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Zpráva o činnosti 

Domova bez bariér  

za rok 2020 
 

 

 
 

 

 

Název zařízení:   Domov bez bariér 

 

Právní forma:   Příspěvková organizace územně samosprávného celku            IČ: 13583212 

 

Adresa:  Strozziho 1333, 508 01  Hořice 

 

Druh služby:  Domov pro osoby se zdravotním postižením  

 (číslo registrace služby 4721932) 

 

Předmět činnosti: Poskytování pobytové sociální služby dospělým osobám, které mají sníženou  

                                    soběstačnost z důvodu tělesného postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou   

pomoc jiné fyzické osoby.  

 

Zřizovatel:  Královéhradecký kraj  

 

Adresa:  Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové               



 

 

 

 

3 

 

I.  I.  Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 

 

1.    Uživatelé služeb 

Kapacita domova k 31.12.2020  79 obyvatel   

    průměrný počet uživatelů v roce  77,55 % (v r. 2019  77,99 %) 

    využití kapacity    98,16 % (v r. 2019  98,72 %) 

             

Počet uživatelů k 31.12.2020   74 

  z toho: muži     46  

              ženy     28  

  průměrný věk            57,6      

  věkové skupiny 18 - 26 let                   1 

                                                 27 – 65 let                 57   

      66 – 85 let             16  

                 nad  85 let            0 

 

Počet nástupů uživatelů v roce 2020    5 

       Ukončení pobytu uživatelů v roce 2020   8 

z toho: zemřelí       5 

           z toho: COVID-19                              2 

 

       Stupeň závislosti k 31.12.2020 

            I. stupeň                                                         4 

           II. stupeň                                                       11 

          III. stupeň                                                       29 

          IV. stupeň                                                       30 

        

Počet žádostí o službu k 31.12.2020              

       Jde o počet evidovaných akutních žádostí         10  

                                                                

2.    Péče a služby 

Ubytování 

       Počet pokojů celkem: 

       Hlavní budova               42 

  z toho: 1 lůžkových              21 

   2 lůžkových              21 
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       Rodinné domky                                               12 

            z toho: 1 lůžkových                                        8 

                        2 lůžkových                                        4 

 

 

           Stravování uživatelů 

        Výše stravovací jednotky v roce 2020:   

1. strava normální …………………     87,- Kč/den (66 klientů) 

  2. strava dietní …………………….     89,- Kč/den (1 klient) 

  3. strava diabetická………..............      91,- Kč/den (7 klientů) 

                4. strava výživná a dia s inzulínem..      99,- Kč/den (4 klientů) 

                5. strava bezlepková……………….   150,- Kč/den (1 klient) 

 

      Z celkového počtu klientů stravu neodebírali 4 klienti (tři byli odkázáni na nutriční výživu, 

      jeden si stravu zajišťoval sám). 

      Úroveň stravování byla pravidelně projednávána na schůzkách vedoucí kuchařky a uživatelů. 

 

Pracovní činnost uživatelů 

       V roce 2020 pracovali pro domov na dohodu o pracovní činnosti 2 uživatelé. 

       Jednalo se o pomocné práce při provozu domova. Klienti pomáhali při úklidu komunikací, 

údržbě parku a zabezpečovali roznášku pošty klientům. 

 

Využití volného času 

Pro naplnění volného času si klienti mohli v průběhu roku vybrat z nabídky z různých 

zájmových činností v rámci ergoterapie a aktivizace. 

Uživatelé mají na pokojích možnost bezplatného přístupu na internet. 

V roce 2020 pokračovala spolupráce se střední školou EUROINSTITUT, která je zaměřena na 

žáky se zdravotním postižením širokého věkového spektra. Od 1.9.2020 byla otevřena další 

třída pro klienty rodinných domků. Praktickou školu celkem navštěvovalo 25 klientů našeho 

domova. 
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Kulturní a společenské akce 

Na začátku roku proběhlo několik kulturních akcí. Navštívili nás herecké páry Václav Vydra a 

Jana Boušková a Ondřej Malý s Pavlou Tomicovou. V únoru se konala beseda s pracovnicemi 

Městské knihovny v Hořicích na téma „Památky UNESCO“ a na začátku března masopustní 

taneční zábava. 

Již tradičně jsme se zapojili do charitativního projektu pořádaného Českým rozhlasem 

„Ježíškova vnoučata“ a do projektu „Daruj hračku“, který pořádá Tango Havlíčkův Brod, v.o.s.. 

Někteří naši klienti, v jejichž možnostech není splnit si svá přání, tak měli možnost je 

prostřednictvím dárce uskutečnit.  

Pro věřící klienty se v domově každý měsíc konaly bohoslužby. 

Pravidelně jezdil za klienty canisterapeutický tým. 

 

       Sportovní činnost 

Sportovní činnost klientů byla celoroční součástí rehabilitace. Nácviky jednotlivých sportovních 

disciplín na sportovní hry probíhaly v zimních měsících v tělocvičně a v letních měsících 

v parku domova.  

 

Další specifické formy sociální péče, služeb a aktivit domova. 

     Potřebnou pomoc jednotlivým klientům při jednání s úřady, při řešení osobních problémů, 

pomoc v kontaktu s rodinami zajišťovaly 3 sociální pracovnice.  

Na úseku sociálních a aktivizačních činností je s úvazkem 0,9 zaměstnán pracovník, který 

doprovází klienty, kteří nejsou schopni se sami pohybovat mimo areál domova, na procházkách 

po městě, při zařizování osobních záležitostí, nákupech a návštěvách lékařů. Díky těmto 

doprovodům se všichni klienti, kteří měli zájem, dostali i několikrát do měsíce do města, kde 

mohli dle přání a potřeby využívat veřejné služby. 

Domov poskytoval v rámci fakultativní služby dopravu k soukromým účelům. 

Z dalších doplňkových služeb domov pravidelně zajišťoval služby kadeřnic (1x měsíčně),  

pedikérky (1x měsíčně). Klientům jsou pravidelně zajišťovány potřebné nákupy.  

 

 Všechny z uvedených aktivit byly v průběhu roku limitovány nouzovým stavem a dalšími 

omezeními pro pobytové sociální služby z důvodu pandemie COVID- 19. 
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3.    Ošetřovatelská a zdravotní péče, rehabilitace 

       Ošetřovatelská a obslužná péče 

Cílem ošetřovatelské péče a obslužné péče byla pomoc a podpora klientům se sníženou 

schopností sebeobsluhy, soběstačnosti a mobility. Péče jednotlivým klientům byla poskytována 

dle jejich stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby a na základě jejich osobního plánu. 

Péče byla zabezpečována odborně způsobilými zaměstnanci k výkonu zdravotnického povolání 

a pracovníky v sociálních službách.        

         

       Zdravotní péče       

       Zdravotní péče pro obyvatele domova byla zajišťována praktickým lékařem, který je 

zaměstnancem firmy MediClinic a.s. a řadou odborných lékařů. Ordinace praktického lékaře 

byla pravidelně 1x týdně a v ordinaci byli registrováni všichni klienti. Praktický lékař 

poskytoval klientům potřebnou zdravotní péči, prováděl preventivní prohlídky a očkování. Dále 

zajišťoval pracovně lékařské služby. Klientům je pravidelně 1x za čtrnáct dní poskytována péče 

klinické psycholožky.        

 

 Hospitalizace klientů 

       Zdravotnická zařízení: 

V roce 2020 bylo hospitalizováno 27 klientů s průměrnou délkou pobytu 36 dní. 

Rehabilitační pobyty: 

V roce 2020 absolvovali 2 klienti individuální rehabilitační a léčebné pobyty. Jeden klient 

navštívil Janské Lázně a jedna klientka Domov sv. Josefa v Žirči.  

 

 Rehabilitace 

Péči klientům poskytovala jedna všeobecná sestra, jedna praktická sestra a pracovnice 

v sociálních službách pro aktivizační činnosti se zaměřením na pohybové a sportovní aktivity. 

Klienti využívali různých forem rehabilitační péče (ošetřovatelskou rehabilitaci, masáže, 

léčebnou tělesnou výchovu, fyzikální terapii, cvičení na pohybových trenažérech).  

Rehabilitační pracovnice v součinnosti s vedoucími úseků přímé péče a praktickým lékařem 

pravidelně zajišťovaly pro klienty potřebné rehabilitační a kompenzační pomůcky a jejich 

opravy.  
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Na invalidní vozík bylo v roce 2020 odkázáno 58 klientů z celkového počtu 79, z toho 48 

klientů má vozík mechanický, 4 klienti mají mechanický i elektrický vozík a 6 klientů má pouze 

vozík s elektrickým pohonem. 

 

4.   Vyhodnocení naplňování cílů stanovených ve veřejném závazku domova  

      Cíle vycházející z poslání domova zaměřené na poskytování služby jsou hodnoceny v rámci   

      individuálních plánů klientů domova a prostřednictvím dotazníků spokojenosti s poskytovanou       

      sociální službou uživatelům v roce 2020. 

 

 Konkrétní cíle stanovené ve veřejném závazku na rok 2020: 

 realizovat externí audit přímé péče na hlavní budově Domova bez bariér, se sídlem Strozziho 

1333, Hořice, 

 v rámci podpory zdraví uživatelů služby i zaměstnanců navýšit kvalitu realizovaných opatření 

v oblasti hygienicko-epidemiologické, 

 navázat dlouhodobou spolupráci se spolkem Animal Therapy k zajištění canisterapie pro 

uživatele služby.  

 

Hodnocení naplňování cílů: 

 V průběhu roku 2020 se uskutečnily dvě konzultace s externí poradkyní Bc. Evou Donátovou. 

Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu a přísným epidemiologickým opatřením proběhly 

v omezeném počtu účastníků, oproti původně plánované formě auditu přímé péče na hlavní 

budově. Primárně byly konzultace zaměřeny na identifikaci a eliminaci ústavních prvků. Jako 

klíčová byla odhalena oblast individuálního plánování. Další konzultace budou probíhat v roce 

2021. 

 Opatření v hygienicko - epidemiologické oblasti se odvíjela v průběhu celého roku z pandemické 

situace v České republice. V domově byla instalována celá řada zařízení podporujících zajištění 

hygienických a epidemiologických opatření. Jednalo se zejména o dezinfekční rohože, 

dávkovače dezinfekčních prostředků na ruce, nové zásobníky na papírové ručníky, toaletní papír 

a dezinfekční mýdlo. Dále byla vytvořena dostatečná zásoba ochranných pracovních pomůcek, a 

to i pro případ nákazy v domově. Průběžně byli zaměstnanci i klienti edukováni ve správném 
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používání pomůcek a dezinfekčních prostředků, a to jak pomocí instruktážních videí, tak 

praktickým nácvikem či názornými návody umístěnými ve všech provozech domova.  V oblasti 

prevence přenosu nákazy došlo k prohloubení spolupráce mezi jednotlivými provozními úseky a 

přímou péčí. 

 Se Spolkem Animal Therapy byl uzavřen smluvní vztah na pravidelnou canisterapii v rozsahu 

celkem 4 hodin v měsíci. I přes komplikovanou situaci se uskutečnila většina setkání uživatelů 

služby s canisterapeutickým týmem. Ve spolupráci budeme pokračovat i v následujícím období. 

 

II.   Plnění úkolů v personální oblasti 

 

1. Zaměstnanci domova 

 Průměrný evidenční počet zaměstnanců za r. 2020          evidenční počet k 31.12.2020 

                 přepočtený               fyzický 

 zaměstnanci celkem              78,2                   77      

  z toho: hospodářsko-správní        5,0                     5    

                        manuálně pracující      17,5                               19       

                        zdravotničtí pracovníci       9,9                              10    

   pracovníci v soc. službách     42,2                                    39    

              sociální pracovníci        3,6                                4    

       (viz příloha č. 4 – organizační schéma)  

 Pro rok 2020 byl stanoven závazný ukazatel - limit zaměstnanců 75.                                                     

Průměrná nemocnost v r. 2020 činila 13 %. 

       Celkem bylo v roce 2020 v organizaci ukončeno 19 pracovních poměrů (pět pracovních poměrů 

odchodem zaměstnance do důchodu, ostatní dohodou na žádost zaměstnance nebo po uplynutí 

smlouvy na dobu určitou). Na uvolněná místa nastoupili noví zaměstnanci. 

       Vysoká pracovní neschopnost na úseku přímé péče i provozním úseku byla částečně pokryta 

zaměstnanci s  pracovním poměrem na dobu určitou, případně pracovníky na dohodu o 

provedení práce. V době čerpání řádných dovolených byly služby na úseku přímé péče zajištěny 

i za pomoci pracovníků s krátkodobým pracovním poměrem. To vše bylo důvodem překročení 

stanoveného limitu počtu pracovníků. 
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2. Vzdělávání zaměstnanců 

       V průběhu roku 2020 se zúčastnili zaměstnanci školení a odborných seminářů zaměřených na 

problematiku jejich povolání, na změny legislativy a používaný software. Sociální pracovnice a 

pracovníci v sociálních službách absolvovali akreditované vzdělávání, semináře a stáže 

v celkovém rozsahu min. 20 hodin. Akreditované kurzy byly zaměřeny na podporu 

multidisciplinární práce v sociálních službách, právo uživatele služby na přiměřené riziko, 

dotyk jako forma empatie. Dva zaměstnanci absolvovali akreditovaný kurz pro pracovníky 

v sociálních službách. Zaměstnanci v přímé péči a vedoucí pracovníci mohli využívat podporu 

supervizora v rámci individuálních i skupinových supervizních setkání. 
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III.   Hospodaření organizace 

1. Výnosy                                                                                                                           v tis. Kč                                                                             

  

  

plán 2020 
skutečnost 

2020 

skutečnost 

2019 

plnění 

plánu 

2020 v 

% 

rozdíl 

skut. - 

plán 

2020 

rozdíl skut. 
index 2020 

k 2019 v % Účet 2020 - 2019 

    

672 0604 Dotace MPSV 22 001,73 22 001,73 18 789,22 100,00 0,00 3 212,51 117,10 

672 0501  Provozní 
dotace 

12 807,00 12 807,00 8 998,00 100,00 0,00 3 809,00 142,33 

672 0502 Neinv. dotace 
FRR 

    989,7 x 0,00 -989,70 0,00 

672 0820 Rozpouštění 
dotace 

435,00 434,78 435,58 99,95 -0,22 -0,80 99,82 

691        Dotace 35 243,73 35 243,51 29 212,50 100,00 -0,22 6 031,01 120,65 

602 01   Tržby- úhrady 
za pobyt 

9 399,00 9 399,58 8 907,17 100,01 0,58 492,41 105,53 

602 0435   Tržby - 
úhrady za péči 

8 640,00 8 659,76 8 224,95 100,23 19,76 434,81 105,29 

602    Tržby - úhrady od 
zdr. poj. 

2 205,00 2 205,16 2 255,88 100,01 0,16 -50,72 97,75 

602 0434    Tržby fakult. 
činnost 

  0,049 3,31 x 0,05 -3,26 1,48 

602       Tržby 20 244,00 20264,55 19 391,30 100,10 20,55 873,25 104,50 

603 0040              
Nájemné dopl. činn. 

100,00 100,61 87,45 100,61 0,61 13,16 115,05 

648     Čerpání fondů  505,00 504,71 86,93 99,94 -0,29 417,78 580,59 

649     Jiné ost.výnosy  756,00 756,9 25,43 100,12 0,90 731,47 2 976,41 

649 0014 Služby z 
nájmů 

26,00 26,2 20,28 100,77 0,20 5,92 129,19 

662 0300 Úroky HLČ 40,00 39,52 104,01 98,80 -0,48 -64,49 x 

Výnosy celkem 56 888,73 56 909,81 48 907,63 100,04 21,07 8 002,18 116,36 

z toho: výnosy dopl. 

činnost 
126,00 126,81 107,73 100,64 0,81 19,08 117,71 
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Komentář 

 

       Plán 

       Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 9.12.2019 usnesením ZK/17/1298/2018 

       příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele ve výši 8.484 tis. Kč. 

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb, o sociálních službách, byl našemu zařízení Smlouvou o 

poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje stanoven neinvestiční příspěvek pod ev. 

č. SR_ 20_ 4721932 v celkové výši 19.303,22  tis. Kč na rok 2020. 

       Na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/27/2160/2020 ze dne 

20.4.2020 bylo schváleno zvýšení příspěvku na provoz na rok 2020 o 1.523 tis. Kč, dne 

22.6.2020 o 650 tis. Kč a dne 14.9.2020 o 2.000 tis. Kč. Dne 14.12.2020 došlo k poslednímu 

navýšení provozního příspěvku o 150 tis. Kč na konečných 12.807 tis. Kč.  

 

      Skutečnost 

         Vlastní výnosy z tržeb - úhrady uživatel za pobyt jsou vyšší oproti roku 2019 o 492,41 tis. Kč. 

         Výnosy z úhrad za péči se zvýšily o 434,81 tis. Kč. 

  Výnosy od Všeobecné zdravotní pojišťovny, ZP MV ČR, ZP Škoda, v celkové výši 2.205,16    

tis. Kč jsou o 50,72 tis. Kč nižší než v loňském roce a částečně pokryly mzdové náklady na 

zdravotnický personál. 

Výnosy od zdravotních pojišťoven za antigenní testování klientů a zaměstnanců činilo v roce 

2020 celkově 132,51 tis. Kč.  

         Dotace ve výši 19.303,22 tis. od MPSV byla použita k pokrytí části mzdových nákladů na 

zaměstnance ve výši 18.203,22 tis. Kč a pokrytí části nákladů na energie ve výši 1.100 tis. Kč. 

          K 31.12.2020 činil přiznaný příspěvek na péči 30 klientům ve výši 13.200 Kč, 29 klientům  ve 

výši 8.800 Kč, 11   klientům ve výši 4.400 Kč a 4 klientům ve výši 880 Kč. 

         Příspěvky na péči v roce 2020 tvořily 49% z celkových úhrad klientů. 

         V roce 2020 mělo 65 klientů z důvodu nedostatečného příjmu stanovenou sníženou úhradu za  

pobyt. Celkově u těchto klientů činí neuhrazená částka 1.874,222 tis. Kč/rok. 
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2. Náklady                                                                                                                       v tis. Kč 

                                                                                                                              

Účet 
plán 

2020 

skutečnost 

2020 

skutečnost 

2019 

plnění 

plánu 2020 

v % 

rozdíl 

skut.- 

plán 2020 

rozdíl skut. 

2020 - 2019 

index 

2020 k   

2019 v % 

501              
Spotřeba 
materiálu 

3 678,00 3 692,80 3 639,56 100,40 14,80 53,24 101,46 

z toho: spotř. 
mater. doplň. činn. 

0,00 0 1,48 x 0,00 -1,48 0,00 

502              
Spotřeba energie 

2 328,00 2 329,16 1 984,85 100,05 1,16 344,31 117,35 

z toho: spotřeba 
energ. 
dopl.činnost 

26,00 26,2 20,28 100,77 0,20 5,92 129,19 

511                  
Opravy a 
udržování 

2 891,00 2 894,16 1 700,19 100,11 3,16 1 193,97 170,23 

z toho: opravy a 
udrž. dopl. činnost 

0,00 0 0 x 0,00 0,00 x 

512             
Cestovné 

4,00 3,99 25,87 99,75 -0,01 -21,88 15,42 

513                      
Nákl. na 
reprezent. 

5,00 4,93 5 98,60 -0,07 -0,07 98,60 

518                 
Ostatní služby 

1 417,00 1 413,67 1 266,38 99,76 -3,33 147,29 111,63 

z toho: ostatní 
služby dopl. činn. 

0,00 0 3 x 0,00 -3,00 0,00 

521  Mzdové          
náklady + DPN 

32 201,00 32 109,79 27 976,72 99,72 -91,21 4 133,07 114,77 

v tom:  521  
zaměstnanci,DPN 

537,00 536,81 27 605,37 99,96 -0,19 -27 068,56 1,94 

521 20 - OON 357,00 357,41 371,35 100,11 0,41 -13,94 96,25 

524                
Zákonné pojištění 

10 571,00 10 571,04 9 300,88 100,00 0,04 1 270,16 113,66 

v tom:  524 01 - 
zdravotní pojištění 

2 815,00 2 814,78 2 469,65 99,99 -0,22 345,13 113,97 

            524 02 - 
sociální pojištění 

7 756,00 7 756,26 6 831,23 100,00 0,26 925,03 113,54 

525                       
Jiné soc.poj. 

126,00 126,39 113,55 100,31 0,39 12,84 111,31 

527                
Zákonné soc. nákl. 

1 665,73 1 759,73 836,76 105,64 94,00 922,97 210,30 

544                
Prodaný materiál 

0,00 0 0 x 0,00 0,00 x 

549, 538, 547        
Ostatní náklady 

54,00 52,76 146,46 97,70 -1,24 -93,70 36,02 
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551       Odpisy 
DNM a DHM 

1 490,00 1490,21 1 531,13 100,01 0,21 -40,92 97,33 

z toho: odpisy 
doplň. čřinn.  

10,00 10,41 10,41 104,10 0,41 0,00 100,00 

558                
Náklady DDHM                      

458,00 457,91 311,83 99,98 -0,09 146,08 146,85 

Náklady celkem 56 888,73 56 906,54 48 839,18 100,03 17,81 8 067,36 116,52 

z toho: náklady  

dopl. činnost 
36,00 36,61 35,16 101,69 0,61 1,45 104,12 

 

Komentář 

Podrobné údaje pro energické a materiálové vstupy, opravy a dodavatelské služby jsou 

zapracovány v tabulce Náklady rok 2020, která je přílohou č. 1. 

 

    Plán 

           Rozpočet nákladů byl v roce 2020 schválen dne 17.2.2020 ve výši 49.761 tis. Kč, kdy byl 

schválen nevyrovnaný rozpočet se ztrátou 1.710 tis. Kč. 

Rozpočtovými opatřeními byly v průběhu roku provedeny změny rozpočtu a provedeny přesuny 

mezi nákladovými a výnosovými položkami. Konečný rozpočet nákladů k 31.12.2020 činil 

56.888,734 tis. Kč. 

 

     Skutečnost 

V porovnání s rokem 2019 se zvýšily náklady celkem o 8.067,36 tis. Kč. K výraznému zvýšení 

nákladů došlo na položce mzdových nákladů a nákladů s nimi souvisejících. Dále došlo k nárůstu 

na položce nákupu ochranných pracovních pomůcek v souvislosti s nákazou Covid-19 a na 

položce energií.  

V roce 2020 byla provedena oprava oplocení areálu budovy ve výši 1.828 tis. Kč.   

 

 

3. Finanční majetek 

       Stav na účtech                                                          k 31.12.2020 

       241  běžný účet - provozní            6,280.757,28 Kč 

       245  ostatní běžné účty /cizí prostředky/                     1.839.187,92 Kč 

       243  účet FKSP                                               584.100,51 Kč 

       261  pokladna                                       42.539,00 Kč 
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Finanční krytí závazků a fondů k 31.12.2020  je uvedeno v příloze č. 3 této zprávy. 

 

K 31.12.2020 byly v podrozvahové evidenci vedeny: 

902/0300   Jiný drobný dlouhod. hmotný majetek                 330.507,58 Kč 

994/0300   Vkladní knížky                                     1.647.107,95 Kč 

994/0301   Peněžní depozita                                               78.247,00 Kč 

 

 

4. Neinvestiční dotace 

       V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb, o sociálních službách, byl našemu zařízení Smlouvou o 

poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje stanoven neinvestiční příspěvek pod ev. 

č. SR_ 20_ 4721932 v celkové výši 19.303,220 Kč na rok 2020. 

       Na základě rozhodnutí MPSV č. 1 ze dne 31.7.2020 byla poskytnuta dotace na podporu 

mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epiemií 

COVID_19 ve výši 1.879.294,00 Kč.  

       Na základě rozhodnutí MZ ČR č. 323/2020/SOC/OKD ze dne 31.8.2020 byla poskytnuta dotace 

na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních 

službách v souvislosti s epidemií COVID-19 ve výši 271.501,27 Kč.  

       Na základě rozhodnutí MPSV č. 1 ze dne 10.9.2020 byla poskytnuta dotace na financování 

zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů a na poskytnutí kompenzačního bonusu 

pro pracovníky sektoru sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID_ 19  ve výši 

118.087,00 Kč. 

       Na základě rozhodnutí MPSV č. 1  ze dne 11.11.2020 byla poskytnuta dotace na financování 

zvýšených a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 ve 

výši 429.632,00 Kč. 

 

 

5.    Investice 

Dle aktualizovaného schváleného plánu investic se v roce 2020 uskutečnili tyto investiční akce: 

 pořízení dlouhodobého hmotného majetku: přívod pro evakuační výtah ve výši 79.917 Kč, 

nákup elektrického konvektomatu ve výši 230.027,29 Kč, 
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 oprava a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku: výměna zásobníku TUV 

ve výši 43.114 Kč. 

 

Žádná z uvedených akcí nemá vliv na zvýšení provozních nákladů. 

 

6. Mzdové prostředky 

Plán a skutečnost roku 2020 u nákladových účtů 521 jsou uvedeny v tabulce nákladů. Další 

údaje jsou uvedeny v tabulce PAM 2020, která je přílohou č. 2 této zprávy. 

 

7. Hospodářský výsledek 

Skutečné náklady k 31.12.2020 byly o 17,81 tis. Kč vyšší než upravený rozpočet. Skutečné 

výnosy k 31.12.2020 byly o 21,07 tis. Kč vyšší než upravený rozpočet. 

Organizace ukončila hospodaření v roce 2020 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 

3.270,55 Kč, z toho kladným hospodářským výsledkem ve výši 90.202  Kč v doplňkové činnosti 

a záporným hospodářským výsledkem 86.931,45 Kč v hlavní činnosti. 

Ze zlepšeného hospodářského výsledku je navržen příděl do rezervního fondu ve výši 3.270,55  

Kč. 

 

     IV.   Autoprovoz 

 

      Organizace provozovala v r. 2020 tato vozidla: 

- Škoda Fabia Combi 

    2H7 6093      rok výr. 2005                  pořizovací cena             316.390,00  Kč 

 

- Renault Trafic 

    4H4 8208      rok výr. 2009                  pořizovací cena             553.994,00 Kč 

                                          tech. zhod. 5/2012    + 64.970,00 Kč 

                                                                             618.964,00 Kč 

- OPEL Combo 

    6H16834       rok výr. 2016                  pořizovací cena             379.900,00 Kč 

 

  Vozidla sloužila k zásobování, k dopravě na sociální šetření u žadatelů služby a dle potřeby 

k přepravě uživatel v rámci fakultativní činnosti. 
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Vozidla byla používána jak v městském provozu, tak k pracovním cestám na delší vzdálenosti. 

Spotřeba pohonných hmot odpovídala charakteru provozu. V roce 2020 byla provedena běžná 

údržba vozidel. 

 

     V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem 

1. Dlouhodobý hmotný majetek 

Pořízení majetku: 

       Účet 028: 

- nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku ve výši 457.909,45 Kč (prostředky ICT, 

nábytek, koš na inkontinentní vozíky, vozíky na prádlo, kartotéka, mechanické vozíky, 

dezinfekční systém Nocospray, ozónový generátor, nářezový stroj …) 

 

Vyřazení a likvidace majetku: 

Účet 028 : 

- vyřazení majetku v celkové výši 106.617,02 Kč  (sekačka, prostředky IC,  nábytek, 

chladnička …) 

 

 

      VI.     Tvorba a čerpání peněžních fondů 

                                                                                          v tis. Kč 

 

Fond 
Fond 

odměn 
FKSP 

Investiční 
fond 

Rezervní 
fond 

Stav k 1.1.2020 468,521 611,323 339,031 1 070,972 

Příděl po FV  0,000 0,000 0,000 68,443 

Tvorba celkem 0,000 635,828 1 055,429 85,000 

   - povinná 0,000 635,048 0,000 0,000 

   - dotace 0,000 0,000 0,000 0,000 

   - z odpisů 0,000 0,000 1 055,429 0,000 

   - ostatní 0,000 0,780 0,000 85,000 

Čerpání celkem 460,000 618,438 1 223,558 1,600 

Stav k 31.12.2020 8,521 628,713 170,902 1 222,815 

Návrh na rozdělení 
HV 

0,000 0,000 0,000 3,271 

Stav po FV 8,521 628,713 170,902 1 226,086 



 

 

 

 

17 

 

Komentář : 

 

Fond investic 

       Fond byl v roce 2020 tvořen odpisy ve výši 1.055,429 tis. Kč. Zřizovatelem byl nařízen odvod 

z odpisů nemovitého majetku v celkové výši 862 tis. Kč. (usnesení Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje ze dne 9.12.2020) 

       Z prostředků fondu investic byla v průběhu roku financována výměna ohřívače TUV ve výši 

43.114,00 Kč, dále přívod pro evakuační výtah ve výši 34.969,00 Kč - tato akce začala již  

v roce 2020. 

       Byl zakoupen elektrický konvektomat ve výši 230.027,29 Kč. 

 

       Fond odměn 

Rada Královéhradeckého kraje dne 21.12.2020 schválila čerpání fondu odměn ve výši 460.000 

Kč na zvýšené náklady na finanční ohodnocení  zaměstnanců spojené s nákazou COVID_19.  

 

Rezervní fond 

Fond byl v roce 2020 tvořen přídělem ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2019 ve 

výši 68.442,43 Kč a finančními dary v celkové výši 85.000 Kč. Čerpání z rezervního fondu bylo 

ve výši 1.600  Kč. 

 

FKSP 

       Rozdíl mezi stavem fondu FKSP k 31.12.2020 a stavem bankovního účtu FKSP k 31.12.2020 

ve výši Kč 44.612,12 Kč je tvořen pohledávkami za zaměstnanci (půjčky z FKSP) ve výši 

18.024 Kč a doúčtováním skutečností prosince 2020 v lednu 2021 ve výši 26.588,12 Kč (2% 

příděl z mezd 69.461,12 Kč, příspěvek na stravné 21.573 Kč, příspěvek na penzijní připojištění 

21.300 Kč). 

 

      VII.  Kontrolní činnost 

       Vnitřní kontroly 

V naší organizaci je v souladu se zák. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších 

předpisů, stanoven vnitřní kontrolní systém směrnicí, která definuje cíle, personální zajištění a 

průběh řídící kontroly ve všech jejích fázích. Cílem předběžné, průběžné i následné kontroly 
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bylo zajištění hospodárnosti, efektivnosti a účinnosti při nakládání s finančními prostředky 

organizace a majetkem svěřeným organizaci do správy. 

Kontrola byla zaměřena i na operativní evidenci depozitní hotovosti a vkladů klientů domova, 

na výpočet a výplatu vratek za pobyt mimo zařízení. 

Na zdravotním úseku byly prováděny kontroly úrovně poskytovaných služeb a péče. 

Na úseku stravování byly kontroly zaměřeny na dodržování stravovací jednotky, normování a 

výdej potravin a kvalitu stravy. 

Na všech úsecích byly prováděny kontroly důsledného dodržování hygienických a 

protiepidemiologických opatření z důvodu pandemie COVID-19. 

V oblasti požární ochrany a BOZP byla provedena roční prověrka a preventivní požární kontrola 

na všech pracovištích organizace. 

       V organizaci byly v roce 2020 zaznamenány tři pracovní úrazy. 

 

Zjištění 

         Při těchto kontrolách nebyla zjištěna závažná porušení předpisů a směrnic. Zjištěné nedostatky 

byly s odpovědnými zaměstnanci projednány s odkazem na příslušné předpisy a směrnice. 

. 

         Vnější kontroly 

         Rada Královéhradeckého kraje 

         Dne 24.11.2020 byla  pracovníky KÚ zahájena kontrola plnění povinností poskytovatele sociální 

služby stanovených v § 78 až § 84 zákona o sociálních službách. Vzhledem k přijatým 

preventivním opatřením pro zamezení šíření onemocnění COVID–19 byla provedena dálkovým 

způsobem. 

       Zjištění 

       Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. 
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      VIII.  Inventarizace majetku a závazků 

Na základě směrnice č. 2/2018 pro provedení inventarizace a příkazu ředitelky ze dne  

19.10.2020 k provedení inventur v souvislosti s řádnou účetní uzávěrkou, byla provedena 

inventarizace veškerého majetku a závazků k 31.12.2020. 

Inventarizaci majetku evidovaného na účtech 022,  028 provedli členové inventarizační komise 

k 31.12.2020 ve dnech 2.11.2020 - 21.1.2021.   

  

Inventarizaci majetku evidovaného na účtech 018, 021, 025, 031 provedli členové 

inventarizačních komisí  k 31.12.2020 ve dnech 2.11.2020 - 21.1.2021.   

 

Inventarizaci materiálu na skladech na účtech č. 112/0002, 112/0003, 112/0004, 112/0005, 

112/0006, 112/0007, 112/0008, 112/0009, 112/0010  provedli členové inventarizačních komisí 

k 31.12.2020 dne 4.1.2021. 

 

Inventarizaci pokladních  hotovostí  evidovaných  na účtech 261/0000, 261/0001 provedli 

členové inventarizačních komisí k 31.12.2020 dne 4.1.2021. 

 

Inventarizaci  cenin evidovaných  na účtu  263/0000 provedli členové inventarizačních komisí 

k 31.12.2020 dne 4.1.2020. 

 

Inventarizaci  účtů  č. 994/0300, 994/0301 provedli členové inventarizačních komisí  

k 31.12.2020 dne 4.1.2021. 

 

Inventarizaci  bankovních účtů evidovaných na účtech 241/0010, 243/000, 245/0062 provedli 

členové inventarizačních komisí k 31.12.2020 do 21.1.2021.  

 

Inventarizaci ostatních účtu č. 078, 081, 082, 085, 088, 311, 314, 321, 331, 333, 335, 336, 337, 

342, 378, 381, 388, 389, 401, 403, 411, 412, 413, 414, 416, 901/0300, 902/0300 provedli 

členové inventarizačních komisí  k 31.12.2020 do 21.1.2021. 

 

 

2. Způsob provedení inventury 

 

a) fyzickou inventurou v případě majetku, u kterého bude možné vizuálně zjistit jeho fyzickou 

existenci na základě příloh inventurních soupisů.  

 

b) dokladovou inventurou v případě pohledávek, závazků a nehmotného majetku, u kterých 

nelze vizuálně zjistit jejich fyzickou existence, a u kterých nelze provést fyzickou inventarizaci. 
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c) inventarizaci pokladní hotovosti a cenin členové inventarizační komise provedli 

přepočítáním.  

 

d) inventarizaci pohledávek členové inventarizační komise provedli srovnáním přílohy 

inventurního soupisu s prvotními doklady k pohledávkám, tj. faktur, případně smluv, kontrolou 

splatnosti pohledávek. 

 

e) inventarizaci závazků členové inventarizační komise provedli srovnáním přílohy 

inventurního soupisu s prvotními doklady k závazkům, tj. faktur, případně smluv, kontrolou 

splatnosti závazků. 

 

       Inventarizační komise nezjistila žádné inventarizační rozdíly. 

 

 

     IX. Informace zveřejňované dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

 informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

      Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. 

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí -– žádné, 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí – žádné, 

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí  

povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace  – žádné, 

d) výčet poskytnutých výhradních licencí – žádné, 

e) počet stížností podaných podle § 16a – žádné, 

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona – žádné. 

 

      X. Závěr 

Rok 2020 byl ve všech oblastech činnosti a hospodaření organizace poznamenán mimořádnou 

situací způsobenou pandemií onemocnění COVID – 19. Potýkali jsme se s problémy, kterým 

jsme odsud nikdy nečelili. Ať to bylo zásobování na trhu nedostupnými ochrannými prostředky, 

zabezpečení a dodržování tvrdých hygienicko-epidemiologických opatření, vytvoření izolované 

covid zóny pro nemocné až po prosincovou krizi při nákaze celkem 24 klientů a 28 

zaměstnanců domova. 



 

 

 

 

21 

 

 

      V Hořicích dne 25.2.2021 

 

 

 

      Vypracoval:   Ing. Renata Zemková 

                             Ing. Jana Schovánková 

                             Bc. Vladimíra Zimová 

 

 

 

 

                                                                             Ing. Renata Zemková 

                                                                              ředitelka 

 

      Přílohy: příloha č. 1 – 4 
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                                                                       Příloha č. 1 

Náklady rok 2020 

 

Organizace: Domov bez bariér Hořice 

                                                                                                   Vyplňuje se 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 

502 - elek. energie 1 060 1 060 0 100 833 227 127 

502 - plyn 879 879 0 100 758 121 116 

502 - vodné, stočné 363 364 1 100 373 -9 98 

ENERGETICKÉ VSTUPY 2 302 2 303 1 100 1 964 339 117 

                

501 - mat. stravování 2 736 2 736 0 100 2 683 53 102 

501 - DHM ( do 3000,- ) 16 16 0 100 62 -46 26 

558- DHM ( do 40000,- ) 458 458 0 100 312 146 147 

501 - prádlo 20 18 -2 90 133 -115 14 

527- ochranné pomůc. 996 1 090 94 109 237 853 460 

501 - pohonné hmoty 47 46 -1 98 55 -9 84 

501 - čistící prostředky 511 531 20 104 409 122 130 

501 - kancel. potřeby 23 23 0 100 36 -13 64 

501 - ostatní 325 323 -2 99 249 74 130 

MATERIÁLNÍ  VSTUPY 5 132 5 241 109 102 4 176 1 065 126 

                

511 - z FRR zřizovatele x x x x 990 x x 

511 - nemovitostí 2 539 2 539 0 100 351 2 188 723 

511 - movitý majetek 352 355 3 101 359 -4 99 

OPRAVY CELKEM 2 891 2 894 3 100 1 700 2 184 170 

                

527 - školení  24 24 0 100 43 -19 56 

518 - výkony spojů 79 78 -1 99 78 0 100 

518 - programy 1 1 0 x x x x 

518 - nájemné 10 10 0 100   10   

518 - revize 295 294 -1 100 339 -45 87 

518 - přepravné 13 13           

518 - likvidace odpad 555 555 0 100 445 110 125 

518 - ostatní 464 463 -1 100 399 64 116 

DODAVAT. SLUŽBY 1 417 1 414 -3 100 1 304 120 108 

         

Vypracoval : Ing. Jana Schovánková     Dne : 25.2.2021 

 

        Schválil :       Ing. Renata Zemková, ředitelka     Dne : 25.2.2021 
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Finanční krytí závazků a fondů k 31. 12. 2020                                                                                   Příloha č. 3 

Příspěvková organizace: Domov bez bariér   

Název účetní položky stav k 31. 12. 2020 (v Kč) finanční krytí (v Kč) kryto účtem  

osobní náklady ( 33., 342 ) 4 506 974,00 4 506 974,00  241/0010 

dodavatelé ( 321 ) 428 029,36 428 029,36  241/0010 

fond odměn ( 411 ) 8 521,00 8 521,00  241/0010 

fond rezervní - dary ( 414 ) 242 577,00 242 577,00  241/0010 

fond rezervní - ostatní ( 413 ) 980 237,61 980 237,61  241/0010 

fond reprodukce - od zřizovatele FRR ( 416 )       

fond reprodukce majetku - vlastní ( 416 ) 170 902,49 170 902,49 241/0010 

ostatní závazky ( 378) 1 839 187,92 1 839 187,92 245/0062 

Celkem 
8 176 429,38 8 176 429,38   

Poznámky : 

 Vypracoval : Ing. Jana Schovánková Dne :  24.2.2021 Schválil : Ing. Renata Zemková  
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                                                                                                                                                                     Příloha č. 4 

 


