9.2018	 byla	 zahájena	 kontrola	 ze	 strany	 Krajské	 hygienické	 stanice	
Královéhradeckého	kraje	se	sídle	v	Hradci	Králové	podle	zákona	č.	255/2012	Sb.,		
o	 kontrole	 (kontrolní	 řád),	 a	 podle	 §	 88	 zákona	 č.	 258/2000	 Sb.,	 o	 ochraně	
veřejného	 zdraví	 a	o	 změně	některých	 souvisejících	 zákonů,	 ve	 znění	pozdějších	
předpisů.	 Předmětem	 kontroly	 bylo	 plnění	 povinností	 stanovených	 pro	
poskytovatele	 zdravotních	 služeb	 zákonem	 č.	 258/2000	 Sb.	 Kontrola	 byla	
zaměřena	 na	 celkové	 uspořádání	 a	 provoz	 Ústavu	 sociální	 péče	 pro	 mládež	
Kvasiny	 –	 zajištění	 zdravotní	 péče	 uživatelů,	 používání	 jednorázových	 pomůcek,	
dezinfekce,	 sterilizace,	 manipulace	 se	 stravou,	 manipulace	 s	prádlem,	 ukládání	
nebezpečného	odpadu	a	komunálního	odpadu,	úklid	a	malování	prostor,	očkování	
VHB,	řešení	poranění	ostrým	předmětem,	infekční	onemocnění.		
Zjištění	 kontroly:	 Nebyly	 zjištěny	 nedostatky	 v	hygienicko-epidemiologickém	
režimu.		
	
Dne	 7.11.2018	 byla	 zahájena	 kontrola	 ze	 strany	 Krajské	 hygienické	 stanice	
Královéhradeckého	kraje	se	sídle	v	Hradci	Králové	podle	zákona	č.	255/2012		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.	 4/2018																			
o	 provedení	 inventarizací,	 vydaného	 ředitelkou	 ÚSP	 pro	 mládež	 Kvasiny.	
Inventarizace	byla	provedena	v	termínech	dle	tohoto	příkazu	jmenovanými	členy	
inventarizační	 komise.	 Inventarizace	 je	 rozdělena	 do	 několika	 termínů.													
K	31.	10.	2018	byla	provedena	inventarizace	skladů	potravin	a	materiálu.		
Inventurní	 soupisy	 hmotného	 a	 nehmotného	 majetku	 byly	 pořízeny	 ke	 dni										
31.	 12.	 2018.	 Inventurní	 soupisy	 zachycují	 přírůstky	 a	 úbytky	 jednotlivého	
majetku.	
Stavy	skladů	byly	doúčtovány	o	přírůstky	a	úbytky	k	31.	12.	2018	a	proběhlo	jejich	
porovnání	 s	výsledkem	 účetní	 závěrky.	 O	 tomto	 byl	 vyhotoven	 inventarizační	
zápis.	
Ke	 dni	 31.	 12.	 2018	 proběhla	 dokladová	 inventura	 finančního	majetku,	 závazků					
a	pohledávek,	a	dokladová	inventura	účtů.	
	
Výsledek	inventarizačních	rozdílů:	Nebyly	zjištěny	žádné	inventurní	rozdíly.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

45	

	
IX.	Závěr	
  
V	rámci	celé	naší	organizace	jsme	dosáhli	hospodářského	výsledku	ve	výši		
161	050,79	Kč.	
Z	hospodářské	 činnosti	 provozované	 naším	 zařízením	 byl	 dosažen	 hospodářský	
výsledek	ve	výši	111	905,08	Kč.   
 
 

Ukazatel	 Rozpis	po	úpravě	 Skutečnost	 Rozdíl	+/-	
Dotace		MPSV	-	domov	 18	388	190,00	 18	388	190,00	 0,00	
Dotace	zřizovatel	 9	120	000,00	 9	120	000,00	 0,00	
Odvod	z	odpisů	 1	463	000,00	 1	463	000,00	 0,00	
Mzdový	limit	 23	686	000,00	 23	685	629,00	 -	371,00	
Z	toho:	vl.	Mzdy	 23	055	895,00	 23	055	524,00	 -	371,00	
náhr.	mezd	za	nemoc	 127	508,00	 127	508,00	 	0,00	
OON	 502	597,00	 502	597,00	 0,00	
Hospodářský	výsl.	 	 																			161	050,79	 	
Limit	pracovníků	(př.)	 65,5	 65,5	 0,0	
	

Naše	organizace	se	i	v	roce	2018	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.		
	
Na	základě	nařízení	Královéhradeckého	kraje	 jsme	se	v	roce	2016	začali	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.	 Další	 novinkou	 pro	 organizace	
Králové-hradeckého	 kraje	 byl	 „Informační	 systém	 evidence	 majetku	
Královéhradeckého	kraje“.			
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.	
• Město	Solnice	
• Softbit	software	s.r.o.,	Rychnov	nad	Kněžnou.	
• MUDr.	Karolína	Juránková	
• p.	Ing.	Jan	Jurásek		
• 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,	
Hitrádio	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	2018	a	zároveň	se	těšíme	na	spolupráci	v	roce	2019.	
	
V	Kvasinách	dne	7.	2.	2019	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	

	

Jana	Mašková		 	 	 	
ředitelka	ÚSP	Kvasiny	


