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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 86 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. 
V sociální službě chráněné bydlené je podporováno partnerské soužití. 
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Služba je poskytována celoročně na základě registrace u Krajského úřadu 
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 
 

 
3. Sociálně terapeutické dílny 

Domov na zámku Bystré poskytuje ambulantní sociální službu sociálně 
terapeutické dílny osobám od 18 let do 68 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 20 klientů. 
 

Sociální služba podpora samostatného bydlení dle § 43 zahrnuje základní činnosti 
stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách: 
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 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. 2016 bylo v DNZ Bystré 86 klientů v pobytových sociálních službách,  
18 klientů v terénní sociální službě a 14 klientů v ambulantní sociální službě. 
 

 Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) stav k 31. 12. 2016 
 
Stav klientů 
76 klientů, z toho 5 žen a 71 mužů 
 
Struktura s ohledem na věk 
 do 6ti let             0 klientů 
7 – 12 let            0 klient 
13 – 18 let           3 klientů 
19 – 26 let          10 klientů 
27 – 65 let   58 klientů 
66 – 75 let                       5 klientů 
76 – 85 let   0 klientů 
 
Trvalé bydliště 
Trvalé bydliště na adrese Bystré, Zámecká 1, má 60 klientů, 16 klientů má trvalé 
bydliště jinde. 
 
Stupeň závislosti 
Stupeň závislosti Počet 

Nemá 0 
I (lehká závislost) 0 
II (středně těžká závislost) 17 
III (těžká závislost) 23 
IV (úplná závislost) 36 

Součet: 76 
 
Počet žadatelů a zájemců  
Celkový počet žadatelů o poskytnutí sociální služby 1 
  

 Chráněné bydlení (CHB) stav k 31. 12. 2016 
 

Stav klientů 
10 klientů – 9 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   2 klienti 
27 – 65 let   8 klientů 
66 – 75 let   0 klientů 
76 – 85 let   0 klientů 
 
Trvalé bydliště 
Trvalé bydliště zde má 7 klientů, 3 klienti má trvalé bydliště jinde. 
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Stupeň závislosti 
Stupeň závislosti Počet 

I (lehká závislost) 0 
II (středně těžká závislost) 4 
III (těžká závislost) 5 
IV (úplná závislost) 1 
Součet: 10 

 
Počet žadatelů a zájemců 
Celkový počet žadatelů o poskytnutí sociální služby je 5. 
 

 Podpora samostatného bydlení (PSB) stav k 31. 12. 2016 
 

Stav klientů 
18 klientů, z toho 1 žena a 17 mužů 
 
 
Struktura s ohledem na věk 
  
19 – 26 let            1 klient 
27 – 65 let               16 klientů 
65 a více let   1 klient 
 
Stupeň závislosti 
Stupeň závislosti Počet 

Bez přiznaného PnP 
I (lehká závislost) 

1 
10 

II (středně těžká závislost) 7 
III (těžká závislost) 0 
IV (úplná závislost) 0 
Součet: 18 

 
Počet žadatelů a zájemců 
Celkový počet žadatelů o poskytnutí sociální služby je 1. 

 

 Sociálně terapeutické dílny (STD) stav k 31. 12. 2016 
 

Stav klientů 
14 klientů, 13 mužů, 1 žena (s okamžitou kapacitou 12 klientů) 
 
Struktura s ohledem na věk 
  
19 – 26 let            3 klienti 
27 – 65 let               11 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    175,- Kč denně 

 dvoulůžkový pokoj č. p. 7    170,- 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. 
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,    
k 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 2016 evidujeme 1 třílůžkový pokoj, 28 dvoulůžkových pokojů a 27 
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. 

V roce 2016 mělo 9 klientů uzavřenou dohodu o provedení práce s DNZ Bystré. Klienti 
mají možnost pracovat v terapeutických dílnách, které se nacházejí ve dvou 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 36 
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). 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 na základě získaných a upevněných schopností a 
dovedností 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 2016 - tři klienti domova pro osoby se zdravotním 
postižením odešli do svých nájemních bytů, kde žijí s podporou terénní sociální služby 
podpora samostatného bydlení.  

Chráněné bydlení 

Posláním služby chráněné bydlení je realizace samostatného bydlení s podporou za 
účelem sociální integrace lidí s mentálním postižením do běžné společnosti. Podpora 
spočívá především v dlouhodobém upevňování a rozvíjení osobních a společenských 
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návyků a pracovních dovedností. Služba chráněného bydlení se snaží o vytvoření 
náhradního rodinného prostředí a posílení pocitu životní jistoty u klientů. 

Hlavním cílem je obnovení standardního životního stylu a schopnosti žít samostatně a 
zodpovědně. 

V roce 2016 zaznamenala pobytová sociální služba chráněné bydlení změny, které 
vyplynuly z potřeb klientů. Dva muži, kteří využívali službu chráněné bydlení, projevili 
zájem o využívání terénní sociální služby podpora samostatného bydlení. Uvolněná 
místa byla ihned obsazena novými zájemci o poskytnutí sociální služby chráněné 
bydlení. Jedním z nich byl klient terénní sociální služby podpora samostatného bydlení, 
kterému odborný lékař na základě zhoršeného zdravotního stavu doporučil využívat 
službu personálně obsazenou 24 hodin denně a druhý zájemce přišel z domácího 
prostředí. 

Službu chráněné bydlení během roku 2016 využívalo 11 klientů, z toho 4 klienti s II. 
stupněm PnP, 6 klientů s III. stupněm PnP a 1 klient s IV. stupněm PnP. Pobytová 
sociální služba chráněné bydlení byla v roce 2016 poskytována celkem deseti mužům a 
jedné ženě, s věkovým průměrem 43 let. 

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 oblasti zvládání chodu domácnosti došlo k velké změně. Od září 2016 si klienti, 
s podporou pracovníků, zajišťují celodenní stravu, včetně obědů, sami z vlastních 
surovin. Klienti se dle svých možností podílí na všech činnostech souvisejících 
s přípravou jídla, od plánování stravy, sestavení jídelníčku, nákupu potravin, přes 
jednoduché pomocné práce při vaření až po úklid pracovní plochy a přípravy ke 
stolování. 

Úklid svých pokojů a bytů si všichni klienti provádí sami, případně s podporou nebo 
pomocí pracovníků. Na údržbě společných prostor a okolí domu se obyvatelé 
chráněného bydlení společně domlouvají.  

Součástí domu je zahrada a dvorek, o které se klienti s podporou pracovníků po celý 
rok starali. 

K posunu uživatelů služby chráněného bydlení došlo i v aktivitě zaměřené na pracovní 
činnost. Všichni uživatelé služby chráněného bydlení v roce 2016 navštěvovali Sociálně 
terapeutické dílny v Bystrém (dále jen STD), kam pravidelně docházeli každý pracovní 
den od 8:00 do 15:00 hod. V STD se učí zodpovědnému přístupu k práci, pracovní 
morálce a pravidelnému režimu dne.   

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

Klienti chráněného bydlení jsou podporováni v uplatňování svých práv při každodenních 
činnostech. Je respektováno jejich soukromí a jejich intimita. Mají svobodný přístup 
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k informacím, které získávají ze sdělovacích prostředků a pracovníci klientům poskytují 
podporu při zprostředkování těchto informací srozumitelnou formou.  

 

Podpora samostatného bydlení 

Cílem služby podpora samostatného bydlení (dále jen PSB) 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 PSB usilujeme o to umožnit lidem se zdravotním postižením zůstat 
součástí přirozené komunity a co nejvíce si ovlivňovat svůj život. Za tímto účelem je 
podpora klientů PSB realizovaná v jejich pronajatých bytech a v místě realizace 
společenských, vzdělávacích a terapeutických aktivit.  

V rámci transformace Domova na zámku Bystré došlo v průběhu roku 2016 k navýšení 
kapacity celkem na 20 osob. Během roku 2016 využívalo sociální službu PSB 20 
klientů, 10 klientů s I. stupněm PnP, 9 klientů s II. stupněm PnP a 1 klient bez 
přiznaného PnP.  Věkový průměr je 49 let. 

Terénní sociální služba byla poskytována celkem v devíti bytech devatenácti mužům          
a jedné ženě. Šest bytů je v Bystrém, tři byty jsou v Poličce. Osm bytů mají klienti 
pronajaty od soukromých osob, jeden byt má klient pronajatý od Města Bystré. 

V průběhu roku 2016 došlo k navýšení počtu pronajatých bytů jak v Bystrém, tak                    
i v Poličce. V květnu 2016 přijali nabídku k pronájmu bytu na sídlišti v Poličce dva 
klienti, o uvolněný byt v Bystrém ihned projevili zájem dva klienti, kteří doposud 
využívali službu DOZP v hlavní budově zámku. V červnu 2016 si další dva klienti, kteří 
doposud využívali službu CHB, společně pronajali rodinný dům v Bystrém. Jeden klient 
na konci roku 2016 na vlastní žádost ukončil poskytování terénní sociální služby PSB a 
jeden klient na doporučení odborného lékaře, z důvodu zhoršení zdravotního stavu, 
přešel do pobytové sociální služby CHB, která je personálně zajištěna 24 hodin denně. 

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.  

Klienti dle svých potřeb dostávali podporu při cestování do zaměstnání, na osobní 
nákupy, aktivity, za rodinami apod. V průběhu roku 2016 byla klientům PSB, dle jejich 
individuálních potřeb, poskytnuta podpora při jednání na úřadech, např. na MěÚ 
v Bystrém a v Poličce při zařizování změny trvalého bydliště a vyřizování nových 
dokladů, v bankách při zřizování osobních účtů, na poště nebo na pobočce České 
spořitelny při výběru peněz z bankomatu, apod.  

V roce 2016 se klienti sociální služby PSB více osamostatnili v rozhodování a volbě, jak 
trávit svůj volný čas. Jeden z klientů, byl zkontaktován prostřednictvím pořadu České 
televize „Pošta pro tebe“ a po letech se shledal se svým otcem. Jeden klient strávil se 
svými přáteli týden na horách, další byl navštívit přátelé v dětském domově, kde dříve 
žil. Dalšímu klientovi byl zajištěn doprovod při cestování do míst, kde vyrůstal a má zde 
své vzpomínky z dětství. Ostatním klientům byla průběžně poskytována podpora při 
kontaktu s rodinami a přáteli, zprostředkováním telefonických kontaktů.  
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V oblasti mezilidských vztahů byla klientům v průběhu celého roku 2016, poskytována 
intenzivní podpora. Klientům, kteří se nově přestěhovali do bytů, byla poskytnuta 
podpora při seznamování se s majiteli bytů a se sousedy. Dva klienti, kteří začali 
pracovat na nových pracovištích, byli podpořeni v seznámení se nejen s novým 
pracovním prostředím, ale hlavně s novými spolupracovníky.  

V průběhu roku z celkového počtu 20 klientů jich 10 našlo uplatnění na volném trhu 
práce, 4 pracovali na dohodu v DNZ Bystré, 3 pokračovali ve spolupráci s AC dílnami v 
Poličce a 1 klient pravidelně docházel pracovat od sociálně terapeutických dílen 
v Bystrém.  

Pracovníci byli v průběhu roku klientům nápomocni při řešení každodenních                              
i mimořádných situací. V rámci individuálního plánování zaznamenávali a identifikovali 
možné krizové situace, které v jejich životech nastaly, nebo by nastat mohly. Podporou 
klientům, při zvládnutí krizových situací, byli individuální rozhovory, ale také řešení 
situací v týmu, na pracovišti, řešení situace při podezření jednání klienta v rozporu se 
zákonem. 

 

Sociálně terapeutické dílny 

Domov na zámku Bystré poskytuje službu STD od 1. 1. 2015. Službu využívá v 
současné době 18 klientů. V STD se společně setkávají a pracují ženy i muži, věkový 
průměr je 38 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 roce 2016 došlo 
k navýšení počtu pracovníků, takže každý klient má možnost výběru pracovní činnosti 
dle svého zájmu. 

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, 
textilu 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. Klienti STD si osvojili základní pracovní návyky, svoje 
pracovní uplatnění berou velmi vážně a práci v dílnách považují 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. 
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Klienti se pravidelně s podporou pracovníků účastní různých regionálních prodejních 
akcí, jarmarků a trhů (Velikonoční inspirace v Poličce, Jarní trhy v Bystrém, Vánoční 
trhy v Poličce a Bystrém, prezentace výrobků na Dni Pardubického kraje, prezentace na 
Dni otevřených sklepů Měšťanského pivovaru v Poličce, Zámecké slavnosti v Bystrém 
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. 
 

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. 
2016  v celkové výši 25,734.000 Kč a byl plně vyčerpán.  

Konečná výše příspěvku na provoz ve výši 25,734.000 Kč zahrnovala: 

Účelový příspěvek (z rozdělené dotace MPSV, UZ 13305)       15,711.000 Kč                          
- domov pro osoby se zdravotním postižením                                        14,293.000 Kč         
- podpora samostatného bydlení                                                                      384.000 Kč     
- chráněné bydlení                                                                                          1,034.000 
Kč                                                                        

Příspěvek zřizovatele z rozpočtu Pk                                            8,418.000 Kč                        
- domov pro osoby se zdravotním postižením                                           7,098.000 Kč         
- podpora samostatného bydlení                                                                      271.000 Kč     
- chráněné bydlení                                                                                            971.000 Kč      
- sociálně terapeutické dílny                                                                               78.000 Kč   

Účelový příspěvek (projekt  Rozvoj SS v Pk, OPZ EU)                               1,605.000 
Kč   - sociálně terapeutické dílny  (projekt č.  CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001283) 

Limit na platy ve výši 24,058.000 Kč dle schválených závazných ukazatelů k 31. 12. 
2016 byl zcela vyčerpán.  

Limit na OON ve výši 430.000 Kč dle schválených závazných ukazatelů k 31. 12. 
2016 byl zcela vyčerpán.  

Limit průměrného evidenčního počtu zaměstnanců byl v průběhu roku 2016 95,0. 
K 31. 12. 2016 byl limit zvýšen z 95,0 na 97,0 z důvodu dlouhodobých nemocí a 
nástupů na mateřské dovolené. Skutečná výše průměrného evidenčního počtu 
zaměstnanců  k 31. 12. 2016 je 95,40. 

Uložený odvod z investičního fondu nebyl v roce 2016 nařízen. 

Stanovený nepřekročitelný zůstatek fondu investic k 31. 12. 2016 ve výši 500.000,- 
Kč byl dodržen, skutečná výše zůstatku fondu investic činí 2,942.357,50 Kč. Fond 
investic byl čerpán dle schváleného plánu. 
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Plán objemu účetních odpisů – účet 551 byl v závazných ukazatelích schválen ve 
výši 2,506.000 Kč. K 31. 12. 2016 byla z důvodu prodloužení doby užívání některých 
položek majetku a v souvislosti s tím prodloužení doby jejich odepisování schválena 
Radou PK změna plánu  objemu účetních odpisů na výši 2,410.000 Kč. Skutečný 
objem účetních odpisů k 31. 12. 2016 je ve výši 2,401.037 Kč. Rozdíl mezi schváleným 
limitem a skutečností účtu 551 nepřekračuje hranici 3 % pro odchylku.  

Účetní závěrka za rok 2015 byla schválena usnesením Rady PK č. R/2530/16 dne             
14. 4. 2016. Výsledek hospodaření za rok 2015 ve výši 109.714,37 Kč byl dle schválení 
Rady PK ze dne 14. 4. 2016 převeden do rezervního fondu ve výši 29.714,37 Kč a 
fondu odměn ve výši 80.000 Kč 

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. 2016 z hlavní činnosti je                     
-5.530,14 Kč a z doplňkové činnosti +127.249 Kč, celkem +121.718,86 Kč, návrh na 
rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016 je převedení 121.718,86 Kč do rezervního 
fondu. 

III. VYHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 

1) Výsledek hospodaření, náklady, výnosy 
Záporný výsledek hospodaření ve výši 5.530,14 Kč z hlavní činnosti je plně pokryt 
kladným výsledkem z doplňkové činnosti.   

Výnosy organizace za hlavní činnost k 31. 12. 2016  45,076.191 Kč 

Z toho:  příjmy od klientů za ubytování a stravu                          7,480.177 Kč 
  příjmy od klientů za péči        9,391.293 Kč 
  příjmy od zdravotních pojišťoven      1,638.817 Kč 
  příjmy z pronájmu             37.000 Kč 
  neinvestiční transfer z PK (UZ 13305)             15,711.000 Kč  
  účelový příspěvek z PK (projekt Rozvoj SS v PK)         1,605.000 Kč 
  příspěvek zřizovatele       8,418.000 Kč 
 dotace Úřadu práce             99.000 Kč 

dotace z měst a obcí            32.000 Kč 
   použití rezervního fondu                         215.027 Kč 
  použití fondu investic                37.980 Kč 
  za stravné od zaměstnanců                   368.645 Kč 
  ostatní výnosy             42.252 Kč 
   
Náklady organizace za hlavní činnost k 31. 12. 2016  45,081.721 Kč 

Z toho: spotřeba všeobecného materiálu                1,086.119 Kč 
  materiál na úklid a údržbu, textil             312.462 Kč 
  spotřeba potravin        2,197.035 Kč 
  spotřeba zdravotnického materiálu          22.678 Kč 
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  spotřeba PHM           154.684 Kč 
  pořízení DDHM do 3000,- Kč         177.597 Kč 
            kancelářské potřeby, předplatné                     75.280 Kč 
  spotřeba ochranných pomůcek         195.700 Kč 
  spotřeba el. energie        1,051.212 Kč 
  spotřeba plynu         1,164.106 Kč 
  spotřeba vody a stočné          273.385 Kč 
  opravy a udržování           397.530 Kč 
  cestovné              78.107 Kč 
  náklady na reprezentaci                        7.774 Kč 
  služby klientům             32.673 Kč 
  služby výpočetní techniky, DDNH        170.422 Kč 
  školení zaměstnanců, supervize         159.393 Kč 
  likvidace odpadů           179.262 Kč 
  telefony, internet, poštovné, TV poplatky               217.885 Kč 
  nájemné              84.561 Kč  
  ostatní služby           515.211 Kč 
  mzdové náklady včetně OON              24,457.920 Kč 
  SP a ZP         8,193.288 Kč 
  pojistné – Kooperativa                    102.548 Kč 
  zák. soc. náklady – FKSP                    360.870 Kč 
  odpisy dlouhodobého majetku      2,401.037 Kč 
  tvorba a zúčtování opravných položek          28.720 Kč 
  náklady z drobného dl. majetku          808.692 Kč 
  ostatní náklady z činnosti          175.570 Kč 
 

2) Čerpání účelových dotací  
Poskytnutý účelový neinvestiční příspěvek z PK (UZ 13305) na sociální služby domovy 
pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení a podpora samostatného 
bydlení celkem ve výši 15,711.000 Kč byl plně vyčerpán. Vyúčtování poskytnutého 
neinvestičního příspěvku bylo zasláno dle metodiky. 

Účelový neinvestiční příspěvek financovaný z projektu Rozvoj sociálních služeb 
v Pardubickém kraji, OPZ EU reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001283 ve výši 
1,605.000 Kč pro rok 2016 na sociální službu sociálně terapeutické dílny byl plně 
vyčerpán. Monitorovací zprávy za I. a II. pololetí 2016 byly zpracovány a zaslány dle 
metodiky. 

V roce 2016 byla schválena a poskytnuta na základě vyúčtování dotace z Úřadu práce 
Pardubice ve výši 99.000 Kč, dotace byla vyčerpána. 

Příspěvky od měst a obcí na dofinancování sociálních služeb jsme obdrželi v roce 2016 
ve výši 32.000 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 byla 
podána.  

Dle smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku č. VCE EPP 31_16 z Nadace ČEZ jsme 
obdrželi příspěvek ve výši 63.000 Kč k úhradě nákladů na projekt „Vozíček – pomocník 



 

 

 16 

na cestě k druhým“.  Z příspěvku byl pořízen elektrický vozík ESCAPE včetně držáku 
ovladače pro doprovodnou osobu, dofinancování bylo zajištěno z fondu investic.  

 

3) Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat, pracovní úvazky 
Služba  přep.úv. plat        plat+34%  prům.plat 

DOZP § 48  79,25     19,847.788    26,596.036   20.870,- 

STD § 67     3,88       974.697        1,306.094          20.934,- 

CHB § 51     9,38    2,406.474              3,224.675  21.380,- 

PSB § 43     2,89       760.600          1,019.204              21.932,- 

 

Mzdové náklady 95,40   23,989.559     32,146.009   20.955,-        

Náhrady za nemoc           68.441 

Mzdové náklady celkem   24,058.000 

        
OON           430.000     

 
Mzdové prostředky celkem 24,488.000  
 

Přehled o uskutečněných zahraničních cestách 
Už devatenáctým rokem trvá a rozvíjí se spolupráce mezi Domovem na zámku Bystré a 
Centrem sociálnych služieb Zátišie Osadné v Prešovském kraji. Centrum je zařízením 
sociálních služeb poskytující pobytovou sociální službu lidem s mentálním postižením 
v obci Osadné a krizové centrum pro ohrožené děti ve Snině. V letošním roce si 
připomíná 55. výročí založení. Jeho zřizovatelem je Prešovský kraj.   
 
S touto organizací, dříve nazvanou Domov sociálnych služieb v Osadném, byla 
zahájena spolupráce vycházející 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 se uskutečnilo v červenci, kdy se na dlouhou cestu na východ 
Slovenské republiky vydala dvanáctičlenná delegace Domova na zámku Bystré. Cesta 
měla bohatou náplň, do níž patřila také návštěva stejnojmenné obce Bystré v okrese 
Vranov nad Ťoplou v Prešovském kraji.  
 
Partnerská obec přivítala toho dne také občany města Bystré u Poličky, kteří se na 
Slovensko vydali autobusem na přátelskou návštěvu. Ve slovenském Bystrém byl 
připraven bohatý program, v němž nechyběla lidová zábava, vystoupení ZUŠ Bystré u 
Poličky, soutěž ve vaření guláše a večerní diskotéka.  
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Delegace domova na zámku pokračovala odtud do cíle cesty - Centra sociálnych 
služieb Zátišie Osadné. Slovenští přátelé připravili pro delegaci domova pestrý program. 
Během následujících dní si návštěvníci prohlédli areál domova v Osadném i jejich 
Rehabilitační středisko ve Snině, které poskytuje ambulantní sociální službu pro osoby 
s těžkým zdravotním postižením. Svým uživatelům nabízí arteterapii, tkaní na tkacím 
stavu, jednoduchou práci s keramickou hlínou, výrobu mýdel, papírové pletení a mnohé 
další techniky. Obě partnerské organizace - poskytovatelé sociálních služeb se na 
společném setkání mohli podělit se svými zkušenostmi, podněty a postřehy z nových 
služeb komunitního typu. Bysterští se seznámili s probíhajícím projektem rekonstrukce 
zařízení.  
 
V průběhu návštěvy slovenské partnerské organizace nechyběl ani sportovní program – 
utkání v přehazované a pétanque, plavání v bazénu v areálu sninských rybníků či 
opékání buřtů. Delegace také mohla lépe poznat Prešovský kraj. Účastníci například 
podnikli společný turistický výšlap v oblasti Zemplínské Šíravy, nebo pochod na Balnicu, 
kde navštívili tamní hvězdárnu. 

Spolupráce s partnerkou organizací Centrum sociálních služeb Zátišie je i po 19. letech 
stále živé. Domov na zámku se již nyní těší na návštěvu slovenských přátel v Bystrém. 

Švýcarsko/ Německo – 11.-15. 5 .2016 
 
Stiffting DiakonieWerk Neumünster  Zdravotnictví ve Švýcarsku (dohromady se 
sociálními službami) 
 
NEMOCNICE Neumünster – založena v roce 1972 
 
Singen – chráněné dílny svatého Pirmina pro osoby s mentálním postižením a 
duševním onemocněním. Zaměstnávají 160 klientů. 

 
Domov Margarette Blarer, seniorzentrum „Im Paradies“, Evangelische 
Sozialstation, Betreutes Wohnen. 
 
Spitalstiftung Konstanz – domov Luisenheim 

 

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 2016 ve výši 
398 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. 
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Z fondu investic byl na základě schválení čerpání zřizovatelem pořízen zahradní altán u 
č. p. 7, elektrický vozík, studie na výstavbu dvojdomků v Poličce a v Bystrém, projekt na 
výstavbu dvojdomků dle předané dokumentace a byla provedena rekonstrukce vnitřních 
prostor domu pro službu DOZP komunitního typu č. p. 188. 

  
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 2016 byla řešena jedna pojistná 
událost týkající se movitého majetku organizace. Šlo o následující pojistnou událost: 

Rozbité přední sklo na vozidle Škoda Octavia ( událost se stala dne 30. 4. 2016). 
Událost likvidovala Allianz pojišťovna, a.s.. Celkové náklady činily 10 767,- Kč a byly 
plně uhrazeny pojišťovnou. 

Inventarizace byla provedena jako řádná periodická inventarizace ke dni 31. 12.  2016.  
Inventarizace byla započata dne 20. 10. 2016 a skončena 2. 2. 2017. Dílčí 
inventarizační komise provedly za přítomnosti odpovědného pracovníka inventury podle 
příkazu ředitele ze dne 22. 3. 2016 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            67.760             2.527 
Do 90 dnů         0                     0          0 
Nad 90 dnů                   0                              115.580                             0  

Celkem                   0                    183.340             2.527 
 
Závazky po splatnosti jsou nevýznamné, jedná se o fakturu došlou po splatnosti. 
Nejproblematičtější jsou pohledávky za pobyt dětí, k těmto pohledávkám jsou vytvořeny 
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 127.249 Kč. Po schválení 
rozdělení výsledku hospodaření bude převeden do rezervního fondu a bude použit pro 
hlavní činnost organizace.   
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Náklady na doplňkovou činnost     308.523 Kč  

 
Z toho  materiál terapeutických dílen                59.901 Kč 
  materiál na kulturní akce     146.285 Kč 
  spotřebovaná energie        10.267 Kč 
  nákup služeb         51.760 Kč 
  mzdové náklady včetně odvodů                40.310 Kč  
 
Výnosy z doplňkové činnosti      435.772 Kč  

 
Z toho  příjmy terapeutických dílen    224.192 Kč 
  Příjmy z kulturních akcí     211.580 Kč 
  
 
 

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

Fond odměn:  

  PS k 1. 1. 2016        40.000 Kč 
  Tvorba:  z VH za rok 2015                80.000 Kč 
  Čerpání:                                                   0 Kč  
   KS k 31. 12. 2016      120.000 Kč 

 
 
FKSP:  

PS k 1. 1. 2016      155.800 Kč 
  Tvorba:  příděl z mezd    360.870 Kč 
  Čerpání:  stravné zaměstnanců    79.960 Kč  
     penzijní připojištění   189.450 Kč 
     věcné dary zaměstnancům              8.998 Kč 
  KS k 31. 12. 2016      238.262 Kč 
 
 
Rezervní fond ze zlepšeného VH:  

  PS k 1. 1. 2016                230.359 Kč 
  Tvorba:  z VH za rok 2015                29.714 Kč 
  Čerpání:  k dalšímu rozvoji své činnosti         45.600 Kč  
   KS k 31. 12. 2016      214.473 Kč 
 
 
Rezervní fond:  

PS k 1. 1. 2016      425.911 Kč 
Z toho             aktivizační činnosti            384.247 Kč 

     veřejná sbírka              24.387 Kč  
     rezervní fond  - Nadace VIA  17.277 Kč 
                                                      
  Tvorba:  fin. dary na aktivizační činnosti    139.355 Kč 
     fin. dary  od obcí dle smluv   17.000 Kč 
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  Čerpání:  na aktivizační činnosti klientů         59.352 Kč 
     převod veřejné sbírky     24.387 Kč 
 na zajištění SS od obcí                  17.000 Kč 
     dle účelu dar. smluv              75.798 Kč 
     z daru – Nadace VIA    17.277 Kč 
  KS k 31. 12. 2016                388.452 Kč  

Z toho            aktivizační činnosti                    388.452 Kč 
    
       
Fond reprodukce majetku: 

  PS k 1. 1. 2016                    1,749.712 Kč 
  Tvorba:           z odpisů DNM a DHM         2,401.037 Kč 
              dar z Nadace ČEZ                          63.000 Kč 
  Čerpání:           pořízení studie „Transformace..“     48.400 Kč 
              pořízení el. vozíku z daru              65.737 Kč 
              pořízení altánu u č.p. 7                   61.000 Kč 
              TZ–el. vozíků                                    9.204 Kč 
                                           TZ – rekonstrukce č. p. 188          994.620 Kč 
     projekt „Transformace ..“                 54.450 Kč  
     opravy nemovitého majetku            37.980 Kč 
  KS k 31. 12. 2016             2,942.358 Kč 

 

Dary a sponzoři:       věcné dary   peněžní dary 

AUR – stavební kancelář Býšť              20.000 Kč 
Perfect Distribution a. s. Prostějov  15.957 Kč              49.000 Kč 
Elfo s. r. o. Pardubice                                                                           300 Kč 
Obec Radiměř        5.000 Kč 
Obec Damníkov                                     7.000 Kč 
Obec Stašov         5.000 Kč 
Nadace ČEZ   (FI)                                                                           63.000 Kč 
Měšťanský pivovar v Poličce                                                           22.055 Kč 
PharmDr. Marie Nemcová, Bystré             24.000 Kč 
JUDr. Loskot Hradec Králové                                                          4.000 Kč 
YARA Agri Czech Republic, s. r. o. Praha                                       20.000 Kč 

 

CELKEM      15.957 Kč        219.355 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. 
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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: 
 

Veřejné zakázky: 

„Zpracování projektové dokumentace na stavbu transformace DNZ Bystré“ 

„Stavební úprava objektu Vrchlického čp. 188 Domova na zámku Bystré“ 

„Výroba a montáž dřevěného altánu pro DNZ Bystré“ 

„Vypracování studie pro projektový záměr transformace DNZ Bystré“ 

„Dodávka a montáž elektrického invalidního vozíku“ 

„Dodávka kapalných pracích prostředků do prádelny“ 

„ Zpracování projektové dokumentace na stavbu transformace DNZ Bystré – 
rekonstrukce rodinného domu Čsl. Armády 989, Polička“ 

„Dodávka keramické pece s regulátorem a vnitřním vybavením ( zakládacím 
setem – pláty a stojkami“  

„Výroba a osazení vrat ( výměna stávajících vrat) u objektu čp. 7 Domova 
na zámku Bystré“ 

„Malířské práce v DNZ Bystré“ 

„Zpracování projektové dokumentace na stavební úpravu objektu 
Vrchlického čp. 188 DNZ Bystré“ 

 
 

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 2016 došlo meziročně ke snížení celkových nákladů na energie o 310 tis. 
Kč (konkrétně jde o 291 tis. Kč za zemní plyn a 61,5 tis. Kč za vodné a stočné). Naopak 
jsme zaznamenali zvýšení nákladů na elektřinu ve výši 42,5 tis. Kč, a to v měsících září 
a říjen 2016 oproti stejnému období v roce 2015. Šlo o období, ve kterém byla 
rekonstruována hlavní plynová kotelna a ohřev vody pro zámek byl náhradním zdrojem 
- elektrickým bojlerem.    

Za snížením nákladů na energie spatřujeme každoroční výběr dodavatelů energií 
ze strany zřizovatele a také snížení počtu klientů v pobytových službách o 10 lidí 
v DOZP a 1 klienta, kterému je poskytována služba CHB.   

V největším z objektů – v zámku došlo meziročně k úsporám vody o 1000 m3, 
dále k poklesu spotřeby zemního plynu o 17,734 tis. m3, naproti tomu se o 2, 8 MWh 

http://www.dnzbystre.cz/
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zvýšila spotřeba elektřiny. V tomto objektu se nejvíce projevil trend poklesu počtu 
klientů.   

V objektu Zámecká čp.198 (Hájenka) se meziročně snížila spotřeba vody ( o 23 
m3), elektřiny (o 2,77 MWh) a zemního plynu ( o 153,8 m3) 

Úspory jsme zaznamenali také ve službě chráněné bydlení v objektu na náměstí 
Na Podkově čp. 7, kde došlo oproti roku 2015 ke snížení odběru zemního plynu o 1097, 
7 m3. Mírně se zvýšil odběr vody, a to o 32 m3 a spotřeba elektřiny o 0, 5 MWh. 
Důvodem je pravděpodobně přechod na vlastní přípravu jídel. V objektu je poskytována 
sociální služba “chráněné bydlení” v rozsahu 24 hodin denně (připravují se některé 
pokrmy, provádí se praní atd.  

Další z budov, v nichž domov poskytuje sociální službu – Vrchlického čp. 188 
byla v roce 2016 dočasně volná po odchodu klientů do služby PSB a byla 
rekonstruována za účelem využití na transformovanou službu DOZP. Objekt byl 
upraven na jednu domácnost společnou a dvě individuální. V objektu jsme zaznamenali 
pokles spotřeby vody o 163 m3, zemního plynu o 941 m3 a elektřiny o 0,5 MWh.   

Předpokládáme další úspory energií a vody. V roce 2016 proběhl v domově 
projekt Pardubického kraje: ”Poskytování energetických služeb se zaručeným 
výsledkem pro vybrané objekty Pardubického kraje ( Balíček VII)”.  Mezi konkrétní 
opatření projektu patřila výměna plynových kotlů a ZTI v hlavní kotelně, instalace 
kogenerační jednotky, osazení IRC hlavic, perlátorů a výměna osvětlovacích těles  na 
vybraných místech.  
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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. 
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                    
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.  
 
Interní audit 
Dne 30. 1. 2017 byla podána zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2016 na 
oddělení interního auditu KrÚ Pk. 
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DNZ má střednědobý plán interního auditu na rok 2016 - 2019 s určením předmětu 
auditu. V roce 2016 byl proveden interní audit v oblasti Poskytování a účtování 
cestovních náhrad. Závěr IA – nebyly shledány nedostatky.   
 
Vnější kontroly provedené v roce 2016: 
Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR č. j. 36/2016 
Předmět kontroly - bezpečnost a ochrana zdraví při práci, stav pracovního prostředí a 
pracovních podmínek  
Termín kontroly: 16.11.2016 
Závěr kontroly – oblast kontroly byla hodnocena „velmi dobře“ , drobné technicko- 
organizační opatření bylo provedeno.  
 
Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje dne 4.8. 2016 
předmět kontroly – stravovací provoz kontrola dodržování povinností dle zák. 120/2002 
Sb. a zákona 258/2000 Sb.  
Závěr kontroly – nebylo zjištěno porušení platných předpisů. 
KHS – protiepidemiologické šetření, dne 13.1.2016 – kontrola proočkovanosti dle zák. 
258/2000 Sb. Výsledek kontroly je v souladu se zákonem.   
Zřizovatel 
Krajský úřad Pk, OSV: kontrola řádná v samostatné působnosti v DNZ Bystré 
Předmětem kontroly č. 146/2016 bylo vynakládání finančních prostředků dle zákona 
563/1991 Sb. Dle zák. 320/2001 Sb. Výsledek- drobné nálezy a závady byly hned 
odstraněny. 
Další kontrolou byla následná kontrola veřejnosprávní finanční kontroly č.j. 66630/2016 
Předmětem byla kontrola IF, tvorby, čerpání IF, výběrová řízení a úhrada faktur.  
Výsledek: doporučení byla akceptována a připomínky reflektovány. 
Další kontrolou bylo ověření veřejné sbírky ze dne 8.9.2012-08/2016. Kontrola byla 
provedena FO KrÚ Pk, bez nálezu.  
 
Úřad práce ČR – krajská pobočka v Pardubicích: kontrola na hospodaření se svěřenými 
prostředky, dohoda o vyhrazení SÚPM a o poskytnutí příspěvku. 
Byla provedena kontrola s nálezem poručení podmínek smlouvy, k této jsme se odvolali 
k FÚ s kladným výsledkem.      
 
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 2016  
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. 
Ludmila Talířová, Svitavy. Průběžné ověřovací práce za 1. pololetí 2016 byly provedeny 10 8. - 
15. 8. 2016. Závěrečné ověření proběhne březnu 2017. 
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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    95,54 
 
Z toho povinný podíl (4%)          3,82 
 
 
Skutečný přepočtený stav OZP – zaměstnáním u zaměstnavatele   3,65 
 
Skutečný přepočtený stav OZP – odběrem výrobků a služeb   0,53 

 
Skutečný přepočtený stav OZP                      4,18  
 
Odvod do státního rozpočtu za nesplnění OZP     0

http://www.dnzbystre.cz/


 

 

 26 

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

 

projekt účel projektu požadovaná částka schválená částka 

Nadace Tesco 
Hipoterapie a 

psychosociální ježdění  
30000 0 (projekt nebyl podpořen) 

Nadace ČEZ 
nákup elektrického 

vozíku 
63000 63000  

Nadace partnerství 
rekonstrukce zahrady 

a výstavba altánu 
30000 0 (projekt nebyl podpořen) 
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Monitorovací indikátory 
 

název projektu donor monirorovací indikátory plánovaná hodnota 

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 voda do 

vodovodních baterií a 20 ks do 
sprch, 1 nádrž na dešťovou 

vodu 500 m3 

Rozvoj sociálních služeb       
v Pardubickém kraji 

Operační program 
Zaměstnanost, podpora STD 

na nám. na Podkově čp.6, 
Bystré 

okamžitá kapacita  

  

    osobohodiny   

 

 

 

 

 


