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Slovo úvodem 

 

Vážené dámy, vážení pánové,  

předkládáme Vám Výroční zprávu Domova důchodců Police nad Metují, příspěvkové 

organizace Královéhradeckého kraje, za rok 2016. Uplynulý rok byl pro naši organizaci velice 

úspěšný. 

 

Za nejvýznamnější úspěch v roce 2016 považujeme získání nové smluvní lékařky MUDr. 

Čelkové Jany, díky které se zdravotní péče o naše uživatele dostala na vysokou úroveň.  

Domníváme se, že i péče o naše uživatele personálem v přímé péči je na vysoké úrovni, o 

čemž svědčí ústní i písemné pochvaly nejen od uživatelů, ale i od jejich rodinných 

příslušníků. 

 

Dalším významným úspěchem bylo schválení navýšení počtu pracovníků v přímé péči o 2 

pracovníky, o které jsme žádali našeho zřizovatele Královehradecký kraj:  

1. Zřizovatel nám povolil navýšení o 1 pracovnici na aktivizační činnosti na celý úvazek (do 

té doby jsme měli pracovnici na půl úvazku). Aktivizační činnosti jsou pro naše uživatele 

nesmírně potřebné, protože zlepšují nebo udržují jejich stav jednak po stránce fyzické a 

psychické, navíc podporují jejich začlenění do společnosti a zlepšují kvalitu jejich života. 

Získáním aktivizační pracovnice na plný úvazek budeme schopni poskytovat aktivizační 

činnosti v plné šíři a na úrovni, která bude našim uživatelům k užitku.  

2. Vzhledem k tomu, že zdravotní stav našich uživatelů se neustále zhoršuje a přibývá těch, 

kteří se připravovaných aktivit již nemůžou účastnit, vyvstala potřeba aktivizace i těchto 

uživatel (imobilní, uživatele ve vyšších stupních demence, uživatelé s porušenou 

schopností komunikace, neklidní). Péče o tyto ostatní uživatele je pro PSS i ZS psychicky i 

fyzicky velice náročná a nezbývá jim čas na jejich aktivizaci. Kromě toho se jim 

individuálně věnuje fyzioterapeutka, která je zaměřena vzhledem ke své vytíženosti jen na 

rehabilitační činnost. Tento stav je nedostačující a proto jsme žádali zřizovatele o druhého 

aktivizačního pracovníka pro tyto uživatele, který se jim bude věnovat individuálně - 

přiměřeně k jejich potřebám a omezením. Tuto novou pozici, kterou nám zřizovatel 

schválil, jsme připravovali v průběhu roku 2016, ale vhodnou pracovnici s potřebnými 

odbornými dovednostmi a praxí se nám podařilo získat do pracovního poměru až od 

01.01.2017. Pracovnice pracuje v konceptu Bazální stimulace a je také nápomocna 

fyzioterapeutce při výkonu jednodušších rehabilitačních úkonů. Díky nové aktivizační 

pracovnici dojde k rozšíření aktivizace těchto uživatel v oblasti uspokojování jejich 

citových i duchovních potřeb i práci se stimulací a zklidňováním. 

 

I nadále věnujeme velkou pozornost vzdělávání našich pracovníků, kteří se snaží jejím 

prostřednictvím zvyšovat svoji odbornou úroveň tak, abychom neustále zkvalitňovali péči o 

naše uživatele a dařilo se nám tak naplňovat cíle a poslání naší organizace.  

 

Na závěr bych velice ráda poděkovala všem zaměstnancům, kteří se podílí na naplňování vize 

a cílů naší organizace, ale i našim příznivcům, podporovatelům a sponzorům a také 

dobrovolníkům, kteří ve svém volném čase pomáhají s aktivizací uživatelů a pomáhají tak 

zpříjemňovat život.  

 

Šrámková Jana  

Ředitelka DD 
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1. Název a sídlo organizace 
 

 

 

Název: Domov důchodců Police nad Metují 

Sídlo: Na Sibiři 149, 549 54 Police nad Metují 

IČ: 711 94 002 

Zřizovatel: Královéhradecký kraj 

Právní forma: příspěvková organizace 

Telefon: 491 541 279 

Web: http://www.domovduchodcu.policenadmetuji.cz/ 

Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu Pr, 

vložce číslo 845. 

 

 

 

 
   

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.domovduchodcu.policenadmetuji.cz/
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2. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 

 
2.1. Vznik organizace 
 

Příspěvková organizace Domov důchodců Police nad Metují, jejímž zřizovatelem je 

Královéhradecký kraj, vznikla ke dni 01. 01. 2004 na základě Zřizovací listiny vydané 

Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje č. j. 24670/SV/2003 ze dne 06. 11. 2003. Tato 

zřizovací listina byla nahrazena zřizovací listinou č. j. 3258/SV/2007, která nabyla platnosti 

dnem schválení Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje usnesením ZK 21/1329/2007 dne 

10. 05. 2007. 

Tato zřizovací listina byla zrušena včetně všech vystavených dodatků a nahrazena 

Zřizovací listinou č. j. 12605/SV/2009/Ta z 10. 09. 2009, která nabyla platnosti dnem 

schválení Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje s účinností ode dne 01. 10. 2009. 

 

2.2. Základní účel 
 

Domov důchodců na základě rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje č. j. 

19216/SV/2014/Aj/SOCRE/50-2 poskytuje sociální službu - domov pro seniory. 

Domov důchodců poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost 

zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

Služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, 

ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Služby jsou poskytovány v souladu s údaji uvedenými v registru poskytovatelů 

sociálních služeb, který podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů, vede Krajský úřad Královéhradeckého kraje, a který služby blíže 

specifikuje. 

 

2.3. Předmět hlavní činnosti  
 

Služba poskytovaná domovem důchodců v souladu s § 49 zákona č. 108/2006 Sb., 

obsahuje tyto základní činnosti: 

o poskytnutí ubytování, 

o poskytnutí stravy, 

o pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

o pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

o zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

o sociálně terapeutické činnosti, 

o aktivizační činnosti, 

o pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

 

Podle § 35 zákona č. 108/2006 Sb., mohou být při poskytování sociálních služeb 

fakultativně zajišťovány další činnosti, jejichž úhrada, podle § 77 zákona č. 108/2006 Sb., 

může být stanovena v plné výši nákladů na tyto služby. 

Podle § 36 zákona č. 108/2006 Sb., je ošetřovatelská a rehabilitační péče osobám 

umístěným v domově pro seniory poskytována především prostřednictvím zaměstnanců 

zařízení, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštního 

právního předpisu. 

Dále naše organizace provozuje doplňkovou činnost – pronájem nebytových prostor 

k provozování kadeřnictví, pedikúry a kantýny za účelem jejich využití pro uživatele.    
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 2.4. Služby sociální péče 
 

Domov důchodců Police nad Metují se nachází v městečku ve středu CHKO Broumovsko, 

v kraji Boženy Němcové a Aloise Jiráska. Je umístěn v klidné části města uprostřed zahrady.  

             

Cílovou skupinu uživatelů tvoří především senioři, kteří dosáhli 65 let věku a pro trvalé 

změny zdravotního stavu potřebují podporu, jež jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny 

ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče a mají trvalé bydliště 

v Královéhradeckém kraji, případně prokázanou vazbu na Královehradecký kraj. Dále jsou to 

staří občané, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a umístění v DD nezbytně potřebují. 

Nemohou být přijati ti, kteří jsou schopni za pomoci v místě dostupných terénních sociálních 

služeb zůstat ve svém domácím prostředí a ti, jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalé léčení a 

ošetřování v lůžkovém zdravotnickém oddělení a jejichž potřeby nelze v našem zařízení 

naplnit. Vzhledem k tomu, že celý areál DD je řešen jako bezbariérový, jsme schopni 

poskytnout služby i uživatelům (v rámci této cílové skupiny), kteří jsou upoutáni na invalidní 

vozík.  

            

Pro každého klienta zpracováváme individuální plán péče s vazbou na vypracovanou nabídku 

služeb. Pokračujeme v systému klíčových pracovníků, snažíme se přizpůsobovat režim 

uživatelů dle jejich přání (vstávání, uléhání a koupání), zaměřujeme se na ochranu lidských 

práv a soukromí, provedli jsme popsání situací v denním provozu do vnitřních směrnic, 

jejichž naplňování nám umožní zvyšování kvality péče podle standardů.  

 

Principy poskytování sociální služby (postupy a hodnoty) jsou společné všem pracovníkům 

DD, podporují běžný způsob života, pocit bezpečí a jistoty uživatelů a odpovídají standardům 

kvality. Jsou založeny na respektování práv uživatelů, týmovém přístupu k uživatelům, 

odbornosti, komunikaci, podpoře soběstačnosti uživatelů a etickém přístupu k uživatelům. 

Jako pozitivní hodnotíme blízký vztah s příbuznými a rodinami našich uživatelů, což 

napomáhá k jejich spokojenosti. V případě potřeby poskytujeme našim uživatelům 

poradenství v sociální oblasti. 

            

Máme zpracované webové stránky, které průběžně aktualizujeme. Zároveň je umožněna na 

webových stránkách prohlídka zařízení formou 3D, kterou jsme v roce 2015 rozšířili a 

zaktualizovali. Věnujeme maximální pozornost využití volného času našich uživatelů, 

především uživatelů, kteří jsou na naší službě nejvíce závislí.   

 

2.4.1. Přehled realizovaných akcí pro uživatele    

Uživatelé DD Police nad Metují měli v roce 2016 možnost účastnit se mnoha různých 

programů. Mezi tyto programy patří především každodenní společné cvičení spojené s četbou 

aktualit, zajímavostí a paměťovým cvičením. Oblíbené jsou také různé soutěže a společenské 

hry, například kuželky nebo bingo. 

             

Dalším zpestřením pro naše uživatele jsou už více než rok, aktivity spojené s využitím 

interaktivní tabule, kterou jsme získali v soutěži „ Plníme přání seniorům.“ Velmi 

vyhledávanou aktivitou je společné zpívání s panem učitelem Čapkem, který zajišťuje také 

klavírní, nebo kytarový doprovod. Přichází k nám každý druhý pátek, zpíváme společně 

známé i méně známé písně, často podle přání uživatelů.  Připomínáme si výročí hudebních 

skladatelů, zpěváků a interpretů.  
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Každé úterý odpoledne probíhá ve společenské místnosti promítání filmů pro pamětníky, 

spojené s podáváním koláčů, buchet, nebo bábovky, které vlastnoručně upekly naši uživatelé 

v rámci ergoterapie a doplňuje je výborná káva, kterou připraví aktivizační a sociální 

pracovnice. 

             

Vždy ve středu, v odpoledních hodinách k nám přichází všemi oblíbená dobrovolnice paní 

Ivana Richterová, která uživatelům předčítá z knih, které si sami vyberou, nebo o které mají 

zájem. Jednou za měsíc mají uživatelé našeho domova možnost nakoupit různý sortiment 

textilního zboží a obuvi, se kterým prodejci přijíždí až k nám. 

            

Velmi oblíbené jsou vystoupení dětí, ať už ze ZUŠ, nebo ze ZŠ či MŠ z Police nad Metují i 

okolí. Tato vystoupení jsou vždy hojně navštěvovaná. Stejně oblíbené jsou různé přednášky, 

které pro naše uživatele připravujeme několikrát do roka ve spolupráci s odborníky z různých 

oblastí.  

            

Stejně jako každý rok i v roce 2016 proběhlo v našem domově několik tradičních akcí. Začali 

jsme příchodem „Tří králů“, pokračovali jsme „ Masopustem“, „Velikonoční výstavou“ a 

v létě to byly mimo jiné „ Hry seniorů“, kterých se zúčastnilo i několik dalších domovů 

z blízkého i vzdáleného okolí. Během léta jsme se vydali na několik výletů a navštívili jsme 

také spřízněné domovy, se kterými dlouhodobě udržujeme spolupráci. Na podzim jsme si 

užili varhanní koncert v polickém klášteře a pak už se přiblížila „Vánoční výstava“ a 

„Mikulášská nadílka“. 

            

O všech aktivitách jsou uživatelé denně informováni prostřednictvím nástěnek, rozhlasu a 

také ústním sdělením personálu. Všichni zaměstnanci domova se snaží, aby si každý našich 

uživatelů mohl vybrat to, co ho právě zajímá a co je pro něj přínosné. O dění v našem domově 

informujeme pravidelně v Polickém měsíčníku, na našich internetových stránkách a 

příležitostně také v Novinách Náchodska.  

  

Uživatelé mají také možnost využívat přímo v zařízení kadeřnické a pedikérské služby. 

V areálu domova pro seniory je kantýna s potravinami a drogistickým zbožím. 
  

Věnujeme také velkou pozornost vzdělávání a sebevzdělávání pracovníků v přímé péči, 

zdravotního personálu, ale i ostatních pracovníků. Využíváme také příležitostí ke vzdělávání, 

které nabízí Královéhradecký kraj v rámci grantů z Evropské unie.  

             

Podporujeme spolupráci se  studenty sociálních a zdravotních oborů středních a vysokých 

škol v kraji v rámci jejich odborné praxe. Pomáhají nám při aktivizaci našich uživatelů. Pro 

zlepšení služeb v oblasti rehabilitační péče jsme v roce 2014 pořídili nový kombinovaný 

přístroj – laser, ultrazvuk a elektroterapie, který nám pomůže snižovat bolestivé stavy 

uživatelů. Pořídili jsme také zvedací zařízení, které slouží k ulehčení manipulace s uživateli a 

také pojízdné kolečkové židle, které zvyšují mobilitu našich uživatelů. 

             

Současně s tím, jak se zvyšuje věk přijímaných klientů, zvyšují se i nároky na jejich péči. 

Proto jsme na konci loňského roku, za podpory Krajského úřadu Královehradeckého kraje 

navýšili počet zaměstnanců o dvě aktivizační pracovnice, které se naplno věnují našim 

uživatelům. Připravují pro ně různé aktivity, ať už jde o trénování paměti, různé společenské 

hry, výrobu drobných dárků a přáníček, vaření a pečení, cvičí s nimi individuálně i ve 

skupinkách. Díky tomu se zvýšila kvalita jejich života a zároveň v našem zařízení. 
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Chrámový sbor 2016  

 

 

SEZNAM KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ ZA ROK 2016 

 

Leden 
  4. 1. 2016       Příchod Tří králů 

  8. 1. 2016       Zpívání 

18. 1. 2016       Prodej textilu 

19. 1. 2016       Vystoupení „Chrámového sboru“ 

22. 1. 2016       Zpívání 

 

Únor 
  5. 2. 2016        Zpívání 

  9. 2. 2016        Masopustní průvod masek, rozdávání koblih 

11. 2. 2016        Vystoupení písničkáře pana Šedivého z Prahy – „Hašlerovy písničky“ 

19. 2. 2016         Zpívání 

23. 2. 2016         ZOO terapie (beránek, bišonek) 

23. 2. 2016         Prodej textilu 
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Masopust 2016 

       

Březen 
  4. 3. 2016        Zpívání 

11. 3. 2016        Vystoupení dětí ze ZŠ Žďár nad Metují k MDŽ 

17. 3. 2016        Velikonoční výstava 

18. 3. 2016        Velikonoční výstava v Justýnce Hronov 

21. 3. 2016         Mše svatá velikonoční 

22. 3. 2016         Přednáška o „Vlčinci“ Mgr. Jan Tůma 

23. 3. 2016         Prodej textilu 

24. 3. 2016         Koncert smyčcových sborů ZUŠ Police nad Metují 

 

Duben 
  8. 4. 2016         Zpívání 

16. 4. 2016         Muzikál „ Sněhová královna ZUŠ Police nad Metují 

22. 4. 2016         Zpívání 

26. 4. 2016         Přednáška „ O ptácích“(p. R. Podola) 

26. 4. 2016         Prodej textilu 

29. 4. 2016         Stavění májky a opékání buřtů 

 

 
Stavění májky 2016 
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Květen 
  6. 5. 2016         Zpívání 

16. 5. 2016         Vystoupení pěveckého sboru „Studánka“, ZUŠ Police nad Metují 

18. 5. 2016         Vystoupení swingového orchestru ZUŠ Hronov 

19. 5. 2016         Vystoupení dětí z MŠ Police nad Metují 

20. 5. 2016         Zpívání 

30. 5. 2016         Koncert zpěvačky Evy Henychové 

 

 

Červen 

16. 6. 2016         Hry seniorů 

22. 6. 2016         Výstava v MŠ „ Na Sídlišti“ 

23. 6. 2016         Řemeslné trhy v DD Justýnka Hronov 

24. 6. 2016         Zpívání 

 

                    
            

Hry seniorů 2016 

 

Červenec 
  8. 7. 2016         Zpívání 

12. 7. 2016         Řecké odpoledne 

30. 7. 2016         Výlet na Ostaš  

 

 

Srpen 
12. 8. 2016         Zpívání 

18. 8. 2016         Výlet na Bischofstein 

26. 8. 2016         Zpívání 

30. 8. 2016         Prodej textilu 

 

Září 
  8. 9. 2016         Výlet do „Penzionu 65“ 

  9. 9. 2016         Zpívání 

16. 9. 2016         Sportovní hry v DD Lampertice    

21. 9. 2016         Prodej textilu 

22. 9. 2016         Návštěva cirkusu v Polici nad Metují 

26. 9. 2016         Posvícení v Suchém Dole 

30. 9. 2016         Zpívání 
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Říjen 
  3. 10. 2016       Vystoupení dětí z MŠ Police nad Metují ke Dni seniorů 

  7. 10. 2016       Varhanní koncert v kostele 

20. 10. 2016       Koncert cimbálové muziky z Brna 

21. 10. 2016       Zpívání 

24. 10. 2016       Prodej textilu 

 

 
Děti z MŠ Police nad Metují 

 

Listopad 

  4. 11. 2016       Zpívání 

16.  11. 2016       Prodej textilu  

18.  11. 2016       Zpívání 

24. 11. 2016        Vánoční výstava 

25. 11. 2016        Vánoční výstava v DPS Justýnka v Hronově a v DD Teplice nad Metují 

 

 

Prosinec 
  2. 12. 2016        Zpívání 

  6. 12. 2016        Mikulášská nadílka 

  9. 12. 2016        Mše Svatá 

12. 12. 2016        Prodej textilu 

16. 12. 2016        Zpívání 

16. 12. 2016        Vystoupení dětí z MŠ Žďár nad Metují 

19. 12. 2016        Vystoupení pěveckého sboru „Studánka“ ze ZUŠ Police nad Metují  

20. 12. 2016        Vystoupení dětí z MŠ Police nad Metují 
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22. 12. 2016        Štědrý den, vystoupení dětí ze ZUŠ Police nad Metují, 

                            skauti a Betlémské světlo, pohoštění  

 

 

 

 

 
 

 
Vánoce 2016 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                



13 
 

2.4.2. Kapacita zařízení a základní údaje o uživatelích  
 

            Celková kapacita Domova důchodců Police nad Metují je 64 lůžek. Rekonstrukce DD, 

která byla dokončena v roce 2010, nám napomohla k snížení uživatelů na 1 pokoji a tím 

umožnila zajistit více uživatelům větší soukromí.    

Budova DD je 4 podlažní objekt. Celkové řešení umožňuje v budoucnu dle aktuálních 

potřeb a finančních možností navázat nástavbou v podkrovní části objektu. 

 Z celkové kapacity 64 lůžek je 20 jednolůžkových, 19 dvoulůžkových pokojů a 2 

třílůžkové pokoje. Využití kapacity lůžek (obložnost) v roce 2016 činila v průměru za celé 

zařízení 99,15 %. 

 

OBLOŽNOST LŮŽEK ZA ROK 2016 v jednotlivých měsících 

měsíc I. II. III.  IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Součet Průměr 

% 97,28 99,35 100 100 99,24 99,43 99,85 99,04 97,5 99,29 99,53 99,34 1189,85 99,154 

Klientů 62,26 63,59 64 64 63,52 63,63 63,9 63,39 62,4 63,55 63,7 63,58 761,52 63,46 

Kapacita 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 768 64 

Plánované 

lůžkodny 1984 1856 1984 1920 1984 1920 1984 1984 1920 1984 1920 1984 23424 1952 

Plánované 

lůžkodny 1930 1844 1984 1920 1969 1909 1981 1965 1872 1970 1911 1971 23226 1935,5 

 

 
 

Přehled o kapacitě a počtech uživatelů: 
 

 muži ženy celkem 

kapacita zařízení k 31. 12. 2016 - - 64 

počet uživatelů k 31. 12. 2016 11 52 63 

uživatelé přijatí v roce 2016 5 21 26 

Ukončení pobytu v roce 2016 2 23 25 
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K 31. 12. 2016 poskytujeme péči klientům, kteří mají příspěvky na péči přiznané v této výši 

závislosti: 

 

 

 

Uživatelé domova důchodců s přiznaným příspěvkem na péči (PnP) k 31. 12. 2016: 

 

 Počet uživatelů 2015 Počet uživatelů 2016 

bez příspěvku na péči 5 3 

I. stupeň 7 6 

II. stupeň 15 16 

III. stupeň 22 21 

IV. stupeň 13 17 

Celk. počet uživatelů k 31. 12. 62 63 

 

 
Příspěvek na péči k 31. 12. 2016 
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2.5. Služby zdravotní péče 
 

Zařízení zajišťuje zdravotní péči formou zvláštní ambulantní péče poskytované podle 

zvláštního právního předpisu (§ 22 písm. d), e) zákona č. 48/ 1997 Sb., o veřejném 

zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Ošetřovatelská a rehabilitační péče je poskytována především prostřednictvím 

pracovníků zařízení, která má odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle 

zvláštního právního předpisu (zákon č. 96/2004 Sb., zákon o podmínkách získávání a 

uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností 

souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů). Zdravotní péči zajišťují všeobecné sestry a fyzioterapeutka. 

Zdravotnické výkony jsou uživatelům poskytovány dle jejich aktuálního zdravotního 

stavu prostřednictvím zdravotnických pracovníků a to vždy pouze na základě indikace 

praktického lékaře.  Ošetřovatelskou péči zajišťují pracovníci v sociálních službách, kteří mají 

k vykonávání své profese kurz pro pracovníky v sociálních službách.  

 

Zdravotní péče v roce 2016 byla zajištěna smluvním praktickým lékařem MUDr. 

Jaromírem Langerem a MUDr. Janou Čelkovou (pod dohledem MUDr. Jaroslavy 

Varcholové). 

 

Rehabilitační výkony jsou poskytovány fyzioterapeutkou na základě indikace lékaře. 

Léčebná tělesná výchova se provádí buď skupinově, nebo individuálně. Pracoviště 

rehabilitace je vybaveno pro poskytování elektroléčby, magnetoterapie, laseroterapie, 

ultrazvuku, pozitivní termoterapie, vodoléčby, cvičení na přístrojích (rotoped, motomed) nebo 

masáží. 

 

 

   
 

Kombinovaný přístroj pro fyzikální terapii (elektroléčba, laser, ultrazvuk) 
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Pulzní magnetické pole 



17 
 

2.6. Služby stravovacího úseku 

 

 
Pro uživatele zajišťujeme celodenní stravu odpovídající věku, zásadám racionální 

výživy a potřebám dietního stravování v rozsahu 3 hlavních jídel a 2 jídel vedlejších. Strava 

se připravuje v kuchyni, která je umístěna v 1.NP domova důchodců. Strava pro uživatele 

stravujících se v jídelně je vydávána na talířích z výdejní plochy určené pouze pro výdej 

pokrmů. Strava pro uživatele stravujících se na pokojích je distribuovaná pracovníky přímé 

péče tabletovým systémem. Po celou dobu výroby, zpracování a výdeje stravy jsou 

dodržovány standardy HACCP a hygienické normy tak, aby byla zachována maximální 

kvalita a chutnost stravy. V kuchyni se připravuje i dietní stravování v rozsahu diety 

diabetické a šetřící. U diabetické diety je podávána navíc druhá večeře. 

 

 

 

Počty skutečně odebraných porcí v roce 2016 

 

 

Kategorie Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá 

večeře 

Uživatelé 

domova 

důchodců 

22 475 22 390 22 394 22 404 22 424 6 580 

Zaměstnanci 0 0 4 997 0 0 0 

Cizí 

strávníci 

0 0 3 625 0 0 0 

celkem 22 475 22 390 31 016 22 4047 22 424 6 580 
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3. Plnění úkolů v personální oblasti 

 
3.1. Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období, 

průměrné platové třídy, průměrné mzdy za sledované období 

 
 
 
Struktura zaměstnanců  evidenční počty k 31.12.2016 průměr. plat. třídy  

Sestry všeobecné       7   10,0   

Pracovníci sociální péče                 12               5,2   

Sociální pracovníci     2     9,0  

THP       4     9,5  

Technický pracovník                   2     7,0   

Stravovací provoz-kuchařky    6     4,2   

Úklid-uklízečky      5     2,0  

Prádelna-pradleny     1     2,0  

Celkem                  39     6,1   

 

 

                                      

- evidenční počet zaměstnanců (fyzické osoby) k 31. 12. 2016 činí 39  

 

- průměrný přepočtený počet zaměstnanců k 31. 12. 2016 činí 38,22 

 

            -    specifický ukazatel průměrného přepočteného stavu počtu zaměstnanců je stanoven 

40  

 

            -     průměrná platová třída 6,1 

 

- průměrná nemocnost ve sledovaném období činila 5% 

 

- další rozbor o mzdách je uveden v tabulce PAM 2016. 
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3.2 Další personální údaje 

 
Členění zaměstnanců podle věku k 12.2016 

 

 

Celý soubor                   Celkem % muži ženy celkem  muži % ženy %      

  
 
do 20                             0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 
 

od 21 do 30                   2,44 0,00 1,00 1,00 0,00 2,44   

 
 

od 31 do 40                 19,51 0,00 8,00 8,00 0,00 19,51   

 
 

od 41 do 50                 31,71 0,00 13,00 13,00 0,00 31,71   

 
 

od 51 do 60                 41,46 2,00 15,00 17,00 4,88 36,59   

 
 

61 a více                       4,88 1,00 1,00 2,00 2,44 2,44   

 
 

                                100,00                         3,00 38,00 41,00 7,32             9 2,68   
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Členění pod struktury vzdělání zaměstnanců – stav k 31. 12. 2016 
   

 
 
Vzdělání    Muži           

muži 
ženy celkem muži %     ženy % celkem % 

 
 
 -  0 4 4 0,00    9,76 9,76 

 C - Základní + praktická škola 0 1 1 0,00    2,44 2,44 

 E - Nižší střední odborné 1 4 5 2,44    9,76 12,20 

 H - Střední odborné (vyučen) 1 7 8 2,44    17,07 19,51 

 J – Stř. nebo střed. odbor. bez maturity a bez vyučení 
vvyučenívyučení 

0 3 3 0,00    7,32 7,32 

 L - ÚSO (vyučení s maturitou) 0 2 2 0,00    4,88 4,88 

 M - ÚSO s maturitou (bez vyučení) 1 13 14 2,44    31,71 34,15 

 T - Vysokoškolské 0 4 4 0,00    9,76 9,76 

 
 
Celkem:           3       38         41  7,32 999292,68   100,00  

 

 

 
 

 

 
3.3Vzdělávání zaměstnanců 
 

Do plánu vzdělávání zaměstnanců za rok 2016 byly zařazeny akreditované kurzy, 

školící akce a supervize, ke splnění zákonné povinnosti dalšího vzdělávání pro sociální 

pracovníky a pracovníky v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů a také všeobecné sestry a zaměstnanci ostatních úseků 
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4. Plnění úkolů v oblasti hospodaření 
 
 

       Organizace hospodařila dle vykázaného hospodářského výsledku ve výsledovce se ziskem 

87.654,48 Kč 

 

 

Sledování nákladů za energie (v tis. Kč)  
Účet Název účtu Plán 2016 Skutečnost 2016 

502 0000 Vedlejší činnost - elektrická 

energie 

              51 48 

502 0340 Elektrická energie 600 603 

502 0310 Vodné, stočné 231 231 

502 0330 Plyn 510 510 

 
 
 
        

Přehled spotřeby energií    2013                      2014_____                    2015                     2016            

Elektrická energie                 129 655 kW                 132 102 kW           134 712 kW            140 813 kW 
Plyn                                         45 212 m3                   42 476 m3             44 327 m3               47 075 m3              
Voda                                         1 642 m3                     3 143 m3   3 355 m3                  3305 m3 
   
        

Domov důchodců Police nad Metují podepsal s Královehradeckým krajem jako svým 

zřizovatelem a zároveň centrálním zadavatelem „Smlouvu o společném postupu zadavatelů 

při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele“. Tato smlouva byla 

uzavřena v souvislosti s centralizovaným zadáním veřejné zakázky „Dodávka zemního plynu 

a elektrické energie pro Královehradecký kraj“. Dle uzavřené smlouvy byl nákup elektrické 

energie obchodován u Českomoravské komoditní burzy Kladno se sídlem Sítná 3105,272 01 

Kladno.  

Konečným dodavatelem elektrické energie se pro rok 2016 stal EP ENERGY 

TRADING, a. s. a dodavatelem plynu společnost Pražská plynárenská, a.s.            

 
 
 

Investice 

 
             Ve sledovaném období byl realizován nákup dle následujícího rozpisu z vlastních 

zdrojů IF na základě plánu:            

 

- pořízení - korytový žehlič                     114.885,--   

- pořízení - průmyslový sušič                    113.735,--  

     

Tyto akce byly realizovány v souladu se schváleným rozpočtem.  
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5. Autoprovoz 
 

 

5.1. Počty ujetých kilometrů, spotřeba a průměrná spotřeba podle 

jednotlivých vozidel (2016) 
 

 

 Počet ujetých km Celková 

spotřeba (l) 

Průměrná spotřeba 

l/100 km 

Pozn.: 

ŠKODA FABIA 

4H6 2830 
3 407 

 

237,35 6,97  

VW CADDY 

3H6 9382 
3 158 284,31 9,00  

 

 

 

5.2. Využití vozidel, opravy, vybavení 
 

Vozidla byla používána výhradně na zajištění nákupů pro provoz DD a služeb klientů, na 

sociální šetření a následné umístění klientů, zajištění kulturních akcí pořádaných pro klienty a 

na služební cesty zaměstnanců za účelem školení a konzultací se zřizovatelem. 

V průběhu roku 2016 byly prováděny jen běžné opravy a údržba vozidel (technické 

kontroly, pneuservis, garanční opravy). 
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6. Kontrolní činnost 
 

6.1. Kontrola plnění Rozvojového plánu zařízení pro rok 2016 

 
Domov důchodců Police nad Metují má vytvořen Rozvojový plán zařízení do roku 2016 (dále 

jen Plán).  

 

 Rozvojové cíle na rok 2016 

1. oprava omítky na budově DD 

2. zakoupení prádelenské techniky: 1. mandl, 2. sušička na prádlo 

3. zvýšení počtu pracovníků v přímé péči:  

a) aktivizační pracovník na plný úvazek (v současné době jen na poloviční úvazek),  

b) pracovník na práci s uživateli upoutanými na lůžko – bazální stimulace 

 

Realizace pořizování těchto věcí a akcí se řídí podle směrnice č. 86 Zadávání veřejných 

zakázek a evidence VZMR.  

 

Plnění rozvojových cílů v roce 2016 probíhalo dle plánu. Podařilo se splnit cíle 1, 2 a 3a). 

Rozvojový cíl 3 b) byl splněn částečně. Podařilo se navýšení specifického ukazatele počtu 

pracovníků v přímé péči o pracovníka na práci s uživateli upoutanými na lůžko, ale do 

31.12.2016 jsme z důvodu nenalezení vhodného pracovníka s potřebnou odbornou 

způsobilosti uvedenou pracovní pozici neobsadili. Podařilo obsadit od  1.1.2017. 

 

6.2. Kontrolní činnost prováděná v zařízení jinými organizacemi 
 

1. Dne 09. 03. 2016 byla provedena plánovaná průběžná veřejnosprávní kontrola 

Krajským úřadem Královehradeckého kraje, odborem sociálních věcí v souladu 

s ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), 

v platném znění a dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o 

změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se 

zaměřením na majetek, kontrolované období - rok 2015. Nebyly žádné kontrolní 

zjištění předané k dalšímu řízení podle zvláštních předpisů. Z kontroly vzešly pouze 

doporučení. 

 

2. Dne 29. 03. 2016 byla provedena Krajskou hygienickou stanicí Královehradeckého 

kraje se sídlem v Hradci Králové, územní pracoviště Náchod kontrola podle zákona č. 

255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), podle nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. 04. 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. 

Předmětem kontroly bylo plnění povinností stanovených pro provozovatele 

potravinářského podniku provozujícího stravovací službu nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, ve znění pozdějších předpisů, 

nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné 

zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost 

potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, ve znění pozdějších 

předpisů, zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 110/1997 Sb. 
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Kontrola byla zaměřená na prohlídku prostor jídelny, kuchyně, včetně umýváren 

nádobí, skladovacích místností pro uložení potravin určených pro uvádění do oběhu, 

přípravna zeleniny vyžadující hrubé opracování, sanitární a pomocné zařízení pro 

pracovníky v potravinářství, namátkovou kontrolou uložených potravin určených pro 

uvádění do oběhu. Nebyly zjištěné žádné závady v dodržování provozní hygieny a 

osobní hygieny pracovníků, ani v dodržování skladovacích podmínek deklarovaných 

na etiketách výrobci potravin včetně dat spotřeby resp. dat minimální trvanlivosti 

vybraných potravin. 

Dále byla kontrola zaměřena na dokumentaci HACCP. 

Byly zjištěné jen drobné nedostatky - nedostatečný rozsahu dokumentace HACCP. 

Tyto byly následně doplněny. 

 

3. O-CONSULT s.r.o. se sídlem Liberec, Baarova 48/4, auditorská společnost číslo 

oprávnění Komory auditorů České republiky číslo 038 pro auditory – právnické 

osoby, zastoupená auditorem odpovědným za zpracování zprávy Ing. Jiřím Oehlem, 

auditorem s oprávněním číslo 0250, zapsaná v OR vedeném KS v Ústí nad Labem v 

oddíle C, vložce 2097, provedla prověrku účetní závěrky Domova důchodců Police 

nad Metují k 31. 12. 2015 v souladu se zákonem číslo 93/2009 Sb., o auditorech a 

Mezinárodním auditorským standardem pro prověrky EISRE 2400, Zákona o 

účetnictví v platném znění. Při prověrce účetnictví nebyly zjištěny žádné skutečnosti 

svědčící o tom, že tato účetní závěrka ve všech významných (materiálních) ohledech 

věrně nezobrazuje aktiva a pasiva příspěvkové organizace Domov důchodců Police 

nad Metují k datu rozvahového dne 31. 12. 2015 a nákladů, výnosů a výsledku 

hospodaření za rok 2015 v souladu s českými účetními předpisy. Auditorská zpráva 

byla vypracovaná dne 26. 04. 2016. 

 

4. Dne 16. 05. 2016 byla provedena prostřednictvím Krajské hygienické stanice 

Královehradeckého kraje, územního pracoviště v Náchodě kontrola 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 byla: 

- administrativní kontrola proočkovanosti proti chřipce u klientů umístěných 

v zařízeních sociálních služeb. 

- plnění povinností stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou 

č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a 

o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální 

péče. 

Kontrolou nebyly zjištěné žádné nedostatky 
 

5. Dne 26. 05. 2016 byla provedena plánovaná kontrola Krajským úřadem 

Královehradeckého kraje, odbor vnitra a krajským živnostenským úřadem v souladu 

s ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a dále 

dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení) v platném znění. Kontrola byla 

zaměřena na: 

- evidenci nemovitého majetku – porovnání skutečnosti s listy vlastnictví a účetní 

evidencí,  

- evidenci smluv a nakládání s nemovitým majetkem kraje, 

- stavebně-technický stav a zajištění objektů,  

- namátkovou kontrolu platnosti revizí a technických prohlídek dle platných předpisů. 

Kontrolované období od 01. 01. 2016 – 26. 05. 2016.  
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Nebyly žádné kontrolní zjištění předané k dalšímu řízení podle zvláštních předpisů ani 

žádná doporučení k nápravě. 

 

   

6.3. Kontrolní činnost prováděná organizací 
 

Cílem vnitřního kontrolního systému je dodržování právních předpisů a v souladu s nimi 

hospodaření s veřejnými finančními prostředky, zajištění hospodárného, efektivního a 

účelného výkonu činností zabezpečovaných vlastním zařízením, vyhodnocování a 

minimalizování provozních, finančních a případných dalších rizik vyplývajících z provozu 

organizace. Vnitřní kontrolní systém obsahuje průběžné sledování účetních operací při 

hospodaření s veřejnými prostředky, ty jsou předem projednány a odsouhlaseny příkazcem 

operací, správcem rozpočtu a hlavní účetní. 

Kontrolní činnost v DD Police nad Metují probíhala na základě zpracovaného plánu kontrolní 

činnosti DD Police nad Metují.  
 

Roční plán kontrolní činnosti prováděné organizací 

 

Roční plán kontrolní činnosti byl zaměřen zejména na následující okruh kontrolovaných 

oblastí: 

- kontroly inventarizace za předchozí kalendářní rok,  

- kontrola pokladen, následné inventarizace,  

- kontrola finančních depozit klientů,  

- kontroly v oblasti mezd a docházky,  

- dodržování zákoníku práce,  

- kontrola dodržování BOZP,  

- kontroly jakosti a záručních dob potravin i jejich normování,  

- kontroly v oblasti hygieny a čistoty, 

- kontrola dodržování systému kritických bodů (HACCP), 

- kontroly aplikace inzulínu, evidence opiátů,  

- kontroly lékárniček,  

- kontroly rozhodnutí a správnosti podkladů k úhradám klientů,  

- kontroly naplňování individuálních plánů klientů,  

- kontrola kompletnosti osobních spisů klientů. 

 

Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti, prováděné organizací za rok 2016:  

V rámci kontrol výše uvedených oblastí nebyly zjištěny závažné nedostatky, proto nebyla 

stanovena nápravná opatření. O všech provedených kontrolách byly provedeny zápisy. 

Veškeré doklady byly uloženy v archivu Domova důchodců Police nad Metují. 

V Domově důchodců Police nad Metují proběhla každé čtvrtletí kontrola pokladních 

hotovostí. Evidenční stav v pokladních knihách souhlasil se skutečností.  

 

Probíhaly pravidelné kontroly a hodnocení systému HACCAP na stravovacím úseku DD 

Police nad Metují. 
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7. Informace o výsledku inventarizace majetku 
 

 

7.1. Popis průběhu, organizace a zabezpečení inventarizace majetku a 

závazků 
 

Příkazem ředitele ze dne 21. 11. 2016 byl vydán pokyn k provedení inventarizace 

veškerého majetku, závazků a pohledávek Domova důchodců Police nad Metují k datu 

31.12.2016. K provedení inventarizace byla jmenována hlavní inventarizační komise, dílčí 

inventarizační komise dle okruhu inventarizovaných oblastí členěných podle účtů a názvu 

majetku a stanoven termín začátku a ukončení inventarizace.  

 

   

Druh majetku     druh inventury 
 

I. DNM, DHM, DDHM, nedokončený DM,  

Oprávky k DNM,DHM, DDHM   fyzická, dokladová 

účty 018-088                                          

     

 

II. Zásoby      fyzická, dokladová 

  Účet 112             

  

      III.       Běžné účty, pokladna, ceniny     fyzická, dokladová 

                 Účty 241-245  a 261        

    

 

IV.      Závazky a pohledávky     dokladová  

Účty 311-389     

                                               

   

V.      Podrozvahové účty     fyzická, dokladová                       

Účty 902, 968 a 986                                                                                      

 

Dílčí inventarizační komise provedly dle příkazu ředitele jednotlivé inventury fyzické i 

dokladové a výsledky uvedly do inventarizačních zápisů. Zápisy s výsledky inventur byly 

k termínu 11. 01. 2017 předány předsedovi hlavní inventarizační komise. Hlavní 

inventarizační komise následně vyhodnotila výsledky dílčích inventarizačních komisí. 

 

 

 

7.2. Vyčíslení inventarizačních rozdílů 
 

Nebyly zjištěny inventurní rozdíly. Veškeré doklady byly uloženy v archivu Domova 

důchodců Police nad Metují. 
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8. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů 

 
 

Výroční zpráva je zpracována na základě povinností vyplývající z ustanovení §18 zákona 

č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon č. 106/1999 Sb.) 

 

1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí  

žádosti -§ 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. 

 V roce 2016 Domovu důchodců nebyly podány žádné žádosti o informace a nebylo 

vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 

 

 

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části - § 18 

odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. 

V roce 2016  Domovu důchodců nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o 

odmítnutí žádosti.  

          

                                             

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - § 18 odst. 1 písm. c) 

      zákona č. 106/1999 Sb.                       

V roce 2016 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti 

rozhodnutí DD o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. 

 

 

4. Výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999Sb. 

V roce 2016 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence. 

 

 

5. Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a 

stručný popis způsobu jejich vyřízení - § 18 odst. 1 písm. e) zákona 106/1999 Sb.  

V roce 2016 nebyla podána žádná stížnost. 

 

 

6. Další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu 

k informacím - §18 odst. 1 písm. f zákona č. 106/1999 Sb. 

Domov důchodců nemá žádné další informace vztahující se k uplatňování zákona o 

svobodném přístupu k informacím. 

 

 

7. Přehled všech výdajů, které Domov důchodců vynaložil v souvislosti se soudními 

řízeními o právech a povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb. 

V roce 2016 Domov důchodců nevynaložil žádné výdaje v souvislosti se soudními 

řízeními o právech a povinnostech podle InfZ. 
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9. Poděkování sponzorům 
 

 

Domov důchodců děkuje všem svým sponzorům, kteří přispěli k podpoře našich aktivit. 

Děkujeme. 

 

Sponzoři, kteří přispěli v roce 2016 finančně: 

 
David Novotný, Kostelecká 1829, 547 01 Náchod, IČ 663 02 129 

 

Sponzoři, kteří přispěli v roce 2016 věcnými dary: 

 

 - pohoštění na společenské akce v našem domově např. hry seniorů, vánoční výstavka, 

vánoční besídka apod.: 

           

            Zelenina Drinks s. r. o., Mírová 661, 54102 Trutnov, IČO 26007622 

       VIA – NM s. r. o., Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí, IČO 25258907  
           Kvíčerovská pekárna, U Lesovny 285, 549 54 Police nad Metují, IČO 15031764

  

 

- vánoční dárky pro naše uživatele: 

       Lékárna na středisku Police nad Metují, 17. listopadu 388, 549 54 Police nad 

Metují 

 

a další drobní dárci 
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10. Závěrečná ustanovení 
 

Roční zprávu o činnosti Domova důchodců Police nad Metují za rok 2016 vypracovali:

  

Mgr. Jana Šrámková - ředitelka DD 

Jan Ticháček - ekonom DD 

Mgr. Jarmila Hilmanová – sociální pracovnice 

 

 

 

V Polici nad Metují dne 09. února 2017 

 

 

 

 
 
………………………………     ……………………………. 
  razítko 
        ……………………………. 

   
        ……………………………. 
         podpisy  



 

 

 


