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TEXTOVÁ

ČÁST

1. Úvod
1.1.

Základní charakteristika organizace

a) Údaje o zařízení
Celý název organizace:

Dětský diagnostický ústav v Praze 4
Adresa:

U Michelského lesa 222, Praha 4, 140 00
IČO:

48134333

Bankovní spojení:

1.1.1993

Datum vzniku:
1137-041/0100 (provoz+fondy)
107-1137-041/0100 (FKSP)

Vedoucí a hospodářští pracovníci
Funkce
Titul, jméno a příjmení
Ředitel
PaedDr. Ivan Kašpařík
st.zástup.
PaedDr. Martin Deniger
hospodářka
Marie Mžourková
Alena Václavíčková
účetní
- mzdy
Ivana Cháberová
- účetnictví
Naděžda Švabenická

Telefon
241721948
241721042
241724245
241721561
241730434
604860187

E-mail
ddu.praha@volny,cz

svabenicka@seznam.cz

b) zřizovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 – Malá Strana
c) zaměření
- dětský diagnostický ústav je školské zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
- plní diagnostické, výchovně vzdělávací a preventivní úkoly v oblasti závad a poruch chování
d) vymezení činnosti
- jeho činnost je vymezena zákonem č. 395/91 Sb., o předškolních zařízeních a školských
zařízeních, zákonem č.109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
dalšími prováděcími předpisy
e) skladba pracovišť
- ředitelství: U Michelského lesa 222, Praha 4
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f) personální zabezpečení
- počet zaměstnanců x kapacita dětí

odborní
ostatní
CELKEM
limit
kapacita

K 30.06.2002
prům.přep. fyzický
19,90
16,45
36,35
36,50
42

K 30.06.2000
K 30.06.2001
K 30.06.2003
fyzický prům.přepočt. prům.přep.
fyzický prům.přep fyzický
18
19,90
18
19,9
19,9
19,9
18
15
16,58
15
16,55
16,55
16.5
15
33
36,48
33
36,45
36,45
36,40 33
37,70
36,50
36,50
42
42
42

g) kvalifikovanost a odbornost:
vzdělání
odborní pedagogové
středoškolské odborné
5
2
vysokoškolské
12
10
doplňují si vysokoškolské
1
1
Celkem
18
13
kvalifikovanost - plně kvalifikovaných
h) věková struktura – zaměstnanci odborní

Do 30 let
Do 40 let
Do 50 let
Do 60 let
CELKEM

Muži
1
2
2
1
6

Ženy
1
5
3
3
12

Celkem
2
7
5
4
18

ch) údaje o zařazení dětí
V roce 2003 bylo v DDÚ na dlouhodobém pobytu celkem 169 dětí. Z nich bylo komplexně vyšetřeno
141 dětí. Nevyšetřeno zůstalo 28 dětí, z toho 23 dětí předškolního věku a žádné děti z cizích zemí . 106
dětí navštěvovalo ZŠ, 54 dětí ZvŠ a 9 dětí předškolního věku. 38 dětí bylo s nařízenou ÚV, 121 dětí na
předběžné opatření soudu a 10 dětí na dobrovolný diagnostický pobyt. Administrativně jsme přemístili 5
dětí. Na krátkodobém pobytu na záchytovém oddělení bylo umístěno celkem 76 dětí z toho 76 dětí na
útěku z ústavů .

i) Výsledky
Děti umístěné v dětském diagnostickém ústavu navštěvují příslušný ročník základní či zvláštní školy
v ústavní škole. Celkem ve 3 třídách se vyučují děti navštěvující 1.-9. ročník příslušného typu školy. Do
jednotlivých tříd jsou zařazovány podle situace, zejména celkového složení dětí v ústavu individuální charakteristiky a potřeb dítěte. Naší spádovou oblastí je území hlavního města Prahy,Benešov, Říčany, Votice a
Vlašim.
Metodicky řídíme činnost trvalých školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy (dětské
domovy, dětské výchovné ústavy), do kterých umísťujeme děti po ukončení diagnostického pobytu.
Od roku 1994 máme status fakultní školy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.
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1.2.

Tvorba hospodářského výsledku a plnění závazných ukazatelů

Celková výše nákladů v roce 2003 činila 13460,68 tis. Kč, což bylo o 1568,19 tis. Kč více než v uplynulém
roce. Výnosy v roce 2003 činily 13653,54 tis. Kč, což bylo o 1761,05 tis. Kč více než v roce 2002., přičemž
v roce 2002 organizace nevytvořila HV. V roce 2003 vznikl kladný hospodářský výsledek ve výši Kč 192,86
tis. Kč viz. tabulky č. 2 a 3a. Kladný hospodářský výsledek byl vytvořen z úroků a uhrazeného poplatku za
věcné břemeno v souvislosti s vedením tepelného napáječe přes náš pozemek.

1.3.

Plnění nápravných opatření z rozboru hospodaření za minulý rok

V roce 2001 došlo k porušení rozpočtové kázně překročením limitu mzdových prostředků ve výši 60 tis.
Kč. V loňském rozboru jsme situaci přesně popsali. V roce 2002 jsme provedli kroky dle pokynů zaměstnanců
MŠMT a v roce 2003 nám Finanční úřad předepsal penále ve výši 22 866,00 Kč , které jsme pokryly
z mimorozpočtových zdrojů, tedy z rezervního fondu. Tímto posledním krokem byla celá nepříjemná záležitost
uzavřena. Vnitřním kontrolním systémem bude v budoucnu zamezeno možným podobným chybám.

2. Hospodářský výsledek a jeho použití
2.1.

Vyhodnocení čerpání mzdových prostředků
Přidělené mzdové prostředky byly vyčerpány ve 100% výši.

2.2.

Příděl do fondu odměn
Kladný HV ve výši 192 857,02 Kč navrhujeme přidělit do rezervního fondu v plném výši.

2.3.

Definitivní příděl do peněžních fondů
Navržený příděl do RF ve výši 192 857,02 Kč (kladný HV za rok 2003) provedeme na základě
schválení našeho návrhu zřizovatelem v r. 2004.

2.4.

Příděl do FRM
Viz bod 2.2

3. Jiná činnost a další zdroje
3.1.

Jiná činnost
Organizace neprovádí jinou činnost.

3.2.

Další zdroje
Užití peněžních fondů bylo v souladu s rozpočtovými pravidly.
Čerpání fondu odměn: 43413,00 Kč na pokrytí odměn
Čerpání rezervního fondu: 22 866,00Kč na penále, 18 000,00 penále – neschválený
bezšňůrový telefon – pokuta od Telecomu, 28 086,00 Kč dar účelový-služby
Čerpání FRM: 132 346,40 na projekt.činnost

4. Péče o spravovaný majetek
Inventarizace probíhají vždy k 31.12. daného roku a to v souladu se zákonem č. 563/91 Sb., o
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účetnictví, § 29, odst. 3 a to ve všech prostorách školského zařízení.Během fyzické inventury
nebyly zjištěny žádné rozdíly a údaje v inventurních zápisech jsou správné. Hmotnou
odpovědnost mají všichni zaměstnanci pověření vedením skladů, pokladní hotovosti a cenin.

5. Použití účelových prostředků
Zařízení obdrželo 824 tis. Kč investič. prostředků na akci č. 1110461. Tyto prostředky byly
100 % vyčerpány na zpracování projektové dokumentace pro územní, stavební a provedení
plánované stavby.

5.1.
5.2.

Použití účelových prostředků na odstranění povodňových škod 2002

Povodně DDÚ nezasáhly.

Použití účelových prostředků na zavádění SIP VZ
Bez komentáře.

6. Stav pohledávek a závazků
V účetnictví pohledávky negativní.Tabulka č. 12 a 12 s negativní.

7. Peněžní fondy a jejich krytí
Tabulka č. 6 hovoří o tvorbě a čerpání jednotlivých fondů.
- tvorba: RF – z darů ve výši 28 086,00 Kč
FRM – z odpisů 101 303,00 Kč
FKSP – jednotkový příděl 2 % z celkového objemu MP – 148 168,00 Kč
- čerpání: bylo popsáno v bodě 3.2.
Z tabulky č. 7 vyplývá, že fondy FO,FRM a RF jsou 100 % vykryty. Jen FKSP není 100 %
vykrytý, přestože zpracovatelka účetnictví měsíčně písemně hlásí výši jednotkového přídělu, který se musí
převést za BÚ na účet FKSP. Náprava byla provedena v měsíci lednu 2004 a to tak, aby okruh 912 proti 243
byl vyrovnaný.

8. Ostatní
Tabulka č. 8a, 8b vykazuje obdržení systémové investiční dotace na akci č. 1110461 ve výši 821 tis.
Kč, která byla řádně vyčerpána - podrobnější popis viz bod č. 5. Tabulka č. 9a,9b negativní. Tabulka č. 10
stejně jako tabulka č.6 vykazuje tvorbu ve výši 101 303,00 Kč z odpisů majetku a čerpání ve výši 15600,00 Kč
na služby příprava PD. Zůstatek FRM k 31.12.2003 činí 1 775 324,80 Kč a fond je finančně krytý 100 %.
Tabulka číslo 11 negativní. Tabulka č. 12 a 12a negativní. V tabulce 13a § 3132 a §3114 oproti roku 2002
došlo k nárůstu počtu žáků přičemž cílová kapacita nebyla překročena. Tabulka č. 13 c negativní.

9. Závěr
Objekty DDÚ budou muset v nejbližších letech projít zásadní rekonstrukcí.
V případě rekonstrukce internátu je schválený investiční záměr a zpracovaná dokumentace pro územní
řízení a stavební povolení. V případě objektů školy, administrativní budovy a sportovního zařízení je
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připravována studie celkového koncepčního a provozně-expozičního řešení DDÚ na pozemcích, kterých
se netýká restituční nárok.
Ve mzdové oblasti je situace vcelku uspokojivá a kádr zaměstnanců je stabilizovaný.
Kladný hospodářský výsledek byl způsoben uhrazením poplatku za věcné břemeno v souvislosti
s vedením tepelného napáječe přes náš pozemek a úroky z účtu.
Celou částku ve výši 192,86 tis. Kč navrhujeme převést na rezervní fond.

V Praze dne: 16.2.2004

PaedDr. Ivan Kašpařík – ředitel DDÚ
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TABULKOVÁ ČÁST

Tabulka č. 1
2
2a
3a
3b
3c
4
5
6
6a
7
8a
8b
9a
9b
10
11
12
12a
13a
13b
13c

Výkaz zisku a ztrát
Základní údaje o hospodaření organizace
Plnění závazných ukazatelů
Upravený hospodářský výsledek
Krytí zhoršeného hospodářského výsledku
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku
Přehled o čerpání účel. Prostředků poskytnutých organizací
Jiné doplňkové zdroje
Peněžní fondy
Tvorba peněžních fondů
Krytí účtů peněžních fondů
Kapitálové náklady na programové financování ISPROFIN
Zdroje financování kapitálových nákladů na programové financování ISPROFIN
Neinvestiční náklady na programové financování ISPROFIN - negativní
Zdroje financování neinvestičních nákladů na programové financování ISPROFIN - negativní
Přehled o tvorbě a užití FRM organizace
Finanční prostředky poskytnuté a čerpané v rámci projektů programů PHARE….- negativní
Stav pohledávek po lhůtě splatnosti - negativní
Stav pohledávek po lhůtě splatnosti - negativní
Ukazatelé počtu žáků a nákladovosti na počet žáků - § 3132, §3114
Ukazatelé počtu žáků a nákladovosti na cílovou kapacitu
Ukazatelé počtu žáků a nákladovosti ŠJ - negativní

7

