
Roční zpráva podle § 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. za rok 2009.  
________________________________________________ 
 
ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ V HRABYNI   
747 67 Hrabyně 202 
 
IČ:  70630551 
DIČ: CZ70630551 
 
Zřizovatel: 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Na Poříčním právu 1  
128 00 Praha 2  
 
Kapacita zařízení:  
170 osob  
 
Kontakt a informace:  
tel.č.: 553607800  
fax:    553775071 
e-mail: info@usphrabyne.cz  
další informace: www.usphrabyne.cz  
 

Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hrabyni (dále jen Ústav nebo ÚSP) byl 
zřízen jako samostatná příspěvková organizace k 1.12.2000 zřizovací listinou MPSV ČR čj. 
63-48064/2000 doplněnou dodatkem čj.10-63/25416/2001. Organizace je právnickou 
osobou, vystupuje v právních vztazích vlastním jménem  a nese odpovědnost z nich 
vyplývající.  
 

 Hlavní činností příspěvkové organizace je poskytování  péče  tělesně postiženým 
dospělým občanům-uživatelům sociálních služeb (dále jen uživatelům), kteří mají 
sníženou soběstačnost a jejichž životní situace vzhledem k těžkému tělesnému 
postižení vyžaduje pravidelnou péči a pomoc jiné osoby a tuto péči nelze zajistit 
v jejich dosavadním prostředí.  

 Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hrabyni poskytuje uživatelům tyto 
sociální služby:  
-  domov pro osoby se zdravotním postižením ve smyslu § 48 zák.č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, v platném znění. 
Tato služba je poskytována dospělým osobám s tělesným postižením . 
- odlehčovací služby pobytové ve smyslu § 44 zák.č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, v platném znění.  
Tyto služby jsou poskytovány dospělým osobám s tělesným postižením  a dospělým 
osobám v krizové situaci.  

 V rámci své hlavní činnosti Ústav dodává teplo, vodu a stravu pro celé Rehabilitační 
centrum,  pronajímá nebytové prostory, v rámci akreditace vydané Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy, od 1.1.2007 v rámci akreditace MPSV, organizuje 
vzdělávací kurzy pro pracovníky v sociálních službách, realizuje dopravu zdravotně 
postižených osob speciálně upravenými vozidly pro přepravu osob na invalidních 
vozících, provozuje čističku odpadních vod, atd.    
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Organizační struktura ústavu  
      V čele Ústavu je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr práce a sociálních věcí. 

       Ředitel je statutárním zástupcem oprávněným jednat jménem Ústavu ve všech věcech a 
v jeho zastoupení pověřený zástupce ředitele (ekonomický náměstek).  

              V čele každého úseku či oddělení je vedoucí, přičemž vedoucí zaměstnance 
označených úseků a oddělení jmenuje a odvolává ředitel : 

 
 ústavní lékaři, psycholog 
 sekretariát 
 úsek sociálně zdravotní  péče se člení:  

                 oddělení sociální péče A 
                 oddělení sociální péče B  
                 oddělení sociální péče C 

 zdravotní oddělení 
 
 oddělení rehabilitace  

                 pracovní skupina ergoterapie  
 oddělení sociálních služeb  
 úsek ekonomický se člení:   

                 oddělení zaměstnanecké a vnitřních věcí: mzdová účtárna, personalista,    
                                                pokladna, skladové hospodářství  
                 oddělení finanční a majetkové: finanční účetní, správa majetku, doprava  

 úsek stravování se člení : 
                 nutriční terapeut  

           oddělení zásobování  
                 oddělení výrobní: pracovní skupina A  
                                              pracovní skupina B  

 technický úsek se člení:  
                 doprava a odpadové hospodářství 
                 oddělení prádelenské  
                 oddělení provozně-technické:  řidiči, údržba, energoblok, kotelna, recepce, čistírna    
                                               odpadních vod. 
 

 

Uživatelé sociálních služeb  
 
Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hrabyni má kapacitu 170 míst a poskytuje 
celoroční a přechodný pobyt těžce tělesně postiženým osobám. 
K 31.12.2009 žilo v Ústavu  170 osob, z toho  108 mužů a 62 žen.  
 
Počet žádostí o přijetí do Ústavu má trvale vzestupnou tendenci a v porovnání s uplynulým 
obdobím se jedná o více než čtyřnásobný nárůst zájmu o pobyt v Ústavu. 
V průběhu roku nastoupilo do Ústavu 33 osob, 1 osoba odešla do jiného zařízení, 19  osob 
odešlo do soukromí  a 11 osob zemřelo.  
Průměrný věk uživatelů sociálních služeb v Ústavu je 57,4 let, nejmladšímu uživateli bylo 23 
let, nejstaršímu 97 let. Nejvíce uživatelů je ve věkové skupině 27-65 let, a to 126 osob.  
 
Uživatelé sociálních služeb bydlí v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. K 31.12.2009 
měl Ústav celkem 82 jednolůžkových pokojů, ale i 25 neuspokojených žádostí o tento druh 
ubytování. V současné době však již nelze počet jednolůžkových pokojů bez snížení 
kapacity Ústavu navýšit. 
 
 



Ústav zabezpečuje uživatelům sociálních služeb komplexní péči včetně zajišťování léčebně 
preventivní péče a rehabilitace a podle možností zajišťuje a zprostředkovává též vhodnou 
pracovní činnost podle druhu a rozsahu postižení uživatelů. Vytváří pro uživatele náhradní 
rodinné a životní prostředí a snaží se poskytovat služby na takové úrovni, aby byli co nejvíce 
spokojeni, cítili se v Ústavu dobře, měli možnost se kulturně, společensky i sportovně vyžít, 
to vše při plném respektování jejich individuality a soukromí.   
 
Uživatelé se stravují v bezbariérové jídelně v ústavním stravovacím zařízení. Prostřednictvím 
čipových karet mají možnost výběru stravy, a to až z devíti druhů jídel. Ti, kteří se neobejdou 
při stravování bez pomoci druhé osoby, se mohou stravovat na jednotlivých patrech, na 
kterých  jsou k tomuto účelu zřízeny malé jídelny.        

  
Uživatelé, kteří projeví zájem, mají možnost pracovního uplatnění v chráněných dílnách 
v areálu Rehabilitačního centra nebo i v některých pomocných činnostech Ústavu.  

 
 Volný čas tráví uživatelé podle svého uvážení – pobytem na pokoji, sledováním televize, 
anebo se mohou účastnit řady kulturních, společenských či sportovních akcí, které  pořádá 
Ústav ve spolupráci s výborem obyvatel nebo výbor obyvatel ve spolupráci s oddělením 
sociálních služeb a oddělením rehabilitace.      
Uživatelé mají možnost využívat neomezeně terapeutické dílny, účastnit se hipoterapie, 
canisterapie, muzikoterapie, výuky angličtiny a práce na PC a řady speciálních přednášek 
z různých oborů. V létě pak Ústav pořádá různé zájezdy včetně týdenního rekondičního 
pobytu u moře.  
Na  základě indikace odborného lékaře uživatelé využívají na vodoléčbě rehabilitační bazén,  
perličkové koupele, čtyřkomorovou galvanickou lázeň a vířivé koupele; dalšími formami 
rehabilitace jsou individuální a skupinová léčebná tělesná výchova, masáže, magnetoterapie, 
laser, Bemer 3000, elektroléčba, cvičení na motomedu,  a další.  
 
  
 
Vyhodnocení ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci 
 

Pro rok 2009 zřizovatel Ústavu  stanovil tyto závazné ukazatele:  
 
- neinvestiční příspěvek celkem                             46.371 tis. Kč  
  z toho:  
            - mzdové prostředky celkem                           34.726 tis. Kč  
              v tom:  prostředky na platy                            34.615 tis. Kč  
                          OON                                                       111 tis. Kč  
 
- investiční příspěvek                                                 9.000 tis. Kč  
 
Do čerpání mzdových prostředků Ústav zapojil prostředky z fondu odměn, a to 1.530 tis. Kč 
na platy a 97.226 Kč na OON  -  viz tabulková příloha roční zprávy.  
 

 
Za rok 2009 dosáhl Ústav kladného hospodářského výsledku, který po zdanění činil 
2,959.384,64 Kč a byl převeden na základě schválení zřizovatele do fondů Ústavu. 
Zlepšeného hospodářského výsledku dosáhl Ústav přijetím úsporných opatření v rámci 
hospodaření s prostředky státního rozpočtu.  
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mzdové náklady a zaměstnanci  
 

  
Průměrný plat  zaměstnanců Ústavu činil v r. 2009 17.910 Kč proti 17.041 Kč 

v r.2008, což je nárůst o 5,1 %, kterého ústav dosáhl použitím prostředků z fondu odměn.  
 
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců: 
k 31.12.2009: 168,2 osob 
k 31.12.2008: 168,7 osob  
          Plán počtu zaměstnanců na r. 2009 byl 165 osob v přepočteném stavu. Skutečný 
přepočtený stav činil 168,2 zaměstnanců, z toho 143 žen a 13 zaměstnanců s kratší 
pracovní dobou.  
 
 
Základní personální údaje    
       
1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k  31.12.2009  

      

věk   muži ženy celkem % 

do 20 let   0 1 1  0,5 

21 - 30 let   4 9 13 7,6 

31 - 40 let   6 41 47 27,3 

41 - 50 let   8 36 44 25,6 

51 - 60 let   8 53 61 35,5 

61 let a více   3 3 6   3,5 

celkem   29 143 172 100,0 

%   16,9 83,1 100,0 X 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rok 2009 tis. Kč 

VÝNOSY 101.388 

Tržby z prodeje služeb 48.860 

ostatní výnosy 6.157 

provozní dotace 46.371 

NÁKLADY 98.209 

materiálové náklady 11.241 

náklady na energie 14.504 

náklady na služby 8.007 

osobní náklady 48.822 

náklady na odpisy 12.508 

ostatní náklady 3.127 



2. Členění zaměstnanců podle vzdělání – stav k 31.12.2009  

      

vzdělání dosažené   muži ženy celkem % 

základní   1 18 19 11,0 

vyučen   20 62 82 47,7 

střední odborné   0 15 15 8,7 

úplné střední   0 5 5 2,9 

úplné střední odborné   5 33 38 22,1 

vyšší odborné   1 1 2 1,2 

vysokoškolské   2 9 11 6,4 

                              

 
 
3. Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2009   

      

    celkem    

průměrný hrubý         

měsíční plat   17.910    

 
 
 

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů 
zaměstnanců v roce 2009     

      

    Počet    

Nástupy   40    

Odchody   43    

      

      

5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k 31.12.2009 

      

Doba trvání   Počet %   

do 5 let   66 38,4   

do 10 let   29 16,9   

do 15 let   32 18,6   

do 20 let   35     20,3   

nad 20 let   10   5,8   

Celkem   172 100,0   

      

 
  6. Jazykové znalosti zaměstnanců  
 

Ústav nemá vybraná místa, pro které byl stanoven kvalifikační požadavek 
standardizované jazykové zkoušky.  
 
 
Péče o spravovaný majetek 
 

           Na základě zřizovací listiny čj. 63-48064/2000 vydané MPSV ČR 1.12.2000 má Ústav 
právo hospodaření se svěřeným majetkem státu.  
   
     



     Stav majetku k 31.12.2009 v Kč: 
dlouhodobý nehmotný majetek   1,004.143,80    
dlouhodobý hmotný majetek         328,764.865,92  
v tom: pozemky         3,300.552,50 

          umělecká díla                  129.288,00 

          budovy, stavby            230,694.314,04 

          samostatné movité věci             71,739.569,02 

           drobný dlouhodobý hmotný majetek            22,901.142,36 

zásoby               934.560,22  

  
 
          Veškerý majetek Ústavu je ve smyslu § 29 a 30 zák.č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
v platném znění, každoročně podroben řádné inventarizaci, a to v r.2009 ve dvou fázích 
k 30.10.2009 a k 31.12.2009.  
 

                 Vymezení, způsoby pořizování a evidence veškerého majetku Ústavu, jakož i 
způsoby oceňování majetku, jsou podrobně zpracovány ve vnitřní směrnici pro nakládání 
s majetkem spravovaným Ústavem.  

 
 

 Pohledávky a závazky  
 
     Celková výše pohledávek k 31.12.2009: 4.977 tis. Kč 
Jedná se o pohledávky vůči odběratelům z obchodního styku, pohledávky za zaměstnanci, 
zálohy dodavatelům (plyn, předplatné).přeplatek daně z příjmů právnických osob, atd. 
Pohledávky se splatností déle než jeden rok celkem  ve výši 57.262,50 Kč jsou předmětem 
soudního řízení.  
.   
          Celková výše závazků k 31.12.2009: 5.746 tis. Kč 
Jedná se o závazky vůči dodavatelům z obchodního styku, vůči zaměstnancům (plat a soc. a 
zdrav. pojištění),  obyvatelům ústavu, daň z příjmů fyzických osob a závazek z titulu 
vypořádání koeficientu DPH. Ve všech případech se jedná o závazky krátkodobého 
charakteru.  
 
 
Peněžní fondy  
 
 -  Rezervní fond  
Fond byl tvořen přídělem ze zlepšeného hospodářského výsledku a přijatými účelovými 
finančními dary, v průběhu roku fond byl čerpán  ve výši 238 tis. Kč, a to zejména v oblasti 
použití účelových finančních darů obyvatelům Ústavu na jejich kulturní, sportovní a zájmovou 
činnost.   
            
-  Fond reprodukce majetku  
FRM byl tvořen  odpisy dlouhodobého majetku.  V r. 2009 byl čerpán ve výši 13.188 tis. Kč, a 
to na financování pořízení a technického zhodnocení dlouhodobého majetku. 
 
-  Fond odměn  
Fond byl v r. 2009 čerpán ve výši 1.627 tis. Kč. 
 
-  Fond kulturních a sociálních potřeb 
Z FKSP bylo čerpáno celkem 742 tis. Kč, a to zejména formou příspěvků na rekreace 
zaměstnanců, na kulturní a sportovní činnost, příspěvků na stravování zaměstnanců a 
příspěvků na penzijní připojištění.  
 



 
 

 


