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Základní informace o organizaci 

 

Název:   Domov sociálních služeb Skřivany 

Adresa:  Dr. Vojtěcha 93, Skřivany 503 52 

Zřizovatel:  Královéhradecký kraj  

IČO:   00578991 

Ředitel:  Ing. Slavomil Štefán  

Telefon:  495 491 336 

Email:   info@dssskrivany.cz  

Web:   https://www.dssskrivany.cz/ 

Datová schránka: mgkkjd6 

 

Domov sociálních služeb Skřivany (zkráceně DSS Skřivany) je zřízen jako samostatná 

příspěvková organizace s právní subjektivitou za účelem poskytování sociálních služeb osobám 

v nepříznivé sociální situaci -  mentálně postiženým osobám.  

 

Domov sociálních služeb Skřivany měl v r. 2021 registrované dvě služby: 

 

▪ Domov pro osoby se zdravotním postižením   

Posláním sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením je poskytovat 

pobytové sociální služby v souladu se standardy kvality sociálních služeb v prostředí 

domácností rodinného typu tak, aby se život uživatelů služeb maximálně blížil běžnému 

způsobu života. Při poskytování služeb podporovat rozvoj samostatnosti uživatelů, 

udržovat a rozvíjet vazby s přirozeným prostředím a podporovat jejich sociální 

začleňování. 

▪ Chráněné bydlení   

 

Posláním sociální služby chráněné bydlení je poskytovat pobytové sociální služby 

v souladu se standardy kvality sociálních služeb v prostředí domácností rodinného typu 

tak, aby se život uživatelů maximálně blížil běžnému způsobu života. Poskytovat 

uživatelům jen nezbytnou míru pomoci s důrazem na podporu jejich snahy o vlastní 

samostatnost. Zároveň udržovat a rozvíjet vazby s přirozeným prostředím a podporovat 

sociální začleňování uživatelů. 

 

 

 

mailto:info@dssskrivany.cz
https://www.dssskrivany.cz/
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1. Přehled a plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 
 

1.1. Poskytované služby, kapacita zařízení, využití: 
 

 

Závazný ukazatel pro rok 2021 – 76 míst celoročního pobytu. 

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením: 

- kapacita k 31. 12. 2021 je 72 osob 

- průměrný počet uživatelů: 71,53 osob (tj. 99,34 %) 

- průměrný věk uživatelů v této službě je 50,4 let  

- ubytování je poskytováno v areálu Dr. Vojtěcha 93  

• počet 1 lůžkových pokojů:  18 (18 osob) 

• počet 2 lůžkových pokojů:  27 (54 osob)  

 

Chráněné bydlení  

- kapacita k 31. 12. 2021 jsou 4 osoby 

- průměrný počet uživatelů: 4 osoby (tj. 100 %)  

- průměrný věk uživatelů v této službě je 66,7 let  

- ubytování je poskytováno v areálu Sloupenská ul. 10, Skřivany, pro poskytování dalších 

činností slouží i areál na ul. Dr. Vojtěcha 93, Skřivany 

• počet 2 lůžkových pokojů:  2 (4 osoby)  
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1.2. Činnosti podle registrovaných poskytovaných služeb za rok 2021  
 

 

1.2.1. Domov pro osoby se zdravotním postižením  

 

V této registrované službě byla v roce 2021 poskytována služba 42 uživatelům na úseku přímé 

péče – domky a 30 uživatelům na ošetřovatelském úseku.  

Poskytování služby je v souladu se standardy kvality sociálních služeb, je zajišťováno dle 

Plánů péče a Individuálních plánů, které jsou vytvořeny klíčovými pracovníky ve spolupráci 

s uživateli (případně i rodinnými příslušníky) a na základě schopností, přání a potřeb každého 

uživatele, řeší jejich nepříznivou sociální situaci. 

A) ÚSEK PŘÍMÉ PÉČE – DOMKY 

Přímou péči na tomto úseku poskytuje v současnosti 17 pracovnic sociálních služeb. Uživatelé 

bydlí ve třech domcích v 1 a 2 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, se 

společnou obývací prostorou včetně vybavené kuchyňky a jídelny.  

Uživatelé v každé domácnosti, která je srovnatelná s rodinným prostředím, se spolupodílí na 

chodu své domácnosti (úklid pokojů i společných prostor). Ve společné kuchyňce si připravují 

z dodaných surovin snídaně a večeře, učí se péct různé moučníky a připravovat jednoduchá 

jídla. Společně a za pomoci pracovnic sociálních služeb také pečují o venkovní prostory 

(údržba trávníků, květinových záhonů), pěstují zeleninu ve skleníku a bylinky na zahrádce, 

které se potom využívají při přípravě stravy v kuchyni Domova a ve svých domácnostech. 

 

 

 

 

 

 

 

Všichni uživatelé domků využívali centrum denních aktivit, které se nachází v pavilonu D. 

S podporou pracovnic ve službě se zapojovali do terapeutických aktivit a zároveň do 

pracovních aktivit v chráněných dílnách (na základě pracovních smluv kompletují vitaminové 

nápoje pro externí firmu). Pro své tvoření měli uživatelé k dispozici keramickou dílnu, 

svíčkařskou dílnu a pro posilování a upevňování fyzické kondice plně vybavenou tělocvičnu 

s posilovnou. Někteří uživatelé denně docházeli na službu do recepce do hlavní budovy, také na 

pomocné práce do kuchyně a do prádelny Domova. 
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Život v našem domově byl v roce 2021 opět poznamenán 

vydanými opatřeními a omezeními v souvislosti s výskytem 

koronavirové epidemie. Z důvodu ochrany zdraví uživatelů i 

zdraví svého pracovnice po celou dobu konaly službu většinou 

v respirátorech, ve všech prostorách  docházelo k pravidelnému 

dezinfikování klik a povrchů, bylo třeba nastavit pravidla pro 

vstup návštěv do zařízení a usilovat o udržování zvýšených 

hygienických opatření na základě doporučení Ministerstva 

zdravotnictví a Krajské hygienické stanice.  

 

 

B) OŠETŘOVATELSKÝ ÚSEK  

 

Ošetřovatelský úsek se nachází v centrální budově  E, uživatelé tohoto úseku bydlí ve třech 

domácnostech v 1 a 2 lůžkových pokojích s tím, že každá domácnost je vybavena několika 

sociálními zařízeními, se společnou obývací prostorou včetně vybavené kuchyňky a jídelny. 

V tomto objektu mohou uživatelé využívat místnost pro muzikoterapii, vybavenou tělocvičnu, 

saunu a vířivou vanu.  

Na pracovišti zdravotních sester a ostatního ošetřovatelského personálu se nachází centrální 

pult nouzové požární signalizace, kterou jsou vybaveny všechny domácnosti a společné 

prostory Domova.  

Veřejnost v obci Skřivany má k dispozici informaci, že naše zařízení pořídilo a pracovnicí umí 

obsluhovat AED defibrilátor pro účel rychlého poskytnutí první pomoci – kardiopulmonární 

resuscitace. Vrchní sestra každoročně zajišťuje vzdělávací kurzy zaměřené na obsluhu 

defibrilátoru a poskytnutí první pomoci. Těchto kurzů se vždy účastní všichni pracovníci 

Domova.  
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Přímou ošetřovatelskou péči na tomto úseku poskytuje 

8 zdravotních sester a 14 pracovnic sociálních služeb. 

Zdravotní sestry současně poskytují odborné 

zdravotnické úkony všem uživatelům DSS Skřivany.  

Vrchní sestra zaštiťuje spolupráci s našim praktickým 

lékařem i dalšími odbornými lékaři včetně zajištění 

medikace. Současně odpovídá za vykazování a evidenci 

zdravotních úkonů vůči zdravotním pojišťovnám, 

zajišťuje preventivní prohlídky uživatelům a pravidelné 

povinné zdravotní kontroly u pracovníků Domova. 

Významnou úlohu sehrávala opět v průběhu roku 2021 

při realizaci a aplikaci preventivních opatření 

v souvislosti se zavlečením nákazy onemocnění Covid-

19 do zařízení. Za svoji obětavou práci a jako ocenění 

všech pracovníků Domova převzala naše paní vrchní sestra společně s jednou pracovnicí přímé 

péče od hejtmana Královéhradeckého kraje Cenu Sociálních Služeb 2021 za významné 

pracovní nasazení v době nemoci Covid-19. 

 

1.2.2. Chráněné bydlení  

 

V této registrované službě byla v roce 2021 poskytována služba 4 uživatelkám.  

 

Ubytování je poskytováno v domku rodinného typu, 

uživatelky jsou ubytovány ve dvou dvoulůžkových 

pokojích, o které si samy pečují. Dále mají 

k dispozici obývací pokoj, kuchyň, příslušenství a 

venkovní terasu, o tyto prostory pečují společně. 

Zajišťují úklid v okolí Chráněného bydlení, pečují o 

květinové záhony. Ve skleníku na zahradě pěstují (s 

pomocí personálu Domova) zeleninu, kterou 

využívají pro přípravu obědů a večeří. S podporou 

pracovnic, které na CHB docházejí, si uživatelky 

připravují samy snídaně a večeře každý den a o 

víkendech a svátcích si připravují i obědy. Dopoledne 

docházejí do zaměstnání, nebo se účastní aktivit na 

pavilonu D. Tři uživatelky jsou zaměstnány 

v prádelně Domova, dvě z nich vykonávají pomocné 

práce v kuchyni Domova. Jedna uživatelka na vlastní 

žádost ukončila pracovní smlouvu v prádelně 

Domova a od 1. 6. 2021 nově dochází 2x týdně 

pracovat na pozici pomocné síly při úklidu na 

domácnostech budovy E. Za podpory svých klíčových pracovnic si uživatelky nacvičily 

samostatné dojíždění na nákupy a využívání služeb (kadeřnice, masáže apod.). 
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1.2.3. Zájmové a sportovní aktivity v roce 2021  

 

Život v Domově tak jako všude jinde svým způsobem poznamenala všudypřítomná epidemie 

onemocnění Covid-19. Tato skutečnost výrazně ovlivnila také možnosti účasti uživatelů na 

jinak velmi pestré a bohaté nabídce zájmových a sportovních aktivit. K omezení došlo 

především v případě docházky externistů do zařízení, jako je například canisterapie, taneční 

kroužek, hipoterapie, rehabilitační plavání v Poděbradech... 

Bez omezení naopak mohly probíhat aktivity konané v našich terapeutických dílnách – výroba 

svíček ve svíčkařské dílně, výroba keramiky na výstavy výrobků, arteterapeutické činnosti 

(enkaustika..), v letních měsících koupání v našem krytém bazénu, míčové hry na hřišti apod.  

Navzdory epidemiologické situaci v roce 2021 se podařilo uskutečnit několik akcí a výletů pro 

naše uživatele a jejich přátele.  

 

Ohromný úspěch v našem 

Domově měla akce Loučení 

s prázdninami, kde jsme si 

s kamarády z DSS Chotělice 

užili spoustu zábavy (sportovní 

stanoviště, taneční soutěž, foto 

koutek, večerní překvapení 

v podobě krásného ohňostroje). 

Hned 2x jsme zavítali na 

turistický pobyt do Horní Malé 

Úpy penzion Věra, kde o nás 

opět bylo královsky postaráno.  

 

 

 

Dvě skupiny uživatelů vyrazily na rekreační pobyt 

do lázeňského města Poděbrady. Po delší době jsme 

díky spolku ČSMPS a úžasné paní Votavové mohli 

vyjet na akci Přechod Šumavy, kde jsme se věnovali 

turistice a viděli překrásnou přírodu. V červenci byl 

pro nás ohromnou radostí výjezd na rehabilitační 

pobyt ve Starém Městě pod Sněžníkem, kde jsme 

mohli konečně vidět své kamarády a zažívat 

dobrodružství v rámci celotáborové hry. Zároveň 

jsme podnikli výlety do Hradce Králové (kondiční 

plavání v krytém bazénu), Chlumce nad Cidlinou 

(Fajnpark, zámek Karlova koruna), Lázní Bělohrad, 

ZOO Dvora Králové nad Labem, zámek Kačinu či 

do Muzea hraček v Novém Bydžově.  
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Přehled akcí v roce 2021 

                                        
29. 3. – 31. 5. Jarní prodejní výstava v našem Domově 

14. – 18. 6. Turistický pobyt Horní Malá Úpa 

30. 6. – 2. 7. CZECH Open stolní tenis Ostrava  

9. 7. Výlet Poděbrady 

12. – 23. 7. Rehabilitační pobyt Staré Město pod Sněžníkem 

13. 7. Výlet Fajnpark Chlumec nad Cidlinou 

20. 7. Výlet zámek Kačina 

27. 7. Prázdninové posezení s hudbou v DSS Chotělice 

2. 8. Výlet Muzeum hraček Stuchlíkovi Nový Bydžov 

6. 8. Výlet ZOO Dvůr Králové nad Labem 

18. 8. Výlet Chlumec nad Cidlinou 

23. – 27. 8. Rekreační pobyt Poděbrady – I. parta 

26. 8. Hudební odpoledne s p. Pecháčkem v DSS Chotělice 

2. 9. Loučení s prázdninami v našem Domově 

4. 9. Strašidelný foodfestival Nový Bydžov – prodejní stánek 

6. – 9. 9. Rekreační pobyt Poděbrady – II. parta 

15. 9. Výlet Lázně Bělohrad 

18. – 25. 9. Rehabilitační pobyt Luhačovice – E + J 

20. – 24. 9. Turistický pobyt Horní Malá Úpa 

24. 9. Akce firmy Trivium na našem zámku – prodejní stánek 

7. – 9. 10. Přechod Šumavy 

18. – 22. 10. Rehabilitační pobyt Lázně Bohdaneč 

21. 10. Regionální přebor v HK – Český pohár – stolní tenis – ČSMPS  

25. 10. Tvoření v DDM Nový Bydžov 

5. – 7. 11. Národní turnaj ČHSO stolní tenis Dvůr Králové nad Labem 

13. 11. Svatomartinské trhy Nový Bydžov – prodejní stánek 
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V nabídce denních aktivit našeho Domova je také hodně času věnováno i sportovnímu vyžití. 

Sportovní aktivity jsou realizovány pracovníky ve službě, nebo trenéry jednotlivých sportů. 

Sportu se naši uživatelé věnují již dlouho a velmi úspěšně, jsou registrováni v organizacích 

ČHSO a ČSMPS. Dále se účastní i sportovních akcí, které pořádají zařízení podobného typu a 

kde se setkávají naši uživatelé se svými kamarády a měří si své síly, nebo navazují nové 

přátelské vazby.  

 

Od poloviny roku 2021 byla situace vzhledem ke sportovním akcím příznivější, čehož jsme 

využili. Naše uživatelky reprezentovaly náš Domov a sportovní spolky v turnajích ve stolním 

tenise v Ostravě a Hradci Králové. Díky spolku ČSMPS jsme mohli poznat nádhernou Šumavu, 

kde jsme se věnovali náročné turistice a objevování úžasné přírody. S přibývajícím věkem 

našich uživatelek je příprava na sportovní výkony čím dál víc náročnější, nicméně nadšení 

z konání sportovních akcí mimo naše zařízení uživatelky neopouští.  

 

Umístění a účast na sportovních akcích v roce 2021 

 
 

Název akce 

 

Disciplína kategorie 

 

Jméno 

 

Umístění 

 

Czech Para Open 

Jiří Daněk Memorial  

Ostrava 

30. 6. – 3. 7. 2021  

ČSMPS 

  

 

 

Stolní tenis  

 

 

 

Telváková Květoslava 

 

 

 

5. – 7./7 

 

 

Přechod Šumavy 

7. – 9. 10. 2021 

ČSMPS 

  

 

 

 

Turistika 

 

Bořecká Marcela 

Feketová Helena 

Radimerská Iva 

Smetáková Jana 

Telváková Květoslava 

  

 

 

 

- 

 

 

XXI. ročník regionálního 

přeboru Východních Čech   

21. 10. 2021 

ČSMPS 

 

  

 

 

 

Stolní tenis   

 

 

Feketová Helena - B 

Smetáková Jana – B 

Telváková Květoslava - A 

  

 

 

2. 

1. 

Bez umístění 

(nedostatek 

hráčů)  

 

XXVIII. ročník Národního 

turnaje ve stolním tenise 

5. – 7. 11. 2021 

Dvůr Králové nad Labem 

ČHSO 

  

 

 

Dvouhra ženy B 

 

Feketová Markéta 

Reslerová Věra 

Šmerdová Jana 

 

5. 

4. 

4. 
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Spolupracující organizace: 

 

• SPMP ČR pobočný spolek Hradec Králové 

- taneční kurz v Hradci Králové (7 uživatelek) 

- rehabilitační pobyt v Luhačovicích (4 uživatelé) 

- rehabilitační pobyt v Jeseníkách - Ramzová (2 uživatelky) 

 

V roce 2021 se uskutečnil rehabilitační pobyt v Luhačovicích (E. Nohýnková, J.  

Pekárek). 

 

• České hnutí speciálních olympiád (ČHSO) 

- účast na sportovních akcích (viz příloha č. 1) 

 

• Český svaz mentálně postižených sportovců (ČSMPS) 

- účast na sportovních akcích (viz příloha č. 1) 

 

 

1.2.4. Vzdělávací aktivity uživatelů v roce 2021 

 

Celoživotní vzdělávání  

V roce 2021 bylo do této aktivity zapojeno 22 uživatelek pod vedením Mgr. Moniky Brzkové. 

Ta spolupracuje s klíčovými pracovníky a předává jim informace o průběhu vzdělávání. Při 

vzdělávání se využívá metod informačně receptivních, slovních, názorných demonstrací a práce 

s textem. Je využíváno metod otevřeného učení, tedy aktivní práce a samostatnosti. Výuka je 

zaměřená na učivo Praktické školy s přihlédnutím k individuálním schopnostem a znalostem 

uživatelů. Uživatelé se v rámci dvou vyučovacích hodin týdně věnují převážně matematice, 

čtení a psaní. Jako pomůcky používají pracovní sešity a listy, tabule a výukové knihy. 

Praktická škola Euroinstitut 

Do tohoto vzdělávání bylo zařazeno 8 

uživatelek (dle speciálně pedagogického 

šetření), které docházejí pravidelně na 

konzultace k paní Mgr. Zdeně Rudolfové. 

Jedná se o dvouletý učební obor 

praktického zaměření zakončený výučním 

listem. Uživatelky jsou zde vzdělávány 

v úklidových pracích, přípravě pokrmů, 

praní, žehlení a dále pak v opakování a 

rozšiřování obecných znalostí (psaní, čtení 

atd.) Součástí vzdělávání je praxe, kdy za asistence pověřeného pracovníka provádějí úklidové 

práce - 1x za 14 dní.  
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V roce 2021 uživatelky absolvovaly závěrečné zkoušky, které probíhaly z těchto teoretických a 

praktických okruhů: 

 

1. skupina – Provozní služby – B. Důbravová, P. Kulhavá, A. Pavlištová, J. Šmerdová 

• Praktická část:   

- vaření – příprava vegetariánského salátu s vejcem 

- žehlení – pracovního oděvu + ubrusu, skládání oděvů 

• Teoretická část:  

- skladba potravin, druhy zeleniny a luštěnin (příklady pokrmů z luštěnin) 

- postup při úklidu kuchyně a pokoje, 10 zásad bezpečnosti práce, šití a opravy prádla, 

praní, žehlení 

 

2. skupina – Praktická škola dvouletá – E. Červená, J. Machová, Z. Krafková 

• Praktická část: 

- vaření – příprava okurkového salátu, kolektivní práce – obložená mísa 

• Teoretická část: pouze ústní formou (losování otázek) 

- základní složky potravy, potraviny rostlinného/živočišného původu, tepelné úpravy 

pokrmů, sestavení jídelníčku dle zásad zdr. výživy, ovoce/zelenina, nápoje, vybavení 

kuchyně, praní oděvů, žehlení, šití, zahrada,.. 

 

 

1.2.5. Pracovní aktivity uživatelů v roce 2021  

 

V rámci pracovní terapie jsou uživatelé našich služeb zapojováni do pracovních aktivit, kde 

získávají a dále si  rozvíjejí  další  vědomosti, dovednosti a návyky související s pracovní 

činností.  

S celkem  11 uživateli měl během roku 2021 Domov uzavřené pracovní smlouvy na pomocné 

práce při úklidu, v prádelně a kuchyni, kde se uživatelé střídají podle rozpisu služeb.  

Za rok 2021 odpracovali  tito uživatelé celkem 1.945 hodin, za což jim byla vyplacena mzda ve 

výši 188.608,-Kč. 

Pokračovala i naše úspěšná několikaletá spolupráce s firmou JUWITAL a.s. Praha. V roce 2021 

mělo s touto firmou uzavřenou smlouvu 41 uživatelů na balení vitaminových směsí do nápojů. 

Mzda za tuto činnost byla za rok 2021 celkem 2.806.738,- Kč (t.j. průměrný příjem 5.704,-  

Kč/uživatele s pracovní smlouvou a měsíc). Pracovní úvazky byly během roku operativně 

upravovány dle požadavků firmy Juwital. 

  

Celkem si uživatelé Domova svojí pracovní činností vydělali za rok 2021 částku  

2.995.346,-Kč. 

 

Takto získané částky nám umožnily velmi výrazně snížit nedoplatky úhrad za 

poskytnutou péči v roce 2021 a vylepšit tak ekonomiku provozu našeho zařízení 

a naopak snížit požadavek na dotaci MPSV či příspěvek zřizovatele. 
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1.2.6. Prezentace výrobků našich uživatelů 

 

Uživatelé za asistence a podpory pracovnic sociální péče tvoří v terapeutických dílnách v rámci 

arteterapie a ergoterapie různé výrobky (z keramiky, vosku, přírodního materiálu, šité, 

malované enkaustickou technikou atd.). Za uplynulý rok jsme zaznamenali výrazné navýšení 

úspěchu v prodeji našich výrobků, a to zejména keramiky a nově mýdel. V roce 2021 jsme se 

s vlastním novým prodejním stánkem zúčastnili těchto prodejních akcí: 

 

➢ Jarní prodejní výstava v našem Domově 

➢ Strašidelný Foodfestival Nový Bydžov  

➢ Akce firmy Trivium na našem zámku  

➢ Svatomartinské trhy Nový Bydžov  
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1.3. Dobrovolnická činnost, praxe, stáže  
 

Dobrovolnickou činnost v našem zařízení vykonávají 3 trenérky (seniorky), které se podílejí 

na přípravě našich sportovkyň na regionální a celorepublikové soutěže. Od podzimu 2021 

začaly opět zajišťovat pravidelné trénování stolního tenisu. Přispívají svojí činností ke 

zkvalitnění sportovního života našich uživatelů, lze jim přičíst část zásluh za velmi dobré 

sportovní výsledky a za dobu svého působení v našem zařízení si s našimi uživateli vytvořili 

přátelské vazby.   

 

V roce 2021 v našem Domově vykonalo praxi 7 studentů středních a vysokých škol. Tito 

studenti se u nás seznamují s problematikou péče o osoby se zdravotním postižením, s náplní 

práce sociálních pracovníků a sbírají zkušenosti přímo na jednotlivých úsecích při poskytování 

přímé péče o uživatele. V době konání praxe se zapojovali do denních aktivit s uživateli, 

pomáhali při pracovní terapii, měli zájem se seznámit a pomáhat při volnočasových aktivitách, 

asistovali při sebeobslužných činnostech uživatelů.  

 

Naše zařízení obvykle využívá možnosti vysílat pracovníky na pracovní stáže a naopak 

umožňuje vykonat stáž pracovníkům z jiných sociálních služeb. V roce 2021 nebylo bohužel 

této možnosti využito s ohledem na neutěšenou epidemiologickou situaci.  

 

 

2. Plnění úkolů v personální oblasti 
 

2.1. Počet zaměstnanců 

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2021 činil 70 fyzických osob (z toho je 11 uživatelů  DSS) a 59,3 

průměrných osob (přepočtených na plně zaměstnané). 
Členění podle jednotlivých  kategorií: 

tab. č. 1: 

Pracovní kategorie prům. evid. počet 

přepočtených zaměstnanců 

fyzické osoby  

k 31.12.2020 

PSS – úsek přímé péče domky                        17,0 17 

sociální pracovník                                            3,0 3 

THP   6,0 6 

Sestry    8,0 8 

PSS – zdravotní úsek                                       14,0 14 

Manuál. pracovníci                                          11,3 22 

 

Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období: 

 

Přijati:      1 pracovnice v sociálních službách 

                 1 kuchař 

                  

Odešli:     1 pracovnice v sociálních službách  

                 1 kuchařka 
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2.2. Mzdové prostředky 
 

Stanovený limit prostředků na platy pro rok 2021 ve výši 28 596 tis. Kč na 60 přepočtených 

pracovníků byl čerpán ve výši 28 596 tis. Kč na 59,3 přepočtených pracovníků. 

 

 

K  nárůstu ve srovnání s rokem 2020 došlo u následujících složek mezd : 

 

Průměrný plat      + 13 % 

Průměrný platový tarif     +   8 % 

Zvláštní příplatky     + 61 % 

Příplatky za SO, NE, svátek    + 18 % 

  

Podrobnější rozbor mzdových nákladů a porovnání s rokem 2020 uvádí tabulky č. 2 až 5. 

 

 

Rozbor mzdových nákladů:     

                       tab. č.: 2 

 

  Rok 2020 Rok 2021  
Položka: tis. Kč: % z celk. platů: tis. Kč: % z celk. platů: Index 21/20 

Platy celkem: 25471   28543   1,12 

z toho:           

tarifní platy 15438 60,61 16433 57,57 1,06 

náhrady platů 3174 12,46 3759 13,17 1,18 

přípl. za vedení 214 0,84 242 0,85 1,13 

zvláštní příplatky 1059 4,16 1050 3,68 0,99 

osobní příplatky 1413 5,55 1426 5,00 1,01 

další platy           

odměny 2249 8,83 3586 12,56 1,59 

př.za noční práci 429 1,68 494 1,73 1,15 

př. za So, Ne, sv. 1365 5,36 1468 5,14 1,08 

přesčasy 130 0,51 85 0,30 0,65 

kontrolní součet: 100,0    100,0 

OON 3  53   17,67 
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Přehled o složení mezd za rok 2021: 

           tab. č.: 3 

 Rok Index 

21/20   2020 2021 

Průměrný fyzický stav zaměstnanců 70 70 1,00 

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců 59,9 59,3 0,99 

Průměrný plat bez OON 35 511 40 111 1,13 

Z toho průměrný tarif. plat  26 033 28 101 1,08 

Průměrná platová třída 6,5 6,5 1,00 

Průměrný platový stupeň 9,5 9,7 1,02 

Průměrný platový stupeň ve tř.1-3 8,8 9 1,02 

 

Průměrná platová třída za rok 2021  je 6,5        (v  r. 2020 byla 6,5)   

 

Průměrná mzda za rok 2021 činí: 40 111,-  Kč    (v roce 2020  byla 35 511,- Kč) 
 

 

Sumarizovaný přehled o vyplacených mimotarifních složkách: 

 

                       tab. č.: 4 

  2020 2021 Index 

  Kč celkem Kč/prac. Kč celkem Kč/prac. 21/20 

Odměny 2 249 593 37 556 3 586 200 60 475 1,61 

Osobní příplatky 1 412 799 23 586 1 426 225 24 051 1,02 

Příplatky za vedení 214 044 3 573 241 668 4 075 1,14 

Zvláštní příplatky 1 059 777 17 692 1 050 295 17 711 1,00 

Příplatky So Ne svátky noc 1 794 458 29 958 1 467 595 24 748 0,83 

 

Další mzdové údaje:  

Ostatní složky mezd: 

                      tab. č.: 5 

  Rok 

Index 21/20   2020 2021 

Pohotovost (Kč) 0 0 0,00 

Celkem vyplaceno za dovolené a ostatní 

náhrady (Kč) 2 888 908 3 758 709 1,30 

% nemocnosti 5 5 1,00 

náhrady za  prvních 14 dní DPN (Kč) 284 798 446 203 1,57 

Placená přesčasová práce (Kč) 129 971 85 288 0,66 

%-ní podíl mimotarifních  složek v celkovém 

objemu vypl. prostředků 39 42 1,08 

- z toho pouze za odměny a osobní příplatky 14 17 1,21 
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2.3. Vzdělávání pracovníků 
 

 

Pracovníci Domova sociálních služeb Skřivany absolvovali vzdělávací akce dle svých 

vzdělávacích plánů na jednotlivých úsecích. Splnili vzdělávací povinnost 24 hodin dalšího 

vzdělávání podle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Z důvodu mimořádných 

opatření se některé školící akce konaly online formou.    

 

 

Termín Forma Název 

27.1. Školicí akce Seminář novinky aplikace PAM - dovolená, daň z příjmu 

5.2. Akreditovaný kurz Úhrady za sociální služby - základní přehled problematiky 

5.3. Akreditovaný kurz Kurz pro pracovníky v sociálních službách 

16.3. Účast na konferenci/kongresu Konference ke Světovému dni 2021 (16. - 17. března 2021) 

23.4. Školicí akce Obecný základ 19 hodin pro trenéry III. tř. ČSMPS 

5.5. Akreditovaný kurz Syndrom vyhoření - jak mu předcházet a jak o sebe pečovat 

9.6. Školicí akce Školení referentů řidičů 

14.6. Školicí akce Kardiopulmonální resuscitace a aspirace 

17.6. Školicí akce Kardiopulmonální resuscitace a aspirace 

22.6. Školicí akce Kardiopulmonální resuscitace a aspirace 

25.6. Akreditovaný kurz Kurz pro pracovníky v sociálních službách 

10.9. Akreditovaný kurz Hranice v práci s klientem sociální služby 

20.9. Akreditovaný kurz Úvod do problematiky inkontinence - firma ABENA 

23.9. Akreditovaný kurz Řešení konfliktních situací pro sociální pracovníky - opakování 

6.10. Školicí akce Kardiopulmonální resuscitace a aspirace 

8.10. Školicí akce Kardiopulmonální resuscitace a aspirace 

12.10. Školicí akce Kardiopulmonální resuscitace a aspirace 

26.10. Akreditovaný kurz Náměty na tvorbu individuálních plánů uživatelů sociálních služeb 

9.11. Školicí akce Tvořivé techniky 

11.11. Účast na konferenci/kongresu Závěrečná konference – Syst. podpora profes. výkonu soc. práce 

11.11. Účast na konferenci/kongresu závěrečná konference – Syst. podpora profes. výkonu soc. práce II. 

15.11. Stáž Stáž DSS Chotělice 

16.11. Stáž Stáž DSS Chotělice 

17.11. Stáž Stáž DSS Chotělice 

18.11. Školicí akce Práce s přístupovými právy v Cygnusu 2 

18.11. Stáž Stáž DSS Chotělice 

19.11. Stáž Stáž DSS Chtotělice 

24.11. Školicí akce První pomoc - Kardiopulmonální resuscitace 

25.11. Akreditovaný kurz Zákon o sociálních službách - aktuálně 

6.12. Akreditovaný kurz Vedení týmu 

15.12. Ostatní vzdělávání Školení BOZP a PO (ošetřovatelský úsek) 

15.12. Ostatní vzdělávání Školení BOZP a PO (přímá péče domky) 

15.12. Ostatní vzdělávání Školení BOZP a PO (THP, údržba) 
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3. Přehled a plnění úkolů v oblasti  hospodaření organizace 
 

3.1. Výnosy 
 

Podrobné členění – viz tabulka č. 6: 

 

Výnosy za rok 2021 
        tab: č. 6: 

      v tis. Kč   

        

Název účtu 

Plán 

2021 

Plnění 

2021 

Skut. 

2020 

% 

plnění 

plánu 

2021 

Rozdíl 

skut. - 

plán 

2021 

Rozdíl 

skut. 21- 

skut.20 

Index-

21/20 

úhrady od klientů 9 627,0 9 623,0 9 705,0 100,0 -4,0 -82,0 0,99 

příspěvek na péči 6 634,0 6 584,0 6 996,0 99,2 -50,0 -412,0 0,94 

úhrada výkonů od ZP 2 477,0 2 444,0 2 549,8 98,7 -33,0 -105,8 0,96 

úroky 20,0 36,2 44,2 181,0 16,2 -8,0 0,82 

stravování - přísp FKSP 262,0 259,0 261,0 98,9 -3,0 -2,0 0,99 

čerpání fondů 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

výnosy z pronájmu 42,0 49,5 44,8 0,0 7,5 4,7 1,10 

pojistné plnění 828,0 961,4 0,0 0,0 133,4 961,4 
 

ostatní výnosy 966,0 980,6 1 393,5 101,5 14,6 -412,9 0,70 

tržby z prodeje majetku 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

provozní dotace od zřiz. 9 419,0 9 419,0 9 471,0 100,0 0,0 -52,0 0,99 

provozní dotace z 

MPSV 20 446,1 20 446,7 18 045,8 100,0 0,6 2 400,9 1,13 

Celkem výnosy: 50 721,1 50 803,4 48 511,1 100,2 82,3 2 292,3 1,05 

 

Komentář k výnosům: 

 

Úhrady za stravu od uživatelů jsou ve IV. čtvrtletí 2021 na úrovni 99,77 % očekávaného 

ročního příjmu. 

Úhrady za ubytování od uživatelů jsou ve IV. čtvrtletí 2021 na úrovni 100 % očekávaného 

ročního příjmu. 

 

Příspěvek na péči je ve IV. čtvrtletí 2021 na úrovni 99,25 % očekávaného ročního příjmu.  
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Úhrady od zdravotních pojišťoven jsou zhruba na úrovni plánované výše – 98,68 % 

předpokládaných ročních příjmů, v posledním Q došlo k mírnému poklesu úhrad od ZP. 

 

Mimořádným příjmem ve výši cca 558 tis. Kč jsou úhrady od zdravotních pojišťoven za 

pokračující antigenní testování na COVID-19, a pak také částka 419 tis. Kč za vyřazený 

havarovaný automobil od pojišťovny (složeno ze dvou částí). 

 

Výnosy z prodeje vlastních výrobků – výrobky klientů z keramické a svíčkařské dílny – 

dosáhly výše 50,7 tis. Kč, to je 101 % původního plánu. 

 

Ostatní menší příjmy jsou zhruba na předpokládané úrovni. 

 

Celkově jsou výnosy ve výši 50.803,4 mil Kč na úrovni 100,16 % upraveného plánu. 

 

 

3.2. Sponzorské dary  za rok 2021: 

                            tab. č.: 7 

Sponzor: Druh daru: Kč: 

Václava Víchová, Vysoké Veselí  finanční dar 10 000,- 

Dr. Müller Pharma,s.r.o. Hradec Králové věcný dar - desinfekční gely 2 889,- 

Dr. Müller Pharma,s.r.o.  Hradec Králové finanční dar 20 000,- 

Markéta Bajerová, Dřevěnice 4 finanční dar 10 000,- 

MUDr. Miroslava Bednářová, Hradec Králové finanční dar 10 000,- 

Václava Víchová, Vysoké Veselí  finanční dar 10 000,- 

Celkem:  52 889,-  

 

Na sponzorských darech nám přibyla v r. 2021 částka 52.889,- Kč. 

 

 

3.3. Doplňková činnost 2021: 

 

➢ Náklady  doplňkové  činnosti (pronájem nebytových prostor, fotovoltaika) činily  

v roce 2021 částku 41.079,89 Kč. 

 

➢ Příjmy z doplňkové  činnosti (pronájem nebytových prostor, fotovoltaika) činily  

v roce 2021 částku 86.098,32 Kč 

 

➢ zisk z doplňkové činnosti činil 45.018,43 Kč. 
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3.4. Náklady (neinvestiční výdaje) 

Podrobné členění – viz tabulka č. 8:  

  

Provozní výdaje roku 2021 
      tab.č. 8: 

    v tis. Kč: 

    Provozní výdaje        

název účtu Plán 2021 

Plnění 

2021 

Skut. 

2020 

% 

čerpání 

rozpočt

u 2021 

Rozdí

l 

skut. 

- plán 

2021 

Rozdíl 

skut. 

21 - 

skut.20 

Index 

21/20 

PHM, oleje 97,0 98,3 80,6 101,3 1,3 17,7 1,22 

čistící prostředky 145,0 187,5 187,7 129,3 42,5 -0,2 1,00 

prací prostředky 55,0 50,7 96,7 92,2 -4,3 -46,0 0,52 

hygienické potřeby 70,0 73,6 103,6 105,1 3,6 -30,0 0,71 

                

kancel. mat. a potřeby 140,0 136,9 186,9 97,8 -3,1 -50,0 0,73 

potraviny klienti 2 120,0 2 127,6 2 288,0 100,4 7,6 -160,4 0,93 

potraviny zaměst. 265,0 260,6 261,0 98,3 -4,4 -0,4 1,00 

potraviny cizí 0,5 0,0 0,0 0,0 -0,5 0,0  
                

prádlo 3,0 1,1 53,2 36,7 -1,9 -52,1 0,02 

odb. lit. , předplatné 15,0 11,8 9,6 78,7 -3,2 2,2 1,23 

materiál údržba 110,0 114,7 226,5 104,3 4,7 -111,8 0,51 

terap.  činnost 77,0 76,3 17,7 99,1 -0,7 58,6 4,31 

mat. pro propagaci 25,0 25,5 2,2 102,0 0,5 23,3 11,59 

vš. ostatní materiál 90,0 90,8 136,8 100,9 0,8 -46,0 0,66 

zdravotní potřeby, léky 118,0 117,6 139,6 99,7 -0,4 -22,0 0,84 

JDDHM maj v op evid 30,0 31,0 112,3 0,0 1,0 -81,3 0,00 

                

Materiál celkem: 3 360,5 3 404,0 3 902,4 101,3 43,5 -498,4 0,87 

                

plyn 650,0 661,0 491,9 101,7 11,0 169,1 1,34 

elektrická energie 725,0 714,3 784,5 98,5 -10,7 -70,2 0,91 

vodné 442,0 427,3 442,7 96,7 -14,7 -15,4 0,97 

Energie celkem: 1 817,0 1 802,6 1 719,1 99,2 -14,4 83,5 1,05 

                

opravy a údržba 805,0 849,0 1 546,3 105,5 44,0 -697,3 0,55 

cestovné 10,0 8,2 4,2 82,0 -1,8 4,0 1,95 

repre fond 6,0 6,0 5,6 100,0 0,0 0,4 1,07 

                

telefon pevná L. 26,0 27,2 31,8 104,6 1,2 -4,6 0,86 

telefon mobil síť 31,0 31,7 31,2 102,3 0,7 0,5 1,02 

internet 15,0 14,5 15,1 96,7 -0,5 -0,6 0,96 

                

revizní činn. 219,0 218,1 282,4 99,6 -0,9 -64,3 0,77 

právní služby 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0  
poradenská činn. 53,0 46,0 48,9 86,8 -7,0 -2,9 0,94 

služby BOZP a PO 31,0 30,0 29,9 96,8 -1,0 0,1 1,00 
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ostraha bezpečnostní sl. 14,0 12,7 11,9 90,7 -1,3 0,8 1,07 

likvidace odpadu 85,0 88,6 87,9 104,2 3,6 0,7 1,01 

popl. bance 32,0 38,5 40,7 120,3 6,5 -2,2 0,95 

poplatky CCS 12,0 10,8 8,8 90,0 -1,2 2,0 1,23 

software licence 267,0 277,4 362,9 103,9 10,4 -85,5 0,76 

přepravné 2,0 0,0 1,2 0,0 -2,0 -1,2 0,00 

poštovné 14,0 15,6 16,2 111,4 1,6 -0,6 0,96 

rozhlas televize 7,0 7,0 7,0 100,0 0,0 0,0 1,00 

nákl.na akce pro klienty 27,0 28,6 25,9 105,9 1,6 2,7 1,10 

údržba areálu 136,0 135,6 130,0 99,7 -0,4 5,6 1,04 

ostatní služby 22,0 21,7 22,8 98,6 -0,3 -1,1 0,95 

                

Služby celkem: 1 814,0 1 867,2 2 710,7 102,9 53,2 -843,5 0,69 

                

mzdy 28 590,0 28 543,0 25 470,9 99,8 -47,0 3 072,1 1,12 

OON 6,0 53,0 2,8 883,3 47,0 50,2 18,93 

                

Mzdové náklady celk: 28 596,0 28 596,0 25 473,7 100,0 0,0 3 122,3 1,12 

                

veř.  zdr. poj. 2 571,9 2 532,0 2 275,1 98,4 -39,9 256,9 1,11 

zák. soc. poj. 7 087,1 6 958,4 6 249,4 98,2 

-

128,7 709,0 1,11 

povinné úraz poj 120,0 117,8 106,1 98,2 -2,2 11,7 1,11 

příspěvek FKSP 571,5 571,3 511,0 100,0 -0,2 60,3 1,12 

vzdělávání 52,0 56,6 52,4 108,8 4,6 4,2 1,08 

zdrav. prev. prohl. 2,0 13,3 32,0 665,0 11,3 -18,7 0,42 

OOP 190,0 195,7 373,4 103,0 5,7 -177,7 0,52 

               

Osobní náklady celk: 39 190,5 39 041,1 35 073,1 99,6 

-

149,4 3 968,0 1,11 

                

Ostatní náklady z činnosti 20,0 5,5 5,6 27,5 -14,5 -0,1   

Tech. zhodn. do 40 tis. 0,0 11,8 30,0  11,8 -18,2 0,39 

Ostatní náklady celk: 20,0 17,3 35,6 86,5 -2,7 -18,3 0,49 

                

odpisy HIM 4 393,0 4 401,9 4 381,2 100,2 8,9 20,7 1,00 

                

DHM - ICT 0,0 0,0 275,6  0,0 -275,6 0,00 

DHM - ostatní 10,0 9,8 155,8 0,0 -0,2 -146,0 0,06 

DHM kuchyň 26,0 25,7 52,0 0,0 -0,3 -26,3 0,49 

DHM nábytek 28,0 28,0 86,7 0,0 0,0 -58,7 0,32 

DHM údržba 0,0 0,0 4,9  0,0 -4,9 0,00 

DHM celkem 64,0 63,5 575,0 99,2 -0,5 -511,5 0,11 

                

DNM software 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0  

                

Celkem náklady 50 659,0 50 597,6 48 397,1 99,9 -61,4 2 200,5 1,05 
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Komentář k nákladům: 

 

Do čerpání nákladů i výnosů se i v roce 2021 promítnul nouzový stav související s nemocí 

COVID – 19, který v prvních měsících roku omezil a poznamenal naše činnosti. 

 

Náklady: 

Spotřeba materiálu v roce 2021 skončila s čerpáním na 101,29 % upraveného plánu. Plánované 

náklady musely být během roku revidovány právě s ohledem na vývoj příjmů a nákladů 

v souvislosti se situací kolem nemoci Covid-19. 

 

Největší procentní nárůst je u položky Léky a zdravotnický materiál (336 % původně 

plánované částky, finančně je to cca 80 tis. Kč), což je způsobeno mimořádnými nákupy 

zdravotních ochranných pomůcek v souvislosti s opatřeními proti šíření nemoci COVID 19, 

což ale bylo v podstatě dorovnáno dotačním titulem.  

 

Další překročenou položkou původního plánu je nákup Materiálu pro terapeutické činnosti 

(cca 36 tis. Kč), to je způsobeno většími nákupy materiálu pro svíčkařskou dílnu a nově 

vyráběná vonná mýdla. 

 

Nicméně nakonec se podařilo odložením některých výdajů udržet celkové materiálové náklady 

v rámci přepracovaného plánu. 

 

Spotřeba energií je celkově na 99 % upraveného plánu, proti původnímu plánu došlo k 

vyššímu čerpání nákladů u plynu (cca 120 %, a zároveň k úspoře nákladů u elektřiny – 91 % 

původních plánů) 

 

Opravy a údržba – položka skončila na hodnotě cca 850 tis. Kč, což je 124 % původně 

plánované částky a 105, 5 % upraveného plánu, provedli jsme např. výměnu plynového kotle 

na domku C (cca 100 tis. Kč) a vymalování několika domácností (cca 116 tis. Kč), a dále již 

jen nezbytné opravy a práce, ale stejně došlo k překročení původně plánované výše o 166 tis. 

Kč. 

 

Revize skončily na 99,89 % upraveného a na 84, 4 % původního plánu. 

 

Položka Svoz a likvidace odpadu je na 104 % upraveného plánu. Došlo k mírnému navýšení 

oproti původnímu plánu (cca 18 % - likvidace části odpadu jako infekčního v souvislosti 

s COVID-19). 

 

Položka Software – upgrade, licence je čerpána na cca 104 % plánu. 

 

Položka Údržba areálu – čerpání na 194 % původního plánu a 99 % upraveného plánu, za  cca 

44 tis. Kč - bylo provedeno zpevnění plochy pro rozšíření možnosti parkování vozidel 

zaměstnanců, a také byly provedeny pěstební zásahy (kácení i výsadby) v zámeckém parku. 
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Osobní náklady (včetně náhrad za nemocenskou) jsou na 99,62 % upraveného plánu, a 112 % 

původního plánu – ovlivněno výplatou Covidových odměn a navýšením mzdového limitu. 

 

Odpisy majetku jsou na úrovni 100,2 % upraveného plánu, mírné navýšení bylo způsobeno 

neplánovaným odpisem havarovaného osobního automobilu ve výši cca 91 tis. Kč. 

 

Celkově jsou náklady ve výši 50.597,6 mil. Kč na úrovni 99,88 % upraveného plánu, a 

107,89 % původního plánu. 

 

 

Hospodářský výsledek služby CHB:     +254,07 Kč 

Hospodářský výsledek služby DOZP:             +160.544,93 Kč 

Hospodářský výsledek doplňkové činnosti:           +45.018,43 Kč 

 

Celkový hospodářský výsledek:  + 205.817,43 Kč 

 

 

3.5. Provozní náklady na uživatele r. 2021: 
 

Výše provozních nákladů na 1 uživatele za rok:    665.758,- Kč   (623.674,- Kč  v r. 2020) 

Výše provozních nákladů na 1 uživatele za měsíc:  55.480,- Kč      (51.973,- Kč v r. 2020) 
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4. Přehled a plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem  
 

4.1. Přehled investičních nákladů v roce 2021 
 

      V roce 2021 se uskutečnily dvě investiční akce, a to: 

- nákup osobního automobilu Škoda KAROQ           648.900,- Kč 

- nákup elektrického konvektomatu UNOX         212.148,- Kč 

      

4.2. Přehled vybraných větších oprav majetku v roce 2021 
 

12.1. Oprava vozu MAGMA                                                             9.638 Kč 

18.1. Servis a údržba výtahů I.Q 2021                                               8.699 Kč 

10.2. Výměna směšovače vody v kotelně  /pavilon E/                            5.425 Kč  

23.2. Servis plynové kotelny /pavilon E/                                                        5.474 Kč  

07.3. Servis plynových kotlů /domky/                                                        23.436 Kč  

31.3. Odstranění závad z revizí veřejného osvětlení                                 19.643 Kč  

07.4. Servis a údržba výtahů II.Q 2021                                              4.920 Kč  

20.4. Odstranění závad z revizí nouzového osvětlení /domky/                         42.099 Kč  

28.4. Dodání a výměna plynového kotle /domek C/                                     97.796 Kč  

28.4. Výměna filtrů a nerezových mřížek VZT kuchyň                             17. 303 Kč  

12.5. Oprava osvětlení chodeb pavilon E                                         14.553 Kč  

12.5. Odstranění závad z revize nouzového osvětlení pavilon E                        40.156 Kč  

17.5. Výměna válců kopírky /sociální pracovnice/                                           19.118 Kč  

19.5. Oprava konvektomatu v kuchyni                                             14.783 Kč  

04.6. Výměna kazetového podhledu v kuchyni                                13.954 Kč 

04.6. Malování a oprava malby ve všech budovách                       115.058 Kč  

23.7. Servis a údržba výtahů III.Q 2021                                             8.699 Kč  

06.8. Výměna sprchového koutu a otop. těles /domky/                              45.919 Kč  

18.8. Oprava vitráží oken zámku /poškození kroupami/                         11.380 Kč  

30.8. Oprava zahradní techniky                                                         11.593 Kč  

01.9. Servis + STK ŠKODA Rapid                                                   11.158 Kč  

24.9. Oprava konvektomatu v kuchyni                                                4.712 Kč  

11.10. Odstranění závad z revize výtahu /zámek/                              45.080 Kč  

18.10. Opravy 2 ks kopírek Minolta                                                     7.623 Kč  

21.10. Servis a údržba výtahů IV.Q 2021                                             8.699 Kč  

26.10. Servis+ STK vozu VW Transporter                                         12.858 Kč  

06.11. Servisní oprava EPS /zámek/                                                   10.079 Kč  

09.11. Servisní oprava průmyslových praček ELEKTROLUX                       20.235 Kč  

15.11. Výměna sklokeramické desky /domek B/                                         7.490 Kč  

22.11. Servis a oprava vozu FABIA                                                     6.366 Kč  
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4.3. Fondy hmotné zainteresovanosti, oblast finančního majetku, peněžní  

  krytí fondů a HV 
 

    Přehled počátečních stavů, tvorby a čerpání, konečných zůstatků fondů (v tis. Kč) 

           

                tab. č. 9: 

 

 

4.4. Stavy na bankovních účtech k 31. 12. 2021: 
 

 

Běžný učet  6.672.591,15  Kč 

Účet FKSP 931.867,19  Kč 

Depozitní účet  686.419,--   Kč 

 

     Stavy fondů byly plně kryty peněžními prostředky na běžném účtu.  

  

4.5. Stav pokladen k 31. 12. 2021: 
 

  

Pokladna běžného účtu  19.526,- Kč 

Depozitní pokladna  28,- Kč 

 

4.6. Pohledávky a závazky 
 

DSS Skřivany neměl k 31. 12. 2021 žádnou pohledávku. 

Fond: FO FKSP IF RF 

Stav k 1.1.2021 0,8 731,3 2 239,9 792,3 

Příděl po FV 2020 91,1 0,0 0,0 22,8 

Celkem 92,0 731,3 2 239,9 815,1 

Tvorba celkem 0,0 828,6 3 510,6 50,0 

z toho - povinná 0,0 571,3 0,0 0,0 

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

            - z odpisů 0,0 0,0 3 419,2 0,0 

            - ostatní 0,0 257,4 91,4 50,0 

Čerpání celkem 0,0 582,5 3 707,8 0,0 

Stav k 31.12.2021 92,0 977,4 2 042,7 865,1 

Návrh na rozdělení HV 2021 165,0 0,0 0,0 41,2 

Stav po FV 257,0 977,4 2 042,7 906,3 
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4.7. Stravování: 
 

Stravovací jednotka byla pro rok 2021 stanovena ve výši   90,-  Kč 

Normované náklady dle skutečného stavu strávníků:  2.388.401,-  Kč   

Skutečná spotřeba potravin:     2.388.233,14 Kč   

Rozdíl: 167,86  Kč, čerpání na  100 % 

Cizím zaměstnancům (pracovní návštěvy, pracovníci kontrol a pod.) byl oběd prodáván za 

cenu surovin, zvýšenou o 100 %, tedy 70,- Kč. 

Průměrné náklady (cena surovin) na 1 oběd v roce 2021 činily:  34,60 Kč. 

 

5. Autoprovoz 

Přehled o počtu ujetých kilometrů a spotřebě v roce 2021 

 

                        Roční spotřeba PHM    2021       tab. č. 10: 
             

 

 

Škoda 

KAROQ 

 

Škoda 

RADID 

 

Škoda 

FABIA 

 

Volkswagen 

Transit T5 

 

Volkswagen 

Transit T6 

 

Magma  

Alficar  

 

měsíc: km: spotřeba: km: spotřeba: km: spotřeba: km: spotřeba: km: spotřeba: km: spotřeba: 

leden 0 0 569 47,06 286 20 199 19 0 0 226 44,9 

únor 0 0 426 34 194 15 60 7 0 0 164 50 

březen 0 0 574 44,89 213 17 36 4 0 0 337 60,51 

duben 279 20,16 452 35,28 185 15,83 13 2 65 6 287 55,91 

květen 816 55,63 373 29 238 17 207 19 93 9 356 64,19 

červen 180 12,04 773 50,1 199 15,09 170 16,42 473 40 311 54,37 

červenec 452 35,09 77 7 382 27 720 65 690 54,95 331 57,5 

srpen 1128 75,11 219 17 170 12,54 199 18,21 178 16 273 46,69 

září 1544 124,7 713 55,31 576 40,29 156 14 663 56,27 239 44,4 

říjen 685 56,53 460 35,23 359 30,43 270 24,68 1627 138,37 334 56,77 

listopad 1242 99,98 395 32,91 254 17 133 12 109 10 361 80,73 

prosinec 1029 80,41 573 45,67 83 6 146 14 0 0 201 35,33 

             

součet: 7355 559,6 5604 433,45 3139 233,2 2309 215,31 3898 330,59 3420 651,3 

Průměrná 

spotřeba:   7,61   7,73   7,43   9,32   8,48   19,04 

Normovaná 

spotřeba:   7,8   7,3   7,8   9   7,3   16 

Plnění 

normy v %:   97,55   105,95   95,24   103,61   116,18   119,02 
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6. Kontrolní činnost 
 

Vnitřní kontrolní činnost probíhala v souladu s plánem kontrolní činnosti, na případné 

zjištěné nedostatky byly příslušní pracovníci upozorněni a vyzváni k odstranění závad.  

 

Externí kontroly: 

 

Kontrola ze strany VZP ČR kontrola plateb na veřejné zdravotní pojištění a 

dodržování ostatních povinností plátce pojistného dne 22. 3. 2021 – kontrolou nebyly 

zjištěny žádné závady a nedostatky. 

 

Kontrola ze strany Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje dne 

5.10.2021 -  kontrolou nebyly zjištěny žádné závady a nedostatky. 

 

 

 

7. Inventarizace majetku a závazků 
 

 

Inventarizace majetku a závazků proběhla dle zpracovaného Plánu inventur. Inventarizace 

jednotlivých majetkových skupin provedli dílčí inventarizační komise, jejich členové byli před 

vlastním provedením inventury proškoleni. Po fyzické inventuře došlo ke zpracování zápisu o 

provedené inventuře s vyčíslením případných inventarizačních rozdílů. Veškeré zápisy byly 

předány předsedkyni hlavní inventarizační komise, která zpracovala souhrnnou zprávu o 

průběhu a výsledcích provedené inventarizace majetku a závazků v našem zařízení.  

  

Inventarizace majetku a závazků proběhla k 31. 12. 2021, nebyly zjištěny inventurní rozdíly. 
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8. Poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o   

svobodném přístupu k informacím 
 

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen zákon č. 106/1999 Sb.) 

za období roku 2021 

 

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 2021 nebyla u DSS Skřivany podána žádná žádost. 

 

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 

Sb.: 

V roce 2021 nebylo u DSS Skřivany podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o 

odmítnutí žádosti. 

 

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti 

rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled 

všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o 

právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní 

zaměstnance a nákladů na právní zastoupení - § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 

Sb.: 

V roce 2021 nebyly vydány žádné rozsudky soudu ve věci přezkoumání zákonnosti 

rozhodnutí DSS Skřivany o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.  

 

4. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí 

výhradní licence - § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.: 

V roce 2021 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence. 

 

5. Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu 

jejich vyřízení - § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.: 

V roce 2021 nebyla u DSS Skřivany podána žádná stížnost podle § 16a zákona č. 

106/1999 Sb. 

 

6. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - § 18 odst. 1 písm. a) zákona 

č. 106/1999 Sb.: 

Vzhledem k výše uvedenému nejsou uváděny žádné další informace vztahující se 

k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.            
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9. Závěr 
 

Souhrnně jsme ukončili naše hospodaření za rok 2021 s výsledkem + 205.817,43 Kč 

 

V tom údaji je započten kladný hospodářský výsledek z vedlejší hospodářské činnosti - malá 

fotovoltaická elektrárna a pronájem nebytových prostor -  ve výši +45.018,43 Kč. 

 

 

Čistý výsledek z hospodaření jen v sociálních službách DOZP A CHB je + 160.799,- Kč. 

 

 

 

 

Ve Skřivanech dne  8. 2. 2022 

                                                                     Zpracoval:         Ing. Slavomil Štefán 

                                                                                     ředitel DSS Skřivany 

 

 


