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VÝROČNÍ ZPRÁVA  za  rok  2016

ZAŘÍZENÍ  PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC  (ZDVOP)
Dětského domova Charlotty Masarykové 
U Včely 176, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

    
Dětský domov Charlotty Masarykové (DDCHM) je příspěvková organizace hlavního 
města Prahy. Celková kapacita DDCHM je 30 lůžek/pobytových míst pro děti ve věku 
zejména od 1 do 3 let, maximálně do zahájení povinné školní docházky.  Z celkové 
kapacity  30  lůžek  DDCHM  je  15  lůžek  vyčleněno  pro  děti  vyžadující  okamžitou 
pomoc  („ZDVOP“)  -  Usnesení  Rady  hl.  m.  Prahy  č.  426,  ze  dne  27.3.2007, 
Rozhodnutí  MHMP  č.j.  1214051/2013  ze  dne  18.10.2013  o  pověření  k výkonu 
sociálně-právní ochrany dětí.

ZDVOP DDCHM zajišťuje dětem:

 základní životní potřeby
 plné přímé zaopatření – ubytování, stravování, ošacení
 zdravotní služby: primární zdravotní péči (preventivní prohlídky, očkování, 

dispenzarizaci, léčebnou péči), odbornou zdravotní péči 
 psychologickou péči
 logopedickou péči
 spec. pedagogickou péči
 fyzioterapeutickou péči
 sociální péči
 individuální i skupinovou výchovně vzdělávací a terapeutickou péči (včetně 

muzikoterapie, pohybové terapie, hipoterapie a pod.)
 poradenství dítěti, jeho rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu dítěte
 zájmovou a poznávací činnost (výlety, návštěvy divadel, koncertů, výstav, 

cirkusů, atrakcí, ozdravné pobyty na horách apod.)

ZDVOP  DDCHM  představuje v systému  sociálně-právní  ochrany  dětí  zajištění 
krizové krátkodobé pomoci ohroženému dítěti spočívající v plném přímém zaopatření 
do  doby,  dokud  nebude  pro  dítě  nalezeno  řešení  dlouhodobějšího  charakteru. 
Prvotním cílem ZDVOP je tak zajištění okamžité pomoci a další potřebná péče, práce 
s  rodinou  a  ve  spolupráci  s  orgánem  sociálně  právní  ochrany  zajištění  co 
nejrychlejšího návratu dítěte do rodiny,  nebo umístění  dítěte do náhradní rodinné 
péče. Péče  o  děti  je  zásadně  individuální,  zohledňuje  jejich  potřeby  a  zájmy, 
přizpůsobuje se rodinnému prostředí a respektuje sourozenecké skupiny.  Péče je 
poskytována  ve  skupinách dětí  s optimálním počtem 4 děti  na  1  pečující  osobu. 



Věcné, technické a personální vybavení zařízení je v souladu s příslušnými právními 
předpisy.  Na  péči  o  děti  se  podílí  odborný  personál  DDCHM  (pediatr,  klinický 
psycholog, klinický logoped, fyzioterapeuti, sociální pracovníci, spec. pedagog), má 
interdisciplinární charakter.  Režim pobytu se přizpůsobuje věku dítěte,  stupni jeho 
vývoje  a  zdravotnímu  stavu.  Je  kladen  důraz  na  pobyt  na  vzduchu  a  ve  volné 
přírodě,  který  je  součástí  výchovného  herního  programu.  V letních  měsících  děti 
využívají  na zahradě krytý bazén, kde se učí plavat.  Dětem starším 1 roku věku 
zařízení také zajišťuje ozdravný pobyt na horách. 

ZDVOP DDCHM je provozováno v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-
právní  ochraně  dětí,  ve  znění  pozdějších  předpisů  a  příslušnými  prováděcími 
právními  předpisy.  Bližší  informace  lze  dohledat  na  webových  stránkách 
http://www.ddzbraslav.cz/zdvop.php

Projekt „Zásady  výchovy  a  péče  o  deprivované  děti  předškolního  věku  - 
vzdělávací program pro osoby v přímé péči“:

 Dne 1.5.2016 byla  zahájena realizace projektu „Zásady výchovy a  péče o 
deprivované děti předškolního věku - vzdělávací program pro osoby v přímé 
péči“.  Předmětem  projektu  je  vypracování  metodiky  výchovy  a  péče  o 
deprivované děti předškolního věku se zaměřením na jejich potřeby a věková 
specifika, vypracování vdělávacího programu pro osoby v přímé péči o tyto 
děti a ověření této metodiky a vzdělávacího programu v praxi. Při vypracování 
této metodiky a vzdělávacího programu bude využita teorie z oblasti vývojové 
psychologie, klinické psychologie, pedopsychiatrie a speciální pedagogiky dětí 
předškolního  věku,  a  to  včetně  dětí  deprivovaných.  Dále  budou  využity 
praktické  zkušenosti  odborníků  a  osob  v  přímé  péči  o  děti   umístěné  v 
DDCHM  včetně  ZDVOP  DDCHM.  Stanovené  zásady  výchovy  a  péče  o 
deprivované děti předškolního věku a návrh metodiky vzdělávacího programu 
pro osoby v přímé péči o tyto děti budou ověřeny v praxi. Projekt je realizován 
špičkovými  odborníky v úzké spolupráci  s   osobami  v  přímé péči  DDCHM 
včetně  ZDVOP  DDCHM.  Spolupráce  s  odborníky  je  zajištěna  smluvně  a 
hrazena z účelových sponzorských darů.

 V rámci projektu budou konány interaktivní semináře odborníků s osobami v 
přímé péči DDCHM včetně ZDVOP DDCHM.

 Ukončení projektu je předpokládáno do 30.6.2017. Informace o projektu bude 
uveřejněna na webu DDCHM. Projekt je financován z účelových sponzorských 
darů DDCHM.

Výchovně vzdělávací a terapeutické programy:
 Děti byly na ozdravném pobytu na horách - v době od 23.5. do 5.6.2016  na 

Šumavě (Kubova Huť), v době od 12.10. do 23.10.2016 v Jizerských horách 
(Penzion  Maják).  Během  celého  pobytu  má  vždy  jedna  osoba  v  přímé 
individuální  péči  1-2  děti,  se  kterými  bydlí  v  samostatném  pokoji  se  soc. 
zařízením.  Pobyt dětí  na horách plní  nejen funkci ozdravnou, ale zajišťuje 
individuální péči o děti a přibližuje se funkci rodinné rekreace. Ozdravný pobyt 
včetně dopravy byl hrazen ze sponzorských darů. 

 V  roce  2016  pokračovalo  poskytování   pravidelných  individuálních  i 
skupinových výchovně vzdělávacích a terapeutických programů pro děti 
– včetně muzikoterapie, pohybové terapie, hipoterapie, klinické psychologie, 

http://www.ddzbraslav.cz/zdvop.php


klinické  logopedie,  speciální  pedagogiky,  fyzioterapie  a  počítačové 
gramotnosti.   Programy,  na  kterých  se  podílejí  odborníci  DDCHM,  jsou 
průběžně hodnoceny a koordinovány hlavní výchovnou sestrou DDCHM ve 
spolupráci  s  příslušnými  odborníky.  Většina  programů  (muzikoterapie, 
pohybová terapie, hipoterapie) je hrazena ze sponzorských darů.

 V roce 2016 pokračovala spolupráce s nestátním zdravotnickým zařízením 
Prima Vizus.  Cílem této spolupráce je zajištění pravidelného preventivního 
screeningového  vyšetření  zraku  u  dětí  starších  1  roku  pomocí  přístroje 
Plusoptix. Vyšetření je hrazeno ze sponzorských darů.

 V roce 2016 pokračovala spolupráce DDCHM s MŠ Matjuchinova – dvakrát 
týdně  2  děti  z  DDCHM  včetně  ZDVOP  DDCHM  navštěvují  MŠ  v  rámci 
dopoledního programu, MŠ zároveň poskytuje DDCHM výchovně vzdělávací 
materiály. Návštěvy MŠ jsou pro děti z DDCHM včetně ZDVOP DDCHMbez 
poplatků.

 V roce 2016 pokračovaly pravidelné návštěvy dětí z DDCHM včetně ZDVOP 
DDCHM v TJ Sokol – poplatky jsou hrazeny ze sponzorských darů.

 Dětem z DDCHM včetně ZDVOP DDCHM je zajištěno  pravidelné střihání 
vlasů v kadeřnictví na Zbraslavi, a to bez poplatků.

Akce pro děti: 
leden 

 Bobování, stavění sněhuláků,opět dětské vaření v kuchynce
 výlet do Prahy do kina na kreslené pohádky
  divadelní představení pro děti v DDCHM

únor 
 návštěva dětí ze školy ,,Zatlanka“ - program pro děti – pohádky a malování       

 výlet dětí do Prahy - ,,Království železnic“

 dětský karneval pro děti v DD a diskotéka pro nejmenší

březen
 divadlo v DD. Pohádka o statečné Janě – pani Klodová a Pavlíková.

 vycházka dětí na dětské hřiště

 výlet do Prahy – krmení labutí 

 výlet dětí do Prahy, návštěva cukrárny 

 výlet do Prahy: Království železnic

 procházka dětí do malé ZOO na Zbraslavi 

 výlet do Prahy – Vyšehradský železniční most, pozorování vlaků,                      
dětské hřiště na Výtoni

duben
 výlet do Prahy  na Smíchovské nádraží
 výlet do Prahy do Holešovic na ,,Podmořský svět“
 paní Halbichová: malá dílnička v DD
 divadelní představení ,,Kapka medu pro Verunku“ a malé občerstvení v Praze
 ind.výlet dětí do Prahy – Denis a Martina



 tématická vycházka do lesa – krmíme srnečka v ZOO Břežany
 návštěva kadeřnictví pro děti
 vycházka a občerstvení v cukrárně na Zbraslavi
 výlet do Prahy autobusem na vláčky
 hry na dětském hřišti na Baních
 ,,Pálení čarodějnic“, opékání buřtů, zpívání písniček.

květen
 loutkové představení, pohádka ,,O Smolíčkovi“

 23.5.- 5.6.2016 – ozdravný pobyt na horách – Šumava – Kubova Huť

červen
 5.6.2016   -  návrat z hor
 výlet do Prahy – divadlo Semafor -  představení ,,Povídejme si, děti“ na motivy 

K.Čapka
 návštěva dětí ze ZDŠ Butovice – odpoledne plné zábavy a písniček
 výlet dětí do Prahy na výstavu: ,,Království železnic“
 táborák pro děti – opékání buřtů, zpíváme písničky při doprovodu kytary
 návštěva kadeřnictví, seznámení s prostředím a stříhání vlásků
 návštěva žáků ze ZDŠ Dobříš – zábavné dopoledne plné her a písniček
 výlet dětí do Prahy - ZOO

červenec
 výlet dětí autobusem do Lipenců a okolí
 výlet do Prahy, procházka u Vltavy
 vycházka do Břežanského údolí – krmení zvířátek
 výlet do Prahy – Výtoň – krmení labutí, dětské hřiště
 výlet do Prahy Žižkov – trampolíny, dětské hřiště, občerstvení pro děti
 tématická vycházka – příroda v létě
 výlet do Prahy do ,,Království železnic“
 výlet dětí autobusem a vlakem na hrad Karlštejn
 výlet na zámek Mníšek pod Brdy, pohádkové představení
 výlet do Prahy – království hraček a her ,,Hamleys“
 prázdniny – koupání v bazénu na zahradě

srpen
 vycházka  do Břežanského údolí. Téma: život lesních zvířátek, prohlídka ZOO 

Zbraslav
 vycházka na ,,Rákosníčkovo hřiště“, vycházka do okolí – příroda v létě
 výlet do Prahy ,,Mořský svět“v Holešovicích
 výlet dětí autobusem do aquaparku Barrandov
 vycházka dětí k Vltavě – pozorování přírody, stavění domečků z přírodního       

materiálu pro broučky
 sportovní dopoledne na ,,Havlíně“
 výlet dětí autobusem do Chuchle na lesní zvířátka
 výlet autobusem a metrem do dinoparku ,,Harfa“
 výlet dětí vlakem k Berounce. Projíždka po řece přívozem



 prázdniny – koupání v bazénu na zahradě

září
 dětská diskotéka v DDCHM
 výlet do Prahy do smíchovské ZOO
 závody veteránů ,,Zbraslav – Jíloviště“
 výlet do Prahy – ZOO
 výlet na Smíchov – zábavné dopoledne pro děti
 výlet do Prahy ,,Človíčkov“ - zábavné hry všeho druhu
 individuální výlet dětí se speciálním pedagogem autem do Srbska
 návštěva dětí v kadeřnictví, seznámení s prostředím – stříhání dětí

říjen:
 táborák pro děti, opékání buřtů, zpívání u ohně při doprovodu kytary
 6.10.2016  -  zábavné dopoledne pro děti při příležitosti ukončení další etapy 

rekonstrukce v DD,  ukázka výcviku policejních psů, projíždky dětí na koních    
zábavné hry a soutěže pro děti, skákací hrad

 představení pro děti v divadle Na Fidlovačce – ,,Babička“ podle B.Němcové
 12.10.2016 – 23.10.2016 ozdravný pobyt dětí v Jizerských horách 
 slavnosti Elišky Přemyslovny – obrazy ze středověkého života
 výlet do Prahy do dětské herny ,,Človíčkov“

listopad:
 vydlabávání dýní
 výlet dětí do Prahy – dětská herna a krmení labutí
 lampionový průvod městem, ohňostroj
 výlet do Prahy do bazénu Barrandov – koupání 
 den plný her, vyrábění a malování zvířátek na obličej s dobrovolníky
 individuální výlet - ,,Království železnic“
 hudební představení pro děti ,,Ententýky“, odpoledne v DDCHM
 dětský hudební program České filharmonie Rudolfinum v DDCHM
 individuální výlet -  ,,Dinopark Harfa“
 individuální procházka – lanovkou na Petřín
 výlet dětí do Prahy do rodinného zábavného centra na Zličíně – ,,TOBOGA       

FANTASY“
 procházka dětí do Břežan na téma  ,,jak žijí lesní zvířátka v zimě“

prosinec:
 Mikulášská nadílka
 výlet dětí do Prahy – svačina v restauraci Mc Donalds, návštěva kina – 

pohádka ,,Anděl Páně 2“
 Staroměstské náměstí – vánoční strom – ,,Půjdem spolu do Betléma“
 výlet dětí do Prahy – výstava vláčků
 pečeme vánoční cukroví
 výlet dětí do hračkářství ,,Hamleys“
 odpolední návštěva kadeřnictví – stříhání dětí
 dopolední vycházka – prodej vánočních kaprů
 Štědrý den v DDCHM -  sváteční oběd, koledy a nadílka



 výlet dětí do Prahy ,,Človíčkov“ - dětská herna

Další pravidelné akce pro děti:
 oslavy svátků a narozenin dětí, vaření s dětmi 1x týdně, hry na zahradě a v 

tělocvičně, pravidelné návštěvy dětských hřišť na Zbraslavi, v letních měsících 
koupání v bazénu na zahradě DDCHM, procházky po okolí, drobné nákupy s 
dětmi, pravidelné vycházky a výlety vychovatele/spec. pedagoga s dětmi

Slavnostní setkání po rekonstrukci:
 Dne  6.10.2016  se  konalo  slavnostní  setkání  v  nově  zrekonstruovaných 

prostorách DDCHM, za účasti realizátorů rekonstrukce. Městská policie hl. m. 
Prahy, obvodní ředitelství Praha 5 připravila pro děti zábavný program (ukázka 
výcviku policejních psů, projíždky dětí na koních, zábavné hry a soutěže pro 
děti, skákací hrad).

Mikuláš v DDCHM:
 Dne 5.12.2016 se konala v DDCHM Mikulášská nadílka. Mikulášské nadílky 

se účastnila paní poslankyně MUDr. Chalánková 

Vánoce v DDCHM:
 Dne 21.12.2017 se konala oslava vánoc v DDCHM
 Oslav  se  zúčastnilo  velké  množství  přátel  DDCHM  –  mimo  jiné  zástupci 

Městské policie HMP, MČ Prahy 5, MČ Zbraslav, MHMP, Inspekce GŘ ÚP, 
Odborné společnosti sociální pediatrie ČLS JEP, sponzoři a jiní.

 Catering zajistil Andel´s hotel Prague, Vienna House a DDCHM
 Dárky pro děti děti zajistili sponzoři.
 Umělecký  zážitek  poskytly  nejen  děti  DDCHM  včetně  ZDVOP  DDCHM  s 

muzikoterapeutem (Mgr. Král), ale také Domenico Martucci, Jiří Šámal (hang 
drum) a komorní trio (violoncello, viola, housle).

    
Inspekce GŘ ÚP:

 Ve dnech 12.9.-14.9.2016 proběhla ve ZDVOP DDCHM inspekce Úřadu práce 
k poskytování sociálně-právní ochrany. 

 Inspekce neshledala nedostatky a označila ZDVOP DDCHM za příkladné a 
vzorové zařízení, a to nejen z hlediska plnění standardů ZDVOP  v praxi a 
všestranné péče o děti, ale také z hlediska vhodného prostředí pro děti. 

 Inspekce  ocenila  zejména  zodpovědný  přístup  ZDVOP DDCHM při  tvorbě 
standardů a jejich realizaci v praxi (poskytování odborné a zároveň empatické 
péče o děti, vstřícný a přátelský přístup k rodičům,  zlepšování prostředí pro 
děti  -  postupná  rekonstrukce  a  vybavování,  zvyšování  kvality  péče  o  děti, 
všestranná  stimulace  vývoje  dětí  -  individuální  i  skupinové  výchovně 
vzdělávací a terapeutické programy pro děti, zábavné, poznávací a kulturní 
programy pro  děti).  Velmi  kladně byl  hodnocen probíhající  projekt  "Zásady 
výchovy a péče o deprivované děti předškolního věku - vzdělávací program 
pro  osoby v  přímé péči",  který  je  realizován  špičkovými  odborníky  v  úzké 
spolupráci s osobami v přímé péči DDCHM. 

 V protokolu o proběhlé kontrole ve ZDVOP DDCHM jsou uvedena některá 
doporučení, která bude třeba naplnit. Jedná se zejména o navýšení osob v 
přímé  péči  ve  ZDVOP DDCHM  o  1,0  pracovní  místo,  dále  o  nepřijímání 



zdravotnických pracovníků na pozici osob v přímé péči a o možném umístění 
ZDVOP DDCHM v nově zrekonstruovaných prostorách I. patra DDCHM. 

 Výsledky inspekce byly shrnuty v závěrečné zprávě. Z této zprávy vyplývá, že 
ZDVOP DDCHM dosáhlo ve všech hodnocených kritériích plný počet bodů.

 Standardy ZDVOP DDCHM budou postupně zaváděny i do praxe DDCHM.

Letáky:
 V září  2016 byly vyhotoveny plakáty a letáky pro ZDVOP DDCHM, a to v 

souladu s plněním příslušného standardu ZDVOP

Školení, kurzy, konference
 Dne 4.11.2016 se v DDCHM pro osoby v přímé péči konal seminář k projektu 

„Zásady výchovy a péče o deprivované děti předškolního věku - vzdělávací 
program pro osoby v přímé péči“. Na tomto semináři s odborníky byly osoby v 
přímé péči seznámeny s teoretickou částí  projektu – a to z oblasti  klinické 
psychologie, vývojové psychologie, dětské psychiatrie a speciální pedagogiky.

 Personál  DDCHM  (zejména  ZDVOP  DDCHM)  byl  ve  II.  pololetí  2016 
opakovaně proškolen odbornými pracovníky DDCHM v oblasti sociálně právní 
ochrany a standardů ZDVOP DDCHM

 Personál DDCHM včetně ZDVOP DDCHM byl proškolen v oblasti bezpečnosti 
práce  a  protipožární  ochrany,  a  to  před  zahájením  rekonstrukce  I.  patra 
DDCHM a po dokončení této rekonstrukce.

 Personál DDCHM včetně ZDVOP DDCHM byl proškolen v oblasti resuscitace 
a první pomoci

 Někteří  ze  zaměstnanců  DDCHM  včetně  ZDVOP  DDCHM  se  účastnili 
vzdělávacích akcí: 
◦ Právní  aspekty  činnosti  zařízení  pro  děti  vyžadující  okamžitou  pomoc 

(1.11.2016) 
◦ MHMP  - Práce s programem Gordic (8.11.2016) 
◦ Kongres pro sestry a PLDD (20.-21.10.2016)
◦ Parlamentní  seminář  -  Náhradní  rodinná  péče  očima  odborníků 

(10.11.2016) 
◦ EDUPOL - Jak klienty odhadnout a přesvědčit (7.11.2016)
◦ MHMP - Výstupy inspekcí GŘÚP ZDVOP (3.11.2016)
◦ MHMP – Veřejné zakázky (30.11.2016, 13.12.2016)
◦ Sociální bydlení v ČR – XXIV. odborná konference (29.11.2016)
◦ Novinky v medicíně a ošetřovatelství (25.11.2016)

 Kuchařka DDCHM absolvovala ve IV. čtvrtletí 2016 rekvalifikační kurz - obor 
kuchař, a to v době osobního volna. Náklady na kurz hradil DDCHM.

Centralizace síťových prvků
V rámci rekonstrukce I. patra DDCHM, která probíhala od 16.5.2016 do 31.8.2016 
byla provedena centralizace síťových prvků pro počítačovou techniku, bezpečnostní 
kamerový  systém  a  systém  protipožární  ochrany  DDCHM  včetně  ZDVOP (nové 
rozvody  strukturované  kabeláže,  SDK  pro  kabeláž,  datové  zásuvky,  uzamčení 
kamerového systému, eps). Síťové prvky byly centralizovány do uzamykatelné RACK 
skříně  ve  vyčleněné  samostatné  uzamykatelné  místnosti.  Pro  systém  počítačové 
techniky  a  bezpečnostní  kamerový  systém  byl  vyčleněn  samostatný  prostor  v 
místnosti  archivu.  Centralizací  síťových  prvků  byly  splněny  podmínky  pro 



technické/elektronické  zabezpečení  provozu  DDCHM  včetně  ZDVOP  a  přípravu 
bezpečného provozu společného úložiště dat (server).

    
Rozbor činnosti ZDVOP DDCHM za rok 2016

Za  r. 2016 bylo do ZDVOP přijato celkem 19 dětí 
 z rodiny 

Tyto děti byly přijaty na základě:
 rozhodnutí soudu o předběžném opatření 5 dětí

 žádosti rodičů (se souhlasem/důvodností OSPOD) 5 dětí

 žádost OSPOD (se souhlasem rodičů) 9 dětí

Věk těchto dětí byl při přijetí: 
 do 1 roku   1 dítě
 od 1 do 3 let   8 dětí
 nad 3 roky   10 dětí

Původ těchto dětí byl:
 rómský   2 děti
 nerómský            17dětí

Přijetí těchto dětí dle trvalého pobytu rodičů:
 Praha 1-20   13 dětí
 Hlušice                1 dítě
 Jince                                  1
 Luka nad Jihlavou             2
 Bulharsko                          2 

Propuštěno v daném období (r. 2016) bylo celkem 18 dětí: 
 zpět do vlastní rodiny     3 děti
 do další instituc. péče     9 dětí*
 do přechodné pěstounská péče     1 dítě
 do pěstounské péče     5 dětí

*Z důvodu rozhodnutí soudu o ústavní výchově byl v daném období ukončen pobyt 
na ZDVOP celkem 8 dětí, tyto děti byly umístěny do dětského domova DDCHM.

Doba pobytu těchto dětí ve ZDVOP byla průměrně 9 měsíců (nejméně 1 den, nejdéle 
22 měsíců.

Stav ke dni 31.12.2016:
Ke dni 31.12.2016 bylo na ZDVOP umístěno celkem 12 dětí.

Věkové složení těchto dětí bylo:
 do 3 let   5 dětí

 nad 3 roky   7 děti 



Původ těchto dětí byl:
 rómský   0 dětí
 nerómský   12 dětí

Využití kapacity:
 počet lůžkodnů  1-12/2016 (plán) 5490
 počet lůžkodnů  1-12/2016 (skutečnost) 3697

Využití lůžkového fondu ve ZDVOP bylo ve sledovaném období  67%. 

Státní příspěvek pro zřizovatele ZDVOP činil  za rok 2016 celkem  2 723 840,- Kč. 
Přiznaná výše finančních prostředků a její čerpání jsou sledovány odděleně podle ÚZ 
13307. Tyto finanční prostředky byly použity na úhradu:

 potravin pro děti 
 materiálu (drogerie, pleny apod.)
 osobní náklady         

Ostatní  náklady na ZDVOP (energie,  údržba, praní prádla,  kulturní aktivity apod.) 
byly hrazeny z ostatních zdrojů organizace.

Úhrady za děti pobývající v období leden – prosinec 2016 v DDCHM včetně 
ZDVOP:

Přídavky na děti  činily 240 210,-- Kč  

Příspěvky na úhradu zaopatření dětí v DD (dle vyhlášky č. 56/2012 Sb.) a na 
úhradu pobytu a péči (dle zákona č. 359/1999 Sb.) činily (byly vyměřeny) za 
rok 2016  466 029,-- Kč 
Fakticky příspěvky byly uhrazeny ve výši   90 808,-- Kč.

Celkový příjem (přídavky na děti + příspěvky na úhradu zaopatření dětí v DD + 
příspěvky na úhradu pobytu a péči za děti ve ZDVOP) za děti za rok 2016 tak 
činil celkem 706 239,-- Kč 
Fakticky celkový příjem  činil  331 018,-- Kč

Dluhy  za  neplacení  příspěvků  na  úhradu  zaopatření  dětí  v  DD a  na  úhradu 
pobytu a péči za děti ve ZDVOP činil k 31.12. 2016 celkem 

1 257 777,-- Kč
Z toho jsou:
dluhy za děti, které již nejsou klienty DDCHM 660 546,-- Kč
dluhy za děti na pobytu v DD 457 121,-- Kč
dluhy za děti na ZDVOP 140 110,-- Kč

V Praze dne 6.6.2017    MUDr. Iva Truellová, Ph.D.
        ředitelka DDCHM


