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2. ÚVODNÍ SLOVO

V  loňském  roce  byla  v  důsledku  onemocnění  Covid-19  velmi  zasažena  nejen  široká  ve-
řejnost, ale  také uživatelé všech druhů sociálních  služeb, coby zvlášť ohrožených skupin 
obyvatel. Vypořádat  se  s  touto nákazou bylo velmi náročné pro každého uživatele  i  za-
městnance našeho domova,  který  společně  s ostatními  čelil  nátlaku veškerých vládních 
nařízení, mimořádných opatření či rozhodnutí vlády. Zaměstnanci byli nuceni potýkat se 
s pandemií  jako občané a zároveň  jako odborníci, kteří pečují o zvlášť ohrožené a křeh-
ké občany. Vyrovnávali se s neočekávanými dopady pandemie, jako byla například četná 
úmrtí. Zřejmým pozitivem tohoto zatěžkávacího období bylo stmelení týmu ve všech jeho 
rovinách, které s časovým odstupem hodnotíme velmi kladně.

Důležitou změnou byla také výměna praktického lékaře našich uživatelů, ke které mohlo 
dojít po dlouhodobé nefunkční spolupráci s původním poskytovatelem zdravotních služeb. 
O tuto změnu již usilovalo dlouhou dobu také bývalé vedení organizace.

V průběhu  letních měsíců probíhaly  odborné  konzultace ohledně poskytování  zdravotní 
péče, ze kterých vzešla kompletní a jednotná dokumentace, která usnadní budoucí práci 
zdravotním sestrám i lepší orientaci v léčbě a poskytované péči uživatelů. Společně jsme 
procházeli také GDPR auditem, ze kterého vzešla jasná pravidla všem pracovníkům.

Vlivem těchto a jiných okolností mohlo zároveň docházet k organizačním změnám ve ve-
dení organizace a zajistit tak personální stabilitu a vyšší efektivitu práce našich pracov-
ních týmů.

Průběžně probíhala a stále se děje práce na nových webových stránkách, stejně jako vznik-
la nová možnost kontaktu s veřejností prostřednictvím sociální sítě Facebook. Na svět přišly 
i nové propagační materiály Domova, jako je hlavičkový papír, leták služby či roll-up s na-
bídkou služby. Zaměstnanci i uživatelé se významně podíleli právě svou účastí na tvorbě 
nového loga organizace, kdy počet návrhů dosáhl až 21.

Zahájili jsme spolupráci s externími odborníky, jako je například MUDr. Petr Popov MHA, 
primář  adiktologické  kliniky  ve  Všeobecné  fakultní  nemocnici  v  Praze  nebo  adiktoložka 
Mgr. Olga Trunečková z kontaktního centra Riaps v Trutnově. Těšíme se s  jejich pomocí 
na plánovaný rozvoj naší služby a pravidelnou spolupráci.

Doufáme, že naše práce bude moci probíhat i nadále a služba bude i přes všechna úskalí 
poskytována kvalitně a ve prospěch uživatelů, a to bez ohledu na stále probíhající obtíže 
s koronavirovou infekcí.

Závěrem bych ráda poděkovala za dlouhodobou spolupráci bývalé  ředitelce služby paní 
Dagmar Kušlové, která v dubnu 2020 odešla do zaslouženého starobního důchodu. Zane-
chala po sobě nesmazatelnou stopu a kus odvedené práce, na kterou se pokusím navázat 
a pokračovat v ní.

         
       

Lucie Havrdová
 ředitelka
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3. VŠEOBECNÉ INFORMACE O ORGANIZACI

3.1 Základní informace o službě
Domov Dolní zámek poskytuje pobytovou sociální službu domov se zvláštním režimem 
osobám od 45 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu závislosti na alkoholu, 
která je potvrzena lékařem a kompenzována, osobám s bydlištěm v královéhradeckém 
kraji, případně takovým, které na něj prokáží vazbu.

Kapacita zařízení: 49 lůžek.

Název a sídlo organizace:  Domov Dolní zámek 
	 	 náměstí	Aloise	Jiráska	44 
	 	 549	57	Teplice	Nad	Metují

Statutární zástupce: 	 Mgr.	Lucie	Havrdová

Identifikátor služby:  5651221
Právní forma: 	 příspěvková	organizace	Královéhradeckého	kraje
IČ:  	 711	94	011

Kontakty:   
Tel.: 	 	 491	581	170,	607	090	057
E-mail: 	 	 Havrdova@domovdolnizamek.cz
Web:  	 www.domovdolnizamek.cz
Datová schránka: 	 ek9f3g

Do

mov Dolní zámek

Teplice nad Metu
jí
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4. ÚDAJE O UŽIVATELÍCH

4.1 Přijaté žádosti
Přijato do evidence jich bylo pět a 17 jich bylo odmítnuto z důvodu, že zájemci nespadali 
do cílové skupiny.     

4.2 Průměrná délka pobytu
Průměrná délka pobytu uživatelů činila v roce 2020 u mužů 10,5 let a u žen 8,3 let.

4.3 Průměrný věk uživatelů
Průměrný věk uživatele v roce 2020 byl 65,6 let.

4.4 Nově uzavřené Smlouvy o poskytování sociální služby DZR
V průběhu roku 2020 bylo uzavřeno 6 smluv o poskytování sociální služby domov se zvlášt-
ním režimem.

Kapacita zařízení je 49 
lůžek a je poskytována 
v 9ti dvoulůžkových 
pokojích v 9 tří a více-
lůžkových pokojích.
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4.5 Ukončené smlouvy
V průběhu roku bylo ukončeno 10 smluv o poskytování sociální služby domov se zvláštním 
režimem. Z toho 6ti uživatelům skončila platnost smlouvy, 4 zemřeli. V uplynulém roce 
nedošlo k žádnému porušení podmínek zvláštního režimu, ani k žádnému porušení pod-
mínek smlouvy.

4.6  Průměrná obložnost lůžek činila v uplynulém roce 95,8 %  
a 46,9 uživatele

V průběhu roku bylo ukončeno 10 smluv o poskytování sociální služby domov se zvláštním 
režimem. Z toho 6ti uživatelům skončila platnost smlouvy, 4 zemřeli. V uplynulém roce 
nedošlo k žádnému porušení podmínek zvláštního režimu, ani k žádnému porušení pod-
mínek smlouvy.
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4.7 Počet uživatelů v roce celkem

4.8 Svéprávnost uživatelů a stupeň jejich závislosti na péči
V průběhu roku 2020 službu využívalo 19 svéprávných uživatelů a 25 uživatelů na svépráv-
nosti omezených. U 4 uživatelů bylo o omezení svéprávnosti zažádáno.

Zároveň se jednalo u uživatele bez příspěvku na péči v 6ti případech, dále:
— první stupeň závislosti na péči v 6ti případech,
— druhý stupeň v závislosti na péči v 16ti případech,
— třetí stupeň v závislosti na péči v 17ti případech,
— a o čtvrtý stupeň závislosti na péči v 9ti případech.

4.9 Uživatelé dle míry podpory

7

V průběhu roku využilo službu 0 uživatelů s nízkou mírou podpory, 8 uživatelů s potřebou 
střední míry podpory a 36 uživatelů s potřebou vysoké míry podpory.



4.10 Původní bydliště uživatelů

 
4.11 Původní skladba uživatelů
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4.12 Společenské a kulturní akce
V uplynulém roce byly kulturní a společenské akce velmi omezeny, z důvodu nutnosti  
akceptovat opatření související s infekčním onemocněním Sars-2-Cov. I přesto se povedlo 
uspořádat nebo se zúčastnit několika málo akcí či aktivit.

9

ÚNOR	 
Divadelní představení „S tvojí dcerou ne“  
a výstava obrazů v Domově svatého  
Josefa v Žírči

SRPEN 
Vystoupení historického šermu  
a Zámecký jarmark

Výstava keramických výrobků z naší dílny 
v rámci outdoorového festivalu v Teplicích 
nad Metují

ZÁŘÍ 
Divadelní představení  
„Když se zhasne“

ŘÍJEN 
Volby do zastupitelstva  
krajů a Senátu

PROSINEC 
Mikulášská nadílka  
a Ježíškova vnoučata



4.13 Volnočasové a zájmové aktivity

4.13.a Sociálně terapeutické činnosti
— Vaření a pečení
— Zahradní práce
— Soutěže a hlavolamy
— Nácvik a upevňování motoriských , psychických a sociálních schopností a dovedností
— Cvičení paměti a koncentrace

4.13.b Aktivizační činnosti
— Výtvarné dílny
— Ruční práce a práce s dalšími materiály
— Práce s keramickou hlínou – cvičení jemné motoriky
— Muzikoterapie
— Péče o drobné zvířectvo (andulky a želvu)
—  Společenské, kulturní a vzdělávací programy (Besedy a přednášky, Výlety do okolí, 

Návštěvy výstav a knihovny, Promítání fotografií z výletu a cestování po světě, filmotéka, 
průběžná výstava děl klientů v zařízení, vystoupení dětí z MŠ)

— Sportovní aktivity (šipky, ruské kuželky, cvičení na workoutovém hřišti, Petanque
— Společenské hry a kvízy, Hry se slovy, Křížovky
— Reminiscence

10



5.1 Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem

Účty rok 2020 rok 2019
018 DDNM 108 984,00 Kč 108 984,00 Kč
021 budovy 69 767 315,22 Kč 68 200 481,22 Kč
022 stroje, přístroje 5 461 437,65 Kč 5 362 898,65 Kč
028 DDHM 6 869 877,62 Kč 6 737 042,79 Kč
902 DHM podrozvahový účet 1 898 880,29 Kč 1 867 659,74 Kč
031 pozemky 80 949,00 Kč 80 949,00 Kč
042 nedokončené akce 68 970,00 Kč 68 970,00 Kč
032 kulturní památky 2,00 Kč 2 Kč

5.2 Autoprovoz

Vozidlo Počet ujetých km/rok Prům. spotřeba/100 km Opravy v Kč
Škoda Roomster 4 744 7,09 447,-
Opel Vivaro 3 053 8,94 322,-
Škoda Yeti 13 923 6,24 33 882,-

Ve vozidle Škoda Yeti došlo k výměně automatické převodovky z důvodu jejího neopravi-
telného poškození. Na ostatních vozidlech nevznikly náklady za opravu jiné, než z důvodu 
běžného opotřebení.

6. INVENTARIZACE MAJETKU
6.1 Zápis z inventarizace Domov Dolní zámek
V souladu s ustanovením § 29 zák. č. 563/91 Sb., o účetnictví a inventarizaci hospodář-
ských prostředků ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č.270/2010Sb. 
a Směrnicí č. 7 Rady Královéhradeckého kraje k řízení příspěvkových organizací zřízených 
krajem byla provedena inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2020.

Inventarizace proběhla na jednotlivých organizačních úsecích našeho zařízení za účelem 
zjištění skutečného stavu majetku a porovnání se stavem účetním a vyčíslení inventari-
začních rozdílů. Součástí prováděných inventarizačních prací bylo i posouzení stavu majet-
ku dle funkčnosti a upotřebitelnosti v organizaci. K zajištění a provedení inventarizačních 
prací vydala ředitelka zařízení plán inventur, ve kterém stanovila termín a rozsah inven-
tarizačních prací, jmenovala členy dílčích inventarizačních komisí s předsedou, stanovila 
úkoly inventarizačních komisí. Inventarizace majetku proběhla ve stanoveném termínu, 
byl odsouhlasen skutečný stav majetku a porovnán se stavem účetním. Součástí inventa-
rizace je i dokladová inventura.

Provedená inventarizace je součástí průkaznosti účetnictví organizace, podává jasný obraz 
o stavu majetku a závazků v organizaci.

5. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ 
S MAJETKEM
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7. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ 
S MAJETKEM

7.1 Základní údaje

Evidenční počet zaměstnanců (fyzické osoby) k 31. 12. 2020 činí 56
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců k 31. 12. 2020 činí 54,112
Specifický ukazatel počtu zaměstnanců je stanoven na 55
Průměrná platová třída činí 6,3
Průměrná hrubá mzda činí v Kč 33 717
Průměrná nemocnost ve sledovaném období činí v % 11,2

7.2  Struktura a počty zaměstnanců, průměrné platové třídy  
a průměrné mzdy za sledované období

Kategorie / funkce evidenční 
počty

přepočtený 
počet

průměrné 
platové třídy

průměrné 
mzdy v Kč

Všeobecná sestra 9 8,13 9,9 36 176
Pracovník v sociálních službách 23 22,98 5,3 37 378
Sociální pracovník 3 2,29 10,0 40 722
THP pracovník 7 6,33 9,0 39 485
Pracovník údržby 2 2,00 5,0 28 003
Pracovnice kuchyně 5 5,00 4,8 24 508
Pracovnice úklidu 5 5,38 2,0 19 185
Pracovnice prádelny 2 2,00 2,5 23 234
Celkem 56 54,11 6,3 33 717

7.3  Nástupy a ukončení pracovních poměrů, dohod o prove-
dení práce a dohod o pracovních činnostech za sledované 
období

Druh pracovního vztahu nástup ukončení
Hlavní pracovní poměr  9    6
Dohoda o provedení práce 12 10
Dohoda o pracovní činnosti   2 2

12



7.4 Tabulka: PAM 2020
Za organizaci jako celek (hlavní i doplňková činnost)

Skutečnost Technická 
jednotka

Sledované 
období

Minulé        
období

Rozdíl              
sl. 3-4 %

1 2 3 4 5 6
Fyzický stav zaměst-
nanců k 31.12. FO 56,0 54 2 104 %

Přepočtený stav 
zaměstnanců FO 54,1 54,0 0,1 100 %

Platová třída  – 6,3 6,0 0,3 105 %
Platový stupeň  – 11,0 11,2 -0,2 98 %
Tarifní plat Kč 19 441,- 19 422,- 19,0 100 %
Příplatky ostatní Kč 3 979,- 3 616,- 363,0 110 %
Odměny Kč 3 906,- 1 736,- 2170,0 225 %
Osobní příplatek Kč 2 315,- 2 414,- -99,0 96 %
Hrubá mzda Kč 33 717,- 30 322,- 3394,9 111 %
Procento nemocnosti % 11,2 5,6 5,6 200 %
Přesčasové práce hod. 245 1,00 244 24500 %
Prostředky na platy 
zaměstnanců tis. Kč 21 893,9 19630,9 2 263,0 112 %

Náhrady za nemoc tis. Kč 307,5 169,4 138,1 182 %
OON - Dohody tis. Kč 323,4 24,1 299,2 1340 %
Mzdové náklady 
celkem tis. Kč 22524,8 19824,4 2 700,4 114 %

7.5 Mzdové prostředky

Limit mzdových prostředků na rok 2020 24 232 000 Kč
 Z toho prostředky na platy 21 893 898 Kč
 Náhrada mzdy za nemoc   307 536 Kč
 OON - Dohody 323 355 Kč
 Čerpání mzdových prostředků celkem 22 524 789 Kč
 Nedočerpáno  1 707 211 Kč
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7.7 Struktura vzdělání zaměstnanců

Struktura vzdělání zaměstnanců v období 12/2020
Soubor vzdělání muži ženy celkem

bez vzdělání 3 15 18
C - základní + praktická škola 2 4 6
E - nižší střední odborné 2 2 4
H - Střední odborné (vyučen) 1 7 8
J - Střední nebo střední odborné  
bez maturity a bez vyučení 0 3 3

K - úplné střední všeobecné vzdělání 0 1 1
L - ÚSO (vyučení s maturitou) 0 1 1
M - ÚSO - s maturitou bez vyučení 2 17 19
N - vyšší odborné 0 1 1
R - bakalářské 0 2 2
T - vysokoškolské 0 2 2

14

7.6 Věková struktura zaměstnanců

Věk muži ženy celkem 
do 24 0 2 2
25 - 29 0 2 2
30 - 34 1 6 7
35 - 39 3 3 6
40 - 44 3 8 11

Věk muži ženy celkem 
45 - 49 1 8 9
50 - 54 1 13 14
55 - 59 0 7 7
od 60 1 6 7



8. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
Vzdělávání zaměstnanců probíhá dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách a je 
rozloženo do celého kalendářního roku. Sociální pracovnice, pracovníci v sociálních 
službách a aktivizační pracovnice tak postupně splňují povinné vzdělávání v počtu min  
24 hodin ročně. 

V roce 2020 však díky vývoji pandemické situace nedošlo k uskutečnění některých plá-
novaných školení. Z tohoto důvodu 14 pracovníků sociálního úseku nedodrželo povinný 
hodinový rozsah dalšího vzdělávání.  Celková vynaložená částka na vzdělávání našich pra-
covníků tak v loňském roce dosáhla výše 96 862 korun.

8.1  Pracovníci sociálního úseku absolvovali akreditované 
vzdělávání typu:

 • Problematika závislostí jako sebepoškozující fenomén v životě člověka
 • Úvod do problematiky inkontinence
 • Aktivizace klientů v sociálních službách
 • Testování v sociálních službách
 •  Proběhlo i vnitřní vzdělávání na téma Standardy kvality – individuální  

plánování, které proškolila ředitelka Domova Mgr. Lucie Havrdová.
 •  Sociální úsek se účastnil i skupinových supervizí, které v prvním pololetí vedla 

PhDr. Leona Dolejšová, ve druhém MUDr. Petr Popov, MHA.
 • Individuální supervizi využili 2 zaměstnanci.
 • Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách si doplnil 1 zaměstnanec.
 •  Zdravotnický úsek se vzdělával v novinkách zdravotní péče, odbornosti, používá-

ní nových zdravotních materiálů a postupů pod vedením Hany Štoskové. 
 •  Pravidelně se doškoluje také ekonomický úsek a management organizace, 

zejména v oblasti účetnictví, mezd, oblasti pracovně právních vztahů a zákoníku 
práce.

 

8.2  Pracovníci ekonomického úseku a managementu  
absolvovali vzdělávání typu:

 • Personalistika PO obcí a krajů
 •  Spisová služba – archivnictví 2020
 •  Mzdové a personální změny 2020
 • Mzdová legislativa 2020
 •  Cestovní náhrady
 • Pracovní právo pro mzdové účetní
 • Zdravotní pojištění 2020 
 • Sociální a důchodové pojištění – novinky 2020
 •  Zaměstnanci stravovacího úseku absolvovali školení na téma:  

Nové trendy v moderním vaření. 
 •  V provozním úseku byli zaměstnanci proškoleni a prakticky  

seznámeni s používáním dezinfekčních 
 • prostředků a upozorněni na bezpečnost práce při jejich používání.
 •  Řidiči referenti absolvovali Školení řidičů referentských vozidel  

v souladu s platnými předpisy.
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9.1 Sledování nákladů za energie 2020

Náklady na energie Hlavní činnost 
2020/2019

Rozdíl v % 
2020 – 2019

Hospodářská činnost
2020/2019

502 elektřina 539 406 1,33 10 0
502 vodné + stočné 294 335 0,88 4 3
502 pára 1200 1378 0,87 7 57
 plyn 59 62 0,95 0 0
Celkem  2092 2181 0,96 21 60

9.2 Tvorba a použití fondů

TVORBA A POUŽITÍ INVESTIČNÍHO FONDU ORGANIZACE tis. Kč

stav investičního fondu k 1. 1. 1135
příděl z rezervního fondu organizace –
příděl z odpisů dlouhodobého majetku 1468
investiční dotace z rozpočtu zřizovatele –
investiční dotace ze SR a SF –
ostatní zdroje –
ZDROJE FONDU CELKEM 2603
opravy a údržba nemovitého majetku –
rekonstrukce a modernizace –
pořízení dlouhodobého majetku 99
ostatní použití (např. splátky inv. úvěrů) –
odvod do rozpočtu zřizovatele 1184
POUŽITÍ FONDU CELKEM 1283
Stav investičního fondu k 31.12. 1320

9. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE
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FOND ODMĚN tis. Kč

stav fondu odměn k 1.1. 387
příděl z hospodářského výsledku 30
zdroje fondu celkem –
použití fondu na mzdy –
použití fondu odměn celkem –
stav fondu odměn k 31.12. 417

TVORBA A POUŽITÍ FONDU FKSP tis. Kč

stav fondu FKSP k 1.1. 862
základní příděl 444
ZDROJE FONDU CELKEM 1306
použití fondu – stravování 112
použití fondu – kultura 54
použití fondu – poskytnuté peněžní dary 18
použití fondu – ostatní (vitamíny) 79
POUŽITÍ FONDU CELKEM 263
Stav investičního fondu k 31.12. 1043
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REZERVNÍ FOND tis. Kč

stav rezervního fondu k 1. 1. 493
příděl z hospodářského výsledku 41
ostatní zdroje fondu –
zdroje fondu celkem 534
použití fondu do investičního fondu –
použití fondu na provozní náklady –
ost. použití fondu (mj.ztráta z min.let) –
použití rezervního fondu celkem –
stav rezervního fondu k 31. 12. 534



Náklady hlavní činnost 39 123 820,74 Kč
Náklady vedlejší činnost 446 335,05 Kč
Náklady celkem 39 570 155,79 Kč
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9.3 Hospodaření za rok 2020

Náklady

SU Běžné období (v Kč)
2020

Minulé období (v Kč)
2019

Hl. činnost 
rozdíl (v %)
2020 – 2019Název účtu Hlavní  

činnost
Vedlejší  
činnost

Hlavní  
činnost

Vedlejší  
činnost

501 - spotřeba materiálu 3 137 184,15 234 381,00 2 660 621,00 204 381,00 117,91

502 - spotřeba energie 2 092 388,13 20 787,25 2 181 182,00 59 380,00 95,93

511 - opravy a udržování 644 443,57 10 521,00 539 692,00 39 343,00 119,41

512 - cestovné 7 182,00 0,00 35 198,00 0,00 20,40

513 - reprezentace 5 054,00 0,00 4 571,00 0,00 110,57

518 - služby 1 067 798,20 21 141,80 813 510,00 5 379,00 131,26

521 - mzdové náklady 22 408 783,00 116 006,00 19 724 573,00 99 856,00 113,61

524 - zákonné soc. pojištění 7 435 132,00 39 273,00 6 625 569,00 33 802,00 112,22

525 - jiné sociální pojištění 93 281,00 602,00 82 006,00 544,00 113,75

527 - zákonné sociální  náklady 590 136,26 1 208,00 682 104,00 1 087,00 86,52

551 - odpisy 1 465 182,00 2 415,00 1 458 266,00 2 604,00 100,47

558 - náklady z DDM 177 256,43 0,00 211 155,00 0,00 83,95

Celkem 39 123 820,74 446 335,05 35 018 447,00 446 376,00 111,72



Výnosy z hlavní činnosti (ostatní) 13 142 525,52 Kč
Příspěvek na provoz 8 160 000,00 Kč
Dotace ze SR 17 876 795,39 Kč
Hospodářská činnost 522 434,00 Kč
Výnosy celkem 39 701 754,91 Kč

Výnosy

SU Běžné období (v Kč)
2020

Minulé období (v Kč)
2019

Hl. činnost 
rozdíl (v %)
2020 – 2019

 — Název účtu Hlavní  
činnost

Hospodářská 
činnost

Hlavní  
činnost

Hospodářská 
činnost

602 - výnosy z prodeje služeb 12 941 691,78 466 106,00 12 458 276,00 404 063,00 103,88

603 - výnosy z pronájmu 0,00 56 328,00 0,00 71 404,00 0,00

649 - ostatní výnosy z činnosti 198 609,54 0,00 500,00 0,00 39721,91

662 - úroky 2 224,20 0,00 1 986,00 0,00 111,99

672 - výnosy z transferů 26 036 795,39 0,00 22 599 685,00 0,00 115,21

Celkem 39 179 320,91 522 434,00 35 060 447,00 475 467,00 111,75

9.4 Zpráva o veřejných zakázkách 
Při zadávání veřejných zakázek se řídí organizace Směrnicí Rady Královéhradeckého kraje, 
která stanovuje postup při zadávání veřejných zakázek, jejíž působnost se vztahuje i na 
příspěvkové organizace zřízené krajem. Dle této směrnice v uplynulém roce nevznikla 
organizaci povinnost vypsat veřejnou zakázku.

9.5 Investice 
Zřizovatel naší organizace – Krajský úřad Královéhradeckého kraje – schválil dle předlože-
ného finančního plánu poskytnutí příspěvku z investičního fondu organizace Domov Dolní 
zámek ve výši 100 000 Kč na opravu dveří. Vzhledem k potřebám organizace, bylo v měsíci 
září požádáno o změnu způsobu čerpání schválené dotace na nákup zdravotnického vyba-
vení. Schválená investiční dotace byla vyčerpána. 
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10.1 Vnější kontrolní činnost 
1)  Proběhla kontrola pojištěnců VZP od ledna 2017/ do října 2020. Kontrola byla ukončena 

bez zjištěných nedostatků.
2)  Dlouhodobě  je v organizaci prováděn audit nezávislou auditorskou firmou. Kontrolu 

za účetní rok 2020 provedla firma Auditea, s.r.o. Pilníkov, Náměstí 62. Tato provádí 
kontrolu celého účetnictví organizace, posouzení účelnosti čerpání svěřených 
finančních prostředků, včetně čerpání finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu 
MPSV. Mimo to předkládá organizace vyúčtování těchto prostředků zřizovateli. Závěry 
z provedeného auditu jsou shrnuty ve zprávě auditora, včetně výroku auditora. Tato 
zpráva je součástí materiálů, které organizace dokládá zřizovateli ke schválení účetní 
závěrky.

10.2 Vnitřní kontrolní činnost
1) Kontrolní činnost probíhala dle plánu kontrol na rok 2020 ve všech úsecích.
2) V letních měsících proběhl interní audit zdravotnického úseku.
3)  V měsících srpen a září proběhl externí audit v oblasti GDPR – Ochrana osobních údajů.
4)  V důsledku Covid-19 jsme byli nuceni přerušit externí audit BOZP, na který jsme navá-

zali ihned po ukončení všech přísných bezpečnostních opatření.

10. KONTROLY



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 2020 nebyla podána žádná žádost.

2.  Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části § 18 odst. 
1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2020 nebylo podáno odvolání.

3.  Opis podstatných částí každého rozsudku soudu – § 18 odst. 1 písm. c) zákona  
č. 106/1999 Sb. Nebyly vydány žádné rozsudky.

4.  Výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. 
V roce 2020 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

5.  Počet stížností podaných podle § 16 a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání  
a stručný popis způsobu jejich vyřízení - § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999. 
Organizace neobdržela žádnou stížnost dle uvedeného zákona.

6.  Další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím 
- § 18 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb. Organizace nemá žádné další informace.

7.  Přehled všech výdajů, které Královéhradecký kraj vynaložil v souvislosti se soudními 
řízeními o právech a povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2020 Domov Dolní zámek nevynaložil žádné výdaje v souvislosti se soudním říze-
ním o právech a povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb.

11. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE  
ZÁKONA Č. 106/1999 SB. 

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM,  
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
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Za milou spolupráci děkujeme i dárcům, mezi které patří: MUDr. Juraj Rákay,  
Nadace Charty 77, paní Dagmar Kušlová nebo Granit Lipnice, s.r.o.

12. SPONZOŘI A DÁRCI 

Rádi bychom za finanční podporu poděkovali zřizovateli naší organizace, Ministerstvu 
práce a sociálních věcí ČR a zdravotním pojišťovnám. 

Děkujeme i pracovníkům odboru sociálních věcí v těžké době plného dolehnutí 
koronavirové infekce na zařízení, a to za jejich permanentní nasazení a každodenní ochotu 
pomoci při řešení nových situací. 

Stejně tak velmi děkujeme organizacím, které nám byly nápomocny s dočasným 
zapůjčením  6ti svých zaměstnanců, při vykrytí personální nouze: Domovu důchodců 
Tmavý důl a Domovům na Třešňovce v České Skalici a v Lamperticích.

Děkujeme také všem 13ti dobrovolníkům a pracovníkům na DPP, kteří reagovali na výzvu 
o pomoc na sociálních sítích a rychle nastoupili na pomoc s nákazou v naší organizaci.

Děkujeme všem našim kmenovým zaměstnancům, kteří si pravděpodobně spolu s našimi 
uživateli prožili jeden z nejtěžších roků v zaměstnání.

13. PODĚKOVÁNÍ 





Výroční zprávu za rok 2020 zpracovali tito zaměstnanci:

Ředitelka:   Mgr. Lucie Havrdová DiS.
Vedoucí ekonomického úseku: Martina Mikysková
Personalistka/mzdová účetní: Dita Ottová
Vedoucí sociálního úseku: Bc. Nikola Machová
Sociální pracovnice:  Bc. Iveta Tomanicová
Aktivizační pracovnice: Bohdana Vavřenová
   Eliška Krtičková

Do

mov Dolní zámek

Teplice nad Metu
jí


