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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 2018.  

 

Uplynulý rok byl pro naši organizaci velice náročný a to z více důvodů. 

V posledních letech přijímáme do našeho zařízení uživatele, kteří potřebují mnohem 

náročnější péči než dříve. Díky tomu se zvyšuje fyzická a psychická zátěž pracovníků v přímé 

péči, kterou řešíme kromě jiného i navyšováním počtu pracovníků v přímé péči. Toto období 

velkých změn přineslo spoustu inovací, úprav pracovních postupů a také potíží. Při řízení 

změn jsme navázali na to dobré, co v organizaci bylo a zároveň jsme hledali a neustále 

hledáme nové cesty odpovídající trendům současnosti. Při řešení problémů jsme nevycházeli 

jen z našeho úsudku a představ. Byli jsme se podívat i na dobrou praxi v jiných zařízeních. Při 

realizaci změn jsme využívali i takto získaných poznatků. Vlivem těchto změn došlo 

k odchodu několika pracovníků v přímé péči a to v nejtěžším období - v období letních 

dovolených. Tento stav způsobil na úseku přímé péče velkou personální nedostatečnost. Proto 

jsme byli nuceni v letních měsících omezit na minimum aktivity a rehabilitační úkony pro 

uživatele a veškerou energii vložit do základních úkonů v péči o ně. Celá tato náročná situace 

prověřila sílu týmu přímé péče, který se této těžké situaci postavil čelem, a společnými silami 

se podařilo tuto situaci zvládnout. Tento moment velice posílil tým, stmelil ho a zvýšila se 

vzájemná důvěra mezi kolegy. Na tomto místě, chci poděkovat všem pracovníkům za jejich 

obětavost a zodpovědnost, s kterou se k problému postavili. 

Situaci jsme řešili mezi jiným i přijímáním nových pracovníků do úseku přímé péče. Po jejich 

zaučení se situace stabilizovala. Kromě toho nám náš zřizovatel Královéhradecký kraj 

schválil navýšení počtu pracovníků o 3 zdravotní sestry, 3 pracovníky v přímé péči.   

Vnímám všechny změny, které v organizaci proběhly, jako změny k lepšímu, jak po stránce 

kvality poskytovaných služeb, tak i v oblasti zlepšení komunikace mezi pracovníky 

organizace.  V současné době máme tým skvělých pracovníků. Společně plníme všechny 

pracovní požadavky nejlépe, jak umíme ke spokojenosti našich uživatelů i rodinných 

příslušníků. 

Velké komplikace přineslo našemu zařízení negativní veřejné mínění, které bylo uměle 

vyvoláno a posilováno zveřejňováním negativních zpráv o údajné špatné péči v našem 

zařízení a vedení organizace.  Proběhly informace hlavně v místním měsíčníku, ale i v jiných 

médiích. Jednalo se o vykonstruované nepravdy, polopravdy a velice subjektivní názory na 

věci, které byly často i vytržené z kontextu. Důkaz dobře odvedené práce nám poskytlo devět 

kontrol, které v naší organizaci proběhly v roce 2018 v důsledku šíření těchto negativních a 

nepravdivých informací o našem zařízení. Jednalo se o několik kontrol z Krajské hygienické 

stanice, kontrolu z Oblastního inspektorátu bezpečnosti práce, inspekce kvality poskytování 

sociálních služeb z MPSV, kontrolu z Okresní správy sociálního zabezpečení, kontrolu BOZP 

z Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, kontrolu externím pracovníkem pro 

naši organizaci v oblasti BOZP i prověrku účetní závěrky k 31.12.2017. Všemi kontrolními 

orgány bylo konstatováno, že naše organizace naplnila všechny požadavky, které jsou na ni 

kladeny a všechna hodnocení byla veskrze pozitivní. Jsme velice hrdí na kvalitativní posun 

v péči, který jsme udělali za období od inspekce kvality z MPSV, která proběhla v roce 2013. 

Za tento kvalitativní posun jsme byli oceněni pracovníky inspekce kvality poskytování 

sociálních služeb z MPSV, která proběhla v našem zařízení v srpnu r. 2018. Drobné 

nedostatky zjištěné kontrolními orgány jsou pro nás inspirací ke zlepšení, protože s prací 

nejsme nikdy na konci, ale jsme na cestě.   
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Dnes jsme za všechny tyto kontroly velice vděčni. Potvrdily nám, že námi zvolené standardy 

péče o naše uživatele jsou správné a že naše úsilí je orientováno správným směrem. 

Dalším důkazem kvalitně poskytované péče jsou ústní i písemné pochvaly nejen od našich 

uživatelů, ale i od jejich rodinných příslušníků. 

Velkou oporou v těžkém období byl pro nás i zřizovatel Královéhradecký kraj, který nám 

pomohl při řešení nedostatečného počtu pracovníků v přímé péči jeho navýšením a zachoval k 

nám důvěru na základě výsledků proběhlých kontrol. 

V roce 2018 jsme věnovali velkou pozornost i dalšímu vzdělávání našich pracovníků. Jejich 

vzděláváním se snažíme zvyšovat jejich odbornou úroveň tak, aby se péče o uživatele 

neustále zkvalitňovala. I díky tomu se nám daří naplňovat cíle a poslání naší organizace.  

My všichni zaměstnanci tady spolu budujeme náš domov pro seniory tak, aby se v něm 

uživatelé cítili dobře a aby zde mohli prožít klidné a důstojné stáří. Proto si cením práce všech 

pracovníků na všech úsecích domova a touto cestou jim děkuji za jejich obětavou náročnou 

práci, za jejich profesionální přístup a za jejich empatii, s kterou přistupují k našim 

uživatelům. 

Na závěr bych ráda poděkovala i našim příznivcům, podporovatelům, sponzorům a také 

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

zpříjemňovat jejich život.  

 

Šrámková Jana  

Ředitelka DD 
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1. Základní údaje o organizace 
 

Název a sídlo organizace:  Domov důchodců Police nad Metují 

    Na Sibiři 149, 549 54 Police nad Metují 

 

Statutární zástupce:   Mgr. Jana Šrámková  

 

Poskytovatel sociálních služeb: registrace KÚ Královéhradeckého kraje č.j. 

19216/SV/2014/Aj/SOCRE/50-2 

    identifikátor služby 2801353 

 

Právní forma:    příspěvková organizace Královéhradeckého kraje 

    IČ: 711 94 002 

  

Kontakty:    Tel.: 491 541 279 

    e-mail:  ddpolice@centrum.cz 

    Datová schránka: kkjkh3m 

    Web: www.ddpolice.cz 

 

Bankovní spojení:    27134551/0100 

 

Kapacita zařízení:    64 

 

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

vložce číslo 845. 

   

 
DD Police nad Metují 

 

 

 

mailto:ddpolice@centrum.cz
http://www.ddpolice.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. 

Náš 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 našim 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 trvalou 

lékařskou péči 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 imobilní.  

            

         K našim uživatelům přistupujeme individuálně, dle jejich potřeb (řešíme jejich 

nepříznivou sociální situaci). Tyto potřeby vycházejí z vypracované nabídky služeb přímo na 

míru každého z nich. K naplňování individuálních potřeb uživatelů slouží systém 

individuálního plánování za pomoci klíčového pracovníka. Snažíme se přizpůsobovat režim 

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

lidských práv a soukromí. Při práci s uživateli se snažíme o maximální naplnění standardů 

kvality sociálních služeb. 

 

         Principy poskytování sociální služby jsou společné všem pracovníkům DD, podporují 

běžný způsob života uživatelů, pocit jejich bezpečí a jistoty a odpovídají standardům kvality. 

Jsou založeny na respektování práv uživatelů, týmové spolupráci při péči o uživatele, 

odbornosti, vzájemné komunikaci, podpoře soběstačnosti uživatelů a etickém přístupu k 

uživatelům. Jako pozitivní hodnotíme blízký vztah s rodinami našich uživatelů. V případě 

potřeby poskytujeme našim uživatelům i veřejnosti poradenství v sociální oblasti.  

 

         Věnujeme maximální pozornost využití volného času našich uživatelů. Rozšířili jsme 

nabídku volnočasových aktivit, kdy si uživatelé mohli každý den vybrat, čemu se chtějí 

věnovat. Byly vytvořeny menší skupiny uživatel pro jednotlivé aktivizační činnosti s cílem 

zabezpečit individuální přístup ke každému z nich.  

            

          Máme webové stránky, na kterých je umožněna prohlídka zařízení formou 3D. Webové 

stránky jsou pravidelně aktualizované. Od roku 2017 prezentujeme náš domov důchodců i na 

informačním panelu, který je umístěný na Karlově náměstí v Náchodě. Pravidelně jsme 

zveřejňovali příspěvky v Polickém měsíčníku, kde jsme se snažili informovat veřejnost nejen 

o akcích pořádaných v našem domově, ale také o aktuálních podmínkách přijetí do našeho 

zařízení. 
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2.4.1. Ubytování 

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

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

umožnila zajistit uživatelům větší soukromí.    

Budova DD je 4 podlažní objekt. Z celkové kapacity 64 lůžek je 20 jednolůžkových, 

19 dvoulůžkových pokojů a 2 třílůžkové pokoje. Využití kapacity lůžek (obložnost) v roce 

2018 činila v průměru za celé zařízení 98,88 %.  

Obložnost lůžek v roce 2018 v jednotlivých měsících: 

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

% 100 99,33 99,29 98,33 99,19 100 99,95 97,98 96,35 98,24 98,65 99,24 1186,55 98,88 

Klientů 64 63,57 63,55 62,93 63,48 64 63,97 62,71 61,67 62,87 63,13 63,52 759,4 63,28 

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

Plánované 
lůžkodny 1984 1792 1984 1920 1984 1920 1984 1984 1920 1984 1920 1984 23360 1946,67 

Skutečné 
lůžkodny 1984 1780 1970 1888 1968 1920 1983 1944 1850 1949 1894 1969 23099 1924,92 

 

  

  

 
 

         

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 

Přehled o kapacitě a počtech uživatelů: 
 

 muži ženy celkem 

kapacita zařízení k 31. 12. 2018 - - 64 

počet uživatelů k 31. 12. 2018 15 49 64 

uživatelé přijatí v roce 2018      8     10 18 

Ukončení pobytu v roce 2018 6  12 18 
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Pohlaví uživatelů ke dne 31.12.2018 

    

 

   Okres dřívějšího bydliště uživatelů k 31.12.2018 
    

Za poslední roky došlo dle požadavků stanovených zřizovatelem Královéhradeckým 

krajem k nárůstů počtu uživatelů, kteří potřebují mnohem náročnější péči než dříve. Dle 

náročnosti péče jsou uživatelům přiznané příspěvky na péči a to dle stupně závislosti na 

pomoci druhé osoby. Nárůst uživatelů ve vyšších stupních závislosti za poslední 3 roky je 

možné sledovat v následující tabulce: 

 

 

Počet uživatelů 

2016 

Počet uživatelů 

2017 

Počet uživatelů 

2018 

bez stupně závislosti 3 1 2 

I. stupeň 6 1 0 

II. stupeň 16 11 7 

III. stupeň 21 20 24 

IV. stupeň 17 31 31 

Celk. počet uživatelů k 31. 12. 63 64 64 

 

 
Přiznané stupně závislosti na pomoci druhé osoby u uživatelů k 31.12.2018 
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Popis ubytovacích prostorů pro uživatele  

Součástí všech pokojů je koupelna s WC. Většina pokojů má balkon. Pokoje jsou 

vybaveny nábytkem – lůžko, noční stolek, stůl, židle, křeslo, komoda, stolek pod televizi, 

lampička, polička, světlo stropní. Lůžka jsou polohovací a vybavena zdravotní matrací. 

V domově je veden vnitřní pořadník pro uživatele, kterým nevyhovuje bydlení ve 

vícelůžkovém pokoji.  

Uživatelé si po dohodě mohou do pokoje pořídit televizi, rozhlas, vyzdobit si jej dle 

svého vkusu, aby se cítili jako doma. Všechny elektrické spotřebiče musí mít platnou revizi, 

která se v domově opakuje 1× ročně a hradí si ji uživatel sám. Každý pokoj má i přípojku na 

PC.   

Všechny pokoje mají nainstalovaný dorozumívací systém napojený na sesternu, 

kterým si uživatel může v případě potřeby přivolat pomoc. Lze do tohoto systému i přepojit 

telefonní hovor přímo na pokoj, pokud Vám Vaši známí zavolají na pevnou telefonní linku 

domova. 

Mimo svého pokoje mohou uživatelé využívat společné prostory jako je jídelna, 

kuchyňky na patrech, kapli, tělocvičnu, respirium, společenskou a terapeutickou místnost, 

knihovnu, reminiscenční místnost, koupelnu s masážní vanou a prostorné chodby 

s posezením. Kuchyňky, kde si uživatelé mohou připravit nebo ohřát jednoduché jídlo, jsou 

vybaveny lednicí, mikrovlnnou troubou a varnou konvicí. V celém areálu budovy DD je 

zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Prostor pro kouření je vyhrazen ve 3. 

nadzemním podlaží na terase. 

V 1. podzemním podlaží je velká společenská místnost se vstupem na terasu určená 

k pravidelnému setkávání uživatelů a pořádání společenských akcí, terapeutická místnost, 

knihovna a kaple. V 2. nadzemním podlaží je tělocvična a na každém patře společenská 

respiria s televizí, videem a DVD přehrávačem. Okolí domova je upraveno a osazováno 

rostlinami tak, aby dobře sloužilo k procházkám a odpočinku uživatelů i návštěv. Je zde také 

altán s grilem, ruskými kuželkami a přes léto altán na zahradě se zahradním nábytkem.  Ve 

vstupní hale je volně přístupný telefonní automat. 

Prostory domova plně odpovídají standardům kvality poskytování sociálních služeb a 

v maximální míře zachovávají soukromí a důstojné prostředí pro uživatele. 

Popis poskytovaných služeb souvisejících s ubytováním 

Drobné práce a opravy – připojení a naladění televize, drobné opravy, přidělání 

obrázků na zeď, stěhování věcí, čištění odpadů v koupelně, poradenská činnost v technických 

záležitostech.  

 Praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení zajišťujeme pro 

uživatele 6 dnů v týdnu. 

Úklid na pokojích – je zajištěn v rámci dohody 7 dnů v týdnu u každého uživatele.  
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2.4.2. Stravování  

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. Na úroveň a kvalitu 

poskytované služby dohlíží vedoucí stravovacího úseku nebo vedoucí kuchař směny.  

Zvláštní pozornost je věnovaná mechanicky upravené stravě a individuálním dietám. 

Velmi důležitá je kvalita potravin a surovin, které se používají při přípravě stravy. Tu 

zajišťuje zásobovač s vedoucí stravovacího úseku.  

Jídelní lístek sestavuje vedoucí stravovacího úseku ve spolupráci s vedoucí zdravotního 

úseku a zásobovačem. 

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. 

Jestliže zaměstnanci v přímé péči zjistí u uživatele nedostatečný příjem stravy a tekutin, 

je zaveden přehled o příjmu stravy a tekutin. V případě váhového úbytku je skutečnost 

oznámena praktickému lékaři, který situaci vyhodnotí a společně s vedoucí zdravotního úseku 

doporučí další postup. 

 

 

 

Počty skutečně odebraných porcí v roce 2018 

 

 

Kategorie Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá 

večeře 

Uživatelé 

domova 

důchodců 

22 351 22 294 22 271 22 271 22 291 8 324 

Zaměstnanci 0 0 5 493 0 0 0 

Cizí 

strávníci 

0 0 2 362 0 0 0 

celkem 22 351 22 294 30 126 22 271 22 291 8 324 
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2.4.3. Péče o uživatele v kontextu základních činností 

 

Základní péči o uživatele zajišťují v našem DD pracovníci v sociálních službách dle 

zák. č. 108/2006 Sb. Zákona o sociálních službách v platném znění, kteří mají k vykonávání 

profese kurz pro pracovníky v sociálních službách v souladu s výše uvedeným zákonem.  

Jejich počet se v roce 2018 navýšil vzhledem k zvyšování jejich fyzické a psychické zátěže. 

Jednotlivé úkony dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách jsou uživatelům 

poskytovány dle jejich aktuálních potřeb a zdravotního stavu. Úkony, které si je uživatel 

schopen zajistit sám, zaměstnanci zařízení neposkytují s ohledem na udržování soběstačnosti 

uživatele. V samostatném provádění úkonů jsou podporováni a motivování všemi 

zaměstnanci. 

 

2.4.4. Aktivizace a volnočasové aktivity    

 

         Uživatelé našeho domova si mohou vybrat z nabídky aktivizačních a volnočasových 

činností (např. společenské hry, promítání, čtení, ruční práce, reminiscence atd.), pohybových 

cvičení a pracovních činností (ruční práce, pečení). 

V roce 2018 měli naši uživatelé možnost účastnit se mnoha pořádaných akcí např. 

společného cvičení, které se konalo třikrát týdně a bylo spojené s četbou aktualit, zajímavostí 

a paměťovým cvičením. Oblíbené byly také různé soutěže a společenské hry, například 

kuželky nebo bingo. Uživatelé se také rádi účastnili vzpomínkových sezení, zaměřených vždy 

na konkrétní téma.                      

         Zpestřením pro naše uživatele byly aktivity spojené s využitím interaktivní tabule, 

kterou jsme získali v soutěži „ Plníme přání seniorům“ před čtyřmi lety.           

Každé úterý odpoledne probíhalo ve společenské místnosti promítání filmů pro pamětníky, 

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

v rámci ergoterapie a doplňovala je výborná káva, kterou připravily aktivizační a sociální 

pracovnice. Už druhým rokem mohli naši uživatelé využívat canisterapii, kterou pro ně se 

svou fenkou Ebby připravovala naše aktivizační pracovnice. 

 

Součástí aktivit našich uživatel jsou i akce pořádané za pomoci dobrovolníků: 

 Jednou týdně v odpoledních hodinách k nám přicházela všemi oblíbená dobrovolnice 

paní Ivana Richterová, která uživatelům předčítala z knih dle jejich výběru.  

 Každý čtvrtek dopoledne probíhalo půlhodinové cvičení s paní Renatou 

Teichmanovou. Cvičení bylo přizpůsobeno možnostem a zdravotnímu stavu našich 

uživatelů. Takovéto cvičení je prospěšné nejen tělu, ale i duši. Paní učitelka 

Teichmanová přicházela vždy s dobrou náladou a elánem, které přenášela i na 

uživatele. 

 Vyhledávanou aktivitou bylo společné zpívání s panem učitelem Čapkem, který 

zajišťoval také klavírní, nebo kytarový doprovod. Přicházel k nám každý druhý pátek, 

zpíval společně s uživateli známé i méně známé písně podle jejich přání.  Připomínal 

si s nimi i výročí známých hudebních skladatelů, zpěváků a interpretů.  

            

         Prostřednictvím spolupráce s různými školskými zařízeními se snažíme posílit 

mezigenerační vztahy. V roce 2018 proběhlo mnoho vystoupení dětí ze ZUŠ, ze ZŠ či MŠ 

z Police nad Metují i okolí. Tato vystoupení jsou mezi našimi uživateli velice oblíbené, byla 
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vždy hojně navštěvovaná. Stejně oblíbené byly různé přednášky ve spolupráci s odborníky 

z různých oblastí.   

 

         V roce 2018 jsme navázali spolupráci s panem Horkelem a jeho manželkou, kteří 

v pravidelných intervalech přicházeli za našimi uživateli s milým povídáním a promítáním 

fotek a videí ze svých cest po světě, ale také s novinkami a událostmi z Police nad Metují a 

blízkého okolí. 

 

         Zhruba jednou za měsíc měli uživatelé našeho domova možnost nakoupit různý 

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

           

         Rok 2018 začal v našem domově prezidentskými volbami, ve kterých jsme zaznamenaly 

hojnou účast obyvatelů domova. Stejně jako každý rok i v roce 2018 proběhlo v našem 

domově několik tradičních akcí.  Začali jsme příchodem „Tří králů“, pokračovali jsme 

„Masopustem“, kdy všichni zaměstnanci navlékli masky a za asistence harmonikářky 

protančili všechny pokoje uživatel. K veselému reji masek se postupně přidávali i uživatele 

z již navštívených pokojů.  

 

        Před Velikonocemi jsme uskutečnili velikonoční výstavku, na které si mohli všichni 

návštěvníci prohlédnout výrobky našich uživatel. Tuto akci tradičně využíváme jako setkání 

našich uživatel s přáteli, rodinami, uživateli jiných zařízení sociálních služeb či spřízněných 

organizací, které slouží k prohlubování vzájemných vztahů.  

 

          V květnu jsme oslavili „Den matek“ na který nám na harmoniku přišla zahrát paní 

Ryšavá a na housle pan Osoba.  Uživatelé si celé odpoledne moc užili a někteří si dokonce i 

zatančili. Během léta jsme také několikrát připravili posezení na terase, aby si obyvatelé 

našeho domova užili sluníčka, a k tomu jsme jim podávali sladkou zmrzlinu, nebo ovocný 

koláč a kávu. Koncem června jsme uspořádali „Odpolední posezení s hudbou“ a 

s občerstvením.   

 

         Na podzim jsme si s uživateli vychutnali koncert cimbálové muziky z Brna, na který se 

všichni velmi těšili. Na „Den seniorů“ nás potěšily svou návštěvou děti z Mateřské školky 

v Polici nad Metují. Přinesly našim seniorům malé, vlastnoručně vyrobené dárečky a k tomu 

jim zazpívaly pečlivě nacvičené písničky. Další zajímavou podzimní akcí byla exkurse do 

nově opravené a přestavěné ZUŠ v Polici nad Metují, kterou nás provedl sám pan ředitel 

Bořek. 

 

         A pak už se přiblížila vánoční výstava, kterou jsme pojali v trochu jiném duchu. Nabídli 

jsme našim uživatelům, jejich rodinným příslušníkům i veřejnosti ochutnávku lidových 

řemesel, kde měli všichni možnost zakoupit si předváděné výrobky. Každý dostal výborný 

domácí štrůdl a kávu, nebo čaj. V prosinci jsme přivítali na „Mikulášské nadílce“ Mikuláše, 

čerta a anděla, kteří přivezli dárky pro všechny uživatele. 

  

V roce 2018 se náš domov zapojil do projektu „Ježíškova vnoučata“. Tvůrcem tohoto 

projektu je Český rozhlas. Obdarováno bylo celkem 5 uživatelů. Zažili jsme tu dojemné a 

radostné chvíle. 

 

         Do všech pořádaných akcí jsme se snažili co nejvíce zapojovat také rodinné příslušníky, 

veřejnost ze širokého okolí, uživatele okolních zařízení sociálních služeb i další spřízněné 
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organizace (mateřské školy, základní školy, základní umělecké školy z Police nad Metují a 

okolí apod.) a další příznivce našeho DD. 

            

          O všech aktivitách byli uživatelé denně informováni prostřednictvím nástěnek, 

rozhlasu, osobně - zaměstnanci našeho domova a prostřednictvím pozvánek, které jim byly 

rozdány na pokoje. Snažili jsme se, aby si každý z našich uživatelů mohl vybrat akci, dle 

svého přání. Informace o plánovaných i proběhlých akcích byly i na webových stránkách 

našeho DD i v Polickém měsíčníku, aby se o nich dozvěděla i široká veřejnost. 

  

           Uživatelé měli také možnost využívat přímo v zařízení kadeřnické a pedikérské služby 

i nakoupit potraviny a drogistické zboží v bufetu. 
  

SEZNAM USKUTEČNĚNÝCH KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V ROCE 

2018: 

Leden 

  7. 1. 2018         Příchod Tří králů 

12. 1. 2018         Zpívání 

12. 1. 2018         Prezidentské volby 

   

Únor 

    9. 2. 2018       Zpívání 

  13. 2. 2018       Masopustní průvod masek, rozdávání koblih 

  21. 2. 2018       Promítání fotek „Slovenské hory“ manželé Horkelovi 

  28. 2. 2018     „Hašlerovy písničky“ pan Šedivý 

 

 

 
Masopust     

 
Březen 

  2. 3. 2018        Zpívání 

14. 3. 2018        Přednáška a promítání fotek z okolí Police n. M. manželé Horkelovi 

16. 3. 2018        Zpívání 

21. 3. 2018        Přednáška a promítání s manželi Horkelovými 

22 2. 2018         Velikonoční výstava                     



 

 

  

Zpráva o činnosti za rok 2018 
 15 (celkem 41) 

23. 3. 2018        Velikonoční výstava v DD Justýnka 

28. 3. 2018        Přednáška a promítání s manželi Horkelovými 

30. 3. 2018        Křížová cesta   

 

Duben 

  4 4. 2018          Přednáška a promítání s manželi Horkelovými 

  5. 4. 2018         Mše svatá                                       

  6. 4. 2018         Zpívání + vystoupení dětí ze ZŠ Ždár nad Metují 

11. 2. 2018         Přednáška a promítání s manželi Horkelovými 

12. 4. 2018         Duo Ruggieri 

18. 4. 2018         Přednáška a promítání s manželi Horkelovými 

20. 4. 2018         Zpívání           

25. 4. 2018         Prodej textilu 

27. 4. 2018         Stavění májky, opékání buřtů 

 

 
Duo Ruggieri 

 

Květen 

  2. 5. 2018         Přednáška a promítání s manželi Horkelovými 

  9. 5. 2018         Přednáška a promítání s manželi Horkelovými                                                             

11. 5. 2018         Zpívání   

16. 5. 2018         Přednáška a promítání s manželi Horkelovými 

22. 5. 2018         Oslava „Dne matek“, posezení s hudbou (p. Ryšavá, p. Osoba) 

25. 5. 2018         Zpívání 

29. 5. 2018         Posezení na terase se zmrzlinou 

30. 5. 2018         Přednáška a promítání s manželi Horkelovými 

 

Červen 

  5. 6. 2018         Promítání filmu „Sama“, manželé Horkelovi 

  7. 6. 2018         Posezení na terase, jahodový  koláč a káva 

  8. 6. 2018         Promítání filmu na tělocvičně            

21. 6. 2018         Odpolední posezení s hudbou a občerstvením 

26. 6. 2018         Promítání filmu ve společenské místnosti, občerstvení     
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29. 6. 2018         Zpívání 

 

Červenec 

 13. 7. 2018       Zpívání 

 

Srpen 

17. 8. 2018        Zpívání               

 

Září 

19. 9. 2018         Prodej textilu         

21. 9. 2018         Zpívání     

24. 9. 2018         Prodej textilu          

 

Říjen 

  4. 10. 2018       Exkurse dětí z MŠ Police nad Metují, krátké vystoupení dětí                            

  5. 10. 2018       Koncert cimbálové kapely p. Smutného 

  5. 10. 2018       Volby             

10. 10. 2018       Přednáška a promítání s manželi Horkelovými 

12. 10. 2018       Zpívání 

12. 10. 2018       Volby 

19. 10. 2018       Mše svatá 

23. 10. 2018       Prodej textilu 

24. 10. 2018       Přednáška a promítání s manželi Horkelovými 

26.10. 2018        Zpívání                                         
 

 
Cimbálová kapela 

Listopad 

  2. 11. 2018        Mše svatá                                             

   9. 11. 2018       Zpívání         

 14. 11. 2018       Prodej textilu                                                       

 20. 11. 2018       Prodej textilu  

 21. 11. 2018       Exkurse do ZUŠ Police nad Metují                 

 22. 11. 2018       Adventní setkání s ukázkou lidových řemesel 

 28. 11. 2018       Přednáška a promítání s manželi Horkelovými 
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 30. 11. 2018       Zpívání             

 30. 11. 2018       Vánoční výstava v DD Justýnka           

 

Prosinec 

  3. 12. 2018        Mikulášská nadílka                                     

  6. 12. 2018        Vystoupení dětí z hasičského kroužku Velká Ledhuje 

   7. 12. 2018        Mše svatá                               

 12. 12. 2018        Přednáška a promítání s manželi Horkelovými  

 14. 12. 2018        Vystoupení dětí ze ZŠ Žďár nad Metují 

 

 

 

2.5. Ošetřovatelská a lékařská péče 
 

Naše zařízení zajišťuje komplexní zdravotní péči poskytovanou 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. 

Zdravotní péče je poskytována našim uživatelům dle jejich aktuálního zdravotního stavu 

prostřednictvím zdravotního personálu a to vždy pouze na základě indikace praktického 

lékaře. Tito zdravotničtí pracovníci mají 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).  

 Komplexní zdravotní péče je poskytována se zaměřením na udržení, podporu a 

zachování nebo navrácení zdraví a soběstačnosti, uspokojování biologických, psychických a 

sociálních potřeb uživatelů změněných nebo vzniklých v souvislosti s poruchou zdravotního 

stavu.  

  

Lékařskou péči v našem zařízení provádí formou návštěv praktický lékař uživatelů. 

V roce 2018 vykonávala tuto péči praktická lékařka MUDr. Jana Čelková, která provádí 

pravidelné vizity u uživatelů přímo v našem zařízení. Při náhlé změně zdravotního stavu 

uživatele vyžadující okamžitý zásah lékaře, přivolá všeobecná sestra rychlou záchrannou 

službu.  

Do zařízení pravidelně docházel v roce 2018 i specialista v oboru psychiatrie MUDr. 

Aleš Dostál. Ostatní specialisté byli zajišťováni každému uživateli dle indikace praktického 

lékaře v odborných ambulancích. 

 

Rehabilitační péče je v našem zařízení poskytována fyzioterapeutkou na základě 

indikace lékaře. Léčebná tělesná výchova byla v roce 2018 prováděna skupinově nebo 

individuálně. Pracoviště rehabilitace je vybaveno přístroji pro poskytování elektroléčby, 

magnetoterapie, lasseroterapie, ultrazvuku, pozitivní termoterapie, vodoléčby, cvičení 

(rotoped, motomed) nebo masáží. 
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Kombinovaný přístroj pro fyzikální terapii (elektroléčba, laser, ultrazvuk) 

 

 

 
Pulzní magnetické pole 

          

Při práci v přímé péči se snažíme napomáhat přípravě studentů sociálních odborů na 

jejich budoucí povolání. Z tohoto důvodu spolupracujeme se Střední odbornou školou sociální 

a zdravotnickou v Náchodě. Její studenti u nás vykonávají odborné praxe.  

 Výchově nových pracovníků v sociální oblasti napomáháme i tím, že umožňujeme 

vykonávat praxi účastníkům kvalifikačních kurzů pro pracovníky v sociálních službách dle 

zákona o sociálních službách. 

 Při poskytování služeb dbáme na ochranu práv uživatelů, respektování důstojnosti a 

individuality uživatele, podporu soběstačnosti a běžného způsobu života, partnerský přístup 

k uživatelům, vzájemnou spolupráci, ochranu před předsudky a zvyšování odbornosti 

zaměstnanců. Služba je poskytovaná nepřetržitě 24 hodin denně, 365 dní v roce odborným a 

kvalifikovaným personálem. 
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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 31.12.2018 průměr. plat. třídy 

 

Sestry všeobecné       9   10,0   

Pracovníci sociální péče                 18               5,1  

Sociální pracovníci     2    10,0   

THP       5    10,2   

Technický pracovník                   2     8,5   

Stravovací provoz-kuchařky    7     4,3   

Úklid-uklízečky      6     2,0  

Prádelna-pradleny     1     2,0   

Celkem                  50     6,2   

  

                                      

- evidenční počet zaměstnanců (fyzické osoby) k 31. 12. 2018 činí 50  

- průměrný přepočtený počet zaměstnanců k 31. 12. 2018 činí 45,59 

            -    specifický ukazatel průměrného přepočteného stavu počtu zaměstnanců je stanoven 

47,5  

            -     průměrná platová třída 6,2.  

- průměrná nemocnost ve sledovaném období činila 13% 

- další rozbor o mzdách je uveden v tabulce PAM 2018. 

        

 

P A M   2 0 18 

 
za organizaci jako celek (hlavní i doplňková činnost) 

Skutečnost Techn. 
jednotka 

Sledované období 
 
 
 

 období 

Minulé  
obd. 

Rozdíl              
3-4 

% 

1 2 3 4 5 6 

Fyzický stav zaměstnanců k 31.12. FO 50 45 5 111,11 

 Přepočtený stav zaměstnanců FO 45,6 40,8 4,8 111,76 

 Platová třída   6,2 6,1 0,1 101,64 

 Platový stupeň   10,9 10,9 0,0 100,00 

 Tarifní plat Kč 17 724 15751 1973 112,53 

 Příplatky ostatní Kč 2 855 2529 326 112,89 

 Odměny Kč 2 609 1992 617 130,97 

 Osobní příplatek Kč 1599 1620 -21 98,70 

 Hrubá mzda Kč 27 671 25274 2397 109,48 

% nemocnosti % 13,0 7,0 6 185,71 

Přesčasové práce hod. 391,00 407,00 -16              96,07 
9696,07        
16176,19 

Mzdy bez dohod celkem tis. Kč 15 294 12374 2920 123,60 

Dohody tis. Kč 60 153 -93              39,22    
170,00 Mzdové náklady celkem tis. Kč 15 354 12527 2827 122,57 
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3.2 Další personální údaje 
 

Členění zaměstnanců podle věku k 12.2018 
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Členění zaměstnanců podle vzdělání k 12.2018 
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3.3 Vzdělávání zaměstnanců 
 

Do plánu vzdělávání zaměstnanců za rok 2018 byly zařazeny akreditované kurzy, 

školící akce a supervize, které jsou nutné 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 vzdělávací akce pro všeobecné sestry 

a zaměstnance ostatních úseků.  

V profesním vzdělávání jsme se zaměřili na akreditovanou vzdělávací akci Demence 

v obrazech a na Certifikaci Paliativní péče, která se skládá ze 4 bloků vzdělávacích akcí. 

Cílem je dojít k většímu pochopení potřeb o umírajícího uživatele a k lepší schopnosti mu 

naslouchat a komunikovat s ním i s jeho rodinou a taky zkvalitnit péči o umírajícího uživatele. 

V roce 2018 se uskutečnily pouze 2 bloky, další bloky budou pokračovat v roce 2019.  

Kromě profesního vzdělávání pro zaměstnance v přímé péči se v roce 2018 v organizaci 

realizovalo i další vzdělávaní zaměstnanců, které bylo zaměřené na oblast BOZP, požární 

ochrany a další profesní vzdělávání provozních zaměstnanců. 

Našim cílem v oblasti vzdělávání zaměstnanců je zvyšování jejich odbornosti, které 

přináší zkvalitňování poskytované péče o naše uživatele.  

Dalším cílem v oblasti vzdělávání je péče o psychohygienu zaměstnanců v přímé péči 

jako forma prevence profesního vyhoření. K tomu využíváme pravidelné skupinové supervize 

pro pracovníky v přímé péči. Jsou zabezpečovány externím kvalifikovaným supervizorem. 

V oblasti vzdělávání se zaměřujeme i na zabezpečení odborné způsobilosti zaměstnanců v 

některých profesích, které jsou potřebné pro zabezpečení provozu. 
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4. Plnění úkolů v oblasti hospodaření 
 

4.1. Výnosy organizace za rok 2018 
 

 
 

  
 

   

účet 
název účtu 

skutečnost 2017 plán 2018 skutečnost 2018 %plnění 2018 index 
18/17 

602 obědy 
zaměstnanců  

100  180  180  100,00 1,80 

602 úhrada za pobyt 7005  7560  7485  99,01 1,07 

602 příspěvek na 
péči 

7645  8183  8175  99,90 1,07 

 přechodné 
pobyty 

       

 pomeje        

602 zdravotní úkony                        472                835                                835                   100,00 1,77 

602 obědy důchodci                                                                 

621 aktivace mat.         

    662 
úroky přijaté 

                             
 

                                                   

648 sponzorské dary 29                   90   92                   102,22 3,17 

    648 zúčtování IF  78                 250                             250                   100,00 3,21 

602 příspěvky FKSP 
na stravování 

49      

649 sběrné suroviny                                                                     

649 bonusy-zásoby     8                  11                                11                   100,00 1,38 

    649 ostatní výnosy                                                   

651 prodej HM      

672 provozní dotace-
zřizovatel 

3556  3154 3154 100,00 0,89 

    672 provozní dotace 
ze SR 

                     5271               8510                          8510                   100,00 1,61 

    672 dotace PAP                                                                                              

    672 tržby z odpisů 109  109  109  100,00 1,00 

   602 tržby za obědy 
ostatní 

                       187                 200                             145                     75,50 0,78 

    603 tržby za 
pronájem 

                         33                  35                                                     35                   100,00  1,06 

       

       

       

       

       

 celkem 24542  29117  28981  99,53 1,18 
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4.2. Náklady organizace za rok 2018  
  

za hlavní činnost - celé tis. Kč 

Účet - položka 

Sledované období Minulé období 

Plán Skuteč. 
Rozdíl          

3-2 
% Skuteč. 

Rozdíl 

skuteč.        

3-6 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

501 - topné oleje     
 

    
 

  
502 - topení     

 
    

 
  

502 - elek. energie 681 656 -25 96 635 21 103 

502 - plyn 425 404 -21 95 536 -132 75 

502 - vodné 243 243 0 100 231 12 105 

502 -      
 

    
 

  
      

 
    

 
  

ENERGETICKÉ VSTUPY 1 349 1303  -46 97 1 402 -99 93 

      
 

   
 

  

501 - mat. stravování 2190 2140 -50 98 1880 260 114 

501 - DHM (do 3000,- Kč) 14 14 0 100 0 14 
 558 - DHM (do 40000,- Kč) 187 187 0 100 98 89 191 

501 - prádlo 0 0 0 
 

0 
  501 - ochranné pomůcky 0 0 0 

 
0 0 

 501 - pohonné hmoty 24 24 0 100 24 0 100 

501 - čistící prostředky 292 292 0 100 335 -43 87 

501 - kancelářské potřeby 32 33 1 103 29 4 114 

501 - všeobecný mat. 222 223 1 100 216 7 103 

501 - zdravot. materiál 26 26 0 100 41 -15 63 

                

MATERIÁLNÍ VSTUPY 2987 2939 -48 98 2623 316 112 
            

 
  

511 - z FRR zřizovatele 
   

           0 0       

511 - nemovitostí 292 292 0 100 107 185 273 

511 - movitý majetek 157 158 1 101 183 -25 86 

511 - opravy vozidla 4 4 0 100 16 -12 25 

OPRAVY CELKEM 453 454 1 100 306 148 148 

                

518 - telekom. poplatky 41 41 0 100 40 1 103 

527 - školení  183 183 0 100 143 40 128 

518 - výkony spojů 0 0 0 0 0 
  518 - programy 208 208 0 100 161 47 129 

518 – auditor 39 39 0 100 39 0 100 

518 - revize 228 228 0 100 178 50 128 

518 - přepravné 0 0 0   0 0   

518 - likvidace odpad 221 222 1 100 227 -5 98 

518 - bankovní poplatky 23 23 0 100 22 1 105 

518 - služby PO, BOZP 27 27 0 100 38 -11 71 

518 -poplatky RP, TP 13 13 0 100 13 0 100 

518- ostatní služby               108    

101088108    

108108 68 

          108     

108108          

686868  

0           

100       

110100  

            70                  

38       

3838 

     154 

103 SLUŽBY CELKEM 1091 1092 1 100 931 161 117 

 
       Organizace hospodařila dle vykázaného hospodářského výsledku ve výsledovce se ziskem 

53.264,41 Kč.   
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4.2.1. Sledování nákladů za energie (v tis. Kč)  

 

Účet Název účtu Plán 2018 Skutečnost 2018 

502 0000 Vedlejší činnost - elektrická 

energie 

              51 37 

502 0340 Elektrická energie 681 656 

502 0310 Vodné, stočné 243 243 

502 0330 Plyn 425 404 

 
 
 
        
Přehled spotřeby energií        2015                            2016_____                     2017_                         2018            

Elektrická energie               134 712 kW           140 813 kW                     147 096 kW        151 548 kW 

Plyn                                       44 327 m3             47 075 m3                        48 531 m3           45 666 m3    

Voda                                        3 355 m3  3 305 m3                           3207 m3             3 274 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 2018 stal EP ENERGY 

TRADING, a. s. a dodavatelem plynu společnost Pražská plynárenská, a.s.            
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4. 3.  Oblast finančního majetku 

      
- Stavy na bankovních účtech k 31. 12. 2018 : běžný účet 241   Kč         4.376.139,00 
                                                                             z toho na investiční fond            Kč            457.030,83         
  
      běžný účet FKSP   243  Kč             426.787,18    
        
 
 Vyčíslení a zdůvodnění rozdílů mezi bankovním účtem 243 a účetním stavem FKSP 412 : 
 Stav bankovního zůstatku účtu 243 k 31. 12. 2018 činí Kč 426.787,18 
 
Předpis základního přídělu z mezd 12/2018 do FKSP          + Kč 37.411,14 (převod prostředků v lednu 
2019) 
poplatky KB 12/2018                                   + Kč    191,00 (převod prostředků v lednu 
2019) 

                                                                                               
Předpis příspěvku z FKSP do PF za 12/2018                 - Kč   1.100,00 (převod prostředků v lednu 
2019) 
Předpis příspěvku na obědy zaměstnanců za 12/2018         -Kč    6.071,00 (převod prostředků v lednu 
2019)  
   
Stav fondu kulturních a sociálních potřeb 412 k 31. 12. 2018 činí Kč 457.218,32. 
   
- informace o stavu cenin – na účtu 263 Ceniny je vykázán zůstatek k 31. 12. 2018 Kč 0,00. 
 
 
 
 

4. 4. Oblast dotací ze státního rozpočtu             
V roce 2018 byla přijata dotace na provoz ze státního rozpočtu ve výši 8.509.770,- Kč.  
 
 
 

4. 5. Investice 
             Ve sledovaném období byl realizován nákup dle následujícího rozpisu z vlastních 

zdrojů IF na základě plánu:            

 

- pořízení – TZ oplacení – brány                                                          269.332,-Kč.   

  

     

Tyto akce byly realizovány v souladu se schváleným rozpočtem.  

Z investičního fondu byl proveden odvod z odpisu ve výši 1.322.000,- Kč. 
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5. Autoprovoz 
 

5.1. Počty ujetých kilometrů, spotřeba a průměrná spotřeba podle 

jednotlivých vozidel 
 

 

 Počet ujetých km Celková 

spotřeba (l) 

Průměrná spotřeba 

l/100 km 

Pozn.: 

ŠKODA FABIA 

4H6 2830 
4731 

 

278,83 5,89  

VW CADDY 

3H6 9382 
2902 311,74 10,74  

 

 

 

5.2. Využití vozidel, opravy, vybavení 
 

Vozidla byla používána výhradně k zajištění nákupů pro provoz DD, služeb pro uživatele, k 

sociálním šetřením a následnému umístění uživatelů, zajištění kulturních akcí a k služebním 

cestám zaměstnanců. 

V průběhu roku 2018 byly prováděny jen běžné opravy a údržba vozidel (technické 

kontroly, pneuservis, garanční opravy). 
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6. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem 
 
- Rozčlení na jednotlivé kategorie majetku  

- Soupis DHM dle analytiky 

- podrobný rozpis pořízeného DHM a DNM za sledované období  

 
 

1. Soupis investičního majetku dle analytiky 

        K 1. 1. 2018   K 31. 12. 2018                 
 
018 0010 Programy              118.085,20      118.085,20   

CELKEM za 018 0010               118.085,20                      118.085,20         

kategorie od 7 000,- do 60 000,- 

  

021 0210 Budovy pro služby obyv.    99.105.015,20              99.105.015,20 

021 0310 Jiné nebytové domy     1.020.161,00                    1.020.161,00     

021 0510 Jiné inženýrské sítě                              472.221,00                      472.221,00 

021 0610 Ostatní stavby                          2.159.643,40                   2.428.975,40    

CELKEM za 021                           102.757.040,60              103.026.372,60   

 

022 0040 Pracovní stroje                  591.088,00      591.088,00                                                             

022 0050 Přístroje        6.051.602,10      6.051.602,10                                                               

022 0060 Dopravní prostředky                             754.010,00                  754.010,00                                                                                     

022 0070 Inventář                         56.781,00        56.781,00 

CELKEM za 022                        7.453.481,10                7.453.481,10 

kategorie od 40 000,- a více                                                   

 

028 0030 Energ. stroje                    7.664,00                          7.664,00                          

028 0040 Pracovní stroje           211.644,50      180.956,50                                                                                                                        

028 0050 Přístroje                         2.986.353,61      3.063.796,89                                                                    

028 0070 Inventář               7.013.834,32       7.033.946,45          

CELKEM za 028            10.219.496,43              10.286.363,84    

kategorie od 3 000,- 40 000,-___________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

031 0310 Zahrady                     303.824,90                   303.824,90 

031 0410 Zastavěná plocha         206.059,80                      206.059,80   

031 0510 Ostatní pozemky                  127.139,90                      127.139,90 

CELKEM za 031                           637.024,60                      637.024,60       

============================================================================== 

902 0983 Podrozvahový účet                     1.682.317,54                  1.672.812,54 

kategorie od 1 000,-  - 3 000,- 

CELKEM za organizaci  

021,022,028,031,902             122.867.445,47         123.194.139,88     
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7. Komentář k přehledu o tvorbě a čerpání peněžních fondů 
 

Fond reprodukce majetku – účet 416 
 

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Tis. Kč 

Stav investičního fondu k 1. 1. 2018 561 

Příděl z rezervního fondu organizace  

Příděl z odpisů dlouhodobého majetku 1737 

Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele  

Investiční dotace ze SR a SF  

Ostatní zdroje  

ZDROJE FONDU CELKEM 2298 

  

Opravy a údržba nemovitého majetku 250 

Rekonstrukce a modernizace 269 

Pořízení dlouhodobého majetku  

Ostatní použití (např. splátky investičního úvěrů)  

Odvod do rozpočtu zřizovatele 1322 

POUŽITÍ FONDU CELKEM 1841 

  

Stav investičního fondu k 31. 12. 2018 457 

Kryto účtem č. 241/12   
 

Rezervní fond – účet 413 a 414                                              Fond odměn – účet 411   
 

REZERVNÍ FOND tis. Kč  FOND ODMĚN tis. Kč 

Stav rezervního fondu k 1. 1. 2018 1086  Stav fondu odměn k 1. 1. 2018 530 

Příděl z výsledku hospodaření 24  Příděl z výsledku hospodaření 30 

Ostatní zdroje fondu 141    

Zdroje fondu celkem 1251  Zdroje fondu celkem 560 

     

Použití fondu do investičního 
fondu  

  Použití fondu na osobní náklady  

Použití fondu na provozní náklady 92    

ostatní použití fondu (mj. ztráta 
z minulých let) 

    

Stav fondu k 31. 12. 2018 1159  Stav fondu k 31. 12. 2018 560 

Kryto účtem č. 241                                               Kryto účtem č.241/11       
 

Fond reprodukce majetku 416 je kryt běžným účtem. Počáteční stav k 1. 1. obsahuje převod 

zůstatku fondu z roku 2017. V oblasti tvorby fondu je promítnuta tvorba z odpisů DHM.   

V oblasti čerpání fondu se pak objevuje odvod odpisů do rozpočtu kraje, dále realizace 

nákupu dle schváleného rozpočtu. Podrobný rozpis realizovaných akcí je uveden v části III/5 

Investice. Dále byl fond použit k posílení zdrojů na opravy a údržbu majetku.   

 

Rezervní fond 413 a 414 je kryt účtem 241 v oblasti sponzorských darů, zbytek kryt BÚ. 

Počáteční stav k 1. 1. obsahuje převod zůstatku fondu z roku 2017. Příděl do fondu je z HV za 

rok 2017. Při delimitaci OCSS Náchod nebyl fond finančně pokryt pro nedostatek prostředků 

ve výši Kč 81.589,19. Ostatní zdroje fondu a použití fondu je z oblasti sponzorských darů a 

jejich čerpání pro potřeby klientů. 

  

Fond odměn 411 je kryt běžným účtem. Počáteční stav k 1. 1. obsahuje převod zůstatku 

fondu z roku 2017.  Tvorbu tvoří příděl z HV za rok 2017.  Ve sledovaném období nebylo 

z fondu čerpáno.    
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Příspěvková organizace

Název účetní položky stav k 31. 12. 2018 (v Kč) finanční krytí (v Kč) kryto účtem č. (př. 241160)

osobní náklady ( 33., 342 ) 2 497 211,00 2 497 211,00                     241 10

dodavatelé ( 321) 135 560,46 135 560,46                     241 10

fond odměn ( 411 ) 560 000,00 560 000,00                      241 10

fond rezervní - dary ( 414 ) 123 273,73 123 273,73            241 10

fond rezervní - ostatní ( 413 ) 1 035 161,13 1 035 161,13                     241 10

fond reprodukce - od zřizovatele FRR ( 916 ) 0,00 0,00                     241 10

fond reprodukce majetku - vlastní ( 416 ) 457 030,83 457 030,83                     241 10

ostatní závazky ( stručně popsat §§§ ) 87 797,00 87 797,00                     241 10 

Celkem 4 896 034,15 4 896 034,15

Finanční krytí závazků a fondů  k 31. 12. 2018                       

Poznámky : §§§

378-Příspěvky do PF, peněžní deposita, pozůstalost,předpis vratek za pobyt a PnP 2018 

Domov důchodců Police nad Metují

 

   

 Hospodářský výsledek sledovaného období a veškeré závazky jsou kryty běžným účtem.  

 

             V oblasti podrozvahové evidence jsou soustředěna depozita peněžní a majetková 

v následujícím členění dle účtů a ve výši: 
 
 

994 0941 peněžní depozita – vkladní knížky                                    576.496,94 Kč 

994 0943 věcná depozita – hmotný majetek uživatelů                     211.000,00 Kč 

966 0300 DPZ z důvodu užívání cizí věci-výpůjčka                            6.401,00 Kč 

968 0300 DPZ z důvodu užívání cizí věci                                            4.000,00 Kč 

902 0983 Drobný dlouhodobý majetek v OE 

            /viz soupis majetku dle analytiky/                                      1.672.812,54 Kč 

 

Celkem na podrozvahových účtech:                                               2.470.710,48 Kč 
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8. Kontrolní činnost 
 

8.1. Kontrola plnění Rozvojového plánu zařízení pro rok 2018 
Pro rok 2018 byl vytvořen Rozvojový plán Domova důchodců Police nad Metují (dále jen 

Plán). Rozvojové cíle v něm vytyčené, byly zaměřené na zvýšení bezpečnosti a ochrany 

uživatelů a majetku v areálu DD (úpravou vstupních bran) a dále na zvýšení počtu pracovníků 

přímé péče pro snížení jejich fyzické a psychické zátěže při výkonu pracovních povinností. 

Všechny rozvojové cíle pro rok 2018 byly splněny.  

 

Rozvojové cíle na rok 2018: 

Zabezpečení uzavření vjezdů do vnějšího areálu organizace 

Náš domov důchodců má 2 vjezdy do vnějšího areálu (jeden příjezdový a druhý výjezdový). 

Oba tyto vjezdy byly vždy otevřené 24 hodin denně a to z důvodu nutnosti pohotovosti pro 

příjezd sanitních vozů a RZS. Tento stav nevyhovoval z důvodu ochrany našich uživatelů i 

majetku DD. 

Dalším důvodem potřeby uzavření vjezdů bylo velké množství motorových vozidel, kterými 

návštěvy vjížděli přes celý venkovní areál zařízení až k bočnímu vchodu do zařízení. 

Parkování soukromých vozidel u bočního vchodu bránilo příjezdu vozidel sanitní služby, 

rychlé záchranné služby, hasičského záchranného sboru a vozidel zásobování. 

Nově realizované řešení k zabezpečení tohoto cíle spočívalo ve vybudování nové elektronicky 

ovládané vjezdové brány u zadního vchodu do areálu DD. Hlavní brána byla doplněná o 

elektrický pohon včetně elektronického ovládání. Elektronické řízení obou bran umožňuje 

objekt ve vybraných časech uzavřít pro vjezd soukromých vozidel. Po uvedení elektronického 

systému bran do provozu, budou mít ve vybraných časech možnost vstupu do areálu DD jen 

vybraná vozidla, jejichž vstup je potřebný k zabezpečení provozu našeho zařízení (sanitní 

vozidla, RZS, Hasičský záchranný sbor, zásobování a pod). 

U hlavní brány byla navíc vchodová branka pro pěší zabezpečena elektronickým zámkem 

s ovládáním. Tato úprava umožní po uvedení do provozu průchod pouze zadáním číselného 

kódu zde umístěného.  

Elektronický systém bran bude uveden do provozu v prvním čtvrtletí roku 2019 po vydání 

provozního řádu. 

  

Zvýšení počtu pracovníků v sociálních službách (PSS) o 2 pracovníky 

Navýšení se týká pozice pracovníků v sociálních službách (PSS) dle § 116, odst. 1, písm. a) 

Zákona o sociálních službách. 

Potřeba zvýšení byla vynucena nárůstem počtu uživatelů, kteří potřebují mnohem náročnější 

péči než dříve. Tento nárůst způsobuje zvýšenou fyzickou i psychickou náročnost práce 

pracovníků v přímé péči. Zřizovatel na základě podané žádosti schválil navýšení počtu těchto 

zaměstnanců od 1.7.2018. Přijetí nových PSS bylo realizováno v 2. pololetí roku 2018. 

V srpnu 2018 byla podaná žádost zřizovateli o navýšení o další 3 PSS. 

 

Zvýšení počtu zdravotních pracovníků o 1 zdravotní sestru 

Záměrem bylo zvýšit počet zdravotních sester na denní směnu z jedné na dvě zdravotní 

sestry. Tento záměr představuje celkovou potřebu třech nových zdravotních sester. Na 

základě žádosti zřizovateli o jejich navýšení o tři pracovnice z roku 2017 byl zřizovatelem 

navýšen jejich počet pouze o dvě. Proto bylo v roce 2018 opět zažádáno o zvýšení počtu 

zdravotních sester o jednu chybějící pracovnici. Zřizovatelem byl tento požadavek schválen. 
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V průběhu roku 2018 byly přijaté pouze 2 zdravotní sestry ze tří schválených z důvodu jejich 

nedostatku na trhu práce. Třetí zdravotní sestru stále hledáme.  

 

Získání pracovníka pro dodržování standardů kvality v péči o uživatele 

Zvyšující se zákonné požadavky na rozsah dokumentace v péči o uživatele, zvyšující se 

náročnost práce a neustále se zvyšující počet pracovníků v přímé péči přinesl potřebu 

vytvoření nové pracovní pozice - vedoucího úseku přímé péče. V roce 2018 bylo zažádáno 

zřizovatele a byla jim také schválena tato nová pracovní pozice. V roce 2018 byly vytvořeny 

pro tuto organizační změnu všechny podmínky a vybrán i vhodný kandidát s nástupem do 

pracovního poměru od 1.1.2019. 

 

Pokračovat v konceptu Bazální stimulace všemi zaměstnanci v přímé péči 

V roce 2017 byl proškolen personál v přímé péči v konceptu Bazální stimulace a jeho prvky 

se začaly využívat v denní praxi.  

Rozvojovým cílem pro rok 2018 bylo pokračovat v prohlubování znalostí našich pracovníků, 

hlavně fyzioterapeuta a PSS pro bazální stimulaci a jejich ještě větší využívání všemi 

pracovníky přímé péče v každodenní péči o uživatele např. v péči o imobilní uživatele, při 

celkové koupeli, polohování, přípravě na rehabilitační úkony, pro zklidnění či navození 

psychické pohody uživatelů.  

Pro realizaci tohoto cíle se uskutečnilo další akreditované vzdělávání rehabilitačních 

pracovníků, kteří získané dovednosti předávali ostatním pracovníkům přímé péče. Všechny 

nové poznatky a dovednosti se začaly využívat všemi pracovníky v přímé péči při všech 

úkonech péče o uživatele. 

 

8.2. Kontrolní činnost prováděná v zařízení jinými organizacemi 
V roce 2018 proběhly v naši organizaci tyto externí kontroly: 

 

1. Prověrka (audit) účetní závěrky organizace k 31.12.2017 v souladu se zákonem číslo 

93/2009 Sb., o auditorech a Mezinárodním auditorským standardem pro prověrky EISRE 

2400, Zákona o účetnictví v platném znění firmou O-CONSULT s.r.o. se sídlem 

Liberec, Baarova 48/4, auditorské společnosti (oprávnění Komory auditorů České 

republiky pro auditora číslo 038 – právnické osoby, zastoupené 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).   

Závěr prověrky: 

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. 2017 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2017 v souladu s českými 

účetními předpisy. Auditorská zpráva byla vypracovaná dne 09. 04. 2018. 

 

2. dne 27.02.2018 proběhla kontrola z Krajské hygienické stanice Královéhradeckého 

kraje, územní pracoviště Náchod, Českoskalická 254, 547 01 Náchod – kontrola vykonaná 

podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), podle nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 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 
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souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (protokol o kontrole č.j. KHSHK 

5860/2018//HV.NA/Po). 

Předmět kontroly: 

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.  

Hygienická kontrola byla provedena v rámci výkonu státního zdravotního dozoru na 

základě podnětu ke kontrole, který se týkal podávání nápoje Nutri drink Plus s „prošlou 

lhůtou záruky“ klientům domova důchodců. Součástí podnětu byla fotodokumentace, ze 

které vyplynulo, že se jedná o potravinu pro zvláštní lékařské účely označenou datem 

minimální trvanlivosti.  

V době kontroly v provozovně nebyly nalezeny žádné potraviny určené pro zvláštní 

výživu k doplnění deficitu základních výživových složek (dále jen „potravin pro 

zvláštní výživu“), nebylo zjištěno jejich podávání klientům předmětného domova 

důchodců. 

Kontrolováno bylo: 

- požadavky na hygienu provozu 

- obecné požadavky na potravinářské prostory, zvláštní požadavky na prostory pro 

manipulaci s potravinami 

- příjem a skladování surovin a složek pro přípravu pokrmů 

- datum použitelnosti nebo minimální trvanlivosti 

- zajištění sledovatelnosti, doklady o původu potravin 

- kontrola zavedení stálých postupů HACCP 

- školení osob činných ve stravovacích službách 

- dodržování postupů na zásadách HACCP 

- požadavky na stav, konstrukci a instalaci zařízení ve styku s potravinami 

Závěr kontroly: 

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, nebyla uložena žádná nápravná opatření. 

 

3. V souladu s ustanovením § 6 odst. 4 písm. o) zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů a ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, provedla 19.4.2018 Okresní správa sociální zabezpečení (dále jen „OSSZ“) 

Náchod plánovanou kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém 

pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti (dále jen „pojistné“) stanovených zákonem č. 187/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, zákonem č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 

589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Kontrola byla provedena v sídle 

zaměstnavatele Na Sibiři 149, 549 54 Police nad Metují s kontrolovaným obdobím od 

1.4.2015 do 28.2.2018 (protokol o kontrole čj. 46004/009450/18/010/NO). 

Předmět kontroly: 

Plnění povinností v nemocenském pojištění, v oblasti pojistného, v důchodovém pojištění, 

ve vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění, povinností v rámci řízení 

o důchod a zaměstnávání poživatelů důchodu. 

Závěr kontroly:  

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Organizace poskytla potřebnou součinnost 

k řádnému provedení kontroly. 

 



 

 

  

Zpráva o činnosti za rok 2018 
 34 (celkem 41) 

4. Dne 24.07.2018 byla provedena kontrola Oblastním inspektorátem práce pro 

Královéhradecký kraj a Pardubický kraj, Říční 1195, 5014 01 Hradec Králové. 

Kontrola byla provedená podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2005 Sb., o 

inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o inspekci práce“) v rozsahu 

ustanovení § 3 zákona o inspekci práce pořízený ve smyslu ustanovení § 9 písm. f) zákona 

č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen „kontrolní řád“), Oblastním inspektorátem práce pro 

Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové (protokol o kontrole 

č.j. 12117/8.50/18-2). 

Předmět kontroly: 

Dodržování povinností vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o 

inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením zejména na povinnosti na 

úseku dovolené, odměňování zaměstnanců, pracovní doby a na úseku rovného zacházení. 

V rámci kontroly bylo provedeno dotazování přítomných zaměstnanců, ve smyslu 

ustanovení § 7 odst. 1 písm. d) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění 

pozdějších předpisů, na záležitosti související s vykonávanou kontrolou, a to na pracovišti 

– Domov důchodců Police nad Metují, Police nad Metují, Na Sibiři 149, PSČ 549 54 

(dotazováno celkem 6 pracovníků). Dotazování bylo zaměřeno na pracovní podmínky pro 

výkon práce. 

Závěr kontroly: 

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, nebyla uložena žádná nápravná opatření. 

 

5. Ve dnech 07. – 09.08.2018 byla provedena inspekce poskytování sociálních služeb 

z MPSV, odboru inspekce sociálních služeb, oddělení inspekce sociálních služeb 

severovýchodní Čechy, Wonkova 1142/1, 500 02 Hradec Králové v na základě pověření č. 

2018/0845 v souladu s ustanovením § 97 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSS) v režimu ZSS, za použití zákona 

255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) – protokol o inspekci čj. MPSV-2018/152090-

243/1. 

Předmět inspekce poskytování sociálních služeb: 

a) plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb stanovených v § 88 a 89 ZSS, včetně 

posouzení, zda smlouva o poskytnutí sociální služby obsahuje náležitosti smlouvy 

podle § 91 odst. 2, a zda je výše úhrady sjednána v rámci výše úhrady stanovené v § 73 

až 77 ZSS 

b) kvalita poskytovaných sociálních služeb dle § 99 ZSS 

c) plnění povinnosti vést evidenci podle § 91 c ZSS. 

Závěr inspekce: 

Kontrolované oblasti dle bodů a) a c): 

Všechny kontrolované povinnosti byly splněné a nebyly zjištěné nedostatky. 

Kontrolovaná oblast b) – kvalita poskytovaných služeb dle § 99 ZSS – standardy kvality 

sociálních služeb: 

Seznam splněných kritérií hodnocených bodem 3 (nejvyšší kladné hodnocení): 

1a), 1b), 1c), 2b), 3a), 3b), 4b), 5b), 5e), 7b), 8a), 8b), 8c), 9b), 9c), 10a), 10b), 13a), 15a),  

15c) 

Seznam splněných kritérií hodnocených bodem 2: 

1d), 2a), 5d), 9a) 

Seznam splněných kritérií hodnocených bodem 1: 

4c), 5a), 5c) 

Seznam nesplněných kritérií hodnocených bodem 0: --- 
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Inspekce kvality byla provedena v organizaci v období největší personální nedostatečnosti, 

která trvala při probíhající inspekci již 3. měsíc. Probíhající nouzová personální situace 

ovlivnila momentální schopnost organizace plnit některé z kontrolovaných kritérií. 

Veškerý čas bylo nutno věnovat provádění nejnutnějších základních činností v péči o 

uživatele. 

V této době nezbyl čas u některých uživatel na tyto činnosti: 

- práce s individuálními plány uživatelů. To mělo za následek snížení bodů v hodnocení 

u kritérií 5a), 5c), 5d), 

- volnočasové a zájmové aktivity pro uživatele a rehabilitační činnost (byla prováděna 

jen omezeně). Z tohoto důvodu byly snížené body v hodnocení u kritéria 9a). 

V porovnání s výsledky poslední inspekce kvality, kterou organizace absolvovala v roce 

2013, byl zaznamenán velký posun ke zlepšení, a to i přes probíhající personální 

nedostatečnost, což ocenili velice kladně i inspektoři inspekce kvality. Tuto skutečnost 

nejlépe vystihuje přehled poměru splněných kritérií z inspekce kvality z roku 2013 a 

inspekce kvality z roku 2018. 

 

Přehled poměru splněných kritérií: 

            inspekce kvality 2013     inspekce kvality 2018 

splněná kritéria hodnocená bodem 3       48%    74% 

splněná kritéria hodnocená bodem 2       33%    15% 

splněná kritéria hodnocená bodem 1       14%    11% 

splněná kritéria hodnocená bodem 0         5%      0% 

 

6. Dne 21.08.2018 byla provedena kontrola Krajskou hygienickou stanicí 

Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Náchod, Českoskalická 254, 547 01  

Náchod. Kontrola byla vykonána 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 (protokol o kontrole č.j. KHSHK 

25380/2018//HP.NA/Pe). 

Předmět kontroly: 

 Plnění povinností stanovených pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci zákonem č. 

258/2000 Sb., zákonem č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů. Plnění povinností v oblasti pracovnělékařských služeb 

uložených zaměstnavateli v § 53 a § 54 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických 

zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů a § 224 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících ustanovení zákoníku práce a 

zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, ve znění pozdějších předpisů. 

Kontrolováno bylo: 

Kontrolním orgánem byl proveden státní zdravotní dozor zaměřený na kategorizaci prací a 

zajištění pracovnělékařských služeb v provozovně Domov důchodců v Polici nad Metují, 

Na Sibiři 149, 549 54 Police nad Metují. Dále bylo na základě žádosti ze dne 21.8.2018 

posouzeno sanitární zařízení pro muže.  

Závěr kontroly:  

S navrhovaným řešením sanitárního zařízení pro muže v 1. PP lze souhlasit. Vzhledem k 

nárůstu klientů ve 4. stupni závislosti na současných cca 50 % bylo doporučeno nové 
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vyhodnocení faktoru - celkové fyzické zátěži u prací pracovník v sociálních službách a 

všeobecná sestra. 

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, nebyla uložena žádná nápravná opatření. 

 

7. Dne 28.08.2018 byla provedena kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavu 

pracovního prostředí a pracovních podmínek Odborovým svazem zdravotnictví a 

sociální péče České republiky, Koněvova 54/1107, 130 00 Praha 3. Kontrola byla 

provedená na základě ustanovení § 322 Zák. č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), ve znění 

pozdějších předpisů (protokol č. 57/2018).  

Předmět kontroly: 

V rámci kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavu pracovního prostředí a 

pracovních podmínek byla provedena kontrola v těchto oblastech: 

a) vývoj pracovní úrazovosti a nemocí z povolání 

b) evidence a vyšetřování pracovních úrazů 

c) vyhodnocení rizik 

d) kategorizace prací 

e) pracovnělékařské služby a jejich zajišťování 

f) zdravotní prohlídky 

g) školení zaměstnanců o předpisech k zajištění BOZP 

h) osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čistící a dezinfekční prostředky 

i) prověrky BOZP 

j) manipulace s břemeny 

k) kontroly a revize vyhrazených a ostatních technických zařízení 

l) nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi. 

Závěr kontroly: 

Kontrolou bylo konstatováno u všech bodů, že organizace postupuje v souladu 

s právními předpisy. 

V bodech a), b), e), i), j), k) není navrhováno žádné opatření. 

V bodech d), f), g), l) navrhnuto doporučení. 

V bodech c) a h) dáno opatření – projednávat se základní odborovou organizací. 

 

8. Dne 31.10.2018 proběhla kontrola z Krajské hygienické stanice Královéhradeckého 

kraje, územní pracoviště Náchod, Českoskalická 254, 547 01 Náchod – kontrola vykonaná 

podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a podle § 88 zákona č. 258/2000 

Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (protokol o kontrole č.j. KHSHK 33074/2018//EPI.NA/Ma). 

Předmět kontroly: 

Administrativní kontrola proočkovanosti proti pneumokokovým nákazám u uživatelů 

umístěných v zařízeních sociálních služeb dle vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti 

infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů. 

Dodržování, plnění povinností stanovených zákonem č. 258/2000 Sb. a vyhláškou č. 

306/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se upravují podmínky předcházení 

vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických 

zařízení a ústavů sociální péče.  

Závěr kontroly: 

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky v hygienicko-epidemiologickém režimu. Nebyla 

uložena žádná nápravná opatření. 
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9.  Dne 21.12.2018 byla provedena kontrola Krajskou hygienickou stanicí 

Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Trutnov, vykonaná podle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 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, § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 

(kontrolní řád). 

Předmět kontroly: 

 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., zákonem č. 110/1997 Sb., 

nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o 

potravinách spotřebitelům, ve znění pozdějších předpisů. 

Závěr kontroly: 

 V průběhu kontroly nebyly zjištěny hygienické nedostatky. 

 

8.3. Kontrolní činnost prováděná organizací 
Cílem vnitřního kontrolního systému je dodržování právních předpisů a efektivního 

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 byl zaměřen zejména na následující kontrolované oblasti: 

- 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 na všech pracovištích DD 

- kontroly jakosti a záručních dob potravin i jejich normování ve stravovacím úseku,  

- kontroly v oblasti hygieny a čistoty na pracovištích, 

- kontrola dodržování systému kritických bodů (HACCP) ve stravovacím úseku, 

- kontroly aplikace inzulínu, evidence opiátů, kontroly lékárniček,  

- kontroly rozhodnutí a správnosti podkladů k úhradám uživatel,  

- kontroly naplňování individuálních plánů uživatelů,  

- kontrola kompletnosti osobních spisů uživatelů, 

- dodržování pracovních postupů pracovníků v přímé péči. 

Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti, prováděné organizací za rok 2018:  

V rámci kontrol výše uvedených oblastí nebyly zjištěny závažné nedostatky. Byla stanovena 

nápravná opatření k odstranění zjištěných drobných nedostatků. O všech provedených 
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kontrolách byly provedeny zápisy. Veškeré doklady byly uloženy v archivu Domova 

důchodců Police nad Metují. 

Probíhaly pravidelné kontroly a hodnocení systému HACCP na stravovacím úseku DD Police 

nad Metují. 

 

9. Informace o výsledku inventarizace majetku 
 

9.1. Popis průběhu, organizace a zabezpečení inventarizace majetku a 

závazků 
Příkazem ředitele ze dne 28. 11. 2018 byl vydán pokyn k provedení inventarizace 

veškerého majetku a závazků  Domova důchodců Police nad Metují k datu 31.12.2018. 

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. 2019 předány předsedovi hlavní inventarizační komise. Hlavní 

inventarizační komise následně vyhodnotila výsledky dílčích inventarizačních komisí. 

 

9.2. Vyčíslení inventarizačních rozdílů 
Nebyly zjištěny inventurní rozdíly. Veškeré doklady byly uloženy v archivu Domova 

důchodců Police nad Metují. 
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10. 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 2018 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 2018  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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 Domov důchodců nevynaložil žádné výdaje v souvislosti se soudními 

řízeními o právech a povinnostech podle InfZ. 
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11. Poděkování  
 

Vedení domova děkuje všem svým zaměstnancům za obětavou práci ve prospěch uživatelů 

žijících v domově. 

Děkujeme našemu zřizovateli Královéhradeckému kraji za podporu a pomoc. 

Děkujeme všem dobrovolníkům a partnerským organizacím za pomoc při zabezpečení kvality 

trávení volného času našich uživatelů.  

Děkujeme dodavatelům za výborné služby a kvalitní produkty.  

Děkujeme všem svým sponzorům za jejich dary, které přispěly k podpoře aktivit pro naše 

uživatele. 

 

 

Sponzoři, kteří přispěli v roce 2018 finančními dary: 

 

Ing. Jan Martinec, 549 62 Suchý důl 62 

Josef Šedivý, 103 05 Ne Halsey 85, Portland OR 972 20 

Alena Zelená, Janovice 356, 542 13 Jívka 

GasNet, s.r.o. Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem 

 
 

Sponzoři, kteří přispěli v roce 2018 věcnými dary: 

 
Telepace s.r.o., Kostelní nám. 1839/2, 702 00 Ostrava 

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

VIA – NM s. r. o., Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí 

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

a další drobní dárci. 
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12. Závěrečná ustanovení 
 

Roční zprávu o činnosti Domova důchodců Police nad Metují za rok 2018 vypracovali:

  

Mgr. Jana Šrámková - ředitelka DD 

         Jan Ticháček - ekonom DD 

Mgr. Jarmila Hilmanová – sociální pracovnice 

Bc.    Jana Johnová – sociální pracovnice 

     Jarmila Kaválková – vedoucí zdravotního úseku 

 

 

 

V Polici nad Metují dne 7. února 2019 

 

 

 

 
 

………………………………     ……………………………. 

  razítko 

        ……………………………. 

   

        ……………………………. 

 

        ……………………………. 

 

        ……………………………. 

         podpis



 

 


