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Zpracovala: Jana Králíčková   
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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  

 

Druh služby:   domov pro osoby se zdravotním postižením 

Identifikátor služby: 2089762  

Forma poskytování: pobytová 

Kapacita:   56 klientů 

Poskytovaná od:  1.1.2007 

 

Druh služby:   chráněné bydlení 

Identifikátor služby: 1225932  

Forma poskytování: pobytová 

Kapacita:   24 klientů 

Poskytovaná od:  1.4.2020 

 

Cílová skupina (CS): osoby s mentálním postižením 

Věková struktura CS: osoby od 19 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. 

 

http://www.uspkvasiny.cz/
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Úvodní slovo ředitelky 

Výroční zpráva Vám každoročně přináší informace o činnosti naší organizace. 

Prostřednictvím této zprávy bychom Vás rádi seznámili nejen s finančním 

hospodařením, ale i s realizací poskytovaných služeb uživatelům domova                   

pro osoby se zdravotním postižením a chráněného bydlení v roce 2021.  

 

Máme za sebou dva roky pandemie. I když se nám v loňském roce, až na pár 

výjimek, nákaza vyhýbala, přesto naše práce byla částečně ovlivněna nařízeními 

z důvodu preventivních opatření proti šíření covidu. Pomalu jsme se ale vraceli 

k běžnému životu. Klienti jezdili na výlety, rekreace, užili si pobyt na táboře                 

pro dospělé. V našem areálu jsme uspořádali letní párty, kde k tanci a poslechu 

zahrála živá hudba. Před Vánocemi se radovali z dárků od Hit Radia Černá Hora, 

které získali od dárců prostřednictvím akce Daruj úsměv. Proběhlo i mnoho 

dalších aktivit, o kterých se dále dočtete.   

 

Ráda bych poděkovala všem dárcům, kteří nás podporovali v tomto nelehkém 

období. Především bych vyzdvihla společnost ŠKODA AUTO a.s., jehož 

prostřednictvím jsme již třetím rokem zapojení do programu „Podpora mobility 

sociálních služeb v regionu Rychnovsko“ a máme tak od nich k dispozici osobní 

automobil, který využíváme pro přepravu klientů. Dalším významným dárcem byla 

Nadace ČEZ, která finančně přispěla na akci „Letní tábor pro dospělé“. Máme i 

věrné dárce, kteří nás pravidelně každý rok finančně podporují např. MUDr. K. 

Juránková, Ing. Jurásek. Dalšími dárci jsou některé naše dodavatelské firmy, které 

především přispívají věcnými dary pro klienty, např. potravinové balíčky, ovoce. 

Jakékoli pomoci od všech si velice vážíme.  
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V čem nás pandemie nezastavila, byla transformace. Probíhaly investiční akce, kde 

investorem je Královéhradecký kraj.  Byl zrekonstruován a vybaven rodinný dům 

pro službu chráněné bydlení v Kostelci nad Orlicí, kde od 1. 11. 2021 našlo                     

6 klientů nový domov. Jednalo se již o čtvrtou zrealizovanou komunitní 

domácnost dle stanovených cílů Transformačního plánu ÚSP Kvasiny. Pokračovala 

stavba dvou objektů DOZP v Třebechovicích pod Orebem, byly zahájeny práce          

na zpracování studie DOZP Jaroměř o kapacitě 18 lůžek, řešila se příprava budoucí 

výstavby DOZP o kapacitě 18 lůžek v lokalitě Nové Město nad Metují.     

Závěrem bych chtěla poděkovat a vyzdvihnout náročnou práci zaměstnanců               

na všech pracovních pozicích v organizaci, poděkovat naším příznivcům, kteří nás 

podporují a popřát hlavně všem pevné zdraví a mnoho sil do dalšího období.  

 

            Jana Mašková, ředitelka 
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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 
domov pro osoby se zdravotním postižením a služby chráněné bydlení, a to 
osobám s mentálním postižením, případně s přidruženým kombinovaným 
postižením tělesným a smyslovým od 19 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 vrácen v restituci původním majitelům. 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. V polovině října 1999 došlo ke kompletnímu přestěhování. 
Vybudované nové zařízení v té době přispělo výrazně ke zvýšení kvality 
poskytované péče klientům, zvláště s ohledem na jejich soukromí, kvalitnější 
ubytování a rozsahu služeb, které původní objekt zámku neumožňoval. 
 
Naší snahou je kvalitu služeb stále zvyšovat, klienty co nejvíce přibližovat životu 
srovnatelnému s jejich vrstevníky v komunitě, podporovat je v jejich 
samostatnosti a soběstačnosti. Pro zkvalitnění naší sociální služby jsme prošli 
několika projekty - Řízení kvality sociálních služeb (QMSS), od roku 2013 je naše 
sociální služba v procesu transformace. Podporou nám byl schválený projekt 
MPSV v rámci OPLZ „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 probíhají, Transformační plán aktualizujeme a plníme 
plánované činnosti.  
 
Na ukončený projekt přípravy transformace jsme navázali projektem z OPZ 
Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního 
typu vzniklých po transformaci „Transformace ÚSP Kvasiny“. Cílem projektu byla 
podpora realizace Transformačního plánu – podpora přípravy a realizace 
plynulého přechodu klientů 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.  
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Realizace procesu transformace probíhá ve 3 strategických oblastech:  
 

1. Individuální přechody vybraných klientů:  

• Jedná se o přechody do sociálních služeb s jinou cílovou skupinou,              
služeb s menší mírou podpory, blíže k rodinám a blízkým, do jiné lokality 
nebo formy odpovídající zjištěným potřebám klientů. Zde se nedaří plně 
realizovat přechody z důvodu nedostupnosti 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. 
Vzhledem k vývoji a změny zdravotního stavu došlo u některých klientů 
k přehodnocení a zařazení do skupinového komunitního bydlení. 

 
2. Přechod klientů do skupinového komunitního bydlení:  

• Plánem je vybudování 8 koedukovaných domácností (domů)                          
o kapacitě 6 lůžek na jeden dům (zpravidla 4 muži, 2 ženy).  

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

• V návaznosti na síť sociálních služeb Královéhradeckého kraje, a                      
po dohodě se zástupci zřizovatele, byly pro komunitní bydlení postupně 
vytipovány nemovitosti nebo stavební pozemky v lokalitách Kostelec nad 
Orlicí, Týniště nad Orlicí, Častolovice, Třebechovice pod Orebem, 
Jaroměř a Nové Město nad Metují.             

 
Zrealizované komunitní domácnosti k 31.12.2021:                   

 
Kostelec nad Orlicí 1, ul. Jelínkova 1492   
- chráněné bydlení, kapacita 6 lůžek (4 muži, 2 ženy) 
- poskytování služby zahájeno 1. května 2020  

 
Kostelec nad Orlicí 2, ul. Rybářská 1491 
- chráněné bydlení, kapacita 6 lůžek (4 muži, 2 ženy) 
- poskytování služby zahájeno 1. května 2020  
 
Týniště nad Orlicí, ul. Turkova 78 
- chráněné bydlení, kapacita 6 lůžek (4 muži, 2 ženy) 
- poskytování služby zahájeno 1. května 2020  
 
Kostelec nad Orlicí 3, ul. Průšova 474 
- chráněné bydlení, kapacita 6 lůžek (4 muži, 2 ženy) 
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- probíhá rekonstrukce původního domu 
- poskytování služby zahájeno 1. listopadu 2021  
 

Komunitní domácnosti, které se realizují, k 31.12. 2021  probíhají stavební 
práce:       

 
Třebechovice pod Orebem - 2 objekty/domácnosti 
- domov pro osoby se zdravotním postižením 
- celková kapacita 12 lůžek (8 mužů, 4 ženy) 
- probíhá výstavba dvou přízemních domů  
- otevření služby plánováno na září 2022 

 
Ostatní komunitní domácnosti: 

 
Častolovice – 2 objekty  
- domov pro osoby se zdravotním postižením 
- celková kapacita 12 lůžek 
- zpracovaná projektová dokumentace, čeká se na stavební povolení 
 
Jaroměř 
- domov pro osoby se zdravotním postižením 
- celková kapacita 18 lůžek 
- připravuje se studie  

 
Nové Město nad Metují 
- domov pro osoby se zdravotním postižením 
- celková kapacita 18 lůžek 
- připravuje se studie  
 

 
3. Zajištění odpovídajícího prostředí a služeb pro stávající klienty s vysokou 

mírou podpory:   
Naším cílem bylo v rámci tohoto strategického cíle vytvořit 6 skupinových 
domácností ve stávající budově. Ta měla být v rámci humanizace 
uzpůsobena pro 36 klientů s vysokou mírou podpory. V návaznosti                     
na požadavek zřizovatele připravujeme změnu Transformačního plánu, kde 
z důvodu úplného opuštění budovy je plánováno vybudování nových 
domácností i pro zmíněné klienty s vysokou mírou podpory. Záměrem 
zřizovatele je využít stávající budovu v Kvasinách pro sociální službu s jinou 
cílovou kapacitou (domov pro seniory).  
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Statistika klientů DOZP k 31. 12. 2021 

kapacita zařízení k 31. 12. 2021: 56 
skutečné využití kapacity k 31. 12. 2021: 51 

celoroční pobyt 48 mužů a 3 ženy 
- z toho  

průměrný počet klientů v roce 2021: 55,17 
využití kapacity v % v roce 2021: 88,11 % 

průměrný věk klientů k 31. 12. 2021: 48,3 roku 

 
 
 

Počet evidovaných žádostí o přijetí v DOZP v  roce 2021: 

přijaté žádosti za rok 2021 4 
- z nich vyhověno 0 

- z nich zamítnuto 2 
- z nich zařazeno do Evidence žadatelů 0 

- z nich k 31.12.2021 nevyřízeno 2 
 

vyhověno z Evidence žadatelů 0 

vyřazeno z Evidence žadatelů 5 
 
 
 
 
 

Změny ve skutečném využití kapacity v průběhu roku 2021 v DOZP: 
propuštění (zemřelí) klienti 6 

přijatí klienti 0 
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Statistika klientů CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ (CHB) k 31. 12. 2021 

kapacita zařízení k 31. 12. 2021: 24  
skutečné využití kapacity k 31. 12. 2021: 24 

celoroční pobyt 16 mužů, 8 žen 
- z toho  

průměrný počet klientů v roce 2021: 18,93  
využití kapacity v % v roce 2021: 99,58 %  

průměrný věk klientů k 31. 12. 2021: 49,2 let 

 
 
 

Počet evidovaných žádostí o přijetí v CHB v roce 2021: 

přijaté žádosti za rok 2021 9 
- z nich vyhověno 0 

- z nich vyřazeno (stažená žádost před SS) 1 
- z nich zamítnuto 2 

- z nich zařazeno do Evidence žadatelů 6 

- z nich k 31.12.2021 nevyřízeno 0 
 

vyhověno z Evidence žadatelů 7 
vyřazeno z Evidence žadatelů 0 

 
 
 
Změny ve skutečném využití kapacity v průběhu roku 2021 v CHB  

propuštění (zemřelí) klienti 0 
přijatí klienti 7 
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 Služba DOZP Ústav sociální péče v Kvasinách v roce 2021 

 

Účast uživatelů na společenských, kulturních a sportovních akcích: 
 

Jako každý rok, i letos jsme se snažili našim klientům zpestřit běžný život v zařízení 

účastí na různých kulturních, společenských, sportovních a jiných akcí. Bohužel, 

kvůli epidemii onemocnění Covid-19, nebyl tento rok akcím příliš nakloněn. I 

přesto, a právě proto, jsme se ale snažili alespoň nějaké akce zrealizovat, 

abychom alespoň částečně odvedli pozornost našich klientů od všudypřítomných 

nařízení a omezení. I nadále jsme se v rámci možností snažili udržovat 

společenské kontakty s klienty z okolních zařízení i s našimi klienty, kteří v rámci 

transformace přešli do nových komunitních domácností. Kromě různých 

jednodenních akcí a výletů, se nám podařilo zorganizovai i akce vícedenní, které 

se u klientů těší velké oblibě, např. rekreace na chalupě v Jůlinčině údolí, či již 

tradiční tábor na Pavlátově louce u Nového Města nad Metují. 

 

LEDEN 

• Turnaj v šipkách (20 klientů) 

 

 



 

 

15 

BŘEZEN 

• Rekreace Jůlinčino údolí - Rokytnice v Orlických horách (7 klientů) 

• Výlet do Rokytnice v Orlických horách (3 klienti) 

 

 

KVĚTEN 

• Výlet do Kostelce n/O a Častolovic (6 klientů) 

• Návštěva v CHB Jelínkova (7 klientů) 
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ČERVEN 

• Výlet do Babiččina údolí - Ratibořice (7 klientů) 

• Práce na komunitní zahradě – Záměl (6 klientů) 

• Tábor Pavlátova louka (24 klientů) 

• Práce na komunitní zahradě – Záměl (3 klienti) 

• Návštěva tábora Pavlátova louka (3 klienti) 

• Práce na komunitní zahradě – Záměl (6 klientů) 

• Práce na komunitní zahradě – Záměl (6 klientů) 
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ČERVENEC 

• Záměl - zahrada Dobromysl (6 klientů) 

• Výlet do Litomyšle (7 klientů) 

• Mini ZOO, Zámek Častolovice (7 klientů) 

• Práce na komunitní zahradě – Záměl (5 klientů) 

• Práce na komunitní zahradě – Záměl (6 klientů) 

• Letní party v Charitě RK - vyhodnocení fotografické soutěže (5 klientů) 
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SRPEN 

• Benátská noc v České Skalici (5 klientů) 

• Výlet na zámek Kostelec nad Orlicí (2 klienti) 

• Výlet do Rokole a Podbřezí (7 klientů) 

• Jarmark Rychnov nad Kněžnou (2 klienti) 

• Výlet na jarmark (3 klienti) 

• Letní párty (50 klientů) 
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ZAŘÍ 

• Výlet do ZOO Liberec (5 klientů) 

• Opékání špekáčků (14 klientů) 

• Potštejnská pouť (4 klienti) 

• Výlet na Kuks a Les Království (6 klientů) 

 

ŘÍJEN 

• Výlet do Dobkova (7 klientů) 
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LISTOPAD 

• Rekreace Jůlinčino údolí - Rokytnice v Orlických horách (7 klientů) 

• Výlet do Jůlinčina údolí (3 klienti) 

• Jarmark Kostelec nad Orlicí (1 klient) 

 

PROSINEC 

• Mikulášská besídka (25 klientů) 
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Možnost vyžití pro klienty služeb v rámci areálu zařízení 

 
Naše zařízení poskytuje bydlení s různými možnostmi vyžití pro klienty služeb     i 
v rámci areálu ÚSP. 
Je zde 21 jednolůžkových pokojů, 13 pokojů je dvoulůžkových a 3 pokoje jsou 
třílůžkové.  
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 3 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 lůžkových pokojích v podobě 
garsoniér. Součástí každého pokoje je sociální zařízení (sprchový kout, umyvadlo, 
WC) a kuchyňský kout. Klienti 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 klientů jsou ze strany zařízení vybavené základním nábytkem, tj. postel 
(převážně polohovatelná) a šatní skříň. Klienti mají možnost si pokoje vybavit 
vlastním nábytkem. 
Kromě toho se v našem zařízení nacházejí i místnosti pro aktivizační činnosti      a 
keramická dílna. Jsou zde místnosti pro výtvarnou činnost, hudební činnost, 
počítačová místnost, kuchyňka pro výuku základů vaření a místnost, kde klienti 
společně s pracovníky mohou rozvíjet své zájmy a upevňovat již získané 
dovednosti. 
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 klientů 

 

ÚSP pro mládež Kvasiny spolupracuje s organizací PFERDA, z.ú., se sídlem 
v Rychnově nad Kněžnou, tato organizace provozuje chráněnou dílnu – Pekárna 
Na Plechu a sociálně terapeutickou dílnu – Tréninkovou pekárnu v Kvasinách.  
Sociálně terapeutickou dílnu v roce 2021 využívalo 7 klientů naší služby.  
 
1 klient je zaměstnán u soukromého zemědělce v Kvasinách.  
3 klienti jsou zaměstnáni u firmy Forcorp Group spol. s.r.o. v úklidu. 
7 klientů je zaměstnáno přímo v našem zařízení, kde vykonávají úklidové práce 
nebo pomocné práce v kuchyni zařízení. 
 
Dále spolupracujeme s organizací ASPEKT z. s., podporované zaměstnávání se 
sídlem v Náchodě, která v minulých letech napomohla našim klientům v  pracovní 
uplatnění na volném trhu práce. 
 
 
 

Aktivizační, zájmová a vzdělávací činnost 

 
Aktivizační činnost pod vedením pracovníků v přímé péči se zaměřuje především 
na oblasti rozvíjení a udržení schopností a dovedností klientů, jak v oblasti 
sebeobsluhy, tak i v oblasti chodu péče o domácnost (nácviky, vaření, praní …). 
 
Zájmová činnost je zaměřena především na individuální zájmy našich klientů, na 
jejich rozvíjení v zájmu o danou činnost. Zájmová činnost není omezena jen na 
činnosti v zařízení, klienti mohou využívat i služeb mimo areál jako jsou 
společenské a kulturní akce v obci a okolí, kino, bazén, koncerty, sportovní akce.  
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Rok 2021 jsme v naší službě započali se 17ti uživateli ve třech lokalitách – 

Jelínkova Kostelec nad Orlicí, Rybářská Kostelec nad Orlicí a Turkova Týniště nad 

Orlicí. Jedno volné místo po uživatelce, která ke konci předchozího roku odešla do 

služby s nižší mírou podpory, nezůstalo dlouho prázdné, ještě v lednu jsme 

přivítali v naší službě novou uživatelku, a tím jsme opět naplnili kapacitu služby na 

maximum 18ti uživatelů. 

Během roku se postupně měnila omezující opatření v souvislosti s pandemii Covid 

19. Každé rozvolnění přineslo pro naše uživatele další a další možnosti, jak se 

zapojit do běžného života. Mohli konečně více cestovat, využívat veřejné služby, 

vzájemně se setkávat.   

Velký pokrok uživatelé udělali v souvislosti s pracovním uplatněním. Ve spolupráci 

se službou Aspekt z.s. Náchod našli 4 uživatelé z domácnosti Turkova Týniště nad 

Orlicí pracovní uplatnění na volném trhu práce. Zvýšil se nám tak v těchto třech 

lokalitách podíl pracujících uživatelů na 50%. Další důležitou spolupracující 

organizací pro naše uživatele je organizace Pferda z.ú. Rychnov nad Kněžnou.  

Významným článkem v poskytování služby je spolupráce s opatrovníky našich 

uživatelů, ať už veřejnými nebo z řad rodinných příslušníků. Za jejich práci ve 

prospěch uživatelů jim patří velké poděkování. 

Listopad nám přinesl velkou změnu, rozšířili jsme službu chráněného bydlení o 

kapacitu 6ti uživatelů v nově vzniklých domácnostech v lokalitě Průšova Kostelec 

nad Orlicí. Službu tedy už využívá 24 uživatelů, z toho 16 mužů a 8 žen, všichni 

přešli do služby chráněného bydlení z DOZP Kvasiny a DOZP Rychnov nad 

Kněžnou.  

 

A jak vypadal v obraze rok 2021 v našich domácnostech? 
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zimní procházka 

v létě u řeky 
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každý den si vaříme 

když je hezky, pracujeme na terase 
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přišel k nám na návštěvu čtyřnohý  Hugo 

chystáme se na čerty 
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V uplynulém roce se toho událo i přes restrikce z důvodu onemocnění covid 

celkem mnoho. S klienty jsme byli například v ZOO Praha, ale i v našem okolí se 

našlo plno příležitostí k vycházkám či práci a relaxaci na zahradě. 

 

 

Výlet  Praha 
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Výstavba skleníku na zahradě
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Vycházky do zámeckého parku v Kostelci nad Orlicí 
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Mikulášská nadílka 
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každodenní práce doma v kuchyni 
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chystáme se na příchod jara 

oslava narozenin 
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Prahu jsme letos navštívili 2x 
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na výletě u hasičů 

doma s námi bydlí naše Tereza 
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podzimní opékání buřtíků 

Vánoce 
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Dne 27.10.2021 byla slavnostně otevřena komunitní domácnost  

v Průšově ulici v Kostelci nad Orlicí. 

1. 11. 2021 se sem přestěhovali 2 ženy z Domečku v Rychnově a 4 muži z USP 

Kvasiny. 
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Od první chvíle, kdy noví obyvatelé do domu vstoupili, byli nadšeni z tak krásného 

domu a útulných pokojů.  

.  

Rychle a s radostí začali dům zabydlovat.  
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Kostelec si noví obyvatelé rychle oblíbili, podnikají různé procházky a 

rádi objevují i nová místa. Moc se jim líbí například v zámeckém parku. 

 

 

 
Obyvatelé domu se už těší na jaro, až budou moci více využívat i 

příjemnou zahradu u domu. 



 

 

40 

II. Plnění úkolů v personální oblasti 
 
Na základě Dodatku č. 2 k pověření Královéhradeckého kraje k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby  nám byl stanoven  Průměrný přepočtený 
počet zaměstnanců 83,5. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců k 31. 12. 2021 
činil 81,9. 
 
Evidenční počet zaměstnanců (fyzické osoby) k 31. 12. 2021 činil 84 pracovníků 
v tomto členění: 
 
technicko - hospodářští pracovníci 4 

sociální pracovnice 3 
všeobecné sestry 8 

vychovatelé 0 
pracovníci v sociálních službách 57 

manuálně pracující 12 

 
K 31. 12. 2021 bylo procento nemocnosti ve výši 6,2 %. 
 
Změny v počtu zaměstnanců během roku 

Do pracovního poměru v roce 2021 nastoupilo v našem zařízení celkem 9 nových 
pracovníků, z toho 1 jako náhrada za dlouhodobou pracovní neschopnost, 4 za 
pracovníky s ukončeným pracovním poměrem a 4 pracovníci na nově vzniklou 
službu chráněného bydlení. 
 
Ukončeno bylo 7 pracovních poměrů. Všech sedm pracovních poměrů bylo 
ukončeno dohodou. 
 

V roce 2021 byly uzavřeny 3 dohody o pracovní činnosti a 19 dohod                     o 
provedení práce. Z toho bylo 8 dohod uzavřeno s našimi klienty. Dohody byly 
uzavírány především na úklidové práce (10), pomocné práce v kuchyni (3), 
zahradnické práce (2), údržba (2) a pracovník v sociálních službách (5). Zvýšení 
dohod u pracovní pozice pracovník v sociálních službách bylo z důvodu zajištění 
služeb na chráněném bydlení a v souvislosti s pandemií Covid_19.  
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Struktura pracovníků podle nejvyššího stupně vzdělání k 31.12.2021: 

 
 

Vzdělání Muži Ženy Celkem 

Základní a bez vzdělání 0   7   7 

Vyučení bez maturity 2 22 24 
Vyučení s maturitou 0   2   2 

Střední s maturitou (odborné a všeobecné) 4 39 43 
Vyšší odborné 1   2   3 

Vysokoškolské 2   3   5 

Celkem 9 75 84 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VZDĚLÁNÍ - CELKEM

Základní a bez vzdělání Vyučení bez maturity

Vyučení s maturitou Střední s maturitou (odborné a všeobecné)

Vyšší odborné Vysokoškolské
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22%

45%

11%

22%

VZDĚLÁNÍ - MUŽI

Vyučení bez maturity Střední s maturitou (odborné a všeobecné) Vyšší odborné Vysokoškolské

9%

29%

3%

52%

3% 4%

VZDĚLÁNÍ - ŽENY

Základní a bez vzdělání 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 31.12.2021: 
 

Délka pracovního poměru Počet zaměstnanců % 
do 5 let 37 44 % 

do 10 let 18 21 % 
do 15 let                         8 10 % 

do 20 let   3  4 % 

do 25 let  6   7 % 
nad 25 let 12 14 % 

celkem 84 100 % 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  

44%

21%

10%

4%

7%

14%

DÉLKA PRACOVNÍHO POMĚRU

do 5 let do 10 let do 15 let do 20 let do 25 let nad 25 let
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Průměrné platové třídy, průměrné mzdy 
 
Průměrná platová třída v našem zařízení je tř. 7,8, průměrná hrubá mzda za 
sledované období činí 42 864,- Kč. V roce 2020 činila 37 999,- Kč. V roce 2019 
činila 32 561,- Kč.      
   
 
Funkce Počet k 31.12.2021 

(fyzické osoby) 
Průměrná platová 

třída 
THP (včetně ředitele) 4 9,8 

Všeobecné sestry 8 10 
Vychovatelé 0 0 

PSS – obslužná péče 2 8 

PSS – nepedagogické činnosti 55 8 
Sociální pracovnice 3 10 

Manuálně pracující 12 4,5 
Celkem 84 7,8 

 
 
Vzdělávání pracovníků probíhá jednak samostudiem, ale také absolvováním 
různých seminářů, školení, kurzů a v poslední době videokurzů v podobě on-line 
školení.  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 klienty 
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 z důvodu 
doplňování znalostí  pro zabezpečení vysoké úrovně odbornosti.  
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III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření organizace (v tis. Kč) 

  

1) Výnosy  
      

 
       

Účet 
Plán 
2021 

Skutečnost 
2021 

Skutečnost 
2020 

% plnění 
plánu 

Rozdíl 
skut./plán 

Rozdíl      
21-20      

Index 
21:20 

Vlastní výnosy               

a) z hlavní činnosti 14 304 14 373 15 082 100,48 69 -709 0,95 

602 0311 Tržby - za stravu klient 3 541 3 554 3 586 100,37 13 -32 0,99 

602 0435 Tržby z prod.sl. - PNP 

klient 
5 528 5 532 6 204 100,07 4 -672 0,89 

602 0320 Tržby - ubytování klient 5 235 5 287 5 292 100,99 52 -5 1,00 

b) ostatní vlastní výnosy               

602 0313 Tržby za obědy 

zaměstnanci 
349 361 311 103,44 12 50 1,16 

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

648 0302 Zúčtování RF -čerpání 

akce 
190 181 170 95,26 -9 11 1,06 

648 0801 Zúčtování inv.fondu FRR 154 154 0 0,00 0 154 0,00 

649 0300 Ostatní výnosy z čin.HLČ 5 5 733 100,00 0 -728 0,01 

649 0302 Antig.testování COVID 537 564 81 0,00 27 483 6,96 

649 0311 Přijaté náhrady-poj.plnění 0 0 0 0,00 0 0 0,00 

649 0314 Služby z nájmů (energie+ost.sl.) 120 138 122 115,00 18 16 1,13 

662 0xxx Úroky 4 4 4 100,00 0 0 1,00 

b) celkem ostatní vlastní výnosy 1 389 1 437 1 451 103,46 48 -14 0,99 

c) z jiné činnosti               

602 0012 Tržby za obědy cizí 436 453 464 103,90 17 -11 0,98 

602 0440 Výnosy pom. hosp. 2 2 1 100,00 0 1 2,00 

602 04xx  Úhrada - zdrav.poj. 625 624 1 088 99,84 -1 -464 0,57 

602 0000 Praní prádla - VHČ 95 98 45 103,16 3 53 2,18 

c) celkem 1 158 1 177 1 598 101,64 19 -421 0,74 

672 0501 Výnosy - z transf. -zřizov. 12 007 12 007 14 257 100,00 0 -2 250 0,84 

672 0600 Výnosy -Obec Kvasiny 0 0 0 0,00 0 0 0,00 

672 0604 Výnosy -MPSV 31 930 31 930 25 363 100,00 0 6 567 1,26 

672 0810 Výnosy-transf. Projekt 10 525 10 155 8 273 96,48 -370 1 882 1,23 

672 0820 Výnosy-rozpoušt.403 HLČ 618 629 511 101,78 11 118 1,23 

Výnosy celkem 71 931 71 708 66 535 99,69 -223 5 173 1,08 
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Komentář: 
 
V roce 2021 byly výnosy plněny na 99,69 %. Z hlavní činnosti plnění činí celkem na 
100,48 %, ostatní vlastní výnosy 103,46 % a výnosy z jiné činnosti na 101,64 %. Ve 
výroční zprávě za rok 2020 bylo uvedeno, že jsme od 1.4.2020 zaregistrovali 
novou službu Chráněné bydlení, která začala poskytovat službu klientům  od 
1.5.2020 ve třech lokalitách . V letošním roce 2021 jsme tuto službu rozšířili o 
další lokalitu a to komunitní domácnost o kapacitě 6 uživatelů v Kostelci nad Orlicí 
ul. Průšova 474 od 1. 11.2021. Toto otevření další domácnosti  ovlivnilo jak 
výnosovou tak i nákladovou část rozpočtu. Toto je vidět i z porovnání výnosů za 
rok 2021 a za rok 2020. V rámci financování nové služby je poskytnut za účelem 
realizace aktivity Zajištění chráněného bydlení vzniklého transformací domova pro 
osoby se zdravotním postižením Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny v rámci 
projektu Komunitní služby pro osoby se zdravotním postižením 
v Královéhradeckém kraji, reg. č. projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015896 
předkládaného do Operačního programu Zaměstnanost příspěvek ve výši 
23 332 517,- Kč rozdělen do období od 1.4.2020 do 30.6.2022. V roce 2021 jsme 
proúčtovali  příspěvek ve výši 10 155 tis. Kč. Těmito výnosy jsou pokryty 
především mzdové náklady v rámci projektu realizace chráněné bydlení. 
Dále výnosovou část ovlivnila pandemie COVID_19 -  dotační program na mzdy, 
kde jsem obdrželi 4 703tis.Kč dotaci na úhradu odměn za práci zaměstnancům 
v sociálních službách v souvislosti s pandemií COVID_19 včetně nákladů na 
zákonné odvody . 
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Úhrady za pobyt  za rok 2021 
 
Celoroční pobyt - úhrady hrazené z vlastních příjmů klientů, zvýšení na základě 
Smlouvy o spoluúčasti . 
 
Úhrady za pobyt  za rok 2021 

Jedná se o úhrady hrazené: 

- z vlastních příjmů klientů 

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

 

 

 

Předpis Kč   Skutečnost Kč 

úhrada za ubytování:    5 349 235,-     5 339 278,- 

úhrada za stravu:     3 742 634,-     3 734 786,- 

úhrada za poskytovanou péči:   5 927 997,-     5 927 997,- 

celkem:    15 019 866,-  15 002 061,- 

 

K 31.12.2021 vznikl nedoplatek na úhradě za ubytování a stravu z důvodu úmrtí 
klienta ve výši 6 765,- Kč  (3 657,- Kč bydlení, 3 108,- Kč strava). Jedná se o součást 
dědického řízení.  

K 31.12.2021 vznikl nedoplatek na úhradě ve výši 11 040,- Kč (6 300,- Kč bydlení, 
4 740,- Kč strava) za klienta z důvodu administrativy. Platba byla na účet připsána 
na začátku následujícího roku 4.1.2022. 

Snížení úhrady klientům s nedostatečnými příjmy (zaručení minimálního 15 % 

zůstatku) 

V roce 2021 se úhrada za ubytování a stravu doplácela celkem u 47 klientů 

v celkové částce 349 566,- Kč/rok. 
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Zvýšení příjmů na základě Smlouvy o spoluúčasti na úhradě nákladů  za 

poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním  postižením za rok 

2021 se týkalo 3 klientů v celkové částce 14.664,- Kč. 

Vratky úhrady za pobyt v ÚSP za rok 2021 

  předpis:    

vratka úhrady za ubytování:       61 717,- Kč 

vratka úhrady za stravu:      188 091,-Kč 

vratka úhrady za poskytovanou péči:    395 951,- Kč 

celkem:        645 759,- Kč 

 

Nevyplacené vratky k 31. 12. 2021: 

Celkem          75 984,- Kč 

Z toho           75 313,- Kč  za 12/21, určeno k vyplacení do depozitní pokladny  1/22 

                            671,- Kč  za 09/21, bude vyplaceno po vyřízení dědického řízení  

 
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 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. Tržby z této činnosti nejsou zanedbatelné. Pohybují se kolem 453 tis. Kč 
ročně. 
 
Dále jsme získali na základě žádosti finanční prostředky  z Nadace ČEZ projekt 

"Letní tábor pro dospělé osoby s mentálním postižením v garantovém řízení 

Podpora regionu v částce 65 tis.Kč" PR21/45451 EPP.  
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Dárce ŠKODA AUTO a.s. nám darovala na základě Darovací smlouvy peněžní 

prostředky ve výši 100 tis.Kč za účelem podpory mobility sociálních služeb.  

  
Sponzorské příspěvky – finanční dary určeny pro klienty, u nichž není smlouvou 
vymezeno použití na konkrétní pořádanou akci, jsou převáděny do rezervního 
fondu, který je čerpán pouze pro účely klientů.    
 
 
Závazné ukazatele: 
 
Pro rok 2021 nám byly po úpravách stanoveny tyto závazné ukazatele: 
- příspěvek na provoz      12 007 tis. Kč 
- limit mzdových prostředků    43 090 tis. Kč 
- průměrný přepočtený počet zaměstnanců          82,3     zaměstnanců 
- výdaje na pohoštění             13 tis. Kč 
- odvod z investičního fondu      1 484 tis. Kč 
 
Kapacita zařízení byla pro DOZP a CHB (celoroční pobyt) stanovena na 80. 
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2) Náklady (neinvestiční výdaje v tis.)      
 

       

Účet 

Plán Skutečnost Skutečnost % plnění Rozdíl Rozdíl Index 

2021 2021 2020 plánu 
Skut-

plán 
21-20 21-20 

1 2 3 4 5 6 7 8 

501 xxxx 4 767 4 848 5 943 101,70 81 -1 095 0,82 

501 – Spotř. Materiálu 4 767 4 848 5 943 101,70 81 -1 095 0,82 

502  El. energie 996 936 1 155 93,98 -60 -219 0,81 

502  Plyn 1 197 1 030 968 86,05 -167 62 1,06 

502  Vodné, stočné 423 420 451 99,29 -3 -31 0,93 

502- Spotřeba energií 2 616 2 386 2 574 91,21 -230 -188 0,93 

511 0xxx Opravy nemovitosti 802 775 1 775 96,63 -27 -1 000 0,44 

511 0xxx Opr. strojů a zař.,inventář 112 152 259 135,71 40 -107 0,59 

511 0320 Opr. dopr. prostředků 38 37 50 97,37 -1 -13 0,74 

511 03xx Opr. ostatní 12 9 22 0,00 -3 -13 0,41 

511 – Opravy a udržování 964 973 2 106 100,93 9 -1 133 0,46 

512 0300 Cestovné 12 12 14 100,00 0 -2 0,86 

512 – Cestovné 12 12 14 100,00 0 -2 0,86 

513 0300 Náklady na reprezentaci 5 13 8 260,00 8 5 1,63 

513 – Nákl. na reprezentaci 7 13 8 185,71 6 5 1,63 

518 0301 Čerpání sponz. účtu 48 46 37 95,83 -2 9 1,24 

518 0307 Čerpání dotace Obec  0 0 0 0,00 0 0 0,00 

518 0360 Poraden.čin.,škol.,popl. 47 47 46 100,00 0 1 1,02 

518 0xxx Ostatní služby 148 150 402 101,35 2 -252 0,37 

518 03xx Servis,prohl.,revize 204 199 219 97,55 -5 -20 0,91 

518 0370 Úklid HLČ 68 68 81 100,00 0 -13 0,84 

518 0400 Služby PO a BOZP 30 31 31 103,33 1 0 1,00 

518 0421 Likvidace odpadů 246 229 181 93,09 -17 48 1,27 

518 0451 Bankovní poplatky 30 30 29 100,00 0 1 1,03 

518 0452 Poplatky CCS 5 5 5 100,00 0 0 1,00 

518 0460 Software 380 383 442 100,79 3 -59 0,87 

518 0470 Služby-derat.,steril. 4 4 0 0,00 0 4 0,00 

518 0490 Poštovné 8 6 9 75,00 -2 -3 0,67 

518 0530 Finanční leasing ŠKOFIN 99 99 91 100,00 0 8 1,09 

518 0570 Popl. radia,televize 39 39 34 100,00 0 5 1,15 

518 058x Nákl.na akce 

uživ.+propag. 27 24 27 88,89 -3 -3 0,89 

518 xxxx Nájemné 1 1 1 68,97 0 0 1,00 

518 xxxx Telef. poplatky, internet 73 73 64 100,00 0 9 1,14 

518 – Ostatní služby 1 457 1 434 1 699 98,39 -23 -265 0,84 
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Účet 

Plán Skutečnost Skutečnost % plnění Rozdíl Rozdíl Index 

2021 2021 2020 plánu 
Skut-

plán 
21-20 21-20 

1 2 3 4 5 6 7 8 

521 0305 Mzdové nákl.-všeob.sestry 4 050 4 050 3 898 100,00 0 152 1,04 

521 03xx Mzdové náklady 38 095 38 093 31 200 99,99 -2 6 893 1,22 

521 0330 Ostatní osobní náklady 626 626 652 100,00 0 -26 0,96 

521 0340 Náhr. mezd za nemoc 319 319 695 100,00 0 -376 0,46 

521 – Mzdové náklady 43 090 43 088 36 445 100,00 -2 6 643 1,18 

524 xxxx Zák.pojišt.-zdravotní 3 831 3 822 3 179 99,77 -9 643 1,20 

524 xxxx Zák.pojištění-sociální 10 562 10 530 8 759 99,70 -32 1 771 1,20 

524 – Zákonné pojištění 14 393 14 352 11 938 99,72 -41 2 414 1,20 

525 - Jiné sociální pojištění 178 179 111 100,56 1 68 1,61 

527 0340 Zdrav.prohl.,prevence 12 9 14 75,00 -3 -5 0,64 

527 xxxx BOZP-ochr.pomůcky-OOPP 95 95 880 100,00 0 -785 0,11 

527 0320 Vzdělávání,semináře 41 36 16 87,80 -5 20 2,25 

527 xxxx Zákl.příděl FKSP 850 849 716 99,88 -1 133 1,19 

527 - Zákonné soc. náklady 998 989 1 626 99,10 -9 -637 0,61 

541 - Smluv. pokuty a úroky z prodl. 0 0 0 0,00 0 0 0,00 

542 - Jiné pokuty a penále 0 0 0 0,00 0 0 0,00 

549 xxxx Ostatní nákl. z činnosti 2 2 0 0,00 0 2 0,00 

549 - Ostatní nákl.z činnosti 2 2 0 0,00 0 2 0,00 

551 – Odpisy 2 769 2 740 1 908 98,95 -29 832 1,44 

557 - Náklady z vyřaz. pohledávek 
436 436 0 100,00 0 436 0,00 

558 03xx Nákl.z drob.dl.maj. 3 tis. 129 129 1 051 100,00 0 -922 0,12 

558 - Nákl. z drob. dl. majetku 129 129 1 051 100,00 0 -922 0,12 

Náklady celkem 71 818 71 581 65 423 99,67 -237 6 158 1,09 
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Neinvestiční náklady z hlediska jednotlivých činností ( v tis.) : 

        

Skupina nákl.účtů 
Hlavní 

činnost 

Hospodářská 

činnost 

(stř.100) 

Pomocné 

hospodářství 

(stř.9) 

 

 

-spotřeba materiálu 4 593 252 3  

-spotřeba energií 2 340 46    

-opravy a udržování 964 9    

-cestovné 12 0    

- náklady na reprezentaci 13 0    

-ostatní služby 1 422 12    

-mzdové náklady 43 032 56    

-zák.soc.pojištění 14 333 19    

-zák.soc.náklady 987 2    

 -jiné sociální pojištění 179 0    

 -sml.pokusy a úroky z prodl. 0 0    

 - jiné pokuty a penále 0 0    

 - ostatní náklady z činnosti 438 0    

 - odpisy 2 711 29    

 -náklady z drobného dlouhod..majetku 129 0    

Celkem 71 153 425 3  

 
 

Nákladové účty vykazují v roce 2021 celkové plnění ve výši 99,67 %.  
Náklady ovlivnilo v roce 2021 několik aspektů. Jeden z nich bylo rozšíření služby 
Chráněné bydlení o další lokalitu a to komunitní domácnost o kapacitě 6 uživatelů 
v Kostelci nad Orlicí ul. Průšova 474 od 1. 11.2021. Domácnost jsme museli 
vybavit základním vybavením potřebným k bezproblémovému a plnohodnotnému 
chodu domácnosti (vybavení kuchyní kuchyňskými potřebami, zahradní vybavení, 
hygienické a úklidové prostředky, atd..) Financování proběhlo z příspěvku na 
provoz.  
V roce 2020 jsme výše uvedenou službu Chráněné bydlení jako novou 
zaregistrovali a v tomtéž roce otevřeli ve třech lokalitách komunitní domácnosti.   
Mzdové náklady pracovníků přímé péče těchto tří domácností jsou z velké části  
financovány v rámci projektu realizace chráněné bydlení reg. č. projektu: 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015896 předkládaného do Operačního programu 
Zaměstnanost. Příspěvek ve výši 23 332 517,- Kč je rozdělen do období od 
1.4.2020 do 30.6.2022. V roce 2021 jsme proúčtovali náklady ve výši 10 155 tis. 
Kč. 
Dále nákladovou v roce 2021 ovlivnila pandemie COVID_19, kde jsme museli 
zabezpečit chod DOZP a CHB a na základě protiepidemických opatření nakoupit  
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OOPP – respirátory, rukavice a dezinfekci. Ve srovnání s rokem 2020 se jednalo o 
jednoznačně menší množství OOPP . 
 Zvýšily se i náklady na mzdy z důvodu odměn COVID_19 všem pracovníkům. 
Odměny COVID_19 byly vyplaceny z dotačního programu „C“ dle Rozhodnutí č.1 o 
poskytnutí dotace z kapitoly 313- MPSV státního rozpočtu na rok 2021. 
 
Vliv na náklady energií má provoz pekárny provozované sdružením PFERDA, 
kterému prostory pronajímáme na základě smluvního ujednání. Sdružení PFERDA 
platí nájem a zálohy na energie. Na základě ročního vyúčtování se spotřeba 
energií (plyn, elektřina, vodné a stočné) vždy k 31. 12. přefakturovává  a je 
zahrnuta do našich výnosů. V objemových jednotkách zůstává v celkové spotřebě 
našeho zařízení. 
 
 

    Porovnání spotřeby energií za rok 2020 a 2021 

    
Druh energie rok 2020 rok 2021 rozdíl 
plyn/m3 88 345 95 223 - 6 878 
elektřina/kWh 214 049 199 441 14 608 
vodné/m3 4 798 4028 770 

 

Stručný přehled provedených oprav : 
 
511 0300 – oprava hlásiče EPS         7 923,00Kč 
511 0310 – Opravy ICT (PC)         24 625,31 Kč 
511 0320 - Opravy – motorová vozidla       37 443,20 Kč 
511 0331 -  Opravy – sušička, pračka, konvektomat, 
 myčka toaletních mís, zahradní technika, mixer    105 689,16 Kč 
511 0334 -  oprava invalidních vozíků, nábytek-skříně  13 052,40 Kč 
511 0340 -  Oprava venk. bazénu, fontány, brouzdaliště              5 929,00 Kč 
511 0345 -  Opravy – malířské práce; elektropráce; 
  oprava zatékající střechy ÚSP Kvasiny, oprava 
  odvodnění zpevněných ploch u garáže Průšova,   
  Kostelec n.O.; oprava odpadů-čištění ,  

opr. výtahů              774 613,57 Kč    
 

512  –  Cestovné – čerpáno na 100%. 
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513 – Náklady na reprezentaci – limit (stanovený závazný ukazatel) po úpravě na 
základě žádosti  z důvodu pohoštění na kolaudačním řízení při veřejném otvírání 
nové komunitní domácnosti ul. Průšova v Kostelci nad Orlicí stanoven na 13 tis. Kč, 
skutečně čerpáno 12,98 tis. Kč.  
 
518 – Ostatní služby - plnění plánu celkem na 98,39 %.       
521 - Mzdové náklady (limit) jsou závazným ukazatelem. V tabulce Náklady je 
procento mzdových nákladů 100%. Meziroční nárůst mzdových nákladů činil 
cca 6 643 tis. Kč. Jedním z ovlivňujících faktorů  je otevření nové služby chráněného 
bydlení a tím nárůst 1,5  pracovníka na službu chráněné bydlení. Další faktorem je 
nárůst mzdových prostředků od 1.1.2021 v přímé péči na základě nařízení vlády o 
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění 
účinném k 1.1.2021  č. 341/2017 Sb.  
 
524 – Zákonné pojištění a 527 – Zákonné sociální náklady – jejich čerpání přímo 
souvisí s čerpáním mzdových nákladů.  
 
551 – Odpisy plněny na 98,95 % 
.   
3) Dotace ze státního rozpočtu, rozpočtů územně samosprávných celků 
    
Na rok 2021 nám byla na Domov pro osoby se zdravotním postižením poskytnuta  
účelová dotace z rozpočtu kraje v dotačním programu A   v celkové konečné výši 
27 227 180,00 Kč. Dotace byla vyčerpána na 100 %. Příspěvek na provoz byl 
poskytnut ve výši 12 007 000,00 Kč.  
 
4) Mzdové prostředky 
 
Čerpání mzdového limitu za rok 2021v tis. Kč 

Název Plán Skutečnost % plnění Rozdíl +/- 

Hrubé mzdy 42 145,00 42 143,00 100,00 2,00 

OON 626,00 626,00 100,00 0,00 

Náhrady za nemoc 319,00 319,00 100,00 0,00 

Celkem 43 090,00 43 088,00 100,00 2,00 

 

Mzdový limit byl nedočerpán v částce 2 tis. Kč.  

Jedním ze závazných ukazatelů je i počet pracovníků, který byl pro rok 2021 
stanoven na 83,5 zaměstnanců (dle úvazků ve službách DOZP 60,16 pracovníků + 
CHB 23,34 pracovníků).    
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- fyzický počet zaměstnanců k 31. 12. 2021     84,0 
- průměrný počet přepočtený      81,9 
 
- průměrný plat             42 864,- Kč 
z toho:  průměr. základní plat          24 283,- Kč 

průměr. platová třída         7,8 

 

Vyplacené mimotarifní složky 

    

Název  Celkem v tis. Kč 
na 1 zaměstnance 

rok/Kč měsíc/Kč 

odměny 4 923 60 110 5 009 

osobní příplatky 1 698 20 733 1 728 

příplatky za vedení 590 7 204 600 

zvláštní příplatky 1 525 18 620 1 552 

příplatky za  SO+NE,svátky 2 696 32 918 2 743 

dovolené, náhrady za nemoc 5 916 72 234 6 020 

příplatek za přesčasovou práci 23 281 23 

příplatky za noční práci 1 226 14 969 1 247 
 

 

Odměny a příplatek za vedení jsou uvedeny včetně odměn příplatku ředitele. 

V položce „odměny“ jsou zahrnuty i odměny Covid_19 (čerpání dotace Covid_19). 

Odměny za rok 2021 činí 1 432 tis. Kč a odměny na mzdy Covid_19 činí 3 492 tis. 

Kč. 

Procentní podíly z objemu vyplacených mzdových prostředků bez  
                                                  OON 

     

Složka mzdy 
2020 2021 

 Mzda v tis.Kč % podíl  Mzda v tis.Kč % podíl 

základní plat 20 796 58,10 23 865 56,20 

mimotarifní složky 14 997 41,90 18 597 43,80 

    - z toho odměny  4 174 27,83 4 923 26,47 

    - z toho osobní příplatky  1 587 10,58 1 698 9,13 

 

V roce 2021 se proti roku 2020 snížil podíl vyplacených tarifních platů o 1,9 %.    O 
1,9 % se zároveň zvýšily vyplacené mimotarifní složky. Z toho podíl vyplacených 
odměn se snížil o 1,36 % a podíl osobních příplatků se snížil o 1,45 %. Zvýšení 
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vyplacených odměn je opět odrazem dotačního programu na vyplacené mzdové 
náklady v souvislosti s pandemií Covid_19.           
 
Procento nemocnosti je 6,2%. V roce 2020 nemocnost byla 8,6%.  
 
Čerpání OON v roce 2021 činí 626 525,00 Kč, což je  o 25 671,00 Kč méně oproti 
roku 2020.  Vyplacené náhrady za nemoc  319 306,00 Kč. 
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5) Hospodářský výsledek  
  
Naše zařízení dosáhlo za rok 2021 hospodářský výsledek ve výši 126 847,11 Kč. 
Poskytnutá dotace z MPSV byla k 31. 12. 2021 v celkové výši 27 227 180,00 Kč. 
Proti roku 2020 byla dotace vyšší o 4 336 601,00 Kč. 
Příspěvek zřizovatele na provoz byl v částce  12 007 000,00 Kč, což je ve srovnání 
s rokem 2020 o  2 221 000,00 Kč méně. 
Dopady na hospodářský výsledek za rok 2021 měla jednak již uváděná pandemie 
Covid_19 a rozšířená nově zaregistrovaná služba Chráněné bydlení. Služba 
chráněné bydlení začala poskytovat službu klientům  od 1.5.2020. V roce 2021 
jsme rozšířili službu o další lokalitu a to komunitní domácnost o kapacitě 6 
uživatelů v Kostelci nad Orlicí ul. Průšova 474 od 1. 11.2021. Rozšíření nové služby 
ovlivnilo  jak výnosovou tak i nákladovou část rozpočtu. Toto je vidět i při 
porovnání výnosů v letech 2021 a 2020.  
Nová služba chráněné bydlení je částečně financována z provozu a částečně 
hlavně mzdové náklady v rámci projektu realizace chráněné bydlení reg. č. 
projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015896 předkládaného do Operačního 
programu Zaměstnanost. Příspěvek  ve výši 23 332 517,- Kč je rozdělen do období 
od 1.4.2020 do 30.6.2022. V roce 2021 jsme proúčtovali náklady ve výši       10 155 
tis. Kč. Náklady a výnosy jsou účtovány dle jednotlivých objektů chráněného 
bydlení.  
 

Jedná se o 3 objekty: 
Objekt – Rybářská čp. 1491, Kostelec n. Orl. – uznatelné náklady 
projektu jsou v rámci účtování  UZ (zdroj financ.) 5, ORJ (lokalita) 10. 
Členění úvazků 
PSS    5,33 úvazku 
SP   0,33 úvazku 
Ředitel   0,07 úvazku 
Ekonom   0,07 úvazku 
Mzdová, personální  0,07 úvazku 
Údržba   0,07 úvazku 
 
Objekt – Jelínkova čp.1492, Kostelec n. Orl.–uznatelné náklady 
projektu jsou v rámci účtování  UZ (zdroj financ.) 5, ORJ (lokalita) 8.  
Členění úvazků   
PSS   5,33 úvazku 
SP   0,33 úvazku 
Ředitel   0,07 úvazku 
Ekonom   0,07 úvazku 
Mzdová, personální  0,07 úvazku 
Údržba   0,07 úvazku 
 
Objekt – Turkova čp. 78, Týniště n. Orl. – uznatelné náklady 
projektu jsou v rámci účtování  UZ (zdroj financování) 5, ORJ 
(lokalita) 11.  
Členění úvazků 
PSS    5,34 úvazku 
SP   0,34 úvazku 
Ředitel   0,07 úvazku 
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Ekonom   0,07 úvazku 
Mzdová, personální  0,07 úvazku 
Údržba   0,07 úvazku 

Z vedlejší hospodářské činnosti bylo v roce 2021 dosaženo zisku 126 155,03 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.  
Provozujeme i tzv. pomocné hospodářství, které slouží mimo jiné i pro obohacení 
jídelníčku našich klientů. Je zaměřeno na pěstování zeleniny – např. salát, rajčata, 
okurky, bylinky pro kuchyň.  
Z dosaženého hospodářskému výsledku navrhujeme provést příděl do Rezervního 
fondu ve výši 106 847,11 Kč a do Fondu odměn ve výši 20 000,- Kč. 
 

Název účtu 01.01.2021 31.12.2021 

311 - Odběratelé                        32 293,00                            53 505,00     

314 - Poskyt.prov.zálohy                        28 940,00                            63 070,00     

315 - Pohledávky z hl.činnosti                      104 673,78                            79 858,84     

335 - Pohl. za zaměstnanci                                   -                                         -       

377 - Ostatní krátkodobé pohledávky                      638 409,00                          304 557,00     

Celkem pohledávky               804 315,78                        500 990,84     

321 - Dodavatelé                    1 297 862,95                          473 173,21     

331 - Závazky vůči zaměst.                    3 238 943,00                       3 138 202,00     

336 - Soc.a zdrav. poj.                    1 335 111,00                       1 236 243,00     

337 - Zdravotní pojištění                      575 868,00                          533 225,00     

342 - Daně                      661 716,00                          358 263,00     

378 - Ostatní krátkodob.záv.                      131 656,00                          115 883,00     

383 - Výdaje příštích obd.                                   -                                         -       

389 - Dohadné účty pasívní                      155 000,00                          121 000,00     

Celkem závazky                 7 396 156,95                     5 975 989,21     

 
 

Stav pohledávek k 31. 12. 2021 činí 500 990,84 Kč.  
   
Výše závazků k 31. 12. 2021 činí 5 975 989,21 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                 

5 359 069,94Kč. Po započtení pohledávek ve výši 500 990,84 Kč se dostáváme na 

částku ve výši 5 860 060,78 Kč. Celkové závazky jsou ve výši 5 975 989,21 Kč.  To 

znamená, že částka vyplývající ze závazků zůstává k 31. 12. 2021 nepokryta                

ve výši 115 928,43 Kč. V roce 2020 zůstaly nekryty závazky v celkové výši 
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342 952,50 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 
- Škoda KAROQ , SPZ 8AR 0793 pořízen květen 2021 na dobu 1 roku na 

operativní pronájem ŠkoFIN s.r.o. Na splátky leasingu jsme na základě 
Darovací smlouvy obdrželi finanční prostředky ze ŠKODA AUTO a.s. 

- Škoda Octavia Combi SPZ 8AD071, pořízen květen 2020 na dobu 1 roku na 
operativní pronájem ŠkoFIN s.r.o., pronájem ukončen duben 2021 
 

Tato vozidla jsou využívána především pro přepravu našich klientů např. 
k lékařskému vyšetření nebo na různé akce, kterých se účastní menší počet 
klientů 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  FORD TRANSIT 
ŠKODA OCTAVIA 
(lesingová spol.-

Škofin) 

ŠKODA KAROQ               
(lesingová spol.-

Škofin) 

  
ujeté 
km spotř.litry ujeté km spotř.litry 

ujeté 
km spotř.litry ujeté km spotř.litry 

Leden  631 40 56 5 338 25 0 0 

Únor 550 30 315 30 444 33 0 0 

Březen 382 20 135 10 586 40 0 0 

Duben 478 25 219 20 978 77 0 0 

Květen 261 15 485 50 0 0 790 44 

Červen 513 30 756 70 0 0 1 198 64 

Červenec 380 20 434 40 0 0 796 45 

Srpen 681 37 859 80 0 0 966 53 

Září 365 19 565 55 0 0 749 39 

Říjen 460 25 810 80 0 0 1 482 76 

Listopad 496 25 241 25 0 0 1 032 61 

Prosinec 476 27 153 15 0 0 615 40 

CELKEM 5 673 313 5 028 480 2 346 175 7 628 422 
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Průměrná roční spotřeba PHM na 100 ujetých km  v roce 2021 činila u vozu Škoda 
Octavia Combi  5,5 litrů,  Škoda Octavia Combi (leasing) 7,4 litrů, Škoda KAROQ 
(leasing) 5,6 litrů  a u Fordu Transit činila 9,5 litrů na 100 km. 
Náklady na opravy všech vozů byly v roce 2021 ve výši  37 443,20 Kč.  
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V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem 
 
Investiční  prostředky (022) z našeho  investičního  fondu v roce 2021   byly  
čerpány v celkové výši 203 993,27 Kč. Jednalo se o pořízení nové pánve fritovací 
plynové F-G9121 a serveru FUJITSU PRIMERGY. Vyřazena byla z majetku byla 
nefunkční pánev fritovací plynová a zastaralý server.   
DDNM (018)  vyřazen  WINDOWS k serveru (inv.č.68) z 2014 v částce       
10 977,12 Kč. 
DHM (021) v roce 2021 jsme na základě předávacích protokolů od našeho 
zřizovatele Královéhradeckého kraje převedli do majetku jednak technické 
zhodnocení nemovitosti a zařazení oplocení, přípojky a zpevněné plochy v rámci 
Transformace Ústavu sociální péče pro mládež Kvasiny – Realizace služby 
Chráněné bydlení 1 rodinný dům v lokalitě ul. PRŮŠOVA, Kostelec n. Orl. 
v celkové  hodnotě     12 081 316,93 Kč. Vrámci tohoto zařazení se účtuje i o 
transferech.  
Drobný dlouhodobý majetek evidovaný na účtu 028 byl zařazen v celkové výši 
839 671,90Kč. Jednalo se o vybavení nové komunitní domácnosti – vybavení 
kuchyní, koupelen, zahradní techniky,  tiskárny atd.  V malé míře proběhlo i 
pořízení majetku  v ÚSP Kvasiny – fotoaparát, křovinořez, akušroubovák, přídavný 
zásobník A3 k tiskárně. Opotřebovaný, rozbitý a neopravitelný dlouhodobý 
majetek (028) byl vyřazen v hodnotě 209 167,82 Kč.  
Drobný neevidovaný majetek hmotný a nehmotný sledovaný v podrozvahové 
evidenci byl pořízen v celkové hodnotě 133 575,39 Kč. Jednalo se především o 
drobný majetek základního vybavení nové domácnosti. Drobný neevidovaný 
majetek hmotný byl vyřazen v hodnotě 88 952,50 Kč. Jednalo se především o 
poškozený nábytek, drobné el. přístroje apod.   
  
Během roku 2021 došlo rozhodnutím Královéhradeckého kraje o rozšíření 
produktu IS GINIS o modul MAJ, tzv. majetek. Naše organizace se zařadila do I. 
pilotní skupiny. Majetek je velmi rozsáhlá oblast účetnictví. V roce 2015 jsme 
data již jednou migrovali do nového „informačního systému evidence majetku 
Královéhradeckého kraje“ do systému FAMA firmy TESCO SW. Tento systém 
nebyl zcela vyhovující pro účetní operativu. Královéhradecký kraj přistoupil 
k rozšíření jednotného ekonomického produktu IS GINIS (tzv. JEKIS-zaveden do 
organizací kraje v roce 2016) o modul MAJ určený pro kompletní evidenci 
hmotného a nehmotného majetku organizace, pozemků a předmětů operativní 
evidence. Data firma GORDIC migrovala v polovině prosince 2021. Nyní probíhá 
postupné zaškolování a samostudium v tomto produktu. Naše organizace 
provedla inventury a poslední odpis k 31.12.2021 ještě v původním programu 
FAMA. V prosinci 2021  v novém modulu MAJ bylo dozařazeno cca 4 ks majetku 
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na účet 028 a podrozvahu. Výhodou tohoto nového modulu je, že je součástí 
kompletního ekonomického produktu IS GINIS a automaticky se bude generovat 
účetní doklad do účetnictví. 
 

 VI. Fondy hmotné zainteresovanosti 
 

 FO FKSP FRIM FR 

Stav k 1.1.2021 240 210,00 797 249,16  2 829 627,89 998 483,46 

Příděl z FV 14 43 000,00 0 0 235 408,54 

Stav po přídělu 283 210,00 797 249,16  2 829 627,89 1 233 892,00 

Tvorba     

Celkem 0 849 239,00 2 264 566,22 180 018,49 

- povinná 0 849 239,00 0  

- dotace 0 0 153 653,00 0 

- odpisy 0 0 2 110 913,22 0 

- ostatní 0 0 0,00 180 018,49 

Čerpání 0 886 946,02 2 308 079,27  181 503,77 

Stav k 31.12.2021 283 210,00 759 542,14  2 786 114,84 1 232 406,72 
 

Povinná tvorba FKSP je prováděna měsíčními příděly 2 % z vyplacených mezd. 
 
Čerpání FKSP: příspěvek na obědy          183 470,00 Kč 
   rekreace, zájezdy           582 835,00 Kč 
   kultura,tělovýchova,sport         32 015,00 Kč 
   pracovní a životní jubilea            19 500,00 Kč 
   ostatní použití nadstad.OOPP  69 126,02 Kč 
   C e l k e m            886 946,02 Kč 
  

Čerpání FRIM: 
 
V roce 2021 byl FRIM čerpán na odvody z odpisů do IF zřizovatele – 1 484 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 2021 čerpán ve výši 181 503,77 Kč. Z toho na akce pořádané pro klienty 
bylo vyčerpáno 84 908,05,04 Kč, na splátky leasingu na vozidla  ŠKODA AUTO pro 
potřeby klientů bylo použito 95 685,21 Kč. Bankovní poplatky na účtu činí     
910,51 Kč. 
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Finanční krytí fondů k 31.12.2021 
 

Fond stav k 31.12.2021   
           v Kč 

finanční krytí 
          v Kč 

účet číslo 

416- Fond reprodukce majetku    2 786 114,84 2 786 114,84 241 0000 ORJ 16 

413- Rezervní fond - HV       982 127,26 982 127,26 241 0000 ORJ 14 

414- Rezervní fond-dary     250 279,46 127 895,15      
122 384,31 

241 0000 ORJ 14 
241 0008 

412- FKSP     759 542,14  650 547,46    
19 735,00 
21 888,83 

243 0000 
261 0001 
335 0030 

411- Fond odměn     283 210,00 283 210,00 241 0000 ORJ 11 

Celkem  5 061 273,70 4 993 902,85  
 

U fondu FKSP dojde provedením převodů v lednu 2021 k vyrovnání stavu 
fondu a finančního krytí. 
    
Ceniny byly k 31. 12. 2021 evidovány v hodnotě 3 331,- 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 
 
Dne 7. 6. 2021 jsme datovou schránkou obdrželi Oznámení o provedení kontroly 
plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností 
plátce pojistného. Kontrola byla zahájena 21. 6. 2021 zasláním požadovaných 
dokladů ke kontrole e-mailem pověřenému zaměstnanci VZP ČR paní Radce 
Hejhalové. Kontrolované období: září 2016 – leden 2022. Předmětem kontroly 
bylo dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše 
pojistného, dodržování termínů splatnosti pojistného. Kontrole byly předloženy 
tyto doklady: jmenovité měsíční přehledy vyměřovacích základů pro VZP ČR, 
mzdové listy, apod.  
Závěr kontroly byl zaslán naší organizaci 24. 2. 2022. Ke dni kontroly nebyly 
zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR.  Kontrolou byly zjištěny drobné evidenční 
nedostatky. Penále za dané nedostatky se podle § 18 odst. 4 zákona č. 592/1992 
Sb. nepředepsalo, neboť nepřesahuje výši 100,00 Kč.  
 
Oborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR dne 8. 9. 2021 provedl ve smyslu 
ustanovení §322 Zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoníku práce) kontrolu stavu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Předmětem kontroly byly 
doklady zaměstnavatele k zabezpečení úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci ve smyslu jednotlivých ustanovení zákoníku práce § 101 a násl.. 
Součástí byla i prohlídka vybraných pracovišť a prostor organizace se zaměřením 
sociální zázemí zaměstnanců. Kontrolu provedla paní Barbora Vančurová 
regionální svazová inspektorka BOZP. Závěr kontroly – nebylo navrženo žádné 
opatření, zaměstnavatel postupuje v souladu s právními předpisy.  
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Dne 22. 9. 2021 byla zahájena kontrola ze strany Krajské hygienické stanice 
Královéhradeckého kraje se sídle v Hradci Králové dle pravomoci výkonu kontroly 
§ 82 odst. 2 písm b) zákona č. 258/2000 Sb., dle § 16 odst. 1 písm. a) zákona č. 
110/1997 Sb., potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Byl proveden státní  
dozor v prostorách kuchyně Ústavu sociální péče pro mládež Kvasiny. Provozovna 
byla shledána v čistotě a v dobrém stavu. Kontrolním šetřením nebyly zjištěny 
nedostatky.  
 
Na základě Smlouvy o poskytování auditorských služeb proběhla prověrka účetní 
závěrky organizace k 31. 12. 2021. 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., 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. 2021 - 31. 12. 2021 

- zůstatky k 1. 1. 2021 – kontrola na inventarizaci k 31. 12. 2021 
- inventarizace k 31. 12. 2021- kontrola na podklady, kontrola na zůstatky 

účtů 
- rozvaha, podrozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha k 31. 12. 2021 
- analytické testy věcné správnosti 

 
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. 2021 výsledků hospodaření za rok 
2021 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy ČR.  
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VIII. Inventarizace majetku a závazků 
 
Inventarizace majetku a závazků proběhla na základě Nařízení ředitelky                  
č.  4/2021 o provedení inventarizace. Inventarizace byla provedena v termínech 
dle tohoto příkazu jmenovanými členy inventarizační komise. Inventarizace je 
rozdělena do několika termínů.  K 31. 10.  byla provedena inventarizace skladů 
potravin a materiálu.  
Inventurní soupisy hmotného a nehmotného majetku byly pořízeny ke dni 31. 12.  
Inventurní soupisy zachycují přírůstky a úbytky jednotlivého majetku. 
Stavy skladů byly doúčtovány o přírůstky a úbytky k 31. 12. 2021 a proběhlo jejich 
porovnání s výsledkem účetní závěrky. O tomto byl vyhotoven inventarizační 
zápis. 
Ke dni 31. 12. 2021 proběhla dokladová inventura finančního majetku, závazků a 
pohledávek, a dokladová inventura účtů. 
 
Výsledek inventarizačních rozdílů: Nebyly zjištěny žádné inventurní rozdíly.  
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IX. Závěr 
  

V rámci celé naší organizace jsme dosáhli hospodářského výsledku ve výši  
126 847,11 Kč. 
Z hospodářské činnosti provozované naším zařízením byl dosažen hospodářský 
výsledek ve výši 126 847,11 Kč.   

 

 

Ukazatel Rozpis  Skutečnost Rozdíl +/- 

Dotace  MPSV - domov 27 227 180,00 27 227 180,00 0,00 

Příspěvek zřizovatel 12 007 000,00 12 007 000,00 0,00 

Odvod z odpisů 1 484 000,00 1 484 000,00 0,00 

Mzdový limit 43 090 000,00 43 088 451,00 -1 549,00 

Z toho: vl. mzdy 42 144 169,00 42 142 620,00 -1 549,00 

          náhr.mezd za nemoc 319 306,00 319 306,00 0,00 

          OON 626 525,00 626 525,00 0,00 

Hospodářský výsledek   126 847,11   

Průměrný přepočtený 
počet zaměstnanců 

83,5 81,9 1,6 

 

Během roku 2021 došlo rozhodnutím Královéhradeckého kraje o rozšíření 

produktu IS GINIS o modul MAJ, tzv. majetek. Naše organizace se zařadila do I. 

pilotní skupiny. Majetek je velmi rozsáhlá oblast účetnictví. V roce 2015 jsme data 

již jednou migrovali do nového „informačního systému evidence majetku 

Královéhradeckého kraje“ do systému FAMA firmy TESCO SW. Tento systém nebyl 

zcela vyhovující pro účetní operativu. Královéhradecký kraj přistoupil k rozšíření 

jednotného ekonomického produktu IS GINIS (tzv. JEKIS-zaveden do organizací 

kraje v roce 2016) o modul MAJ určený pro kompletní evidenci hmotného a 

nehmotného majetku organizace, pozemků a předmětů operativní evidence. Data 

firma GORDIC migrovala v polovině prosince 2021. Nyní probíhá postupné 

zaškolování a samostudium v tomto produktu. Naše organizace provedla 

inventury a poslední odpis k 31.12.2021 ještě v původním programu FAMA. 

V prosinci 2021  v novém modulu MAJ bylo dozařazeno cca 4 ks majetku na účet 

028 a podrozvahu. Výhodou tohoto nového modulu je, že je součástí kompletního 

ekonomického produktu IS GINIS a automaticky se bude generovat účetní doklad 

do účetnictví.    
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 Přehled dotací a příspěvků poskytnutých v roce 2021:   
    

DOTACE 2021 Název  účel Kč 

MPSV 
Smlouva o poskytnutí příspěvku z 

rozpočtu Královéhradeckého kraje č. 
SR_20_2089762 

mzdy 27 227 180,00 

MPSV COVID_19 ("C") 
Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace 

z kapitoly 313 - MPSV státního 
rozpočtu na rok 2021 

mzdy COVID vč. zdr.sester 4 703 030,00 

KHK příspěvek na 
provoz 

příspěvek na provoz provoz 12 007 000,00 

NADACE ČEZ  
Smlouva o poskytnutí nadačního 
příspěvku HKK PR21/45451EPP 

Letní tábor pro dospělé s 
ment. postižtením 

65 000,00 

FRR 
Fond rozvoje a reproduce 

Královéhradeckého kraje rok 2021 - 
nárok 300 000Kč 

Stavební a sadové úpravy 
Průšova, Kostlec n.O. 

153 653,00 

ŠKODA AUTO 
Darovací smlouva č. KVA-JJ21-006-

SR 
podpora mobility SS 100 000,00 

PROJEKT EU-Realizace 
CHB zálohy 2020 

Protokol o účelovém a časovém 
vymezení poskytnutého účelově 
vázaného příspěvku - Zajištění 
chráněného bydlení projekt č. 
CZ.03..2.63/0.0/0.0/15_007/0015896 

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ - 3 
LOKALITY-

Rybářská,Jelínkova,Turkova 
9 300 000,00 

PROJEKT EU-Realizace 
CHB zálohy 2021 

Protokol o účelovém a časovém 
vymezení poskytnutého účelově 
vázaného příspěvku - Zajištění 
chráněného bydlení projekt č. 
CZ.03..2.63/0.0/0.0/15_007/0015896 

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ - 3 
LOKALITY-

Rybářská,Jelínkova,Turkova 
9 500 000,00 

ZÁLOHY VYPLACENÉ 
CELKEM 

    18 800 000,00 

  
ČerpánÍ účelově vázaného příspěvku 

z EU 2020 
  

8 272 505,74 

  
ČerpánÍ účelově vázaného příspěvku 

z EU 2021 
  10 154 577,64 
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Čerpání za 
rok 2020 a 
rok 2021 
celkem 

ČerpánÍ účelově vázaného příspěvku z 
EU 

  

18 427 083,38 

ZŮSTATEK 
zálohy na rok 

2022 
PROJEKT EU 

Zůstatek zálohy na rok 2022 - Zajištění 
chráněného bydlení projekt č. 

CZ.03..2.63/0.0/0.0/15_007/0015896 
  

372 916,62 

 

Naše organizace se i v roce 2021 snažila co nejlépe vyrovnat se všemi úkoly, které 
byly kladeny nejen na hospodaření organizace, ale i s ohledem na zajištění co 
nejlepších podmínek pro klienty služeb.  
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 
článků publikovaných v regionálním a místním tisku.  
Na pořádané akce se nám daří získávat finanční příspěvky od dárců, ostatní 
finanční dary jsou vždy využity pro účely klientů, např. jim hradíme kulturní 
představení, sportovní a společenské akce, zakupují se společenské hry a další 
podobné aktivity.    
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. Naším cílem je spokojený klient. V nadcházejícím období máme několik 
priorit. Pokračovat v transformaci, efektivně hospodařit, dodržovat hospodárnost 
při nakládání se svěřeným majetkem a neustále zkvalitňovat poskytované služby.  
Závěrem bych chtěla jménem naší organizace poděkovat sponzorům, 
spolupracujícím institucím a spolkům, opatrovníkům a všem dalším, kteří přispěli 
k podpoře našich služeb v roce 2021. Vážíme si této podpory a zároveň se těšíme 
na spolupráci v roce 2022. 
 
 

V Kvasinách dne 28. 2. 2022 

     Jana Mašková     

ředitelka ÚSP Kvasiny 

 


