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 Vyhodnocení plnění úkolů 
 

1.1 Základní informace o Domově u fontány 

Název a sídlo organizace:  Domov u fontány  
     Libušina 1060 
     535 16 Přelouč 
 
IČ:     71176225 
 
Statutární orgán:   PhDr. Danuše Fomiczewová, MBA – ředitelka 
 
Kontakt: tel.   466 959 166 
  e-mail   info@domovufontany.cz 
  web   www.domovufontany.cz 
 
Zřizovatel:    Pardubický kraj 
     Komenského nám. 125 
     532 11 Pardubice 
 
Právní forma: příspěvková organizace ÚSC, Krajský soud Hradec 

Králové, 
     Oddíl Pr, vložka 771 
 
Číslo účtu    78-916 996 0227/0100 KB Přelouč 
 
Poskytované služby:   Domov se zvláštním režimem 
     Domov pro seniory 

Odlehčovací služby 
 
Kapacita pobytových služeb:  Domov pro seniory 40 lůžek  
(k 31. 12. 2017)   Domov se zvláštním režimem 111 lůžek 
     Odlehčovací služby 4 lůžka 
 
 

Domov u fontány (dále jen Domov) je příspěvkovou organizací Pardubického kraje s právní 

subjektivitou.  Činnost Domov zahájil již v roce 1964 s kapacitou 314 klientů ve vícelůžkových 

pokojích, která byla v rámci postupné humanizace snížena až na 155 klientů ve dvoulůžkových 

a jednolůžkových pokojích. 

Domov se nachází v klidné jihovýchodní části města Přelouč, je obklopen rozsáhlým 

lesoparkem, kde nechybí zázemí pro posezení. Centrum města, vlakové a autobusové nádraží 

jsou dobře dostupné pěšky nebo místní autobusovou dopravou. V docházkové vzdálenosti je 

poliklinika a lékárna. 

Domov u fontány je jedním z největších zařízení pečující o seniory a osoby s demencí 

v Pardubickém kraji. Poskytuje pobytové sociální služby s celoročním provozem v rámci 

mailto:info@domovufontany.cz
http://www.domovufontany.cz/
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sociálních služeb domov pro seniory (dále jen DS), domov se zvláštním režimem (dále jen DZR) 

a odlehčovací služby (dále jen OS). 

 
Cílovou skupinou sociální služby Domov pro seniory jsou osoby od 50-ti let věku, jejichž 
soběstačnost je snížena z důvodu věku nebo změn zdravotního stavu a vyžadují pravidelnou 
pomoc jiné fyzické osoby. Preferovány jsou osoby s trvalým bydlištěm v Pardubickém kraji.  
 
Cílovou skupinou sociální služby Domov se zvláštním režimem jsou osoby od 45-ti let, které 
mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění Alzheimerovou chorobou, nebo jinými typy 
demencí, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Preferovány jsou 
osoby s trvalým bydlištěm v Pardubickém kraji. Přednostně je služba poskytována klientům 
Domova u fontány - domova pro seniory, kteří vyžadují vzhledem ke změně zdravotního stavu 
poskytování specifické služby domov se zvláštním režimem. 
 
Cílovou skupinou sociální služby Odlehčovací služby jsou osoby od 45-ti let, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, onemocnění Alzheimerovou chorobou, nebo jinými 
typy demencí a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Preferovány 
jsou osoby s trvalým bydlištěm v Pardubickém kraji.  
 
 

1.2 Stav uživatelů k 31. 12. 2017 

Domov u fontány disponuje celkovou kapacitou 155 lůžek. K datu 31. 12. 2017 služeb 

Domova využívalo 151 klientů, a to: 

– 40 klientů sociální služby DS (z celkové kapacity 40 lůžek), 

– 109 klientů sociální služby DZR (z celkové kapacity 111 lůžek), 

– 2 klienti sociální služby OS (z celkové kapacity 4 lůžka). 

Průměrná obložnost sociálních služeb byla v roce 2017 v případě DS 99,00%, v případě 

DZR 98,54% a v případě OS 67,39%. 

 

 
V roce 2017 bylo na sociální službu domov se zvláštním režimem přijato 63 klientů, na domov 

pro seniory 18 klientů a na odlehčovací služby 29 klientů. 
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Struktura klientů poskytovaných sociálních služeb dle průměrného věku a pohlaví k 31. 12. 

2017 
 

struktura 
klientů k 31. 

12. 2017 

27 - 
65 let 

66 - 
75 let 

76 - 85 
let 

86 - 95 
let 

nad 96 
let 

průměrný 
věk 

muži ženy 

DS 10 1 16 13 - 78,8 13 27 

DZR 9 17 43 35 5 81,4 29 80 

OS - - 1 1 - 86,7 1 1 

 
 

Věková struktura klientů všech služeb Domova u fontány k 31. 12. 2017 

 
 

 
Struktura pohlaví klientů všech služeb Domova u fontány k 31. 12. 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Průměrný věk všech klientů Domova u fontány je 80,8 let. 
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Struktura klientů poskytovaných sociálních služeb dle stupně příspěvku na péči k 31. 12. 

2017 

 

 
stupeň závislosti 
klientů k 31. 12. 

2015 

bez závislosti 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň 

DS 1 1 5 13 20 

DZR 51 2 17 40 45 

OS2 - - - - - 

 

 

 

 

 
Struktura klientů dle stupně závislosti příspěvku na péči k 31. 12. 2017 - DS

 
 

 

                                                 
1 Jedná se o nově přijaté klienty bez přiznaného příspěvku na péči. Žádost o přiznání příspěvku na péči byla 
ve všech případech podána. Z uskutečněných sociálních šetření jsou stupně příspěvků na péči těchto klientů 
odhadovány na 3. – 4 stupeň.  
2 V případě odlehčovacích služeb Domov u fontány neeviduje přiznaný stupeň příspěvku na péči – klienti této 
sociální služby hradí jen skutečně provedené úkony péče bez ohledu na výši tohoto příspěvku. 
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Struktura klientů dle stupně závislosti příspěvku na péči k 31. 12. 2017 - DZR 

 
 

 
 
 

Struktura klientů dle místa trvalého bydliště k 31. 12. 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pardubický 
kraj 

  
  
  
  

název obce 
  

 počet klientů 
 

DS DZR OS celkem 

Brloh 0 1 0 1 

Břehy 2 0 0 2 

Čepí 1 0 0 1 

Černá za Bory  0 1 0 1 

České Heřmanice 0 1 0 1 

Heřmanův Městec 0 3 0 3 

Hlinsko 1 0 0 1 

Horní Jelení 0 1 0 1 

Choltice 1 0 0 1 

Chrudim 0 2 0 2 

Chvaletice 0 7 0 7 

Jankovice 1 0 0 1 

Kladruby nad Labem 0 1 0 1 

Kostěnice 0 1 0 1 

Labské Chrčice 0 1 0 1 

Lázně Bohdaneč 1 2 0 3 

Mikulovice 1 0 0 1 

IV.
41%

III.
37%

II.
16%

I.
2%

Bez příspěvku
4%

IV. III. II. I. Bez příspěvku
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Nasavrky 0 2 0 2 

Nové Hrady 0 1 0 1 

Pardubice 3 21 1 25 

Přelouč 27 44 0 71 

Ráby 1 0 0 1 

Rohovládová Bělá 0 1 0 1 

Ronov nad Doubravou 0 1 0 1 

Rybitví 0 0 1 1 

Řečany nad Labem 0 5 0 5 

Semín 0 1 0 1 

Sezemice 0 1 0 1 

Slepotice 0 1 0 1 

Staré Ždánice 0 2 0 2 

Starý Mateřov 0 1 0 1 

Stojice 0 1 0 1 

Třemošnice 0 1 0 1 

Úhřetice 0 1 0 1 

Valy 0 1 0 1 

Vápno 0 1 0 1 

Vlčí Habřina 0 1 0 1 

Voleč 1 0 0 1 

Zdechovice 0 1 0 1 

mimo Pk 0 0 0 0 

celkem  40 109 2 151 

 

 

 
1.3 Stanovená výše úhrad 

1.3.1 Úhrady klientů – DS, DZR 

1.3.1.1 Úhrada za ubytování a stravu  

V září 2017 došlo ke změně ceníku Domova u fontány, která reflektovala stav, kdy již všechny 

pokoje klientů prošly rekonstrukcí, a kdy jsou nově v nabídce také jednolůžkové pokoje, jejichž 

cena je vyšší než za ubytování ve dvoulůžkovém pokoji. Cena stravy zůstala stejná, nadále jsou 

stanoveny dvě úhrady – pro případ 5 jídel denně a pro případ 6 jídel denně (druhá večeře 

v případě inzulinové léčby diabetu). 

 

 
DVOULŮŽKOVÝ 

POKOJ 
JEDNOLŮŽKOVÝ 

POKOJ  

Cena ubytování/den 200 Kč 210 Kč 

Strava 5x denně 150 Kč 150 Kč 
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Strava 6x denně 160 Kč 160 Kč 

Úhrada celkem/den 
(dle typu stravy) 

350 Kč 
360 Kč 

360 Kč 
370 Kč 

Úhrada celkem/měsíc 
(dle typu stravy) 

10.647 Kč 
10.951 Kč 

10.951 Kč 
11.255 Kč 

 
 

1.3.1.2 Dohody o spoluúčasti na úhradě nákladů za ubytování a stravu 

V případě, že by klientovi nezbývalo 15% z jeho příjmů při hrazení plné úhrady za ubytování 

a stravu, je mu spočtena individuální snížená úhrada. V těchto případech Domov u fontány, 

v souladu s odst. (3) § 71 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vyjednává s blízkými 

osobami klienta o možnosti jejich spoluúčasti na úhradě nákladů.  

V posledním měsíci roku 2017 měl Domov u fontány sjednanou spoluúčast s celkem 
45 smluvními plátci. 
 
 

 
 

Za celý rok 2017 byla smluvními doplatky získána částka ve výši 297.748,- Kč. 
 
 

1.3.2 Úhrady klientů – OS 

1.3.2.1 Úhrada za ubytování a stravu  

V září 2017 došlo ke změně ceníku Domova u fontány, která reflektovala situaci, že 

po rekonstrukci jsou již všechny pokoje klientů, a že jsou nově v nabídce také jednolůžkové 

pokoje, jejichž cena je vyšší než za ubytování ve dvoulůžkovém pokoji. Cena stravy zůstala 

stejná, nadále jsou stanoveny dvě úhrady – pro případ 5 jídel denně a pro případ 6 jídel denně 

(druhá večeře v případě diabetu). 

 

29%16%

43%

12%
Plná úhrada

Plná úhrada (se spoluúčastí)

Neuhrazeno

Neuhrazeno (se spoluúčastí)
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DVOULŮŽKOVÝ 

POKOJ 
JEDNOLŮŽKOVÝ 

POKOJ 

Cena ubytování/den 200 Kč 210 Kč 

Strava 5x denně 150 Kč 150 Kč 

Strava 6x denně 160 Kč 160 Kč 

Úhrada celkem/den 
(dle typu stravy) 

350 Kč 
360 Kč 

360 Kč 
370 Kč 

Úhrada celkem/měsíc 
(dle typu stravy) 

10.647 Kč 
10.951 Kč 

10.951 Kč 
11.255 Kč 

 

1.3.2.2 Úhrada za péči 

Úhrada za péči je stanovována na základě skutečně spotřebované péče za období využívání 

sociální služby v daném kalendářním měsíci. Ceník jednotlivých úkonů péče je v souladu se 

zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a § 10 prováděcí 

vyhlášky č. 505/2006 Sb. Klientovi jsou poskytovány takové úkony péče, které nezvládá 

provést samostatně a jsou v souladu se společně stanoveným individuálním plánem a plánem 

péče.  

 
 

Druh úkonu péče Cena za hodinu 

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití, 

120 Kč/hod* 

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 

3. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, 

4. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i 
vnějším prostoru, 

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 

1. pomoc při úkonech osobní hygieny, 

120 Kč/hod* 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty, 

3. pomoc při použití WC, 

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 

1. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby  120 Kč/hod* 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

1. doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na 
zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce 
poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení 
zpět, 

120 Kč/hod* 
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2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a 
podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, 

sociálně terapeutické činnosti: 

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení 
osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální 
začleňování osob, 

120 Kč/hod* 

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, 
120 Kč/hod* 

2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí, 

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 

1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a 
dovedností, 120 Kč/hod* 

2. podpora při zajištění chodu domácnosti. 

* účtován je skutečně spotřebovaný čas 
 
 
 

1.4 Shrnutí rozvoje sociální služby 

1.4.1 Novinky v poskytovaných službách v roce 2017 

 
Vyšší ubytovací komfort pro všechny klienty, jednolůžkové pokoje 
V srpnu 2017 byla dokončena poslední etapa 

rekonstrukce všech oddělení Domova. V současné 

době tak již všichni klienti využívají komfortu 

nového bydlení, které jim nabízí zejména větší 

prostor a společné šatny a sociální zařízení pouze 

pro dva spolu sousedící pokoje. Nově jsme také 

mohli nabídnout 15 jednolůžkových pokojů, které 

nad rámec základního vybavení (elektricky 

polohovatelné lůžko, noční stolek, polička, stůl a 

židle) disponují kuchyňským koutem 

a chladničkou.  

Změna kapacity služeb 

V lednu a únoru roku 2017 došlo ke konečným úpravám v kapacitách všech poskytovaných 

sociálních služeb. V případě domova se zvláštním režimem a domova pro seniory došlo 

ke snížení kapacit v souvislosti s výše uvedeným dokončením rekonstrukce. V případě 

odlehčovacích služeb došlo naopak ke zvýšení kapacity dvojnásobně z 2 na 4 lůžka, kdy jsme 

vyslyšeli poptávku zájemců právě o tuto službu. 
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Další rozšíření volnočasových aktivit 

Kromě aktivizačních pracovníků se od roku 2017 věnují aktivizaci klientů také sociální 

pracovnice. Změna nám poskytla prostor k rozšíření škály nabízených aktivit a posílení četnosti 

skupinových i individuálních druhů těchto činností. Klienti se tak mohou zúčastnit například 

smyslové aktivizace, kognitivního tréninku či nácviku jemné motoriky, pet-terapie s různými 

druhy zvířat a mnoha dalších.  

 

 

Prstová jóga: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malování prstovými barvami: 

Kognitivní cvičení: 

Poznávání zeleniny a bylinek: 

Pet-terapie se šnekem Tondou: 
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Novou aktivitou je také individuální hudební terapie, kterou 

provádíme za pomoci bezdrátových sluchátek s hygienickými 

návleky a tabletů s individuálními playlisty pro klienty. Hudební 

terapie podněcuje ke komunikaci, spontánnímu pohybu a 

výbavnosti vzpomínek a je skvělou počáteční fází reminiscenční 

terapie. 

 

Zavedli jsme také nové aktivity s předměty, které jsme si 

vlastnoručně vyrobili, např.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přechod na nový PC program Cygnus 2 

V únoru 2017 jsme přešli z programu IS Cygnus na pokročilejší verzi Cygnus 2. Tento program 

efektivně využívají zaměstnanci z řad sociálních pracovníků, pečovatelů i zdravotníků. Nabízí 

nejen nové funkce, ale také efektivnější zabezpečení dat a přehlednější evidenci klientů 

a poskytované péče.  

 

Zkvalitnění procesu podpory adaptace  

V reakci na nezanedbatelnou míru fluktuace našich obyvatel jsme se zaměřili na propracování 

procesu podpory adaptace po přijetí klienta, a to nejen ve vztahu k samotnému klientovi, ale 

i jeho rodině. Proces zahrnuje účelný systém zapojování rodinných příslušníků do péče, postup 

Využití hmatově podnětné deky: 

Aktivizace smyslů pomocí plodů lesa: 
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pro seznámení klienta se svým prostředím, personálem a spoluobyvateli, ale také informování 

rodinných příslušníků o průběhu první noci klienta v našem Domově. 

 

Navýšení úvazku aktivizačně-rehabilitačního týmu 

Tým aktivizačně-rehabilitačních pracovníků aktuálně čítá 2,5 úvazku. 

Toto navýšení nám dovolilo zvýšit počet skupinových kondičních 

cvičení na 5 týdně a posílit individuální cvičení s klienty (zejména 

protahování končetin, nácvik chůze atp.). Díky tomu 

zaznamenáváme stále větší úspěchy ve zlepšení pohybových 

schopností našich klientů.   

 

Zavedení sebeobslužných koutků 

Na každém společenském prostoru byly vytvořeny koutky pro různé účely – s hobby předměty 

k zapůjčení klientům, kreativní koutky s např. kreslicími potřebami, místa s nabídkou nápojů, 

místa s nabídkou časopisů a kout s úklidovými potřebami. Všechna tato místa byla vybavena 

jednoduchými návodnými cedulemi za účelem podpory a motivace klientů k samostatnosti 

a účelné a smysluplné náplni volného času.  

 

Rozšíření podpory orientace po budově i jednotlivých odděleních 

Podpořili jsme orientaci našich klientů i jejich návštěv po budově Domova i jednotlivých 

odděleních. Zakoupili jsme přehledný rozcestník, který byl umístěn k bezbariérovému vchodu 

– díky tomu návštěvy přicházející tímto vchodem nepotřebují vyhledat recepci o patro výše 

a sami se zorientují díky přehlednému plánu. Na každé patro jsme ke schodišti umístili cedule, 

popisující, co se nachází na daném patře a kam vede schodiště nahoru i dolů. Aktualizovali 

jsme jmenovky a popisy všech kancelářských i skladových prostorů. Zakoupili jsme nové 

rámečky na fotografie či libovolné obrázky našich klientů, které jsou umístěny u dveří pokojů 

našich klientů v pohledovém dosahu očí i osob pohybujících se na invalidním vozíku.  

 

Vytvoření relaxační zóny pro zaměstnance 

V červnu 2017 jsme zakoupili dvě masážní křesla pro naše 

zaměstnance, která jsme umístili do prostoru určeného 

k relaxaci a obnově sil po jejich nelehké práci. 
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1.4.2 Významné úspěchy v roce 2017 

Dokončení poslední etapy rekonstrukce 

Letošní Loučení s létem bylo výjimečné tím, že 

jsme slavnostně přestřihli pásku u posledních dvou 

oddělení, která procházela celkovou rekonstrukcí. 

Zakončili jsme tak rozsáhlou 6 let trvající 

rekonstrukci všech oddělení přímé péče a zajistili 

všem našim klientům komfortnější, prostornější 

bydlení se společným sociálním zařízením 

a šatnou pouze pro dva spolu sousedící pokoje. 

Nově také nabízíme celkem 15 jednolůžkových 

pokojů. Rekonstrukce byla započata v roce 2010, 

náklady přesáhly 64 mil. korun, a téměř celá částka byla hrazena z rozpočtu Pardubického 

kraje. Rekonstrukce byla realizována za účelem celkové humanizace našeho zařízení a v jejím 

průběhu došlo ke snížení kapacity až na konečných 155 lůžek. 

 

Umistění na 1. místě v projektu Tesco – 

„Vy rozhodujete, my pomáháme“ 

V letošním roce se nám podařilo umístit 

se na prvním místě soutěže Tesco –  

„Vy rozhodujete, my pomáháme“, a to 

díky žetonovému hlasování zákazníků 

přeloučského obchodního domu Tesco. 

Výhra činila 30.000,- Kč a umožnila nám 

zavést novou formu aktivizace pro naše 

klienty – individualizovanou hudební 

terapii s tabletem, která se těší velkému 

úspěchu.  

 

Umistění na 3. místě v programu „Globus Lepší svět“ 

V roce 2017 jsme se přihlásili do programu Globus Lepší svět, a to s projektem Komunitní 

bylinková zahrada. S projektem jsme se nakonec umístili na 3. místě a získali tak 50.000,- Kč 

pro její výstavbu. Komunitní bylinková zahrada bude realizována v parku Domova v roce 2018 

a opět rozšíří nabídku podnětných aktivit pro naše klienty. Vybudováním této zahrady dojde 

ale i k dalšímu propojení našeho Domova s veřejností, neboť bude přístupna všem. 
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Obhájení certifikátu Vážka ® 

Dne 30. 11. 2017 jsme opět po dvou letech absolvovali dobrovolný 

reaudit certifikace Vážka, který hodnotil úroveň našich služeb 

poskytovaných osobám s onemocněním demence. V tomto auditu 

se nám podařilo opět uspět, a to dokonce s lepším výsledkem 

než předtím. Celkem jsme dosáhli 87,60 bodů ze 100 možných. 

 

Duhové křídlo 

Dne 11. 10. 2017 se dva zástupci Domova u fontány 

zúčastnili prestižního udílení cen Duhové křídlo, které 

každoročně pořádají Pardubický kraj společně s Národní 

radou osob se zdravotním postižením. Na základě 

jednotlivých nominací komise posléze vybírá vždy 3 

oceněné ve 4 kategoriích. V kategorii „Poskytovatel 

sociální služby“ komise vybírala celkem ze 14 

nominovaných. Domov u fontány si nakonec odnesl 

čestný diplom a krásné dárky za činnost v sociálních 

službách, neboť se umístil mezi prvními třemi nominovanými poskytovateli sociálních služeb.  
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 Vyhodnocení ukazatelů stanovených PO, včetně návrhu 

na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření 
 
Příspěvek na provoz od zřizovatele z rozpočtu Pardubického kraje  

celkem:          2 150 000 Kč 

z toho:  pro službu Domov pro seniory:        560 000 Kč 

  pro službu Domov se zvláštním režimem:    1 580 000 Kč 

  pro službu Odlehčovací služby:               10 000 Kč 

 

Příspěvek na provoz od zřizovatele z rozpočtu PK byl vyčerpány v plné výši, dle stanovených 

závazných ukazatelů. 

   

Účelový příspěvek na provoz od zřizovatele z rozdělené dotace MPSV (UZ 13305)  

celkem:                    20 720 000 Kč 

z toho:  pro službu Domov pro seniory:                                4 263 000 Kč 

pro službu Domov se zvláštním režimem:               16 034 000 Kč 

pro službu Odlehčovací služby:                    423 000 Kč

  

Účelový příspěvek na provoz od zřizovatele z rozdělené dotace MPSV (UZ 13305) byl vyčerpán 

v plné výši, dle žádosti a stanoveného rozpočtu. 

 

Stanovený limit prostředků na platy a počet zaměstnanců 

Přípustný objem prostředků na platy v roce 2017 byl:              36 160 000 Kč 

z toho: prostředky na platy:                  35 330 000 Kč 

 OON:                         830 000 Kč 

 

Stanovený průměrný přepočtený počet pracovníků  celkem 129 pracovníků. 

 

Skutečný objem prostředků na platy v roce 2017               36 158 095 Kč 

z toho: prostředky na platy:                  35 329 628 Kč  

  OON:                         828 467 Kč 

 

Skutečný průměrný přepočtený počet pracovníků byl 128,6 pracovníků. 

 

Objem účetních odpisů 

Stanovený limit účetních odpisů pro rok 2017 byl 2 100 000 Kč, skutečné účetní odpisy činily 

celkem částku 2 120 542,00 Kč, což je v souladu s danou tolerancí odpisů 3%. 
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 Vyhodnocení hospodaření PO 

 
3.1 Výsledek hospodaření, náklady a výnosy 

Výsledek hospodaření za rok 2017 celkem 0,00 Kč 
z toho:  
služba - Domov pro seniory -828,49 Kč 
služba - Domov se zvláštním režimem -1 247,76 Kč 
služba - Odlehčovací služby -346,64 Kč 

  
Doplňková činnost 2 422,89 Kč 
  

 

Rozbor nákladů:  v tis. Kč 

501 Spotřeba materiálu 8 064 

 z toho potraviny 4 774 

 z toho majetek do 3.000 311 

502 Spotřeba energie 1 853 

 z toho plyn 872 

 z toho el. energie 615 

 z toho vodné 365 

511 Opravy a udržování 488 

512 Cestovné 24 

513 Náklady na reprezentaci 28 

518 Ostatní služby 2 995 

 z toho telefonní poplatky 43 

 z toho školení, kurzy, přednášky 246 

 z toho: kulturní akce klienti 44 

 z toho odvoz odpadu  622 

521 Mzdové náklady 36 158 

 z toho hrubé mzdy  35 000 
 Z toho sick day 55 

 z toho nemocenské 272 

 z toho OON 828 

524 Zákonné sociální pojištění 12 081 

527 Zákonné sociální náklady - FKSP 701 

531 Daň silniční 13 

549 Ostatní náklady z činnosti 49 

551 Odpisy DNM a DHM 2 120 

557 Odpisy pohledávek 44 

558 Pořízení DDHM 3000 - 40000 1 206 

563 Kursové ztráty 1 

Náklady celkem  65 825 
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Rozbor výnosů:      v tis. Kč 

602 Výnosy z prodeje služeb 41 594 

 z toho příspěvek na péči 17 028 

 z toho úhrady od klientů 17 131 

 z toho úhrady od zdrav. pojišťoven 7 196 

603 Výnosy z pronájmu 67 

609 Zelené bonusy 66 

646 Výnosy z prod.DHM 19 

648 Čerpání fondů 176 

649 Ostatní výnosy 126 

672 Transfery 23 777 

 z toho PK UZ 13305 20 720 

 z toho Pardubický kraj 2 150 

 z toho Město Přelouč 743 

 z toho ostatní města a obce 165 

Výnosy celkem 65 825 

 

3.2 Čerpání účelových dotací 

3.2.1 Poskytnuté dotace v roce 2017 

Dotace na podporu sociálních služeb poskytovaných podle zákona 108/2006 Sb.  

ve znění pozdějších předpisů od Pardubického kraje: 

Domov pro seniory:         4 263 000 Kč 

Domov se zvláštním režimem:                16 034 000 Kč 

Odlehčovací služby:                       423 000 Kč 

Příspěvek na provoz od zřizovatele – Pardubického kraje:   2 150 000 Kč 

Příspěvek na provoz od obcí Pardubického kraje:        907 313 Kč 

 

 MĚSTO/OBEC ČÁSTKA 

1. Město Přelouč 742 813,00 

2. Město Chvaletice 50 000,00 

3. Obec Zdechovice 30 000,00 

4. Město Chrudim  19 500,00 

5. Obec Břehy 10 000,00 

6. Obec Starý Máteřov 10 000,00 

7. Městys Choltice 8 000,00 

8. Obec Úhřetice 5 000,00 

9. Obec Vlčí Habřina 5 000,00 

10. Obec Jeníkovice 5 000,00 
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11. Obec Valy 5 000,00 

12. Město Sezemice 5 000,00 

13. Obec Stojice 5 000,00 

14. Obec Předhradí 3 000,00 

15. Město Heřmanův Městec 3 000,00 

16. Obec Kralupy nad Labem 1 000,00 

 
Všechny příspěvky na provoz a dotace byly vyčerpány v plné výši na stanovený účel. 
 

3.3 Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat, prac. úvazky dle 

jednotlivých poskytovaných sociálních služeb a stručný přehled 

o uskutečněných zahraničních cestách  

 
 

Průměrný přepočtený počet pracovníků Domova u fontány 

za rok 2017 

 

Funkce Celkem DS DZR OS 
PSS 62,83 11,21 50,70 0,92 

ZVNČ 5,56 0,48 4,96 0,12 
kuchyň 11,55 2,90 8,47 0,18 
prádelna 4,08 1,04 3,00 0,04 
recepce 1,00 0,26 0,74 0,00 
sklad 1,00 0,26 0,74 0,00 
soc.prac. 6,65 1,71 4,85 0,09 
THP 5,19 1,38 3,73 0,08 
údržba 3,00 0,80 2,17 0,03 
úklid 10,66 2,79 7,70 0,17 
vedení 4,00 1,05 2,90 0,05 

SZP 13,05 3,40 9,48 0,17 
  128,57 27,28 99,44 1,85 

 

  

Mzdové náklady podle jednotlivých služeb za rok 2017 

       
  DS DZR OS 

Mzdové náklady 7 003 287,08 Kč 28 665 599,43 Kč 486 535,66 Kč 

Prům. počet pracovníků 27,28 99,44 1,85 

Průměrný plat 21 393,23 Kč 24 022,53 Kč 21 916,02 Kč 
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3.3.1 Zahraniční služební cesty 

Zaměstnanci Domova u fontány se pravidelně od roku 2011 účastní výměnných stáží v SR 

za účelem výměny zkušeností v oblasti systému a podmínek poskytování sociálních služeb 

a načerpání inspirace z příkladů dobré praxe. 

V roce 2017 se uskutečnila jedna výměnná stáž mezi Domovem u fontány a Centrem sociálních 

služieb Ametyst v Tovarném (SR). Jednalo se o výměnný pobyt klientů a zaměstnanců, který 

byl uskutečněn v měsíci dubnu 2017. Z Domova u fontány se zúčastnili tři zaměstnanci a čtyři 

klienti, kteří strávili pět dní v Centru sociálních služieb Ametyst v Továrném a klienti 

a zaměstnanci slovenského zařízení strávili pět dní v Domově u fontány v Přelouči. 

Celkové náklady výměnné stáže zahraniční pracovní cesty na účtu 512 020 činily 5 102,58 Kč.  

 
 

3.4 Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek, 

informace o pojištění svěřeného majetku a případných pojistných 

událostech, inventarizace majetku 

3.4.1 Nákup investičního majetku v roce 2017 

V roce 2017 byl pořízen hmotný investiční majetek: 

Majetek Celková pořizovací částka 

Masážní křesla (2 kusy) 123 980,00 Kč 

Automobil Peugeot 449 943,00 Kč 

Elektronická váha ke zvedací židli 71 331,00 Kč 

Myčka nádobí 179 987,49 Kč 

Myčky podložních mís (2 kusy) 252 363,00 Kč 

Vybavení centrální koupelny (3. patro) 449 943,00 Kč 

Rekonstrukce centrální koupelny (3. patro) 44 569,00 Kč 

 

Čerpání fondu investic v roce 2017 bylo ve výši 1 546 073,49 Kč. 

Dále bylo Pardubickým krajem financováno a předáno technické zhodnocení budovy, 

dokončení humanizace Domova, křídla „A“, v celkové hodnotě 21 925 150,75 Kč 

a rekonstrukce kotelny a kogeneračních jednotek v hodnotě 195 227,45 Kč. 

 

3.4.2 Opravy a udržování v roce 2017 

Opravy a udržování osobních aut:          15 685 Kč 

Opravy a údržba majetku – vybavení:      317 166 Kč 

Opravy a údržba budovy:        155 449 Kč 

Opravy a údržba v roce 2017 celkem:     488 300 Kč 
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3.4.3 Pojištění svěřeného majetku 

Veškerý majetek, který má naše organizace od roku 2014 převedený do vlastnictví a majetek 

nemovitý svěřený k užívání zřizovatelem Pardubickým krajem, je pojištěn Smlouvou  

č. 8053114128, uzavřenou Pardubickým krajem a vztahující se i na majetek příspěvkových 

organizací zřizovaných krajem.  

Výjimku tvoří automobily, jejichž povinné ručení a havarijní pojištění si zajišťuje Domov 

u fontány sám. Veškeré pojištění osobních automobilů je průběžně sledováno a při případném 

zjištění finančně výhodnějšího pojištění u jiné pojišťovny jsou automobily ve výroční termíny 

přepojišťovány k výhodnějším společnostem.  

V roce 2017 nastaly dvě pojistné události, vyplývající z pojištění uzavřené Pardubickým 

krajem. Náhrada za vichřicí zničený stan, jehož  výše plnění byla v částce 24 189 Kč a Náhrada 

za poškozenou a zničenou elektronickou váhu ke zvedací židli v celkové částce 66 331 Kč. 

Inventarizace majetku 

Inventarizace majetku, závazků a pohledávek proběhla ve stanovených termínech v souladu 

s plánem inventur a příkazem ředitelky Domova u fontány. Před započetím inventarizace byli 

všichni členové inventarizačních komisí řádně proškoleni. 

Inventarizovaný majetek byl fyzicky zkontrolován a inventární čísla vyznačená na majetku byla 

odsouhlasena s údaji v sestavách majetku. Inventarizace majetku byla provedena 

ke dni 30. 11. 2017 a ke dni 31. 12. 2017 byly dopočítány veškeré pohyby, přírůstky a úbytky 

stavu majetku do 31. 12. 2017.  

Inventarizace dokladová byla provedena u závazků, pohledávek, peněžních prostředků, 

fondů, rozvahových účtů podle jednotlivých analytických účtů a analytických účtů 

podrozvahové evidence ke dni 31. 12. 2017.  

Byly porovnány jednotlivé položky na účtech s účetními doklady, peněžními prostředky 

a prověřeny další skutečnosti potřebné pro zjištění skutečného stavu závazků, pohledávek, 

peněžních prostředků a podrozvahových účtů. Inventarizační rozdíly nebyly inventarizací 

zjištěny. Během provedené inventarizace majetku byla provedena kontrola fyzického stavu 

majetku a komise se shodla na tom, že v roce 2017 nebyly zjištěny žádné účetní rozdíly, žádný 

nepotřebný ani nadbytečný majetek, ani nevyužité, poškozené nebo znehodnocené zásoby. 

Není třeba vytvářet žádné mimořádné odpisy majetku ani odepisování škody na majetku. 

Technický stav majetku odpovídá jeho stáří a opotřebovanosti.  

Při inventarizaci nebyl zjištěn žádný nepotřebný majetek, ani majetek, jehož technický stav  

by neodpovídal technickým požadavkům pro používání tohoto majetku a bylo by nutné 

provést opravu, případně technické zhodnocení majetku.  

Při inventurách nebyl zaznamenán majetek, který by bylo nutné vyřadit. K vyřazení došlo 

pouze u drobného majetku, který je běžně vyřazován z důvodu fyzického opotřebení. 

Inventarizovaný materiál v jednotlivých skladech byl fyzicky zkontrolován, přepočítán, 

převážen, přeměřen a souhlasí se soupisy materiálu v jednotlivých skladech ke dni 

30. 11. 2017. Ke dni 31. 12. 2017 byly dopočítány veškeré pohyby, přírůstky a úbytky stavu 

materiálu do 31. 12. 2017.  
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V průběhu inventarizace ke dni 31. 12. 2017 nebyla navržena žádná nápravná opatření, 

ani majetek k likvidaci.  

 

3.5 Pohledávky  

Domov u fontány nemá žádné závazky a pohledávky z obchodního styku po splatnosti. 

V roce 2017 Domov u fontány účetně odepsal a dále vede v podrozvahové evidenci 

pohledávky za klienty v pozůstalostním řízení.  Jednalo se o nedobytné pohledávky, které 

nebyly soudem zařazeny do dědických řízení, nebo bylo dědictví pohledávky pozůstalými 

odmítnuto. Ve většině případů se jednalo o drobné částky vedené v účetnictví od roku 1988 

na účtu 378 34. Jejich celková výše činila 44 137,60 Kč. 

U závazků ke klientům z pozůstalostních řízení, které je ke dni 31. 12. 2017 v celkové částce 

391 645 Kč se jedná o závazky naší organizace vůči pozůstalým zemřelých klientů, v případech 

kdy ještě nebylo rozhodnuto nebo vyzvednuto dědictví.  Z celkové výše se jedná o částku 

44 550 Kč z roku 2015 a částku 347 095 z roku 2017. Tato dědictví jsou průběžně vyplácena 

pozůstalým, dle usnesení soudů. 

 

Závazky a pohledávky 
po termínu 
splatnosti ke dni 31. 12. 
2017 

účet 
počet dnů po 

splatnosti 
rozdělení pohled. a záv. za klienty 

 do 
30.dnů 

30 - 
90 

dnů 

nad 
90 

dnů 

do 
roku 
2015 

rok 
2016 

rok 
2017 

celkem 

1 
pohledávky 
odběratelé 

311 0 0 0 x x x x 

2 závazky dodavatelé 
321 11, 
321 20 

0 0 0 x x x x 

3 
pohledávky za klienty 
v pozůstalostním 
řízení 

315 24 x x x 0 0 0 0 

4 
pohledávky pohřebné 
klientů 

377 24 x x x 0 0 0 0 

5 
závazky z 
pozůstalostních řízení 

378 34 x x x 44 550 0 347 095 391 645 

 
 
3.6 Vyhodnocení doplňkové činnosti 

Domov u fontány v roce 2017 disponoval živnostenským oprávněním na hostinskou činnost, 

ubytovací činnost a výrobu výrobků z papíru a lepenky – prodej výrobků vyrobených 

v ergoterapii. Hostinská činnost byla provozována prodáváním stravy, především obědů, cizím 

strávníkům, jako jsou lékaři ošetřující klienty, lektoři provádějící semináře a supervize. 

Ubytovací činnost znamenala ubytování rodinných příslušníků a lektorů v pokojích tomu 
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určených. V roce 2017 nebyla prováděna žádná výroba výrobků. Kladný výsledek hospodaření 

z doplňkové činnosti za rok 2017 byl celkem 2 422,89 Kč a byl použit na pokrytí ztráty v hlavní 

činnosti u služeb domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a odlehčovací služby 

v celkové výši - 2 422,89 Kč. 

 

Jednotlivé výsledky hospodaření doplňkové činnosti v Domově u fontány: 

Hostinská činnost:           2 295,84 Kč 

Ubytovací činnost:                 127,05 Kč 

Výroba výrobků:                       -0-  Kč 

 

Náklady doplňkové činnosti v roce 2017  
     

501 spotřeba materiálu  2 429 Kč 
 z toho potraviny  2 036 Kč 

502 Energie   356 Kč 

511 Opravy a udržování  130 Kč 

512 Cestovné  2 Kč 

518 Ostatní služby  328 Kč 

521 Mzdové náklady  2 673 Kč 

524 
Zákonné zdravotní a sociální 

poj. 
1 155 Kč 

527 Zákonné sociální náklady (FKSP) 53 Kč 

531 Silniční daň 1 Kč 

549 Ostatní náklady  2 Kč 

551 Odpisy DHM  261 Kč 

558 Náklady z DDHM  184 Kč 
 Náklady celkem   7 574 Kč 
     
Výnosy z doplňkové činnosti v roce 2017  
     
602 Tržby z doplňkové činnosti 9 997 Kč 

 

3.7 Peněžní fondy, jejich krytí, čerpání, dary a sponzoři 

3.7.1 Fondy organizace 

Rezervní fondy (413 a 414) 

Účet 413 je beze změny a účet 414 byl v roce 2017 tvořen poskytnutými dary od obcí, fyzických 

a právnických osob, které byly použity na účel stanovený darovací smlouvou, což je především 

financování sociálních služeb, dále pak muzikoterapie, vybudování kaple a bylinková zahrádka. 

Čerpány nebyly dary na kapli a bylinkovou zahrádku, které se budou realizovat až v roce 2018. 

Rezervní fond byl čerpán v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. a je plně kryt finančními 

prostředky na běžném účtu. 
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Investiční fond 

V roce 2017 byl investiční fond čerpán ve výši 1 546 073,49 Kč na dvě masážní křesla v celkové 

částce 123 980,00 Kč, nákup automobilu Peugeot ve výši 449 943,00 Kč, nákup elektronické 

váhy ke zvedací židli v částce 71 331,00 Kč, nákup myčky nádobí v částce 179 987,49 Kč, dvou 

kusů myček podložních mís v celkové částce 252 363,00 Kč, vybavení centrální koupelny 

(3. patro) v částce 449 943,00 Kč a rekonstrukci centrální koupelny (3. patro) v částce 

44 569,00 Kč. 

Nepřekročitelný zůstatek investičního fondu stanovený zřizovatelem ve výši 4 600 000 Kč byl 

dodržen v plné výši. Konečný stav investičního fondu k 31. 12. 2017 je 4 898 538,06 Kč. Fond 

je plně kryt finančními prostředky na běžném účtu organizace.     

Fond odměn  

Fond odměn byl v roce 2017 bez změny ve výši 8 410,47 Kč. Fond je plně kryt finančními 

prostředky na běžném účtu organizace. 

FKSP  

FKSP byl v roce 2017 tvořen základním přídělem 2 % ze mzdových prostředků (hrubých mezd). 

Čerpání FKSP bylo na stravování zaměstnanců, na penzijní připojištění, na tábory pro děti 

zaměstnanců. Fond je plně kryt finančními prostředky na účtu FKSP. Rozdíl mezi fondem 

a skutečnými finančními prostředky na účtu tvoří převod částky základního přídělu do FKSP, 

za stravování a penzijního připojištění za měsíc prosinec 2017. 

 

Tabulka tvorby a čerpání fondů Domova u fontány: 

 
Rezervní 
fond 413 

Rezervní 
fond 414 

Investiční 
fond 

Fond odměn FKSP 

Počáteční 
stav 

1 865 408,10 563 910,81 4 284 069,55 8 410,47 613 628,00 

Tvorba 0 198 305,00 2 120 542,00 0 701 152,00 

Čerpání 0 176 305,00 1 546 073,49 0 430 760,00 

Konečný 
stav 

1 865 408,10 585 910,81 4 898 538,06 8 410,47 884 030,20 

 
 
Dary a sponzoři 
V roce 2017 byly Domovu u fontány poskytnuty dary od fyzických osob, právnických osob 
a obcí Pardubického kraje v celkové výši 246 305 Kč. 
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Dary od právnických a fyzických osob v roce 2017 
  

 DÁRCE ČÁSTKA ÚČEL 

1. Globus ČR Praha 50 000,00 bylinková zahrádka 

2. Nadační fond Tesco 30 000,00 muzikoterapie 

3. Jakubík Václav 30 000,00 posk.soc.služeb 

4. Šucha Marek 12 305,00 posk.soc.služeb 

5. Kožená Marie 10 000,00 posk.soc.služeb 

6. Štiegler Petr 10 000,00 vybudování kaple 

7. Patras Luboš 10 000,00 posk.soc.služeb 

8. Obec Brloh 10 000,00 posk.soc.služeb 

9. DUO KP – Kravařík - Prokešová 8 000,00 
Věcný dar-dorty, 
těsta na cukroví 

10. Melichar Jiří 5 000,00 posk.soc.služeb 

11. obec Rohovládova Bělá 5 000,00 posk.soc.služeb 

12. Obec Kostěnice 5 000,00 posk.soc.služeb 

13. obec Řečany nad Labem 5 000,00 posk.soc.služeb 

14. Havlíčková Miloslava 5 000,00 posk.soc.služeb 

15. Urban Milan 5 000,00 posk.soc.služeb 

16. Vodrážková Alena 5 000,00 posk.soc.služeb 

17. Němečková Miroslava 5 000,00 posk.soc.služeb 

18. Obec Voleč 4 000,00 posk.soc.služeb 

19. Obec Mikulovice 4 000,00 posk.soc.služeb 

20. Růžičková Darina 4 000,00 posk.soc.služeb 

21. Ušelová Marie 3 000,00 posk.soc.služeb 

22. Němečková Miroslava 3 000,00 posk.soc.služeb 

23 Živná Naděžda 3 000,00 posk.soc.služeb 

24. Obec Poběžovice 3 000,00 posk.soc.služeb 

25. Bociánová Květa a Josef 2 000,00 vybudování kaple 

26. Město Třemošnice 2 000,00 posk.soc.služeb 

27. Město Ronov nad Doubravou 2 000,00 posk.soc.služeb 

28. Kurka Oldřich 2 000,00 posk.soc.služeb 

29. Ryšavý Zdeněk 2 000,00 posk.soc.služeb 

30. Věchet Libor 1 000,00 posk.soc.služeb 

31. Bártová Ludmila 1 000,00 posk.soc.služeb 
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 Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření 

ke zkvalitnění činnosti organizace 
 
 

4.1 Opatření z minulé zprávy 

4.1.1 PŘÍMÁ PÉČE 

- pokračování v užívání osvědčených prvků paliativní péče a bližší seznámení rodinných 

příslušníků s těmito postupy 

Paliativní péče se Domově u fontány uplatňuje dlouhodobě, v roce 2017 jsme realizovali 

dvoudenní školení na toto téma, kterého se zúčastnilo více než 30 zaměstnanců napříč 

profesemi Domova. V poskytování prvků paliativní péče spolu úzce spolupracujeme 

v rámci multidisciplinárního týmu Domova. Zaměřujeme se zejména na sledování 

projevů bolesti a její léčbu. Rodina klienta je informována o zhoršení zdravotního stavu, 

aby měla možnost rozloučit se se svým blízkým. Za tímto účelem zapůjčujeme pohodlné 

křeslo, které umístíme přímo k lůžku klienta v terminálním stavu (v případě potřeby 

zajistíme i ubytování v prostorách Domova).  

- implementace nových procesů v přímé péči o klienta, které vzešli z interního auditu 

v roce 2016 

V souladu s výsledky interního auditu bylo vypracováno a zavedeno několik nových 

pracovních procesů, zaměřených např. na hodnocení zaměstnanců, organizaci 

doprovodů klientů k lékařům-specialistům, kontrolní činnost vedoucích zaměstnanců, 

výběr a nástup nového zaměstnance, vzdělávání zaměstnanců, organizace práce 

na odděleních přímé péče nebo systém zastupování vedoucích zaměstnanců. 

- obhajoba certifikátu Vážka® 

Úspěšně jsme obhájili certifikát Vážka, a to s ještě lepším výsledkem než v případě 

přechozí certifikace před dvěma lety. 

- soustředění většiny zájmových aktivit v rámci jednotlivých oddělení 

Na oddělení probíhají aktivity sociálních i aktivizačních pracovnic s klienty. 

 

4.1.2 ZDRAVOTNÍ PÉČE 

- pokračování v získávání nových zkušeností v oblasti paliativní péče a zavádění 

vybraných prvků do praxe 

Zdravotní sestry měly možnost účastnit se dvoudenního školení Paliativní péče 

hrazeného zaměstnavatelem. V poskytování paliativní péče úspěšně spolupracují 

nejen s lékařkou, ale také s ostatními členy multidisciplinárního týmu Domova. V rámci 

své odbornosti poskytují komplexní obecnou paliativní péči. Klientům v terminálním 

stavu onemocnění jsme schopni poskytnout kvalitní komplexní ošetřovatelskou péči.  
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K tomuto cíli přispělo zakoupení kyslíkového generátoru, pro klienty vyžadující 
dlouhodobé napojení na kyslík. 

- Prodloužením Certifikátu kvality České společnost pro léčbu rány 

Dne 25. 1. 2018 byl oddělení zdravotní péče Domova udělen certifikát ČSLR pro rok 

2018 – 2020. Tento certifikát byl udělen na základě revize procesů ve zdravotní péči 

v zařízení komisí ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO LÉČBU RÁNY. 

- Zdokonalení nutriční péče v Domově včetně zapojení našeho Domova do projektu 

NutriAction 

Projekt NutriAction nenaplnil očekávání zdravotního oddělení Domova. Nutriční péče 

však byla zdokonalena, kontrola hodnot probíhá 1x měsíčně (loni kvartálně). 

Diagnostikujeme a řešíme problém již ve stádiu rizika.  

- Zavedení elektronického podpisu v ošetřovatelské dokumentaci pro snížení 

administrativního zatížení zdravotních sester 

Elektronický podpis v ošetřovatelské dokumentaci byl zaveden. Jeho zavedením 

administrativní zátěž sester výrazně poklesla, elektronický podpis lze provést během 

jedné operace u všech výkonů za celý den. Dalším bonusem elektronického podpisu je 

elektronická archivace, což podstatně snižuje nároky na archivační prostory. 

 

4.1.3 SOCIÁLNÍ PRÁCE 

- zavedení prvků muzikoterapie prostřednictvím přehrávání oblíbené hudby dle 

individuálních přání a potřeb klientů 

Byly zakoupeny potřebné pomůcky a zavedena individuální hudební terapie. Osnova 

životního příběhu, která je vyplňována klientem nebo jeho rodinou po přijetí do 

zařízení, byla doplněna o oblíbenou hudbu z mládí i nedávné minulosti. Aktivita se těší 

značné oblibě u klientů a poskytuje sociálním pracovnicím funkční prostředek 

k navázání komunikace s klientem. 

- rozšíření počtu spolupracujících canisterapeutů, aby mohla být zajištěna canisterapie 

na každém oddělení min. 1x za 14 dní 

Podařilo se nám rozšířit tým canisterapeutů, četnost návštěv však nedosahuje 

plánované úrovně. 

- sdílení odborných znalostí prostřednictvím organizace přednášek pro laickou 

i odbornou veřejnost 

Byla realizována přednáška z oblasti kognitivního tréninku v rámci Týdne sociálních 

služeb ČR 2017 ve spolupráci s oddělením přímé péče. 

- zvýšit kvalitu procesu podpory adaptace nově přijatého klienta 

Byl vytvořen nový pracovní postup zaměřený na podporu adaptace nově přijatého 

klienta obsahující zcela nové procesy, s ohledem na zpětnou vazbu klientů a jejich 

rodinných příslušníků lze hovořit o zvýšení kvality v tomto procesu. 

 



      
 

29 

4.1.4 RŮZNÉ 

- dokončení poslední fáze rekonstrukce oddělení a tím zajistit srovnatelnou úroveň 

ubytování všem klientům 

Byla dokončena poslední fáze rekonstrukce, všichni klienti jsou již ubytováni 

v komfortních pokojích se společnou šatnou a sociální zařízením max. pro 4 osoby. 

- revize firemních benefitů a jejich případná úprava na základě aktuálních představ 

zaměstnanců 

V roce 2017 byl zvýšen příspěvek zaměstnavatele na stravování, které probíhá v jídelně 

Domova (ve výši 22,- Kč na oběd nebo 10,40 Kč na večeři) a zvýšen příspěvek 

zaměstnavatele na penzijní připojištění (ve výši 300,- Kč měsíčně na jednoho 

zaměstnance).  

- rozšíření benefitů pro zaměstnance o možnost masáží formou masážních křesel 

Byla zakoupena 2 masážní křesla pro zaměstnance. 

 

4.2 Návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace 

4.2.1 PŘÍMÁ PÉČE 

- propojení domova se širší komunitou 

- další zvyšování povědomí zaměstnanců v oblasti poskytování prvků paliativní péče 

- zpracování a realizace vzdělávacího plánu pracovníků v sociálních službách směrem 

k prohloubení jejich individuálních zdrojů a potřeb Domova 

4.2.2 ZDRAVOTNÍ PÉČE 

- udržení kvality ošetřovatelské a obecné paliativní péče 

- podpora ošetřovatelské rehabilitační péče 

- zhodnocení práce se zdravotní dokumentací klientů z hlediska podmínek GDPR a 

odstranění případných nedostatků 

- rozšíření dříve vysloveného přání do praxe 

4.2.3 SOCIÁLNÍ PRÁCE 

- zvýšení kompetencí sociálních pracovnic v profesionálním poskytování aktivizačních 

činností 

- zvýšení kompetencí sociálních pracovnic v individuálním plánování 

- zapojení sociálních pracovnic do prezentace Domova směrem k veřejnosti 
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4.2.4 RŮZNÉ 

- obhájení certifikátu Značka kvality 

- úprava pracovních procesů dle podmínek GDPR 

- získávání dotací a darů prostřednictvím obcí a doplatků od smluvních plátců 
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 Výsledky externích kontrol 
 

1. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje Kontrola – epidemiologické šetření  

proočkovanosti proti chřipce a pneumokokovým nákazám, dle § 30 zákona č. 48/1997 

Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Nález: Z kontroly nevyplynuly žádné povinnosti 

pro zařízení.  

2. Audit –  Stravovací provoz, výdej stravy na odděleních. Nález:  Závady nebyly zjištěny. 

3. Město Chvaletice – Kontrola poskytnuté dotace za rok 2016 – Nález: Kontrolou nebyly 

zjištěny nedostatky. 

4. Okresní správa sociálního zabezpečení Pardubice – kontrola plnění povinností 

v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální 

zabezpečení a příspěvku na sociální politiku. Nález: Kontrolou byly zjištěny drobné 

nedostatky, které byly v průběhu kontroly odstraněny.  

5. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky – kontrola plateb pojistného 

na veřejném zdravotním pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. 

Nález: Kontrolou byl zjištěn drobný nedostatek -  přeplatek pojistného, který bude 

v následujícím období snížen odvodem pojistného. 

6. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje Kontrola plnění povinností stanovených 

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

zásady a požadavky potravinového práva a postupy týkající se bezpečnosti a hygieny 

potravin. Zjištění – Některé zařizovací předměty (dveře, zárubně dveří, dřevěná stolička, 

rozvodní potrubí a konzole) měly poškozené povrchy. Závada byla odstraněna 

do 15. dnů. Ostatní kontrolované položky byly bez závad. 

7. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor sociálních věcí – Následná veřejnosprávní 

kontrola čerpání fondu investic, dodržování vnitřních pravidel zřizovatelského odboru, 

vynakládání finančních prostředků organizace. Nález: Nebyly zjištěny žádné závažné 

nedostatky 
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 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů 
 

Domov u fontány v roce 2017 neobdržel žádnou žádost o poskytnutí informací a nevydal žádné 

rozhodnutí o odmítnutí žádosti, dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů viz tabulka: 

 

Počet podaných žádostí o informace dle zákona 106/1999 Sb. žádné 

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti žádné 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí žádné 

Počet rozsudků soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o 

odmítnutí žádosti o poskytnutí informací 
žádné 

Přehled výdajů v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech 

zákona 106/1999 Sb.  
žádné 

Přehled poskytnutých výhradních licencí žádné 

Počet stížností podaných podle § 16a, zákona 106/1999 Sb. žádné 

Počet dalších informací vztahujících se k zákonu 106/199 Sb. žádné 
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 Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona 435/2004 

Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
 

Domov u fontány v roce 2017 dle § 81, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zaměstnával 

131,86 přepočtených zaměstnanců, z čehož povinný podíl osob se zdravotním postižením činí 

5,27 přepočteného počtu pracovníků se zdravotním postižením.  V pracovním poměru v roce 

2017 zaměstnával Domov u fontány 5,9 pracovníků se zdravotním postižením a odběrem 

výrobků a služeb (náhradním plněním) byl zajištěn podíl dalších 2,74 pracovníků.  

Odvod do státního rozpočtu nebyl žádný, z důvodu dostatečného počtu pracovníků 

se zdravotním postižením a dalším zajištěním náhradního plnění. 
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 Realizované projekty (ČR, EU) 
 
 

 

V roce 2017 jsme se stali partnerem organizace IdeaSense, s.r.o. v projektu „Individualizovaná 

péče pro seniory a handicapované – uplatnění metody Human-Centered Designu 

v sociálních službách“, který je podpořen finančními prostředky z Operačního programu 

Zaměstnanost. 

Projekt řeší problematiku zjišťování a uspokojování potřeb klientů a zaměstnanců organizací 

poskytujících sociální služby. V rámci něho bude do českých soc. služeb zavedena metodologie 

Human-centered designu (HCD) - to povede k efektivnímu zjištění a průběžné revizi potřeb 

klienta, a tím umožní individualizované nastavení soc. služby. HCD má být aplikováno 

ve 12 zapojených zařízeních. Vedle prototypů nových služeb vznikne též systém zjišťování 

měnících se potřeb klientů pro MPSV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Danuše Fomiczewová, MBA 

                                                                                                            ředitelka Domova u fontány 



Rozvaha 
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 
sestaven á k 31 . 12 . 2017 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 
okamžik sestavení: 2 . 2 . 2018 9 : 13:57 

Název účetní jednotky: Domov u fontány 
Sídlo : Libušina 1060 

535 16 Přelouč 
Právní forma : příspěvková organizace 
Předmět činnosti : sociální 
IČO : 71176225 

--- --------- ----------- -=---=---==================================================================================================== 
I 1 2 3 4 

---- --- -- ---- ----------- --------- ----- -------------------------------- ---------------- ----------- ---- --- --- ----- -- -- -------- ----- ---
I 

. - I 
Cislo I 

1 I OBDOBÍ 
!Syntel----------------------- --------- --- ------ - - - -- - ------- - ----------- - -- -
1 tický I BĚŽNÉ I Název p oložky 

položky! I účet/ ------------- ---------------------------------------1 MINULÉ 
I I I BRUTTO I KOREKCE I NETTO I 

====================================================================== =================== =========================================== 
AKTIVA CELKEM 185 260 399,29 66 492 385,84 118 768 013,45 94 625 692,78 

===================================================================================================================================-
A. Stálá aktiva 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 
2. Software 013 
3. Ocenitelná práva 014 
4 . Povolenky na emise a preferenční limity 015 
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 
6. Ostatní dlouhod obý nehmotný majetek 019 
7 . Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 
9 . Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 

161 453 933,12 

859 161,91 

824 651,91 
34 510,00 

66 492 385, 84 

824 651,91 

824 651,91 

94 961 54 7, 28 

3 4 510,00 

34 510,00 

73 415 637 ,59 

34 510,00 

34 510,00 

-------------------- --------------- ------ ---------================================================================================== 
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Rozvaha 
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 

(v Kč, s přesností na dvě deset i nná mí s ta ) 
sestavená k 3 1 . 12.2 017 IČO : 71176225 

Domov u Íontány 
=======------------ --------=-------==--=======-====-=======- ======================================================================== 

4 1 2 3 

---- --------- ------------ --------------------------- -- ------------------------- -- ------------- ---------- ---- --- ------- ----------- ---
I I OBDOBÍ I 

I jsyntel----------------------------------------------------------------------
l tickýl BĚŽNÉ I Číslo I 

položky ! 
Název položky 

I účetl----------------------------------------------------1 MI NULÉ 
I I BRUTTO I KOREKCE I NETTO I I --------------------- - ----- -----------------=--------==-======--=========================================================-========== 

73 367 127,59 160 580 771, 21 65 667 733,93 94 913 037,28 II . Dlouhodobý hmotný majetek 
-- ---------------- -------------- ------ ----- -- -- -------- ----- -- --- ------ -- --- -- -------------- ---------------- -------------- ------ ----

1. Pozemky 031 
2 . Kulturní předměty 032 

3. Stavby 021 

4 . Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m .věcí 022 

5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 

8 . Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 
036 

6,00 

108 326 428,22 19 997 
25 859 684 , 66 19 2 75 

26 394 652,33 26 394 

155,91 88 329 
925,69 6 583 

652,33 

6,00 

272,31 
7 58,97 

6, 0 0 

65 629 911 ,63 
6 663 57 9,4 8 

1 07 3 630 ,4 8 

10. Dl ouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 
---------- --- ---------- -------------- --------- ------------- ------- -------- --- ------------ ------------- ----------- --- ----- -- -- -- -----

I I I. Dlouhodobý Íinanční majetek 
---- ------ ---- ----- -- ----------- --- ------ -- ---- ------ --- ---------- --- ------ --- -- --------- ------ ------------- -- --- ------- --- ---------

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím v livem 061 
2. Ma jet kové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 
5 . Termínované vklady dlouhodobé 068 
6. Ostatní dlouhodobý finanční maj e tek 069 

-------- -- ------------------------ -- ------------------------------------- ------- ------------------ -------------- ---- -------- --------

--------------- -- ------------ ------- -- --- -- -- ------ -- ---- ------- --- ---- ----- ----- ------- -------- -- ---- ---- -- -- ----- -- ----- ---- ----- -
IV. Dlouhodobé pohledávky 14 000,00 14 000,00 14 000, 00 

1. Posky t nuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 4 62 
2. Dlouhodobé pohl edávky z pos toupených úvěrů 4 64 
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 14 000,00 14 000,00 14 000, 00 

6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 
-- ---- ---- ---- ---- -------------- -- ------- -- --- ---- ------------------ --- ------ ------- ------------------------------------- ---- -------

-------------- - -------------------------------------- - ----- -====- --==-==---==----=============================================== 
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IČO: 71176225 
Domov u fontány 

Rozvaha 
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 

(v Kč , s přesností na dvě deset inn á místa) 
sestavená k 31 . 12 . 2017 

--==--===-===========================================================================--========--===-====-====----------------------
I 1 2 3 4 

----------------- ----------------------------------------------------- ------- ----- ----------- -- ------------------ ----------- --- -----
1 I I OBDOBÍ 

. , I Jsyntel------------------------------ -- ----------------- - ------------ -- ------
cislo I Název položky I tický I BĚŽNÉ I 
položky! I účetl------- --------------------------------------------- 1 MINULÉ 

I I I BRUTTO I KOREKCE I NETTO I 
B. Oběžná aktiva 

-===-=-==--========-====-===============-=============================-=========-====--=========-===---==-=====---==--------==------
23 806 466,17 23 806 466,17 21 210 055,19 

------- -- -------------------------------------------- -- -- --- ---- --- --- -------------------------------------------------------- -- ----
I. Zásoby 1 417 970,92 1 417 970,92 1 125 095,79 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- ----------------
1 . Pořízení materiálu 
2. ~ateriál na skladě 
3. Materiál na cestě 
4 . Nedokončená výroba 
5 . Polotovary vlastní výroby 
6. Výrobky 
7 . Pořízení zboží 
8 . Zboží na skladě 
9. Zboží na cestě 

10. Ostatní zásoby 

111 
112 
119 
121 
122 
123 
131 
132 
138 
139 

1 417 970,92 1 417 970,92 1 125 095,79 

-- ----------------------------- ------ --------------- --------- --- ---- -------- -- ----- ------ ------ -- --- -- ------------ ----- -------- -----
II. Krátkodobé pohledávky 7 540 670,99 7 540 670,99 7 256 180,39 

------------------------------------ --------- -- ---- -- ----------------- -- -------- -- ---- --- -- --------------- -- ------- -- ------ --- -- --- -
1. Odběratelé 
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 
9. Pohledávky za zaměstnanci 

10 . Sociální zabezpečení 
11. Zdravotní pojištění 
12. Důchodové spoření 
13 . Daň z příjmů 
14 . Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění 
15 . Daň z přidané hodnoty 
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce 
17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi 
18 . Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 
30. Náklady příštích období 
31 . Příjmy příštích období 
32 . Dohadné účty aktivní 
33. Ostatní krátkodobé pohledávky 

311 
314 
315 
316 
335 
336 
337 
338 
341 
342 
343 
344 
346 
348 
373 
381 
385 
388 
377 

7 210 930 ,68 

1 507,10 

132 330,65 

143 000 ,00 
52 902,56 

7 210 930,68 

1 507,10 

132 330,65 

6 994 675,16 

16 684,10 

112 400,00 

92 586, 63 

143 000,00 
52 902,56 

29 040 , 00 
10 794,50 

FENIX, Výkaznictví 8.21.010 
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Rozvaha 
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 

(v Kč, s přesností na dvě desetinn á mí sta } 
sestavená k 31 . 12.2 01 7 IČO : 71176225 

Dorno,: u fontán y 
==--===---==============-===--=======================---====-========--===--===-==---- =----===--=--- -===--===----- - -=----==---------

4 1 2 3 

---------------- -------------- ------------- -- --- ------- -------------- -- -- ---------- ---- --------- --- -- ------------ -- -- ---- ----- --- ---
I I OBDOBÍ I 

I 
Číslo I 
položky I 

Název položky 
jsyntel- ---- --- --- - - - -- ------ -- --------- - -- ---- -- - ----- - --- -- ------- - -- -- ----
l t ickýl BĚŽNÉ I 
I účet l ----------------------------------------------------1 MINULÉ 
I I BRUTTO I KOREKCE I NETTO I I ---------------=----====---=---=---==----=---==----==-=-------=- --=====----- ===--====-------=-=-=======---=============---==- =- ====-

14 847 824,26 12 828 779 , 0 1 

--------- -- --- ----------- --- ---------- --- --------------- ---- ----- --- -- -- --- ----------- ---------- ----- -- --------------- ------------ --
I II . Krátkodobý finanční majetek 14 847 824 , 26 

1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 
2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 

3. Jiné cenné papíry 256 

4. Termínované vklady krátkodobé 244 

5. Jiné běžné účty 245 
9 . Běžný účet 241 13 929 778, 14 13 929 7 78,14 12 18 5 1 65, 22 

1 0 . Běžný účet FKSP 243 846 200 , 20 846 200,20 58 5 533,2 0 

15 . Ceniny 263 160,00 160,00 39,00 

1 6. Peníze na cestě 262 

17. Pokladna 261 71 685,92 71 685,92 58 041 , 59 

---- ----- ------- -- --- ---- ------ --- ----- ---- ------ ------ ------- --- -------- --- -- --------- ------- -- ---- -- --- --- -- --- ----------- -- -- ----

- - ------------ -------- -- - ------------------ - - ---------------- =----=---- ===- ======- ==- --============================================= 
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IČO: 71176225 
Domov u fontány 

Rozvaha 
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 

(v Kč, s přesnost í na dvě desetinná místa ) 
sestavená k 31.12.2017 

===============================================================================================-==============-====-----=--- ---==---
1 2 

---------------------------------------------- ------------------- -- ---- ------- --------- -- -- -- ---
. , I 
Cislo I 
položky I 

Název položky 
ISyntel OBDOBÍ 
ltickýl----- ----- - ---------- -------------
1 účet l BĚŽNÉ I MINULÉ 

----- -=---=-==--==================-=============-==========================- ======-=====----===-
PASIVA CELKEM 118 768 013,45 94 625 692,78 

-----------===-----==----------===----===----------====-- -===------========-======----=========-
C. Vlast ní kapitál 1 03 208 044,92 80 755 274,72 

------ ---- -- --------------- ---------------------- ------------------- ---- -- ------------------ ----
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 94 965 747,28 73 419 837,59 

------------------------------------- ---------------- -- ----------------------- ---- --------------
1 . Jmění účetní jednotky 
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 
4. Kurzové rozdíly 
5 . Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 
6 . Jiné oceňovací rozdíly 
7. Opravy předcházejících účetních období 

401 
403 
405 
406 
407 
408 

87 536 481,28 
7 429 266,00 

65 850 954,59 
7 568 883,00 

----------------------------------------------- ----- --- --------------- ---- -- ---- ----------------
II. Fondy účetní jednotky 8 242 297,64 7 335 437,13 

---------------------- --- ----------------------- ----------- -------- --------------------- --------
l. Fond odměn 411 8 410,47 8 410,47 
2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 884 030,20 613 638,20 
3 . Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl . hosp. 413 1 865 4 08, 10 1 865 408, 10 
4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 585 910,81 563 910,81 
5. Fond reprodukce majetku, fond investic 416 4 898 538,06 4 28 4 069,55 

--- ------------------------ ------------------ ---------------------- ------ ---- ----------- --- - ----
III. Výsledek hospodaření 

---------------------------- ---------- --------------- ---------------------- --- --- ------ --- ------
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 
2 . V]sledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období 432 

-- -- ---------------- --- ---------------- ------------------------ ---- ------ ------------- --- -------
D. Ci zí zdroje 15 559 968,53 13 870 418,06 

--- ------------ ------- ---- -- ------ -- ------------------ --------- --- ----- --- ---------- ------------
I. Rezervy 

--------------------- ------------------ -- --------------- ---- ------ --- ----- ---- -- ----------- --- --
1. Rezervy 441 

---------------------------------- ------- ----- ---- --- ------------- -- --------- -- --- -- ---- ------ --

-------- - --------- -- - - -------------- -----=---------=---- - ==- - =---====----==--======================================================= 
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IČO: 71176225 
Domov u fontány 

Rozvaha 
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 

(v Kč , s přesností na dvě desetinná místa) 
sestavená k 31 . 12 . 2017 

----------------------------------===---==----====================================================================================== 

I 
Číslo I 
položky I 

Název položk:; 

1 2 

I Synte I OBDOBÍ 
ltickýl --------- --------- - ---------------
1 účet I BĚŽNÉ I MINULÉ 

----------------------- ---------- - -- -----------==----=-========================================= 
II. Dlouhodobé závazky 

1 . Dlouhodobé úvěry 
2 . Přijaté n ávratné finanční výpomoci dlouhodobé 
4 . Dlouhodobé přijaté zálohy 
7. Ostatní dlouhodobé závazky 
8 . Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 

III. Krátkod obé závazky 

1 . Krátkodobé úvěry 
4 . Jiné krátkodobé půjčky 

5. Dodavatelé 
7 . Krátkodobé přijaté zálohy 
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krát kodobé 

10 . Zaměstnanci 
11 . Jiné závazky vůči zaměstnancům 
12 . Sociální zabezpečení 
13 . Zdravotní pojištění 
14 . Dúchodové spoření 
15 . Daň z příjmů 
16. Ostatní daně , poplatky a jiná obdob . peněž .plnění 

17 . Daň z přidané hodnot y 
1 8. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 
1 9 . Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 
32 . Krátkodobé při j até zálohy n a transfery 
35 . Výdaje příštích období 
36 . Výnosy příštích období 
37 . Dohadné účty p asivní 
38. Ostatní krát kodobé závazky 

451 
4 52 
4 55 
459 
472 

281 
289 
321 
324 
3 26 
331 
333 
336 
337 
338 
341 
342 
343 
345 
3 47 
349 
374 
383 
384 
389 
378 

1 353 089,00 

1 353 089 , 00 

14 206 879,53 

2 
5 

2 

1 

402 191,80 
992 487 ,4 3 

907 765 , 00 
23 380 ,3 0 

204 952,00 
516 698, 00 

469 848,00 

19 807 , 28 
1 200,00 

95 5 99,27 
572 950 I 45 

1 380 909,00 

1 380 909 , 00 

12 489 509,06 

6 

2 

1 

629 376 ,16 
415 299 ,4 6 

493 535,00 
25 254,00 

008 628,00 
432 308 , 00 

334 689,00 

249 154,50 

560 066,49 
341 198,45 

Podpisový záznam: 

------=- --------------------------------- ------------- --====-------------===-=================== ==================================== 
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Název účetní jednotky: Domov u fontány 
Sídlo : Libušina 1060 

535 16 Přelouč 
Právní forma : příspěvková organizace 
Předmět činnosti: sociální 
IČO: 71176225 

Výkaz zisku a ztráty 
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 
sestavený k 31.12.2017 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 
okamž i k sestavení : 2.2 . 2018 9:13 : 57 

------------------------- - - ---====----=-====----=-================================================================-================= 
1 2 3 4 

----------- ------------- --- ---- ------------------ ----- ----------------- -- -- ------ ----- ---- ------- ------- -- -- --------- ----- -- -- ----- -
I 
I 
I 

Číslo I 
položky I 

I 

Název položky 

I ÚČETNÍ OBDOBÍ 
I l------ --- --------- --- ------ --- -------------- ------- --------- ----------
1 Synte I BĚŽNÉ I MINULÉ 
ltickýJ ----------------------------------------------------------------------
1 účet I Hlavní I Hospodářská J Hlavní I Hospodářská 
I I činnost I činnost I činnost I činnost 

-===----======------===============-==========---==========================--============================--===================------
A. NÁKLADY CELKEM 65 817 873,95 7 573,75 62 415 932,12 6 528,85 

-===---=======--=============================---================================================================================-=== 
I. Náklady z činnosti 65 816 585,98 7 573,64 62 424 545,71 6 528,66 

---- --- ----------------- ------ --------------------- ---- ----------------------- ---- --------------------------------------------------
1. Spotřeba materiálu 
2. Spotřeba energie 
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 
4. Prodané zboží 
5. Aktivace dlouhodobého majetku 
6 . Akti v ace oběžného majetku 
7. Změna stavu zásob vlastní výroby 
8. Opravy a udržování 
9. Cestovné 

10 . Náklady na reprezentaci 
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 
12 . Ostatní služby 
13. Mzdové náklady 
14 . Zákonné sociální pojištění 
15 . Jiné sociální pojištění 
l6. Zákonné sociální náklady 
17 . Jiné sociální náklady 
18 . Daň silniční 

19. Daň z nemovitostí 
20 . Jiné daně a poplatky 
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 
23. Jiné pokuty a penále 

501 
502 
503 
504 
506 
507 
508 
511 
512 
513 
516 
518 
521 
524 
525 
527 
528 
531 
532 
538 
541 
542 

8 061 895,93 
1 852 604 , 47 

488 170 , 17 
23 569,92 
27 860,69 

2 994 415,67 
36 1 55 4 22 ,17 
12 079 414,18 

701 099,00 

12 663, 96 

2 428,75 
356,50 

129,91 
1,66 

327,87 
2 672,83 
1 154,82 

53,00 

1, 04 

7 688 962,32 
2 395 408,80 

570 558,81 
83 740,31 
36 860,54 

2 798 736,29 
34 361 340 ,12 
11 591 807 ,06 

504 471 ,74 

12 14 O, 95 

3 395,98 
323,99 

75,73 
7,lO 

369,43 
1 465,88 

475,94 

4,26 

1,01 

-------- ------------------------------------ -------------------==-------============================================================ 
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Výkaz zisku a ztráty 
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místct) 
sestavený k 31 .12 . 2017 

-----------------------==--==--==--===-==--===-=======-============================================================================= 

IČO : 71176225 
Domov u fontány 

3 4 1 2 

---- -- --------------- -------------- --------- ------- -------- ------- -- ---- ------ --- -- ------- -- ---- ------- --- ---- ----- ----- -------- -- --
I ÚČETNÍ OBDOBÍ 

Číslo 
položky I 

Název položky 

I l--- ------ --- ------ -- ------ ------- ---- -- --- ------ ---- -- --- --- -- ----- ---
1 Synte I BĚŽNÉ I MINULÉ 
ltickýl - ---------- --- --------------------------------------------------------
1 účet I Hlavní I Hospodářská I Hlavní I Hospodářská 
I I činnost I činnost I činnost I činnost I 

-=-------------- --------------------- --------------=-------===-==--===-====-==-====-===- ============================================ 
24. Dary a j i ná bezúplatná předání 
25. Prodaný materiál 
26 . Manka a škody 
27 . Tvorba fondů 
28. Odpisy dlouhodobého majetku 
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 
3 1 . Prodané poz emky 
32 . Tvorba a zúčtování rezerv 
33 . Tvorba a zúčtování oprav ných položek 
34 . Náklady z vyřazených pohledávek 
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 

543 
544 
547 
548 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
549 

2 120 281,27 

44 137, 60 
1 205 452,61 

49 598,34 

260,73 

183,96 
2,57 

2 169 675,13 

144 272,06 
66 571, 58 

398,28 

6,67 
4,39 

36. Ostatní náklady z činnosti 
--------- ---- ------- ----- -------- ----------- -- --- -- ---- ----- -- -- ------ -- ------ -- --- ---- ----- ----- --- -------- --- -- ---- --------- ------

4 362,4 1 0 , 19 1 287,97 o/ 1 1 II. Finanční náklady 
--------------- -- ----------- --- --- ----- --- --------------- -- ------------------ ----- -- ------ ----- --- --- ---- ---- -------------- ------- --

1 . Prodané cenné papíry a podíly 561 

2 . úroky 562 

3 . Kurzové ztráty 563 1 287,97 0,11 4 362, 41 0,19 

4 . Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 
5 . Ostatní finanční 569 náklady 

--- ------------- -- ------- ----- --------- ---- --- --- ---- -- -- ----- ---- --- --- --- ----- ---- -- --- ---- ------ -- ------ --- ---- -- --- -- --- -- --- -- -
III. Náklady na t ransfe ry 

----- ---- ---- --- -------- ----- -- ----- -- -- ---- ------ --- -- ---- ----- ---- -------- ---- -- ----- -------- ------ --------- --- ----- ---- ---- ------
1. Nákl ady vybraných ústř.vl . institucí na transfery 571 
2 . Náklady vybraných míst.vl.inst itucí na transfery 572 

-- ---------- --------- -- ------------ --- --- ---- ------- --- -- ---- - ----- ---- -- --- ----- -------- ------ --- -- ---- -- ----- --------- --- ---- --- --
\'. 

- 1 2 976,00 
Daň z příjmů 

---- ------------------ --- --------------- - --- ------------ ----- ----- -- ----- ---- ---- --- --- -- ---- ----- ---- -- --- ------------ ---- -------- -
1 . Daň z příjmů 
2 . Dodatečné odvody daně z příjmů 

591 
595 

-12 976,00 

- ---- ---- --- ----- ---- --- ---- ------ ----- ---- ---- -------- ---- ---- ---- --- ---- --- --------- --- ----- --------- -- ---

-----------------------------------------------------=---======--=-----================================= ============================ 
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IČO : 71176225 
Domov u fontány 

Výkaz z i sku a ztráty 
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 
sestavený k 31.12.2017 

------ -------==-----=--=====---====-===================- =========================================================================---
1 2 3 4 

----------- ----------------- ---- ------------ - --- ---------- ------ ---- ------------------- ---- -------------- -- ----- --------------------
I 
I 
I 

Číslo I 
položky I 

I 

Název položky 

I ÚČETNÍ OBDOBÍ 
I l---- --- ---------- ---- ----- -- ----------------- -- --------------- ------ --
1synte 1 BĚŽNÉ I MINULÉ 
ltickýl------ ----- -------- ---------------------------------------------------
1 účet I Hlavní I Hospodářská I Hl avní I Hospodářská 
I I činnost I činnost I činnost I činnost 

-==------------------------=----===------=---===--================================================================================== 
B. VÝNOSY CELKEM 65 8 1 5 ~51,06 9 996,64 62 414 738,58 7 722,39 

- =------------=-----=----===--============-========================================================================================= 
I . Výnosy z činnosti 42 038 111, 69 9 996,64 42 158 840,94 7 722, 39 

----------- --- ---------------------------- --- ------------------- ------------------ ----- ---- ------------- -------------- --- -----------
1. Vý nosy z prodeje vlastních výrobků 601 
2 . Výnosy z prodeje služeb 602 41 584 463,73 9 995,00 41 959 287,16 7 720, 00 
3 . Výnosy z pronájmu 603 66 224,00 26 208,00 
4. Výnosy z prodaného zboží 604 
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 65 713, 29 
9. Smluvní pokuty a úroky z prod lení 641 

10. Jiné pokuty a penále 642 
11. Výnosy z vyřazených pohledávek 64 3 
12. Výnosy z prodeje ma teriálu 644 
13 . Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 
14 . Výnos y z prodeje dlouhod . hm. maj . kromě pozemků 646 19 200,00 
15. '!~·nosy z prodeje pozemků 647 
16 . Čerpání fondů 648 176 305,00 1 30 743,00 
17 . Ostatní výnosy z činnosti 64 9 126 205,67 1, 64 42 602,78 2,39 

---------- --------- --------------- ---- ---- --- -- ----------- -- ------ ------------- ----- ---- -- --------- -- -------------------- -----------
II . Finanční výnosy 26, 37 66, 64 

---------------------------------- --------- -- ------- -- -- ---------- -- ------- ---------- -- ---- --------- --------- -- ------ -- ------- ------
1 . Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 
2. Úr oky 
3 . Kurzové zisky 
4 . \'ý nosy z přecenění reálnou hodnotou 
6. Ostatní finanční výnosy 

661 
662 
663 
664 
669 

26,37 66,64 

--- --- ----- ------ --- ------ -- -- ---- ----- ------ - -- ------ ---- ---- -------- ----- -- --- ----- ---- ------ ----- ---- -- -------- ---- --- ------- --- -
IV . Výnosy z transferů 23 777 313, 00 20 255 831, 00 

----- -- --- -------- -- ---- --------- ----- --- ---- ---- ---- ----- ------- ---- ----- ------- --------------- ---- ------------ -------- ----- --- ----
1. Výnosy vybraných ústř . vlád.institucí z transferů 
2. Výnos y vybraných míst . vlád . institucí z transferů 

671 
672 23 777 313 , 00 20 255 831,00 

---- --- ---- --- ----- -- --- -- --- ------ ---------- ---- -- -- --- -- -- -- ---- ------ --- --- --- --- -- ----- ----- --- ---------------- -- ------
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IČO: 71176225 
Domov u fontány 

Vý kaz zisku a ztráty 
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 

(v Kč, s přesností na dvě dese t inná mís t a ) 
sestavený k 31 . 12 . 2017 

======================================================================================-=========--===----=--------------------------

I 
I 
I 

Číslo I 
pol ožky I 

I 

Název položky 

1 2 3 4 

I ÚČETNÍ OBDOBÍ 
I 1------- ---------------------------- -- ------ ----- -- -- --- -- --- -- --- -----
isyntel BĚŽNÉ I MINULÉ 
l tickýl-------------------------------------------------- --------------------
1 účet I Hlavní I Hospodářská I Hlavní I Hospodářská 
I I činnost I činnost I činnost I činnost 

==================================================================================--===================-=======-=========----=--- ---
C . VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

1 . "ýsledek hospodaření před zdaněním - 2 422 , 89 
2 . Výsledek hospodaření běžného účetního období -2 42 2,89 

Podpisový záznam: 

169, 5 4 
193 ,54 

!
1r~/~~: :~; :i .. :.\:·.: J ;··:::: ... {.:-.v1 :·· · ... , ·-···-,~-- --.-, ,( i I . . .. _ .. "'·'; . , 1, ' ; 

.- . . s.:.:: :G r)ť-clc~č ; . . . -·., I 1· •. .. ... 
-------· ----·-----. ----..j' 

1 193,54 
1 193, 5 4 

---------------------------------------------=-===================================================================================== 
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Název účetní jednotky: Domov u fontány 
Sídlo: Libušina 1060 

535 16 Přelouč 
Právní forma: příspěvková organizace 
Předmět činnosti: sociální 
IČO: 71176225 

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona 

Příloha 

sestavená k 31 .12.2017 
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

okamžik sestavení: 2.2.2018 9:13:57 

Při vedeni účetnictvi přispěvková organizace Domov u fontány postupuje v souladu s platnou legislativou . 
Zákon č . 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla územních rozpočtú , ve znění pozdějších předpisů, zákon č . 563/ 
1991 Sb. , o účetnictvi, ·e zněni pozdějšich předpisů, vyhláška č .4 10/2009 Sb., kterou se prováději některá 
ustanovení zákona o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, české účetní standardy, metodika 

Pardubického kraje pro čerpání dotaci ze státního rozpočtu, zákon č. 320/2001 Sb., o finančni kontrole , 
vyhláška č . 416/2004 Sb ., prováděci vyhláška k zákonu o finanční kontrole , vnitřní směrnice organizace . 

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona 

V roce 2017 došlo ke změnám ve způsobu účtování účetni jednotky pouze na základě změn v účtování 
stanovených zákonem. 

A.3. Informace podle §7 odst.S zákona 

Domov u fontány vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu . Zřizovatel vymezil ve zřizovací listině hlavní a 
doplňkovou činnost. Hlavni činnost se rozděluje na tři druhy poskytovaných sociálnich služeb . Uvedené 
činnosti jsou zohledněny při vedeni účetnictvi. 
účtování o pořízení a úbytku zásob se provádí způsobem "A". Zásoby jsou vedeny ve skladové evidenci, která 
je vedena podle jednotlivých druhů zásob materiálu . 

Výjimku tvoři drobný materiál , který je účtován přímo do spotřeby, jedná se o kancelářské potřeby , včetně 

tonerů , materiál pro údržbu, šici dílnu a materiál pro ergote rapii. 
Materiál, který je v průběhu roku účtován přímo do spotřeby a nebyl skutečně spotřebován je vždy k 
rozvahovému dni 31 . 12 . zaúčtován na účet 112 materiál na skladě a přislušné analytice, aby v roční závěrce 
byl zobra zen věrný a skutečný stav majetku a zásob organizace. 
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Příloha 

sestavená k 31.12.2017 
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

okamžik sestavení: 2.2.2018 9: 13:57 
Název účetní jednotky: Domov u fontány 
Sídlo: Libušina 1060 

535 16 Přelouč 
Právní forma: příspěvková organizace 
Předmět činnosti: sociální 
IČO : 71176225 

A.4. Informace podle §7 odst.S zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů 

Číslo Název položky 
položky 

P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 

3. Vyřazené pohledávky 
4. Vyřazené závazky 

5. Ostatní majetek 

P.11. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferu 

1. Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů 
2. Kr. podm. závazky z předfin. transferů 
3. Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů 

4. Kr. podm. závazky ze zahran. transferů 
5. Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů 

6. Ostatní kr. podm. závazky z transferů 

P.111. Podmíněné pohledávky z důvodu užíváni majetku jinou osobou 

1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užíváni majetku jinou osobou 

2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užíváni majetku jinou osobou 
3. Krátkodobě podm.pohl.z důvodu užíváni maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce 
4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užíváni maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce 
5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užíváni maj. jinou osobou z jiných důvodů 
6. Dlouhodobě podmíněně pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů 

P.IV. Další podmíněné pohledávky 

1. Krátkodobě podmíněně pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 
2. Dlouhodobě podmíněně pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 

3. Krátkodobé podmíněně pohledávky z jiných smluv 
4. Dlouhodobě podmíněně pohledávky z jiných smluv 

5. Krátkodobé podmíněně pohledávky ze sdílených daní 
6. Dlouhodobě podmíněné pohledávky ze sdílených daní 
7. Krátkodobé podmíněně pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 
8. Dlouhodobé podmíněně pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 

9. Krátkodobě podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištěni 
10. Dlouhodobě podmíněně úhrady pohledávek z přijatých zajištěni 

11. Krátkodobé podmíněně pohl. ze soudních sporů, správ. řízeni a jiných řízení 
12. Dlouhodobé podmíněně pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 

P .V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobě podm. závazky z transferů 

1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 

2. Dlouhodobé podmíněně závazky z předfinancování transferů 
3. Dlouhodobé podmíněně pohledávky ze zahraničních transferů 
4. Dlouhodobě podmíněné závazky ze zahran ičních transferů 

5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 

6. Ostatní dlouhodobé podmíněně závazky z transferů 
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Pod 
rozvahový 

účet 

901 
902 

905 
906 

909 

911 

912 
913 
914 
915 

916 

921 

922 
923 
924 
925 

926 

931 
932 
933 
934 

939 
941 

942 
943 
944 
945 

947 
948 

951 
952 

953 
954 

955 
956 

ÚČETNi OBDOBÍ 

BĚŽNÉ I MINULÉ 

8 575 506,62 8 345 096.40 

608 782,51 561 590,51 
7 966 724,11 7 783 505,89 

19 494,50 19 494,50 

19 494,50 19 494,50 

44 137,60 

44 137,60 
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Příloha 

sestavená k 31.12.2017 
(v Kč, s přesnosti na dvě desetinná místa) 

okamžik sestavení: 2.2.2018 9:13:57 
Název účetní jednotky: Domov u fontány 
Sídlo: Libušina 1060 

535 16 Přelouč 
Právní forma: příspěvková organizace 
Předmět činnosti: sociální 
IČO : 71176225 

A.4. Informace podle §7 odst5 tlkona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů 

Číslo Název položky 
položky 

P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užlváni ciziho majetku 

1. Krátkodobě podminěné závazky z operativního leasingu 
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 
5. Krátk. podm. záv. z důvodu užíváni cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce 

6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užíváni cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce 
7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho pfevzetl z jin. důvodů 

8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 

P.VII. Další podmíněné závazky 

1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízeni dlouhodobého majetku 
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 
5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 

6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 
7. Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. 

8. Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a dalši činn. moci zákon.,výk. nebo soud. 
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garanci jednorázových 

10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garanci jednorázových 

11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garanci ostatních 
12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 
13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízeni a jiných ríz. 

14. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních flzeni a jiných ríz. 

P.VIII . Ostatní podmíněná aktiva a ostalni podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 

1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 

3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 
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Pod 
rozvahový 

účet 

961 
962 

963 
964 

965 
966 
967 

968 

971 
972 

973 
974 
975 

976 
978 
979 
981 

982 
983 
984 

985 
986 

991 
992 

993 
994 

999 

ÚČETNÍ OBDOBI 

BĚŽNÉ I 

5 544 098,59 

5 544 098,59 

14183 237,31 

MINULÉ 

5 425 260,19 

5 368 260,19 

57 000,00 

13 675 851,09 
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Název účetní jednotky: Domov u fontány 
Sídlo: Libušina 1060 

535 16 Přelouč 
Právní forma: příspěvková organizace 
Předmět činnosti: sociální 
IČO : 71176225 

A.S. Informace podle§ 18 odst. 3 písm. b) zákona 

Příloha 

sestavená k 31.12.2017 
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

okamžik sestavení: 2.2.2018 9:13:57 

Domov u fontány je příspěvková organizace Pardubického kraje, IČO 71176225. je veden v obchodním 
rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou Pr, oddíl 771 

FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 4 Tisk: 2.2.2018 9:40:50 



Název účetní jednotky: Domov u fontány 
Sídlo: Libušina 1060 

535 16 Přelouč 
Právní forma: příspěvková organizace 
Predmět činnosti: sociální 
IČO : 71176225 

A.6. Informace podle § 19 odst.6 zákona 

Příloha 

sestavená k 31.12.2017 
(v Kč, s přesností na dvě desetinná mlsta) 

okamžik sestaveni: 2.2.2018 9:13:57 

Domov u fontány, j ako účetní jednot ka nemá v t é to oblasti k rozvahovému dni žádné skutečnosti. 
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Název účetní jednotky: Domov u fontány 
Sídlo: Libušina 1060 

535 16 Přelouč 
Právní forma: příspěvková organizace 
Předmět činnosti: sociální 
IČO : 71176225 

B.1. Informace podle§ 66 odst.6 

Příloha 

sestavená k 31.12.2017 
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

okamžik sestavení: 2.2.2018 9: 13:57 

Účetní jednotnotka Domov u fontány je příspěvkovou organizaci Pardubického kraje a nemá ve vlastnictví 
žádný nemovitý majetek. Odepisováni nemovitého majetku provádí organizace, dle metodiky zřizovatele. 

B.2. Informace podle § 66 odst.S 

Investiční fond účetní jednotky je kryt finančními prostředky v plné výši. 

B.3. Informace podle§ 68 odst. 3 

V roce 2017 Domov u fontány, jako účetní jednotka nemá v této oblasti k rozvahovému dni žádné skutečnosti. 
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Název účetní jednotky: Domov u fontány 
Sídlo: Libušina 1060 

535 16 Přelouč 
Právní forma: příspěvková organizace 
Předmět činnosti: sociální 
IČO : 71176225 

Příloha 

sestavená k 31 .12.2017 
(v Kč, s přesnosti na dvě desetinná místa) 

okamžik sestavení: 2.2.2018 9:13:57 

C. Ooplňujlcí informace k položkám rozvahy " "C.1.1. Jmění účetnl Jednotky"" a ""C.1.3. Transfery na poHzenl dlouhod.majetku"" 

Číslo 
položky 

Název položky 

C.1. Zvýšeni stavu transferů na pořízeni dlouhodobého majetku za běžné účetnl období 

C.2. Sníženi stavu transferů na pofizenl dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti 
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ÚČETNI OBDOBÍ 

BĚŽNÉ I MINULÉ 

86 412,00 86 412.00 

Tisk: 2.2.2018 9:40:50 



Název účetní jednotky: Domov u fontány 
Sídlo: Libušina 1060 

535 16 Přelouč 
Právní forma: příspěvková organizace 
Předmět činnosti: sociální 
IČO : 71176225 

Příloha 

sestavená k 31.12.2017 
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

okamžik sestavení: 2.2.2018 9:13:57 

0.1. Počet jednotlivých věci a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku 

0.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem 

0 .3. Výše ocenění celkové výměry lesnlch pozemků s lesnlm porostem ve výši 57 Kč/m2 

0.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem 

0.5. Výše oceněni lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem 

0.6. Průměrná výše oceněni výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem 

0 .7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem 
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Název účetní jednotky: Domov u fontány 
Sídlo: Libušina 1060 

535 16 Přelouč 
Právní forma: příspěvková organizace 
Předmět činnosti: sociálni 
IČO : 71176225 

E.1. Doplňujíc! informace.k položkám rozvahy 

Příloha 

sestavená k 31.12.2017 
(v Kč, s přesnosti na dvě desetinná místa) 

okamžik sestavení: 2.2.2018 9:13:57 

K položce Doplňující informace 

A.11.2. V roce 2017 Domov u fontány , jako účetni jednotka nemá v této oblasti k 
rozvahovému dni žádné skutečnosti. 
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Částka 

0,00 Kč 

Tisk: 2.2.2018 9:40:50 



Příloha 

sestavená k 31.12.2017 
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

okamžik sestavení: 2.2.2018 9:13:57 
Název účetní jednotky: Domov u fontány 
Sídlo: Libušina 1060 

535 16 Přelouč 
Právní forma: příspěvková organizace 
Předmět činnosti : sociální 
IČO : 71176225 

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty 

K položce 

B.IV.2. 

Doplňující informace 

Při účtování transferu na pořízení dlouhodobého hmotného majetku naše 
organizace - Domov u fontány považuje za významné znění§ 5 zákona o účetnictví 
v návaznosti na ustanovení§ 7 odst. 1 zákona o účetnictví (účetní jednotky jsou 
povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě 
podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní 
jednotky ) a na ustanovení§ 8 odst. 2 zákona o účetnictví (účetnictví účetní 

jednotky je správné, jestliže účetní jednotka vede účetnictví tak, že to 
neodporuje tomuto zákonu a ostatním právním předpisům ani neobchází její účel) . 

Z toho důvodu účetní jednotka nepoužila postup účtováni obsažený v bodu 8 . 3 . 
českého účetního standardu č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku {403/672) a 
časového rozlišení přijatého investičního transferu zaúčtovala na stranu MD účtu 
403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku a stranu DAL účtu 401 . 
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Částka 

0,00 Kč 

Tisk: 2.2.2018 9:40:50 



Název účetní jednotky: Domov u fontány 
Sídlo: Libušina 1060 

535 16 Přelouč 
Právní forma: příspěvková organizace 
Předmět činnosti: sociální 
IČO : 71176225 

Příloha 

sestavená k 31.12.2017 
(v Kč, s přesnosti na dvě desetinná místa) 

okamžik sestavení: 2.2.2018 9:13:57 

E.3. Doplňujlcí informace k položkám přehledu o peněžních tocích 

K položce Doplňující informace 
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Částka 

Tisk: 2.2.2018 9:40:50 



Název účetní jednotky: Domov u fontány 
Sídlo: Libušina 1060 

535 16 Přelouč 
Právní forma: příspěvková organizace 
Předmět činnosti: sociální 
IČO : 71176225 

Příloha 

sestavená k 31.12.2017 
(v Kč, s přesnosti na dvě desetinná místa) 

okamžik sestavení: 2.2.2018 9: 13:57 

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastnlho kapitálu 

K položce Doplňující informace 
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Částka 

Tisk: 2.2.2018 9:40:50 



Název účetnl jednotky: Domov u fontány 
Sídlo: Libušina 1060 

535 16 Přelouč 
Právní forma: příspěvková organizace 
Předmět činnosti: sociální 
IČO :711 76225 

F. Ooph'lujlcl lnfonnace k fondům ůčetnl jednotky 

Číslo I 
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 

A .li. Tvorba fondu 

1. Základní příděl 

Příloha 

sestavená k 31.12.2017 
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

okamžik sestavení: 2.2.2018 9:13:57 

Fond kulturních a sociálních potřeb 

Položka 

Název 

2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 

3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se 

k majetku pořízenému z fondu 

4. Peněžnl a jiné dary určené do fondu 

5. Ostatnl tvorba fondu 

A.Ill. čerpáni fondu 

1. Půjčky na bytové účely 

2. Stravování 

3. Rekreace 

4. Kultura. tělovýchova a sport 

5. Sociální vypomoci a půjčky 

6. Poskytnuté peněžní dary 

7. Úhrada příspěvku na penzijní pnpojištěnl 

8. Úhrada části pojistného na soukromé životnl pojištění 

9. Ostatní užiti fondu 

A.IV. Konečný stav fondu 
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BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ 

613 638,20 

701152,00 

701 152,00 

430 760,00 

246 860.00 

6 000,00 

177 900,00 

884 030,20 

Tisk: 2.2.2018 9:40:50 



Název účetní jednotky: Domov u fontány 
Sídlo: Libušina 1060 

535 16 Přelouč 
Právní forma: příspěvková organizace 
Předmět činnosti: sociální 
IČO : 71176225 

F. Doplňující informace k fondům ůčetnijednotky 

Číslo I 
O.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 

O.li. Tvorba fondu 

1. Zlepšený výsledek hospodaření 

2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 

3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 

4. Peněžní dary- účelové 

5. Peněžní dary- neúčelové 

6. Ostatní tvorba 

O.Ill. čerpání fondu 

1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 
2. Úhrada sankcí 

3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 

Příloha 

sestavená k 31.12.2017 
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

okamžik sestavení: 2.2.2018 9:13:57 

Rezervní fond 

Položka 

Název 

4. časové překlenuti dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 

5. Ostatní čerpání 

O.IV. Konečný stav fondu 
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BÉŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ 

2 429 318,91 

198 305,00 

186 000,00 

12 305,00 

176 305,00 

176 305,00 

2 451 318,91 

Tisk: 2.2.2018 9:40:50 



Název účetní jednotky: Domov u fontány 
Sídlo: Libušina 1060 

535 16 Přelouč 
Právní forma: příspěvková organizace 
Předmět činnosti: sociální 
IČO : 71176225 

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky 

Číslo I 
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 

F.11. Tvorba fondu 

Příloha 

sestavená k 31.12.2017 
(v Kč, s přesnosti na dvě desetinná mista) 

okamžik sestaveni: 2.2.2018 9:13:57 

Fond investic 

Položka 

Název 

1. Peněžní prostredky ve výší odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 
prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 

2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. rozpočtů 

4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 

5. Peněžní dary a pfíspévky od jiných subjektů 
6. Ve výši pfíjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 

7. Převody z rezervního fondu 

F.111. čerpání fondu 

1. Pořfzení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, 
s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 

2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 

3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, 

který příspěvková organizace používá pro svou činnost 

F.IV. Konečný stav fondu 
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BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ 

4 284 069,55 

2 160 542,00 

2 120 542,00 

40 000,00 

1 546 073.49 

1 546 073,49 

4 898 538,06 

Tisk: 2.2.2018 9:40:50 



Název účetní jednotky: Domov u fontány 
Sídlo: Libušina 1060 

535 16 Přelouč 
Právní forma: příspěvková organizace 
Předmět činnosti: sociální 
IČO : 71176225 

Příloha 

sestavená k 31.12.2017 
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

okamžik sestaveni: 2.2.2018 9:13:57 

Stavby 

G. Doplť\ující Informace k položce '"'A.11.3. Stavby"" výkazu rozvahy 

ÚČETNÍ OBDOBÍ 

Číslo 
BĚŽNÉ položky Název položky 

I I 
MINULÉ 

BRUTTO KOREKCE NETTO 

G. Stavby 108 326 428,22 19 997 155,91 88 329 272,31 65 629 911,63 

G.1. Bytové domy a bytové jednotky 98 642 508, 72 16 553 558,99 82 088 949,73 59 189 993,05 

G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 

G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 2 361 157,00 292 364,81 2 068 792,19 2112064,19 

G.5. Jiné inženýrské sítě 
G.6. Ostatní stavby 7 322 762,50 3151 232,11 4 171 530,39 4 327 854,39 
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Název účetnl jednotky: Domov u fontány 
Sídlo: Libušina 1060 

535 16 Pfelouč 
Právní forma: přlspěvková organizace 
Předmět činnosti: sociální 
IČO : 71176225 

Př.íloha 

sestavená k 31 .12.2017 
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

okamžik sestavení: 2.2.2018 9:1 3:57 

Pozemky 

H. Doplňující informace k položce ""A.11.1. Pozemky"" výkazu rozvahy 

ÚČETNÍ OBDOBÍ 

Číslo 
BĚŽNÉ položky Název položky 

I I 
MINULÉ 

BRUTIO KOREKCE NETIO 

H. Pozemky 6,00 6.00 6,00 

H.1. Stavební pozemky 

H.2. Lesní pozemky 

H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 

H.4. Zastavěná plocha 4,00 4,00 4,00 
H.5. Ostatní pozemky 2,00 2.00 2,00 
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Název účetní jednotky: Domov u fontány 
Sídlo: Libušina 1060 

535 16 Přelouč 
Právní forma: příspěvková organizace 
Předmět činnosti: sociální 
IČO : 71176225 

Příloha 

sestavená k 31.12.2017 
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

okamžik sestavení: 2.2.2018 9:13:57 

I. Doplňující informace k položce ""A.11.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty 

Číslo 
položky 

Název položky 

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 

1.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle§ 64 

1.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 
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ÚČETNÍ OBDOBÍ 

BĚŽNÉ I MINULÉ 

Tisk: 2.2.2018 9:40:50 



Název účetní jednotky: Domov u fontány 
Sídlo: Libušína 1060 

535 16 Přelouč 
Právní forma: příspěvková organizace 
Předmět činnosti: sociální 
IČO : 71176225 

Příloha 

sestavená k 31.12.2017 
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

okamžik sestavení: 2.2.2018 9:13:57 

J . Doplňující informace k položce ""B.11.4. Výnosy z přeceněni reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty 

Číslo 
položky 

Název položky 

J . Výnosy z přeceněni reálnou hodnotou 

J.1. Výnosy z přeceněni reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 

J.2. Ostatní výnosy z pleceněnl reálnou hodnotou 
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ÚČETNI OBDOB! 

BĚŽNÉ I MINULÉ 

Tisk: 2.2.2018 9:40:50 



Název účetní jednotky: Domov u fontány 
Sídlo: Libušína 1060 

535 16 Přelouč 
Právní forma: příspěvková organizace 
Předmět činnosti: sociální 
IČO : 71176225 

Příloha 

sestavená k 31.12.2017 
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

okamžik sestavení: 2.2.2018 9:13:57 

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím 

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím Jednorázovým 

IČO účetní : 
jednotky - ; Název účeb'lí jednotky -
věl'itele : věřlele 
-·-·( -·----·--- ---- 2· -- -

------------ .. ·-------------------------------------·---'·---------------------···· ·-·-------------.. ----------------------.-------------- -------. . . 
IČO 
účetní . 

jednotky -: 
dlužníka : 

Název účeb11 jednotky -
dlužníka 

Datum 
poskytnutí 
garance 

' Nominální Datum Výše 
hodnota plnění plnění 

zajištěné ručitelem ručitelem 

pohledávky : v daném roce , v daném roce 

3 ~ 4 ' 5 : ·- s·-- ~- --··1 ·· - a 

K.2. Doplňující Informace k poskytnutým garancím ostatním 

IČO účetní ; 
jednotky- i 
věřitele 

Název účeilí jednotky -
věrtele 

··---1-··---7------------- ····---- 2 ------········-··· 

IČO 
účetní 

jednotky- : 
dlužníka · 

Název účeilí jednotky· 
dlužníka 

----3····· · ·-·· ········· --·-·····,i ········· .. .. .. . 

FENIX, Výkaznictví 8.21.01 O 

.. ........................ ... . . ........... ,. ..... ··•··•·• ······•·,-••· ·········· ·····•• 

Datum 
poskytnuti 
garance 

I 
Nominální Datum Výše 
hodnota plnění plněni 

zajištěné ručitelem ručitelem 

, pohledávky . v daném roce v daném roce 
--------------1-------------- -- -----t----------------·-----t----· ---------------

5 · 6 : 7 • 8 

Strana 20 

Celková výše · 
plněni 

ručitelem od 
poskytnuti 
garance 

Druh 
dluhového 

nástroje 

··-·· ·1i--··-···7 ····· · ----{ó"""-····· 

Celková výše : 
plněni 

ručitelem od 
poskytnuti 
garance 

Druh 
dluhového 
nástroje 

--·· ······1i-·······+···-------1ó·-·····--

Tisk: 2.2.2018 9:40:50 



Název účetní jednotky: Domov u fontány 
Sídlo: Libušina 1060 

535 16 Přelouč 
Právní forma: příspěvková organizace 
Předmět činnosti: sociální 
IČO : 71176225 

Příloha 

sestavená k 31.12.2017 
(v Kč, s přesnosti na dvě desetinná mista) 

okamžik sestaveni: 2.2.2018 9:13:57 

L. Doplňující Informace o projektech partnerství vefejného a soukromého sektoru 

Základní údaje 
: : Dodavatel --·· ···-: ------Staveiiňi" -- --fáze··--·----------·· 
~ Datum ~ · :" 

Projekt Druh uzavření Obchodní firma IČ ' Rok 
. projektu , smlouvy . . . zahájení 

„ 1 : 2 --+-- - - --· •. - - -- - - -- -- ~- - - - -- • ------ - • - ---- ---- ... - - -- -- - -- -- --- - --- - - - - --- - -- -- - ---- - ---- ----. --------- --- • -- - --- - - - - - .• .. •• --- - -
3 4 : 5 6 

Projekt 

I 

Ocenění 

poi'izovaného 

majetku dle 

Výdaje vynaložené na pofízeni majetku 
~-. - --------- . ·--- --- .. ·-------------- - . --- .,. ... ---- .. -- -----. -- __ ,. _____ ---- -- - - --- . ---- ... --- ------- ----- -- ----.. 
' ' . ' 
' ' ' 

t-4 t-3 t-2 t-1 
I 

Celkem 

: smlouvy , , : : 
---- ---- ---- ... -- ------------------+------- -- --- ----------- -------------- -----... ·----------- -- ------------------- -- -- ___ .,_ ___________________ _ .. 

1 : 8 9 : 10 ' 11 12 ' 13 . . . ' 

Platby za dosi.Jpnost 

Rok 
ukončeni 

···---. 7 ·-·--- -

( : · ; v tom: : : v tom: ' • • : v tom: 
i : i Výdaje na ' ' Výdaje na Výdaje na 

Projekt Počátek Konec t-4 pořízeni t-3 pořízení t-2 pořízení 

: : majetku , majetku : : majetku 

1 1 14 +- 15 • 16 ~ 17 18 i 19 • 20 • 21 

Platby za dosupnost 
' 

Další platby a plněn i zadavatele 

· v tom: · Výdaje na : · : : 
Výdaje na pořízeni I ' 

Projekt t-1 pořízeni majetku t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem 

majetku , celkem : . : . • 
----f · · --- · ·---·· -- 22 · -- --7" · - - -- ---:1:r ------· :·---------2,i-------T ------.. ·25--· ---·· -r·-·-·---- i"6 ____ -----:- ··· ------i,·--·· ----r-·- --·--2a· ------- '!'- --------2s ___ --- ---

Podpisový záznam: 
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(J)omov u fontány 
Libušina 1060, 535 16 Přelouč, 

tel. 466 959 166-7, fax. 466 959 231, 
mail: info@domovufontany.cz 

Komentář k účetní závěrce za rok 2017 

Při vedení účetnictví, příspěvková organizace Domov u fontány, postupuje v souladu s platnou 
legislativou, účetnictví vede ve zjednodušeném rozsahu, jelikož splňuje stanovené podmínky 
zřizovatelem. 

Registrace sociálních služeb 
V roce 2017 Domov u fontány neměl změny v kapacitách jednotlivých služeb. Kapacita služby Domov 
pro seniory byla v roce 2017 celkem 40 lůžek, kapacita služby domov se zvláštním režimem byla 111 
lůžek a kapacita odlehčovací služby byla oproti roku 2016 navýšena o dvě lůžka, to je na celkový 
počet 4 lůžka. Celková kapacita Domova u fontány pro rok 2017 je 155 lůžek. 

Změny v účtování - Transfery na pořízení dlouhodobého hmotného majetku, naše organizace v roce 
2017, stejně jako v předešlém roce účtovala v rámci věrného a poctivého obrazu účetnictví, dle § 8 
odst. 2, zákona 563/1991 Sb., a nepoužila postup účtování obsažený v bodu 8. 3. Českého účetního 
standardu č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku, na účty 403/672 a časového rozlišení přijatého 
investičního transferu, ale zaúčtovala na stranu MD účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého 
majetku a stranu DAL účtu 401- Jmění účetní jednotky ve výši transferového podílu v celkové částce 
86 412 Kč. 

Příjmy od zdravotních pojišťoven (VZP} - V roce 2017 byly Domovu u fontány zálohově proplaceny 
všechny provedené zdravotní výkony. Podle vzorce stanoveného vyhláškou č. 273/2015 Sb., budou 
všechny provedené zdravotní výkony v roce 2017 uhrazeny v plné výši. 

Vnější kontroly v Domově u fontány v roce 2017 
1. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje Kontrola - epidemiologické šetření -

proočkovanosti proti chřipce a pneumokokovým nákazám, dle § 30 zákona č. 48/1997 Sb. o 
veřejném zdravotním pojištění. Z kontroly nevyplynuly žádné povinnosti pro zařízení. 

2. Město Chvaletice - Kontrola poskytnuté dotace v roce 2016. 

3. Okresní správa sociálního zabezpečení Pardubice - kontrola plnění povinností 
v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na sociální politiku. 

4. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky - kontrola plateb pojistného na veřejném 
zdravotním pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. 

5. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje Kontrola plnění povinností stanovených 
v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné 
zásady a požadavky potravinového práva a postupy týkající se bezpečnosti a hygieny 
potravin. 

6. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor sociálních věcí - Následná veřejnosprávní kontrola 
čerpání fondu investic, dodržování vnitřních pravidel zřizovatelského odboru, vynakládání 
finančních prostředků organizace. 

Inventarizace - inventarizace majetku a skladů materiálu byla provedena dle schváleného plánu 
inventur ke dni 30. 11. 2017. Veškerý majetek a sklady materiálu, byly dopočítány ke dni 31.12.2017 
a k tomuto dni byla provedena i inventarizace veškerých závazků a pohledávek Domova u fontány. Při 
inventarizací nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. 
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Dotace a příspěvky na provoz - Domov u fontány získal v roce 2017 kromě dotací ve vys, 
22 870 000 Kč od Pardubického kraje - zřizovatele. také dotace a příspěvky na provoz od obcí, v nichž 
mají naši klienti trvalé bydliště ve výši 907 313 Kč. Z toho od města Přelouče ve výši 742 813 Kč a od 
ostatních obcí Pardubického kraje ve výši 164 500 Kč. 

Dary - od obcí, fyzických a právnických osob jsme v roce 2017 získali celkem 238 305 Kč, z toho 
finanční dar od firmy Globus ČR k.s., na pořízení bylinkové zahrádky ve výši 50 000 Kč a peněžitý 
nadační příspěvek od Nadačního fondu Tesco na muzikoterapii pro naše klienty ve výši 30 000 Kč. 

Dále pak jeden věcný dar od firmy DUO KP, těsta na vánoční cukroví a dorty pro klienty v celkové 
hodnotě 8 000 Kč. 

Stav fondů Domova u fontány 
text Rezervní fond Rezervní fond Fond investic Fond odměn FKSP 

413 414 

Počáteční 1865 408,10 563 910,81 4 284 069,55 8 410,47 613 628,20 

stav 

Tvorba o 198 305,00 2120 542,00 o 701152,00 

čerpání o 176 305,00 1546 073,49 o 430 760,00 

Konečný 1865 408,10 585 910,81 4 898 538,06 8 410,47 884 030,20 

stav 

Rezervní fondy - účet 413 je beze změny a účet 414 byl v roce 2017 tvořen poskytnutými dary od 
obcí, fyzických a právnických osob, které byly použity na účel stanovený darovací smlouvou, což je 
především financování sociálních služeb, dále pak muzikoterapie, vybudování kaple a bylinková 
zahrádka. Čerpány nebyly dary na kapli a bylinkovou zahrádku, které se budou realizovat až v roce 
2018. Rezervní fond byl čerpán v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. a je plně kryt finančními 
prostředky na běžném účtu 

Fond odměn byl v roce 2017 bez změny. Fond je plně kryt finančními prostředky na běžném účtu 
organizace. 

Nepřekročitelný zůstatek fondu investic stanovený zřizovatelem ve výši 4 600 000 Kč byl dodržen 
v plné výši. Konečný stav investičního fondu k 31. 12. 2017 je 4 898 538,06 Kč. Fond je plně kryt 
finančními prostředky na běžném účtu organizace. 
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čerpání fondu investic-v roce 2017 byl fond investic čerpán na nákup 
Dvou masážních křesel v celkové hodnotě 123 980,00 Kč 
Vybavení centrální koupelny (3. patro) v hodnotě 449 943,00 Kč 
Automobil Peugeot v hodnotě 423 900,00 Kč 
Elektronická váha ke zvedací židli v částce 71 331,00 Kč 
Myčka nádobí v hodnotě 179 987,49 Kč 
Dvě myčky podložních mís v částce 252 363,00 Kč 
Rekonstrukce koupelny {3. patro) v hodnotě 44 569,00 Kč 
Celkem 1 546 073,49 Kč 

FKSP byl v roce 2017 tvořen základním přídělem 2 % ze mzdových prostředků {hrubých mezd). 
čerpání FKSP bylo na stravování zaměstnanců, penzijní připojištění a tábory pro děti zaměstnanců. 

Fond je plně kryt finančními prostředky na účtu FKSP. Rozdíl mezi fondem a skutečnými finančními 
prostředky na účtu tvoří převod částky základního přídělu do FKSP, za stravování a penzijního 
připojištění za měsíc prosinec 2017. 

Mzdové prostředky - limit mzdových nákladů stanovený zřizovatelem, Pardubickým krajem, byl 
vyčerpán v plné výši. Stanovený průměrný maximální počet zaměstnanců byl na rok 2017 celkem 129 
zaměstnanců, skutečný přepočtený počet v roce 2017 činil 128,6 zaměstnanců. Stanovený limit 
mzdových nákladů v roce 2017 činil 36 160 000 Kč z toho 830 000 Kč na OON. Skutečné čerpání 
mzdových nákladů bylo v roce 2017 ve výši 36 158 095 Kč, z toho 828 467 Kč činily OON. 

Hospodářský výsledek - hospodaření DUF v roce 2017 bylo vyrovnané a hospodářský výsledek za 
celou organizaci je nula. Výsledek hospodaření jednotlivých poskytovaných sociálních služeb byl 
v roce 2017, služba domov pro seniory - 828,49 Kč, domov se zvláštním režimem - 1 247,76 Kč 
a odlehčovací služby - 346,64 Kč. Tyto poskytované služby byly dofinancovány kladným 
hospodářským výsledkem z doplňkové činnosti, který činí 2 422,89 Kč celkem. 

V Přelouči dne: 2. února 2018 
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