
 

 

 1 

 
 

Zpráva o činnosti a plnění úkolů 
 

 

rok 2015 
 

 

 

 

 

Domov na zámku Bystré  
Zámecká 1,  569 92  BYSTRÉ 

IČ: 75007932 
 
 

 
 

 
 
 

 

Zřizovatel: Pardubický kraj 
          Komenského náměstí 125, 532 11  Pardubice 
 
Statutární zástupce: Mgr. Ivo Musil – ředitel domova 
 
Telefon:    461741212 
e-mail:       dnzbystre@dnzbystre.cz 
internet:     www.dnzbystre.cz 
 

 

 

 

 

    V Bystrém dne   22. 2. 2016, č. j. 294/2016 

mailto:dnzbystre@dnzbystre.cz


 

 

 2 

Obsah:      

 
I. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ ORGANIZACE 

a) Identifikace zařízení 

1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením 
2. Chráněné bydlení 
3. Sociálně terapeutické dílny 
4. Podpora samostatného bydlení 
5. Doplňková činnost 

 
b) Klienti zařízení 
c) Stanovené výše úhrad za poskytování služeb 
d) Stručné shrnutí rozvoje sociální služby 

 
II. VYHODNOCENÍ STANOVENÝCH UKAZATELŮ ORGANIZACE 

 
III. VYHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 

1. Výsledek hospodaření, náklady, výnosy 
2. Čerpání účelových dotací 
3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat, pracovní úvazky 

Přehled o uskutečněných zahraničních cestách 
4. Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, informace o 

pojištění svěřeného majetku, inventarizace majetku 
5. Pohledávky, závazky 
6. Vyhodnocení doplňkové činnosti 
7. Peněžní fondy, jejich krytí, čerpání, dary a sponzoři 

 
IV. PLNĚNÍ OPATŘENÍ Z MINULÉ ZPRÁVY A NÁVRH OPATŘENÍ  

KE ZKVALITNĚNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 
 

V. VÝSLEDKY EXTERNÍCH KONTROL 
 

VI. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.    
 

VII. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU DLE Z. Č. 435/2004 Sb.   
O ZAMĚSTNANOSTI 
 

VIII. REALIZOVANÉ PROJEKTY, PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ, 
PODANÉ ŽÁDOSTI PROJEKTŮ, PARTNERSTVÍ V PROJEKTECH 
 

IX. PŘÍLOHY 
1. Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření 
2. Finanční výkazy účetní závěrky včetně komentáře 

 



 

 

 3 

I. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ ORGANIZACE 

a) Identifikace zařízení 
Domov na zámku Bystré je poskytovatelem sociálních služeb, který zajišťuje v hlavním 
předmětu činnosti sociální služby 

a)  domovy pro osoby se zdravotním postižením podle § 48 zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

b) chráněné bydlení podle § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 
znění pozdějších předpisů 

c) sociálně terapeutické dílny podle § 67 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů 

d) podpora samostatného bydlení podle § 43 zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
 

1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením 
Domov na zámku Bystré poskytuje pobytovou sociální službu domov pro osoby 

se zdravotním postižením osobám s mentálním postižením od 3 let věku, které 
mohou mít též přidružené smyslové postižení lehčího stupně nebo tělesné postižení. 
Dále je služba poskytována osobám s mentálním postižením od 3 let věku, které mohou 
mít též přidružené smyslové postižení lehčího stupně nebo tělesné postižení 
s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou.  

 
Služba je poskytována celoročně na základě registrace u Krajského úřadu 

Pardubického kraje pod č. 7188385 od 1. 1. 2007 s kapacitou 90 klientů.  
 

Sociální služba domov pro osoby se zdravotním postižením dle § 48 zahrnuje 
základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách: 

 

 poskytnutí ubytování 

 poskytnutí stravy 

 pomoc pro zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 sociálně terapeutické činnosti 

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

 
Na základě zákona o sociálních službách dále poskytuje nezaopatřeným dětem 

osobní vybavení, drobné předměty běžné denní potřeby a některé služby s přihlédnutím 
k jejich potřebám a zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči. 

 
2. Chráněné bydlení 

Domov na zámku Bystré poskytuje pobytovou sociální službu v chráněném 
bydlení osobám od 18 let věku s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, 
které mohou mít též přidružené tělesné nebo smyslové postižení lehčího stupně. 

 
Služba je poskytována celoročně na základě registrace u Krajského úřadu 
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Pardubického kraje pod č. 7277410 od 1. 3. 2010 s kapacitou 11 klientů. 
 

Sociální služba chráněné bydlení dle § 51 zahrnuje základní činnosti stanovené 
pro tuto službu zákonem o sociálních službách: 

 

 poskytnutí ubytování 

 poskytnutí stravy nebo pomoc pro zajištění stravy 

 pomoc při zajištění chodu domácnosti 

 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 sociálně terapeutické činnosti 

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

V sociální službě chráněné bydlení je podporováno partnerské soužití. 
 
 
3. Sociálně terapeutické dílny 

Domov na zámku Bystré poskytuje ambulantní sociální službu sociálně 
terapeutické dílny osobám od 18 let do 60 let s lehkým až středně těžkým mentálním 
nebo kombinovaným (mentálním s tělesným) postižením, kteří nejsou vzhledem ke 
svým schopnostem, dovednostem a pracovním návykům schopni uplatnění v běžném 
zaměstnání. 

 
Služba je poskytována celoročně každý pracovní den od 8:00 do 15:00 na základě 

registrace u Krajského úřadu Pardubického kraje pod č. 1081219 od 1. 1. 2015 
s okamžitou kapacitou 12 klientů.  
 

Sociální služba sociálně terapeutické dílny dle § 67 zahrnuje základní činnosti 
stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách: 

 

 Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

 nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších 
činností vedoucích k sociálnímu začlenění 

 podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností 
 

4. Podpora samostatného bydlení 
Domov na zámku Bystré poskytuje terénní sociální službu podpora 

samostatného bydlení osobám s mentálním postižením od 18 let věku z okresu 
Svitavy v Pardubickém kraji. 

Služba je poskytována v místě bydliště klienta služby a v místě realizace 
společenských, vzdělávacích a terapeutických aktivit Po - Pá 7:00 – 19:00, SO – NE 
7:00 – 10:00 hodin, po předchozí dohodě možno zajistit i jinak.  

Služba je registrována u Krajského úřadu Pardubického kraje pod č. 6285891          
od 1. 6. 2015 s kapacitou 15 klientů. 
 

Sociální služba podpora samostatného bydlení dle § 43 zahrnuje základní činnosti 
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stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách: 
 

 pomoc při zajištění chodu domácnosti 

 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 sociálně terapeutické činnosti 

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

 

Domov na zámku Bystré dále zprostředkovává: 

 hipoterapii, canisterapii 

 úschovu cenných věcí a finančních prostředků klientů s možností převzetí jejich 
finančních prostředků v Domově na zámku Bystré 

Domov na zámku Bystré dále zajišťuje: 

 výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti 
včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje 
a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou a včetně ubytovacích a 
stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění 
hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti Domova na zámku Bystré 

 umožnění výkonu praxe školám středním, vyšším odborným a vysokým 

 plnění dalších úkolů v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních 
služeb. 
 

5. Doplňková činnost 
 

V souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může 
organizace vykonávat tyto činnosti: 

 Hostinská činnost 

 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 

  Výroba, obchod a služby, neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
a) poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a 

myslivost, 
b) výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků, 
c) zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných 

výrobků, 
d) výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů, 
e) výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu, 
f) výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba 

bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových 
předmětů, 

g) mimoškolní výchova a vzdělávání, činnosti pořádání kurzů, školení, včetně 
lektorské činnosti, 

h) provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání 
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných 
akcí. 
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b) Klienti zařízení 
Ke dni 31. 12. 2015 bylo v DNZ Bystré 126 klientů ve čtyřech sociálních službách. 
 

 Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) stav k 31. 12. 2015 
 

Stav klientů 
84 klientů, z toho 7 žen a 77 mužů 
 
Struktura s ohledem na věk 
 do 6ti let             0 klientů 
7 – 12 let            1 klient 
13 – 18 let           5 klientů 
19 – 26 let            12 klientů 
27 – 65 let   60 klientů 
66 – 75 let                       6 klientů 
76 – 85 let   0 klientů 
 
Trvalé bydliště 
Trvalé bydliště na adrese Bystré, Zámecká 1, má 67 klientů, 17 klientů má trvalé 

bydliště  
jinde. 
 
Stupeň závislosti 
Stupeň závislosti Počet 

Nemá 0 
I (lehká závislost) 3 
II (středně těžká závislost) 20 
III (těžká závislost) 20 
IV (úplná závislost) 41 

Součet: 84 
 
Počet žadatelů a zájemců  
Celkový počet žadatelů o poskytnutí sociální služby 2.  
 
  

 Chráněné bydlení (CHB) stav k 31. 12. 2015 
 

Stav klientů 
11 klientů – 10 mužů a 1 žena 
 
Struktura s ohledem na věk 
 do 6ti let   0 klientů 
7 – 12 let        0 klientů 
13 – 18 let            0 klientů 
19 – 26 let            1 klientů 
27 – 65 let               10 klientů 
66 – 75 let                         0 klientů 
76 – 85 let   0 klientů 
 
Trvalé bydliště 
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Trvalé bydliště zde má 10 klientů, 1 klient má trvalé bydliště jinde. 
 
Stupeň závislosti 
Stupeň závislosti Počet 

I (lehká závislost) 2 
II (středně těžká závislost) 3 
III (těžká závislost) 6 
IV (úplná závislost) 0 
Součet: 11 

 
Počet žadatelů a zájemců 
Celkový počet žadatelů o poskytnutí sociální služby jsou 2. 
 

 Podpora samostatného bydlení (PSB) stav k 31. 12. 2015 
 

Stav klientů 
15 klientů, z toho 1 žena a 14 muži 
 
 
Struktura s ohledem na věk 
  
19 – 26 let            1 klient 
27 – 65 let               14 klientů 
 
 
Stupeň závislosti 
Stupeň závislosti Počet 

I (lehká závislost) 8 
II (středně těžká závislost) 6 
III (těžká závislost) 0 
IV (úplná závislost) 0 
Součet: 14 

 
Počet žadatelů a zájemců 
Celkový počet žadatelů o poskytnutí sociální služby je 0. 
 

 

 Sociálně terapeutické dílny (STD) stav k 31. 12. 2015 
 

Stav klientů 
16 klientů, 14 mužů, 2 ženy (s okamžitou kapacitou 12 klientů) 
 
Struktura s ohledem na věk 
  
19 – 26 let            3 klient 
27 – 65 let               13 klientů 
 
 
Počet žadatelů a zájemců 
Celkový počet žadatelů o poskytnutí sociální služby v STD v tuto chvíli je 0. 
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c) Stanovené výše úhrad za poskytování služeb 
 
Úhrady za poskytování sociálních služeb v Domově na zámku Bystré jsou stanoveny 
v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., § 14, kterou se provádějí ustanovení zákona č. 
108/2006 S., v platném znění. 

Výše úhrad v DOZP za poskytnutí ubytování: 

 jednolůžkový pokoj     160,- Kč denně 

 dvoulůžkový pokoj     155,- Kč denně 

 tří a více lůžkový pokoj    150,- Kč denně 
 

Výše úhrad v CHB za poskytnutí ubytování: 

 jednolůžkový pokoj č. p. 7    155,- Kč denně 

 dvoulůžkový pokoj č. p. 7    150,- Kč denně 
 

Výše úhrad v DOZP  a v CHB za poskytnutí stravy: 

 hodnota potravin (stravovací jednotka)    73,- Kč denně 

 provozní náklady související  
s přípravou stravy       67,- Kč denně 
 
V CHB úhrada dle skutečně odebraného druhu jídla (oběd). 
   

Výše úhrad v DOZP za poskytnutí péče: 

 v plné výši přiznaného příspěvku na péči 
 

Výše úhrad v CHB za poskytnutí péče: 

 dle skutečného spotřebovaného času  
nezbytného k zajištění úkonu     95,- Kč za hodinu 
 

Výše úhrad v PSB za poskytnutí péče: 

 dle skutečného spotřebovaného času  
nezbytného k zajištění úkonu     120,- Kč za hodinu 
 

d) stručné shrnutí rozvoje sociální služby 
 
Záměrem poskytovaných sociálních služeb v DNZ Bystré je rozsah a formu podpory a 
pomoci směřovat individuálně ke každému klientovi tak, aby vycházela z jeho potřeb 
minimálně v rozsahu regionální karty sociálních služeb. Klienti DNZ jsou podporováni 
v maximálním využití svého potenciálu, v rozvoji a upevňování svých dovedností, 
schopností a návyků.  
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Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Ve službě domov pro osoby se zdravotním postižením probíhá humanizace                             
a deinstitucionalizace s cílem postupné transformace této služby. Naší snahou je 
poskytnout klientům individuální péči v domácnostech, které se svým charakterem 
přibližují bydlení v běžné zástavbě. 

V oblasti bydlení dochází k postupnému snižování počtu lůžek v hlavní budově zámku. 
Rozvolňování vícelůžkových pokojů a nahrazování pokoji jednolůžkovými (v roce 2012 
jsme měli 11 třílůžkových pokojů, 31 dvoulůžkových pokojů, 15 jednolůžkových pokojů; 
ke konci roku roce 2015 evidujeme 2 třílůžkové pokoje, 30 dvoulůžkových pokojů a 24 
jednolůžkových pokojů). 

V oblasti vzdělávání podporujeme klienty v zajištění školní docházky do speciální 
základní školy a základní umělecké školy. Klienti mají možnost celoživotního vzdělávání 
ve večerní škole, účastnit se různých kurzů (např. kurz vaření pořádaný Střední 
odbornou školou a Středním odborným učilištěm Polička). 

Někteří klienti DOZP navázali spolupráci při hledání zaměstnání  s Rytmus Východní 
Čechy, o.p.s.. Aktuálně 12 klientů má uzavřenou dohodu o provedení práce s DNZ 
Bystré. Dále mají klienti možnost pracovat v terapeutických dílnách, které se nacházejí 
ve třech objektech domova, jsou tematicky rozdělené a každý klient se sám rozhodne, 
kterou dílnu bude navštěvovat. V rámci sociálně terapeutických činností v DOZP 
pracuje v dílnách 40 klientů. 

Oblast seberealizace (oblíbené činnosti) – klientům je poskytována podpora při vlastním 
výběru činností dle individuálního zájmu. Někteří klienti docházejí do místních 
sportovních a zájmových klubů. Dle svých představ, přání a potřeb mají klienti možnost 
v rámci volnočasových a zájmových aktivit upevňovat a rozvíjet hudební a dramatické, 
kuchařské schopnosti, zvyšovat si fyzickou kondici (tělocvična, park, víceúčelové hřiště 
v DNZ, hřiště ve městě).  Dále mohou navštěvovat individuální kurz finanční 
gramotnosti. Pokud má někdo představu o trávení volného času spíše klidnějším 
způsobem, je možné využít relaxačních nabídek – snoezelen, senzomotorická místnost, 
zimní zahrada, krytý bazén v zámeckém parku. Na základě podnětů od klientů byly 
snoezelen                                  a senzomotorická místnost vybaveny hudebními nástroji 
na muzikoterapii. 

Oblast cestování – pokud to klientům umožňuje jejich aktuální zdravotní stav, využívají 
s různou mírou podpory běžně dostupné dopravním prostředky, popřípadě mohou 
v rámci fakultativních služeb využít dopravy automobily DNZ. 

V letech 2013-2015 odešlo z DOZP díky získaným a upevněným dovednostem                       
a schopnostem do služby chráněné bydlení a podpora samostatného bydlení 15 klientů. 
K dalšímu posunu klientů směrem k samostatnosti a nezávislosti na pobytové sociální 
službě došlo v průběhu  roku 2015. Tři klienti domova pro osoby se zdravotním 
postižením odešli do svých nájemních bytů, kde žijí s podporou terénní sociální služby 
podpora samostatného bydlení.  
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Chráněné bydlení 

Služba chráněné bydlení podporuje rozvoj schopností a dovedností klientů zvyšujících 
jejich samostatnost a soběstačnost. V chráněném bydlení se snažíme o posílení 
kompetencí klienta ve všech oblastech života (stravování, osobní hygieny, 
samostatného pohybu, nakupování, péče o domácnost, v otázkách financí, cestování, 
navazování společenských kontaktů, komunikace, seberealizace, péče o zdraví, 
uplatňování práv). 

Tato služba spolupracuje se službou podpora samostatného bydlení. Někteří klienti 
chráněného bydlení mají, po získání potřebných dovedností, cíl opustit chráněné 
bydlení a žít samostatný život v bytě v běžné zástavbě s podporou terénní či 
ambulantní služby.  

Od ledna 2015 chráněné bydlení poskytuje 24 hodinovou službu klientům s vyšší mírou 
podpory, kteří doposud využívali službu DOZP v DNZ Bystré. 

Chráněné bydlení je poskytováno v rodinném domě v běžné městské zástavbě. 
Rekonstrukcí domu byly vytvořeny bytové jednotky – v přízemí domu je skupinová 
domácnost, ve které bydlí 4 klienti, v patře domu jsou dva samostatné byty pro 3 klienty 
a v přístavbě domu byly vybudovány dvě individuální domácnosti pro 4 klienty. Všechny 
domácnosti mají vlastní kuchyňku a vlastní sociální zařízení.  Bydlením v menším počtu 
lidí se podařilo klienty přiblížit k běžnému  standardnímu životnímu stylu. Nácvikem a 
upevňováním dovedností v běžných každodenních situacích si klienti postupně zvykají 
na samostatnější život a na přijímání zodpovědnosti za své chování a toleranci 
k druhým lidem.  
V chráněném bydlení si celodenní stravu, mimo obědů ve všední den, klienti zajišťují 
sami nebo s podporou pracovníků. Klienti s podporou pracovníků samostatně starají o 
chod celé domácnosti, zajišťují si úklid v domě, starají se o zahradu, starají se o svoje 
ošacení. 

Co se týká pracovního uplatnění klientů chráněného bydlení – 9 klientů dochází do 
sociálně terapeutických dílen. Dvěma klientům se podařilo najít prostřednictvím Rytmus 
Východní Čechy, o. p. s. práci na otevřeném trhu práce.  

Klienti chráněného bydlení si samostatně plánují svůj volný čas, aktivně se začleňují do 
života ve městě, navazují nová přátelství. 

Při mapování situace klientů ve službě DOZP, jejich potřeb, přání, cílů, vazeb a vztahů, 
projevilo 30 klientů zájem o službu chráněné bydlení. 9 z nich se již v průběhu letošního 
roku (2015) klienty chráněného bydlení stali.  

Ostatní to mají v plánu do budoucna. Se všemi těmito klienty byly v rámci plánů 
přechodu naplánovány a jsou postupně realizovány jednotlivé kroky k posílení 
dovedností a návyků potřebných pro samostatný život. 

 

Podpora samostatného bydlení 
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Cílem služby podpora samostatného bydlení je maximální podpora klienta v získání                     
a upevnění takových schopností dovedností, které mu umožní bezpečně bydlet, 
smysluplně trávit pracovní i volný čas a využívat všechny potřebné služby i vhodné 
příležitosti v regionu způsobem odpovídajícím životu lidí bez postižení. 

S využitím služby podpora samostatného bydlení usilujeme o to umožnit lidem se 
zdravotním postižením zůstat součástí přirozené komunity a co nejvíce si ovlivňovat 
svůj život. Za tímto účelem je podpora osob se zdravotním postižením realizovaná 
v jejich vlastních či nájemních bytech. V současné době se jedná o podporu 15 klientům 
v pěti bytech ve městě Bystré a Polička. Klienti této služby dále využívají při naplňování 
svých potřeb běžných veřejně dostupných a jiných služeb (např. Rytmus – spolupráce 
při hledání pracovního uplatnění, v současné době 6 klientů). V současné době 14 z 15 
klientů pracují buď na otevřeném trhu práce, nebo v sociálně terapeutické dílně. 
Při mapování situace klientů ve službě DOZP, jejich potřeb, přání, cílů, vazeb a vztahů, 
projevilo 5 klientů zájem o službu podpora samostatného bydlení, 3 z nich se již 
v průběhu letošního roku (2015) odstěhovali do nájemních bytů a stali se klienty 
podpory samostatného bydlení. Dalšími zájemci o tuto službu jsou někteří klienti 
chráněného bydlení. Se všemi těmito klienty byly v rámci plánů přechodu naplánovány 
a jsou postupně realizovány jednotlivé kroky k posílení dovedností a návyků potřebných 
pro samostatný život. 

Klientům, kteří využívají službu PSB, je poskytována podpora k rozvoji praktických 
sociálních dovedností při každodenním obstarávání domácnosti (nákup, praní, žehlení, 
úklid, hospodaření s penězi) na základě individuálních potřeb, v různých dnech a 
časech. 

Například podpora v oblasti hospodaření s penězi spočívá především v nácviku 
dovedností při výběru hotovosti z bankomatu, v rozplánování svých příjmů a výdajů. 
Praktické dovednosti potřebné pro život si klienti PSB rozvíjejí a upevňují běžnými 
každodenními činnostmi. Patří mezi ně i vaření jednoduchých jídel. Tato dovednost byla 
podpořena SOŠ a SOU Polička, kam klienti PSB dle zájmu dojížděli na kurzy vaření 
(únor- květen 2015). 

Dále se služba PSB snaží podpořit klienta v samostatném rozhodování v nejrůznějších 
situacích (při cestování, jednání na úřadech, organizaci volného času apod.). 

Klienti PSB s přestěhováním do nájemních bytů získali nové kontakty, budují si nové 
vztahy. V navazování a uplatňování kontaktů ať s rodinou či s přáteli poskytují dle 
potřeb klienta podporu pracovníci.  

V průběhu roku pracovníci společně s klienty vyhledávali, identifikovali                                       
a pojmenovávali  možné krizové situace, které by mohly nastat v souvislosti 
s poskytováním terénní služby. Podporou klientům při zvládnutí krizových situací byly 
individuální rozhovory s pracovníky, otevřené hovory o možných následcích                            
a připomenutí preventivních opatřeních, aby se snížila míra rizika opakování krizové 
situace. 

Sociálně terapeutické dílny 
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Domov na zámku Bystré poskytuje službu STD od 1. 1. 2015. Službu využívá v 
současné době 16 klientů. V STD se společně setkávají a pracují ženy i muži, věkový 
průměr je 40 roků. Služba sociálně terapeutické dílny je otevřena od pondělí do pátku, 
vždy od 8 do 15 hodin. 

Prostor STD je rozdělen na tři hlavní části – dvě oddělené dílny a „obchod“. V každé            
z dílen je klientům k dispozici pracovník, který se jim věnuje a podporuje jak v 
pracovních činnostech, tak i v jejich dalších potřebách a zájmech. 

V STD se klienti s potřebnou mírou podpory pracovníka věnují dle svých možností 
zejména výrobě svíček, mýdel, keramiky, košíků, textilních sedáků a výrobků z papíru      
a ze dřeva. Zdokonalují se také ve finální úpravě výrobků (zabalení, etiketování, 
prezentace v prodejně, atd.)    

Náplň práce a pracovní tempo v STD je přizpůsobeno potřebám klientů, tak aby zvládli 
svěřený úkol co možná nejlépe. Za dobu, po kterou klienti STD navštěvují, si téměř 
všichni osvojili základní pracovní návyky a svoje pracovní uplatnění berou velmi vážně     
a považují je za smysluplnou součást svého života. 

Kontakt s veřejností se stal nedílnou součástí práce v STD, a to hned ze dvou pohledů. 
Klienti, kteří do STD docházejí ze svých bytů, se pohybují samostatně po městě a 
běžně se setkávají s obyvateli Bystrého. Obchod s výrobky je denně otevřen a svým 
sortimentem je atraktivní jak pro místní, tak pro návštěvníky města. Klienti zde 
pravidelně pracují, vyrovnávají nové zboží, vysvětlují nebo prakticky ukazují 
zákazníkům pracovní postupy, provádí úklid a další činnosti spojené s chodem 
prodejny. 

Pravidelně se také s podporou pracovníků účastní různých regionálních prodejních 
akcí, jarmarků a trhů (Velikonoční inspirace v Poličce, Jarní trhy v Bystrém, prezentace 
výrobků na Dni Pardubického kraje, prezentace na Dni otevřených sklepů Měšťanského 
pivovaru v Poličce, Zámecké slavnosti, atd.). I na těchto akcích mohou, pokud je to 
žádoucí, předvést autentickou výrobu nabízeného zboží 

Výrobky ze sociálně terapeutických dílen jsou nabízeny i v e-shopu, který je součástí 
webových stránek DNZ. 
V lednu 2015 proběhlo v STD slavnostní předání sociálního automobilu pro DNZ Bystré 
za účasti sponzorů a veřejnosti. 

Jeden z klientů, který pracoval v STD, našel pracovní uplatnění na volném trhu  práce     
a od září již STD nenavštěvuje. Další klient, který má pracovní poměr sjednaný na tři 
dny v týdnu, dochází do STD pouze ve čtvrtek a pátek. 
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II. VYHODNOCENÍ STANOVENÝCH UKAZATELŮ  

      

 

   Příspěvek na provoz od zřizovatele dle § 28 zák. č. 250/2000 Sb., v platném znění, 
byl v závazných ukazatelích schválen a upraven Radou Pardubického kraje k 31. 12. 
2015 ve výši 7,700.000 Kč a byl plně vyčerpán.  

Limit na platy ve výši 23,251.000 Kč dle schválených závazných ukazatelů k 31. 12. 
2015 byl zcela vyčerpán.  

Limit na OON ve výši 550.000 Kč dle schválených závazných ukazatelů k 31. 12. 
2015 byl zcela vyčerpán.  

Limit průměrného evidenčního počtu zaměstnanců byl v průběhu roku 2015 95.0. 
K 31. 12. 2015 byl limit zvýšen z 95,0 na 96,0 z důvodu dlouhodobých nemocí a 
nástupů na mateřské dovolené. Skutečná výše průměrného evidenčního počtu 
zaměstnanců  k 31. 12. 2015 je 94,38. 

Uložený odvod z investičního fondu nebyl v roce 2015 nařízen. 

Stanovený nepřekročitelný zůstatek fondu investic k 31. 12. 2015 ve výši 
1,500.000,- Kč byl dodržen, skutečná výše zůstatku fondu investic činí 1,749.711,50 
Kč. Fond investic byl čerpán dle schváleného plánu. 

Plán objemu účetních odpisů – účet 551 byl v závazných ukazatelích schválen ve 
výši 2,510.000 Kč. Skutečný objem účetních odpisů k 31. 12. 2015 je ve výši 2,500.274 
Kč. Rozdíl mezi schváleným limitem a skutečností účtu 551 nepřekračuje hranici 3 % 
pro odchylku.  

Účetní závěrka za rok 2014 byla schválena usnesením Rady PK č. R/1858/15 dne             
6. 5. 2015. Výsledek hospodaření za rok 2014 byl dle schválení Rady PK ze dne                 
6. 5. 2015 převeden do rezervního fondu ve výši 45.095 Kč a fondu odměn ve výši 
40.000 Kč 

V návaznosti na realizovaný projekt „Integrační centrum pro podporovaný život Domova 
na zámku Bystré“ byla k 3. 3. 2015 zajištěna udržitelnost 3 pracovních míst a od tohoto 
data udržitelnost projektu skončila.  

Dodržujeme pravidla publicity dle jednotlivých operačních programů v návaznosti na 
zapojení do programů EU. Rovněž plníme podmínky uvedené ve Smlouvě č. 09029466 
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP týkající se 
realizace projektu „Domov na zámku Bystré, parkové úpravy“.  

Rozpočet organizace byl čerpán rovnoměrně dle toku finančních prostředků, všechny 
zdroje byly vyčerpány a výsledek hospodaření k 31. 12. 2015 z hlavní činnosti je                     
-45.603,63 Kč a z doplňkové činnosti +155.318 Kč, celkem +109.714,37 Kč, návrh na 
rozdělení výsledku hospodaření za rok 2015 je převedení 29.714,37 Kč do rezervního 
fondu a 80.000 Kč do fondu odměn. 
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III. VYHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 

1) Výsledek hospodaření, náklady, výnosy 
Záporný výsledek hospodaření ve výši 45.603,63 Kč z hlavní činnosti je plně pokryt 
kladným výsledkem z doplňkové činnosti.   

Výnosy organizace za hlavní činnost k 31. 12. 2015  43,945.732 Kč 

Z toho:  příjmy od klientů za ubytování a stravu (vč. minitendru)8,913.593 Kč 
  příjmy od klientů za péči        9,352.185 Kč 
  příjmy od zdravotních pojišťoven      1,689.917 Kč 
  příjmy z pronájmu             81.398 Kč 
  neinvestiční transfer z PK (UZ 13305)             15,137.000 Kč  
  příspěvek zřizovatele       7,700.000 Kč 
 dotace Úřadu práce             69.000 Kč 

dotace z měst a obcí            58.000 Kč 
   použití rezervního fondu                         325.282 Kč 
  za stravné od zaměstnanců                   379.779 Kč 
  ostatní výnosy           239.578 Kč 
   
Náklady organizace za hlavní činnost k 31. 12. 2015  43,991.336 Kč 

Z toho: spotřeba všeobecného materiálu                   703.367 Kč 
  materiál na úklid a údržbu, textil             386.200 Kč 
  spotřeba potravin        2,447.741 Kč 
  spotřeba zdravotnického materiálu          20.148 Kč 
  spotřeba PHM           152.660 Kč 
  pořízení DDHM do 3000,- Kč           83.221 Kč 
            kancelářské potřeby, předplatné                     59.813 Kč 
  spotřeba ochranných pomůcek         127.620 Kč 
  spotřeba el. energie        1,077.714 Kč 
  spotřeba plynu         1,402.443 Kč 
  spotřeba vody a stočné          327.909 Kč 
  opravy a udržování           554.458 Kč 
  cestovné              76.465 Kč 
  náklady na reprezentaci                      11.126 Kč 
  služby klientům             17.360 Kč 
  služby výpočetní techniky, DDNH        164.014 Kč 
  školení zaměstnanců, supervize         155.363 Kč 
  likvidace odpadů           192.569 Kč 
  telefony, internet, poštovné, TV poplatky               248.471 Kč 
  nájemné              67.220 Kč  
  ostatní služby           598.070 Kč 
  mzdové náklady včetně OON              23,772.166 Kč 
  SP a ZP         7,924.653 Kč 
  pojistné – Kooperativa            93.547 Kč 
  zák. soc. náklady – FKSP                    232.510 Kč 
  odpisy dlouhodobého majetku      2,500.274 Kč 
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  tvorba a zúčtování opravných položek          60.939 Kč 
  náklady z drobného dl. majetku          208.945 Kč 
  ostatní náklady z činnosti          324.050 Kč 

2) Čerpání účelových dotací  
Poskytnutý účelový neinvestiční příspěvek z PK (UZ 13305) na sociální služby domovy 
pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, sociálně terapeutické dílny            
a podpora samostatného bydlení celkem ve výši 15,137.000 Kč byl plně vyčerpán. 
Vyúčtování poskytnutého neinvestičního příspěvku bylo zasláno dle metodiky. 

V roce 2015 byla schválena a poskytnuta na základě vyúčtování dotace z Úřadu práce 
Pardubice ve výši 69.000 Kč, dotace byla vyčerpána. 

Příspěvky od měst a obcí na dofinancování sociálních služeb jsme obdrželi v roce 2015 
ve výši 58.000 Kč, příspěvky byly vyúčtovány.  

Z Nadace VIA byl organizaci na základě smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku          
č. RFR 069/2015-1 poskytnut příspěvek ve výši 21.000 Kč na realizaci projektu „Den 
v cizí kůži“ na období 22. 6. 2015 až 19. 6. 2016. Závěrečná a finanční zpráva bude 
podána do 27. 6. 2016. 

Na základě Rámcové smlouvy o poskytování dlouhodobého pobytu v Pardubickém kraji 
uzavřené dne 26. 3. 2015 ve vztahu k veřejné zakázce s názvem „Pilotní ověřování sítě 
služeb v Pardubickém kraji – Dílčí smlouva Pk 1-3-2015 Dlouhodobý pobyt dítěte – 
Polička“ jsme vyúčtovali za poskytnuté služby MPSV 379.480 Kč. 

Na základě Rámcové smlouvy o poskytování dlouhodobého pobytu v Pardubickém kraji 
uzavřené dne 26. 3. 2015 ve vztahu k veřejné zakázce s názvem „Pilotní ověřování sítě 
služeb v Pardubickém kraji – Dílčí smlouva Pk 1-7-2015 Víkendové pobyty pro 
postižené dítě – Žamberk“ jsme vyúčtovali za poskytnuté služby MPSV 163.268 Kč. 

 

3) Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat, pracovní úvazky 
 

Služba  přep.úv. plat        plat+34%  prům.plat 

DOZP § 48  80,85     19,707.593    26,408.174   20.313,- 

STD § 67     2,63       667.693          894.709          21.156,- 

CHB § 51     8,48    2,161.255              2,896.082  21.239,- 

PSB § 43     2,42       609.411             816.611              20.985,- 

 

Mzdové náklady 94,38   23,145.952     31,015.576   20.437,-        

Náhrady za nemoc         105.048 

Mzdové náklady celkem   23,251.000 
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OON           550.000     

 
Mzdové prostředky celkem 23,801.000  
 

Přehled o uskutečněných zahraničních cestách 
Přátelství s partnerskou organizací CSS Zátišie se rozvíjí 

Jedenáctičlenná delegace obyvatel Domova na zámku Bystré a doprovodu navštívila ve 
dnech 18. až 22. května partnerskou organizaci „Centrum sociálnych služieb Zátišie 
Osadné“ v Prešovském kraji. Jde o zařízení sociálních služeb, které poskytuje 
pobytovou sociální službu lidem s mentálním postižením v obci Osadné a krizové 
centrum pro ohrožené děti ve Snině. Jeho zřizovatelem je Prešovský kraj.   
 
S touto organizací, dříve nazvanou Domov sociálnych služieb v Osadném, byla 
zahájena spolupráce před 18 lety a vycházela z partnerství krajů Pardubického a 
Prešovského, kdy každý ústav sociální péče navázal spolupráci s podobným zařízením 
na Slovensku. Za dlouhou dobu spolupráce proběhla již řada setkání.  
Zatím poslední z nich, které se uskutečnilo v polovině května, mělo bohatý program, 
v němž bylo zohledněno zejména ukázkové, teplé počasí. Už druhý den po příjezdu 
nechyběl v programu společný výlet na Mořské oko ani návštěva Thermalparku Šírava, 
kterou si obyvatelé domova opravdu pochvalovali. 
Ve středu 20. května se naše delegace rozdělila do dvou skupin. První navštívila 
Krizové centrum Snina, kde jí byl představen plán deinstitucionalizace a transformace 
Centra Zátišie. Došlo k výměně zkušeností klíčových pracovníků se vznikem nových 
služeb komunitního typu. Účastníci se setkali také s vedoucí Odboru sociálních věcí 
VÚC PSK PhDr. Margitou Poptrajanovski.  
Druhá skupina navštívila Duklu a Muzeum Andy Warhola v Medzilaborcích. Měla 
možnost prohlédnout si Centrum sociálních služeb Zátišie a také kryptu vojáků                 
z 1. světové války v Osadnom. 
Do partnerské obce Bystré na Slovensku zavítala delegace ve čtvrtek 21. května. 
Oplatila tak loňskou návštěvu Bysterčanů u nás. Prohlídla si městečko, tamní základní 
školu           a centrum volného času mládeže. Odpoledne věnovali výletníci zámku a 
skanzenu v Humenném. 

Další přátelská návštěva partnerského zařízení v Prešovském kraji skončila v pátek 22. 
května návratem delegace do Bystrého. Už nyní se těšíme na reciproční návštěvu CSS 
Zátišie na Turnaji přátelství, které proběhne koncem června v Bystrém 

Světové letní hry Speciálních olympiád v Los Angeles 25. 7. - 2. 8. 2015 

Na Světových letních hrách speciální olympiády posílil národní unified fotbalové 
mužstvo sportovec Domova na zámku Bystré Pavel Urban. V unified fotbale hrají 
společně se sportovci partneři, kteří pomáhají tvořit hru. Pavla doprovodil na hrách jako 
partner z Bystrého Martin Dvořák. Po příletu čekalo na účastníky seznámení s Los 
Angeles. Hostitelem a průvodcem české výpravy se stalo město Studio City a jeho 
obyvatelé. Připravili si pro nás bohatý program včetně vyhlídkové jízdy Hollywodem, 
okolo chodníků slávy, slavného nápisu a ostatních zajímavostí. Výprava zamířila také 
do filmových studií. Po dvou dnech navštívila výprava areál univerzity v LA. 
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Fotbalový tým se nejprve zapojil do rozřazovacích utkání, kdy absolvoval zápas s USA 
(0:0), Indií (1:1) a Velkou Británií (2:2). Po rozřazovacích utkáních zasedla komise a 
rozdělila účastníky do výkonnostních skupin. Reprezentace ČR se postupně utkala 
s týmy Lichtenštejnska (3:3), Číny (4:2), Lucemburska (4:1) a USA (2:1). Ve finále 
podlehl fotbalový tým Lichnštejnsku a vybojoval na olympiádě stříbrné medaile 

Kromě radosti z účasti na vrcholném sportovním svátku mentálně postižených 
účastníky potěšil i doprovodný program. Patřily mezi ně majestátní ceremonie včetně 
úvodní se zapálením olympijského ohně a závěrečné zakončení. 
14. Světových letních her speciálních olympiád v Los Angeles, jedné z 
celosvětově nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí roku, se zúčastnilo 
na 7000 sportovců s mentálním postižením z více než 170 zemí světa.  

        

4) Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, informace 
o pojištění svěřeného majetku, inventarizace majetku 

Svěřený majetek Domov na zámku Bystré využívá plně k hlavnímu účelu své činnosti. 
Veškerý majetek vede v příslušné evidenci, udržuje majetek v provozuschopném stavu. 
Údržba, opravy zařízení a drobné opravy byly provedeny v průběhu roku 2015 ve výši 
555 tis Kč. Rozbitý neopravitelný majetek byl vyřazen z evidence a fyzicky zlikvidován. 
Domov na zámku Bystré zabezpečuje pravidelné a příslušnými předpisy stanovené 
revize a technické prohlídky majetku.  
Organizace pronajímá majetek ve vlastnictví Pardubického kraje v souladu se zřizovací 
listinou. Nájemné je sjednáno ve výši v místě a čase obvyklém nebo vyšším.  
Domov na zámku Bystré o majetku Pardubického kraje, který má svěřený do správy, 
účtuje na příslušných rozvahových účtech a účetně jej odepisuje. Účetní odepisování 
majetku provádí na základě schváleného odpisového plánu schváleného zřizovatelem. 

 
Z fondu investic byl na základě schválení čerpání zřizovatelem pořízen traktorový 
návěs, elektrický varný kotel, polohovací lůžka a bylo provedeno technické zhodnocení 
budovy č. p. 196 a č. p. 7. 

  
Dle pokynu zřizovatele vedeme u majetku v účetnictví rozlišení do 4 kategorií:  

a) bezúplatně převedený majetek do vlastnictví 
b) majetek nabytý do vlastnictví dědictvím a darem se souhlasem zřizovatele 
c) majetek svěřený k hospodaření 
d) majetek pořízený do vlastnictví od 1. 1. 2014 
 

Pojištění nemovitého a movitého majetku vyjma dopravních prostředků zajišťuje 
zřizovatel na základě pojistné smlouvy. Domov na zámku Bystré má uzavřeny pojistné 
smlouvy na dopravní prostředky. 

 
Organizace Domov na zámku Bystré v rámci kroků vedoucích k efektivnímu využití 
svěřených prostředků řeší také pojistné události. V roce 2015 bylo řešeno pět pojistných 
událostí týkající se movitého majetku organizace. Šlo o následující pojistné události: 

 Poškození automobilu ŠKODA OCTAVIA  (událost se stala dne 9. 2. 2015).  
Celkové náklady na opravu činily 146.801 Kč. Událost likvidovala Česká podnikatelská 
pojišťovna, a.s. Výše částky poukázané pojišťovnou: 131 100,- Kč. Spoluúčast DNZ ve 
výši 6.900,- Kč. Částka 15 701 byla předepsána k úhradě zaměstnanci.  
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Rozbité přední sklo na vozidle Mercedes-Benz ( událost se stala 20. 4. 2015).          
Celkové náklady na opravu vozidla činily 7753,- Kč. Událost likvidovala Česká 
podnikatelská pojišťovna, a. s.. Náklady byly plně uhrazeny pojišťovnou. 

Rozbité zpětné zrcátko na vozidle Wolksvagen Crafter (událost se stala dne 27. 4. 
2015). 
Celkové náklady na opravu činily 4943,- Kč. Událost likvidovala Česká podnikatelská       
pojišťovna, a.s.. Výše částky poukázané pojišťovnou: 3943,- Kč. Částka 1000,- Kč byla 
předepsána k úhradě zaměstnanci. 

Rozbité přední sklo na vozidle Škoda Octavia ( událost se stala dne 13. 10. 2015). 
Událost likvidovala Allianz pojišťovna, a.s.. Celkové náklady činily 5 918,- Kč a byly plně 
uhrazeny pojišťovnou. 

Poškození automobilu ŠKODA OCTAVIA  (událost se stala dne 23. 11. 2015).         
Celkové náklady na opravu činily 32 882,- Kč. Událost likvidovala Allianz pojišťovna, 
a.s.. Náklady byly hrazeny ve výši 27 882,- Kč. Částka 5000,- Kč za spoluúčast byla 
předepsána k úhradě zaměstnanci. 

Inventarizace byla provedena jako řádná periodická inventarizace ke dni 31. 12.  2015.  
Inventarizace byla započata dne 20. 10. 2015 a skončena 2. 2. 2016. Dílčí 
inventarizační komise provedly za přítomnosti odpovědného pracovníka inventury podle 
příkazu ředitele ze dne 12. 3. 2015 a předaly vyhotovené zprávy hlavní inventarizační 
komisi. 

5) pohledávky a závazky 
 

Počet dnů  pohl. za odběrateli  pohl. za pobyt závazky vůči dodavatelům 

Do 30 dnů                   0           0             2.831 
Do 90 dnů     272                     0          0 
Nad 90 dnů            8.889,40                        109.580                             0  

Celkem            9.161,40         109.580             2.831 
 
Závazky po splatnosti jsou nevýznamné, jedná se o fakturu došlou po splatnosti. 
Pohledávky za odběrateli zahrnují nedoplatek faktury za zdravotní výkony 1/2015 ve 
výši 8.889,40 Kč a neuhrazený dobropis ve výši 272,- Kč. Nejproblematičtější jsou 
pohledávky za pobyt dětí, k těmto pohledávkám tvoříme opravné položky. Rodiče a 
opatrovníci jsou vyzýváni k úhradě pohledávek, doporučené upomínky se nám 
nepřevzaté vracejí zpět. 
U nedobytných pohledávek za pobyt dětí požádáme zřizovatele o vyřazení z evidence.  
   

6) vyhodnocení doplňkové činnosti 
Výše výsledku hospodaření z doplňkové činnosti je ve výši 155.318 Kč. Po schválení 
rozdělení výsledku hospodaření bude převeden do rezervního fondu a fondu odměn a 
bude použit pro hlavní činnost organizace.   

Náklady na doplňkovou činnost     279.238 Kč  

 
Z toho  materiál terapeutických dílen                65.465 Kč 
  materiál na kulturní akce     126.297 Kč 
  spotřebovaná energie        15.296 Kč 
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  nákup služeb         33.540 Kč 
  mzdové náklady včetně odvodů                38.640 Kč  
 
Výnosy z doplňkové činnosti      434.556 Kč  

 
Z toho  příjmy terapeutických dílen    223.729 Kč 
  Příjmy z kulturních akcí     210.827 Kč  

7) peněžní fondy, jejich krytí, čerpání, dary a sponzoři 
 

Fond odměn  

  PS k 1. 1. 2015                 0 Kč 
  Tvorba:  z VH za rok 2014                40.000 Kč 
  Čerpání:                                                   0 Kč  
   KS k 31. 12. 2015        40.000 Kč 
 
 
FKSP:  

PS k 1. 1. 2015      119.374 Kč 
  Tvorba:  příděl z mezd    232.510 Kč 
  Čerpání:  stravné zaměstnanců    75.184 Kč  
     penzijní připojištění   120.900 Kč 
  KS k 31. 12. 2015      155.800 Kč 
 
 
Rezervní fond ze zlepšeného VH  

  PS k 1. 1. 2015                240.868 Kč 
  Tvorba:  z VH za rok 2014                45.095 Kč 
  Čerpání:                                          55.604 Kč  
   KS k 31. 12. 2015      230.359 Kč 
 
 
Rezervní fond:  

PS k 1. 1. 2015      355.056 Kč 
Z toho             aktivizační činnosti            290.711 Kč 

     veřejná sbírka              39.617 Kč  
     rezervní fond     14.728 Kč 
                                                     na zajištění SS od obcí                  10.000 Kč 
  Tvorba:  fin. dary na aktivizační činnosti    276.395 Kč 
     veřejná sbírka              23.137 Kč 
     fin. dary  od obcí dle smluv   20.000 Kč 
     fin. dary – Nadace VIA    21.000 Kč 
  Čerpání:  na aktivizační činnosti klientů         94.967 Kč 
     z veřejné sbírky     38.367 Kč 
 na zajištění SS od obcí                  30.000 Kč 
     dle účelu dar. smluv            102.989 Kč 
     z daru – Nadace VIA      3.355 Kč 
  KS k 31. 12. 2015                425.910 Kč  

Z toho            aktivizační činnosti                    383.878 Kč 
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     veřejná sbírka     24.387 Kč  
     rezervní fond  - Nadace VIA            17.645 Kč                                          
                                  na zajištění SS od obcí                            0 Kč 

  

 

 

     

Fond reprodukce majetku: 

  PS k 1. 1. 2015                       347.162 Kč 
  Tvorba:           z odpisů DNM a DHM         2,500.274 Kč 
  Čerpání:           pořízení traktorového návěsu         90.871 Kč 
              pořízení el. varného kotle             75.625 Kč 
              TZ–výměna plyn. kotle čp. 7         209.039 Kč 
              TZ–oprava WC a koupelen 196    422.000 Kč 
                                           pořízení polohovacích lůžek         294.140 Kč 
     projekt altán čp. 7                             6.050 Kč  
  KS k 31. 12. 2015             1,749.711 Kč 

 

 

Dary a sponzoři:       věcné dary   peněžní dary 

AUR – stavební kancelář Býšť              20.000 Kč 
MARTEK MEDICAL a. s. Prostějov  2239,97                 67.000 Kč 
František Šutera Olešnice                                                               10.000 Kč 
Jiří Holubec – Sax Svitavy       2.000 Kč 
Obec Cerekvice nad Loučnou      7.000 Kč 
Elfo s. r. o. Pardubice                                    2.000 Kč 
CORMEN s. r. o. Bystřice nad Perštejnem            2.000 Kč 
MAJT s. r. o. Brno 2.000 Kč 
Obec Koclířov 3.000 Kč 
CHRISTEYNS s. r. o. Odry        2.500 Kč 
Řeznictví a uzenářství Petr Slezák s. r. o., Bystré   1.000 Kč 
IReSoft s. r. o. Brno                 6.000 Kč 
Město Jablonné nad Orlicí               10.000 Kč 
Jiří Halva Bystré                                1.000 Kč 
Měšťanský pivovar v Poličce                                                           25.095 Kč 
Petr Šedý, Svitavy           800 Kč 
Milan Poláček Ústup                                     500 Kč 
Hana Kadlecová Nedvězí                     500 Kč 
DENTIMED s. r. o. Náchod                                      5.000 Kč 
JUDr. Milena Hermanová Hradec Králové              4.000 Kč 
PharmDr. Marie Nemcová, Bystré             24.000 Kč 
Jaroslava Týfová Trutnov                                                        66.000 Kč 
ENBRA a. s. Brno                              15.000 Kč 
Nadace VIA – Poštovní spořitelny             21.000 Kč 
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YARA Agri Czech Republic, s. r. o. Praha                                       20.000 Kč 
Veřejná sbírka schválená zřizovatelem             16.038 Kč 
Veřejná sbírka schválená zřizovatelem     7.099 Kč 

 

CELKEM      2.239,97 Kč        340.532 Kč 

 

IV. PLNĚNÍ OPATŘENÍ Z MINULÉ ZPRÁVY A NÁVRH OPATŘENÍ 
KE ZKVALITNĚNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 

 

Domov na zámku Bystré se snaží efektivním způsobem hospodařit se svěřenými 
prostředky v několika oblastech. 

 
Jde především o oblast správy nákupů a služeb při výběru dodavatelů zboží a 

služeb. Tyto kroky jsou ošetřeny také metodicky. Cenové nabídky každé zakázky jsou 
transparentně a nediskriminačně porovnávány s cenami na trhu. V limitu do 50 tisíc 
příslušní pracovníci odpovědní za úsek odpovídají za řádný výběr dodavatele dle cen  
a kvality obvyklé v dané oblasti, přičemž srovnávají ceny dle katalogů či internetu. 
Dodávky služeb a zboží v hodnotě vyšší než 50 tisíc korun jsou realizovány písemným 
oslovením alespoň tři dodavatelů a zveřejněním zakázky také na www.dnzbystre.cz.   
 

Mezi největší zakázky, které byly tímto způsobem realizovány, patří tyto: 
 

Název veřejné zakázky 

„Dodávka kapalných pracích prostředků včetně dodávky a montáže přesných 
dávkovačů a proplachovacích sestav a nákladů na dopravu dodávek pracích 

prostředků“ 

„Dodávka 7 ks lůžek s dřevěným obložením, elektrických, s nízkou výškou ložné 
plochy“ 

„Oprava WC a koupelen v objektu Zátiší Domova na zámku Bystré“. 

„Malířské práce v DNZ Bystré v roce 2015“ 

„Výměna el. varného kotle ve stávajícím stavebnicovém systému“ 

„Sklápěcí návěs“ 

„Výměna plynového kotle na čp. 7 v Bystrém - modernizace“ 

„Předláždění části dvora u objektu na náměstí Na Podkově čp. 7  
Domova na zámku Bystré“ 

 

 
 

http://www.dnzbystre.cz/


 

 

 22 

Další sledovanou oblastí se zdroji v možnosti efektivního využití finančních 
prostředků je oblast energií, která patří mezi dlouhodobě sledované a následně řešené 
oblasti.  

V roce 2015 došlo meziročně ke snížení nákladů na energie v objektech na ulici 
Zámecká o 145.535 Kč (konkrétně jde o 88.173 Kč za zemní plyn a 57.362 Kč za 
elektřinu). Za snížením nákladů na energie spatřujeme každoroční výběr dodavatelů 
energií ze strany zřizovatele. Úspory energií přinesl také projekt: „DNZ Bystré, výměna 
otvorových prvků v objektu čp. 1 včetně instalace vzduchotechniky ve 3. oddělení“ 
realizovaný v roce 2014 (s dokončením koncem roku 2014). V rámci projektu byla 
stávající okna a některé venkovní dveře nahrazeny otvorovými prvky z masivního dřeva 
a izolačním dvojsklem s koeficientem prostupu tepla Ug=1,1 W/m2K a instalována 
vzduchotechnika ve 3. oddělení. Jde o jednotku s rotačním rekuperátorem s vysokou 
účinností, filtrací a elektrickým ohřevem.  

V objektu na ulici Vrchlického čp. 188 došlo ke snížení odběru elektřiny o 1,175 
MWh a snížení nákladů na elektřinu o 4.226 Kč. V objektu na náměstí Na Podkově čp.7 
se zvýšila spotřeba o 3,769 MWh, a tím i nákladů o 16.460 Kč. V tomto domě došlo od 
ledna 2015 k nárůstu počtu klientů o 2 lidi. V objektu je poskytována sociální služba 
“chráněné bydlení” v rozsahu 24 hodin denně (připravují se některé pokrmy, provádí se 
praní atd.  

Ke snížení spotřeby elektřiny došlo v objektu čp. 198 (Hájenka) o 0,672 MWh, 
což přineslo úspory ve výši 8.214 Kč. 

Organizace zaznamenala snížení nákladů na vodné a stočné o  75 tis. Kč vlivem 
snížení spotřeby vody o 1,4 tis. m3 vody. 

Spotřebu a náklady na zemní plyn nelze v této chvíli zhodnotit (vyjma již 
uvedeného odběrného místa Zámecká 1), protože je nastavena roční fakturační lhůta.  

 

 

rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015

topný plyn v tis. Kč 1696,386825 1500,578654 1685,342928 1703,313478 1498,982188 1607,658 1537,75 1400,674

elektřina v tis.  Kč 1097,613547 1093,683979 1116,116 1072,707422 1286,609432 1166,259335 1082,22 1081,20022

vodné a stočné v tis. Kč 360,696 396,658 455,197 359,982 348,6321052 389,94 420,4438 345,072
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Náklady na energie v letech 2007 - 2015 
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V. VÝSLEDKY EXTERNÍCH KONTROL 
 
Vnitřní kontrolní systém  
V příspěvkové organizaci Pk Domov na zámku Bystré jsou aktivně vytvářeny podmínky 
k optimálnímu nastavení vnitřního kontrolního systému podle zákona o finanční 
kontrole. Vnitřní kontrolní systém je přiměřený a účinný pro zajištění hospodárného, efektivního 
a účelného výkonu činnosti organizace dle zřizovací listiny. Vedení ekonomické a účetní 
agendy je prováděno na základě jasně stanovených postupů a zásad, které vyplývají jednak ze 
samotné legislativy, ale také jsou upřesňovány nařízeními, směrnicemi a metodikami. Za tímto 
účelem je prováděna každoročně kontrola zaměřená na účetnictví a vlastní hospodaření se 
svěřenými prostředky státního rozpočtu a všech ostatních zdrojů rozpočtu organizace. 
Kontrolami zatím vždy bylo hodnoceno, že účetnictví probíhá na základě zákonných norem, 
vyhlášek, pravidel         a nařízení, která jsou implantovány do řídících dokumentů DNZ Bystré. 
Určení a odpovědní pracovníci mají na základě plánu profesního rozvoje stanoveny osobní cíle 
a oblasti, ve kterých se potřebují dále více vzdělávat. Vzdělávací aktivity těchto pracovníků 
téměř vždy korespondují s oblastí, kterou má daný zaměstnanec ve správě.  

Efektivní a hospodárné nakládání s finančními prostředky rozpočtu organizace je zajištěno 
jasnými postupy a je vnímáno všemi zainteresovanými pracovníky jako velmi důležitá oblast 
v organizaci.  

Jedná se zejména o tuto řídící dokumentaci, která podléhá pravidelné aktualizaci: 
 
S –   8 Vedení účetnictví, zásady vedení účetnictví v DNZ Bystré  

S – 11 Finanční kontrola a interní audit  

S – 12 Oběh účetních dokladů  

S – 15 Fondové hospodaření   

S – 16 Rozpočtové hospodaření              

S – 17 Evidence účtování a odpisování majetku podle jednotlivých kategorií,  

S – 18 Evidence účtování a oceňování  zásob   

S – 19 Inventarizace majetku a závazků  

S – 22 Zadávání zakázek a veřejných zakázek  

 
Aktualizace řídící dokumentace probíhá plošně 1-2 x ročně, při platnosti nových legislativních 
norem nebo po zjištěních vnějších kontrol.  

Nedílnou součástí opatření k finanční kontrole je plánování školení v oblasti ekonomické, 
školení managementu, výběrových řízení, prevence korupce, školení v oblasti protikorupčních 
programů a jejich prevence. Organizační struktura vytváří jasné kompetence a oprávnění nejen 
v rámci vedení organizace, ale také k provádění interních auditů, mimořádných vnitřních kontrol                    



 

 

 24 

a plánování vnitřních kontrol. Jsou jasně stanoveny oblasti činnosti jednotlivých útvarů 
organizace a to v Organizačním řádu, jmenovaní vedoucí pracovníci mají vymezenou 
působnost                           oprávnění, případně hmotnou odpovědnost.       

Finanční kontrola 
Finanční kontrola je v DNZ Bystré prováděna podle zákona o finanční kontrole a je 
součástí systému finančního řízení zabezpečujícího hospodaření se svěřenými 
prostředky.  
 
 
 
KrÚ Pk 
V působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje byla provedena kontrola a schválení 
3. průběžného vyúčtování veřejné sbírky pod č. j. KrÚ 55252/2012, Sp. zn: .SpKrÚ 
50251/2012 OOPKŽÚ OVV bez nálezu. 
Dále byla provedena dne 11. 2. 2015 předběžná veřejnosprávní finanční kontrola – 
administrativní č. j. KrÚ. 10177, 101179, 101183, 101173/2015 s výsledkem – bez 
nedostatků. 
 
Interní audit 
Dne 27. 1. 2016 byla podána zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2015 na 
oddělení interního auditu KrÚ Pk. 
DNZ má střednědobý plán interního auditu na rok 2016 - 2019 s určením předmětu 
auditu. V roce 2015 byl proveden interní audit v oblasti Evidence hmotného a 
nehmotného majetku, dodržování směrnice při pořizování, zařazování a vyřazování 
majetku. Závěr IA doporučuje častější průběžnou kontrolu v umístění majetku, zejména 
při přesunu majetku.  
 
Vnější kontroly provedené v roce 2015: 
Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR č. j. 2841/2015 
Předmět kontroly - bezpečnost a ochrana zdraví při práci, stav pracovního prostředí a 
pracovních podmínek  
Závěr kontroly – oblast kontroly byla hodnocena „velmi dobře“  
 
Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje dne 28. 7. 2015 
předmět kontroly – stravovací provoz kontrola dodržování povinností dle zák. 120/2002 
Sb. a zákona 258/2000 Sb.  
Závěr kontroly – nebylo zjištěno porušení platných předpisů. 
 
Kontrolní činnost v organizaci  
DNZ Bystré vede evidenci kontrolní činnosti. Kontrolní činností jsou pověřeni vedoucí 
pracovníci v jednotlivých oblastech provozu. Kontrolní činnost provádí také ředitel DNZ 
Bystré. Kontrolní činnost je zaměřena především na oblasti, kde by mohlo dojít 
k porušení pracovních podmínek nebo nedodržení vnitřních pravidel a platných 
předpisů v organizaci. 
 
Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky 2015  
Povinnost ověření je určena směrnicí ke schvalování účetních závěrek příspěvkových 
organizací zřízených Pardubickým krajem VN/17/2013, dle usnesení Rady PK R/665/13, čl. 4 
odst. 2, které stanoví pro velkou organizaci, jejíž aktiva netto činí 100 mil. Kč a více, povinnost 
předkládat pro schvalování účetní závěrky zprávu o externím auditu. Ověření provedla Ing. 
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Ludmila Talířová, Svitavy. Průběžné ověřovací práce za 1. pololetí 2015 byly provedeny 24 9. - 
5. 10. 2015. Závěrečné ověření proběhne březnu 2016. 
 

VI. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE Z. Č. 106/1999 SB. 
Organizace má pravidla, kterými naplňuje zákonné povinnosti při poskytování informací 
a podle těchto postupuje. Výroční zpráva je zveřejněna na webových stránkách 
www.dnzbystre.cz   

 

 

VII. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU DLE ZÁKONA 
Č. 435/2001 SB. O ZAMĚSTNANOSTI 

 
 

Plnění povinného podílu OZP: 
 
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců    94,49 
 
Z toho povinný podíl (4%)          3,77 
 
 
Skutečný přepočtený stav OZP – zaměstnáním u zaměstnavatele   2,50 
 
Skutečný přepočtený stav OZP – odběrem výrobků a služeb   0,34 

 
Skutečný přepočtený stav OZP                      2,84  
 
Odvod do státního rozpočtu za nesplnění OZP     0,93 
  
Za nesplnění plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém 
počtu zaměstnanců bylo odvedeno 60.225,- Kč na účet Úřadu práce ČR. 
 

http://www.dnzbystre.cz/
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VIII. REALIZOVANÉ PROJEKTY, PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ, PODANÉ ŽÁDOSTI 
PROJEKTŮ, PARTNERSTVÍ V PROJEKTECH 

 

projekt účel projektu požadovaná částka schválená částka 

Dlouhodobý pobyt dítěte Polička 
financování pobytové 

služby 
327570 327570 

Víkendové pobyty pro postižené 
dítě 

financování pobytové 
služby 

146608 146608 

Dlouhodobý pobyt dítěte Polička – 
pokračování 

financování pobytové 
služby 

55490 55490 

Víkendové pobyty pro postižené 
dítě – pokračování 

financování pobytové 
služby 

19992 19992 

příspěvek na vyhrazení SÚPM 
příspěvek na 
financování 6 

měsíčních platů 
78000 78000 

příspěvek na vyhrazení SÚPM 
příspěvek na 
financování 6 

měsíčních platů 
90000 90000 

Nadace Tesco 
rekonstrukce zahrady 

a výstavba altánu 
50000 nepřiznáno 

Poštovní spořitelna 
udržování 

sousedských vztahů v 
Bystrém 

21 000 21 000 

Nadace ČEZ 
nákup elektrického 

vozíku 
63000 63000 (čerpání 2016) 

Nadace ČEZ 
rekonstrukce zahrady 

a výstavba altánu 
100500 0 (projekt nebyl podpořen) 

APSS ČR zámecké slavnosti 6000 6000 

Město Bystré zámecké slavnosti 20000 20000 
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obec/město částka 

Stašov 5000 

Jevíčko 2000 

Cerekvice nad Loučnou 7000 

Koclířov 3000 

Litomyšl 10000 

Čáslav 5000 

Damníkov 5000 

Dolní Újezd 8000 

Jablonné nad Orlicí 10000 

Polička 10000 

Sebranice 5000 

celkem 70000 
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název projektu donor monitorovací indikátory plánovaná hodnota

Integrační centrum pro 

podporovaný život Domova na 

zámku Bystré

ROP NUTS II , 

Severovýchod, osa  13.2 - 

rozvoj městských a 

venkovských oblastí

počet nově vytvořených 

pracovních míst v rámci 

projektu na udržitelný 

rozvoj venkovských oblasti 

( obcí)

3 ( PM )

plocha regenerovaného a 

revitalizovaného území 

celkem

0,09 ha

plocha regenerovaných a 

revitalizovaných objektů 

pro sociální služby a 

zdravotní péči

543 m2

plocha nových 

regenerovaných a 

revitalizovaných objektů ve 

venkovských oblastech ( 

obcí ) celkem

543 m2

DNZ Bystré, parkové úpravy

Operační program Životní 

prostředí, osa 6 - 

zlepšování stavu přírody a 

krajiny, oblast podpory 

6.5 - Podpora 

regenerované krajiny

celkový počet vysazených 

dřevin ( ks )
1329

celkový počet ošetřených 

dřevin ( ks )
98

celková plocha základané 

zeleně ( ha)
0,088

celková plocha 

základaného stromořadí ( 

m)

40

Ani kapka nazmar! Nadace Partnertví, Nestlé

úspora energie, zajištění 

osazení 20 šetřičů vody do 

vodovodních baterií a 20 ks 

do sprch, 1 nádrž na 

dešťovou vodu 

500 m3

Sledované indikátory projektů v roce 2015


