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I. 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) týdenní stacionáře podle § 47 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 v domově 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 107 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 
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lehčího stupně. 
 

Služba je poskytována celoročně na základě registrace u Krajského úřadu 
Pardubického kraje pod č. 7277410 od 1. 3. 2010 s kapacitou 8 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. Týdenní stacionář 

 
Domov na zámku Bystré poskytuje pobytovou sociální službu týdenní 

stacionář osobám od 18 let věku s poruchou autistického spektra a s mentálním 
postižením, popřípadě s přidruženým tělesným nebo smyslovým postižením lehčího 
stupně. 

 
Služba je poskytována Po 6:30 - Pá 19:30 na základě registrace u Krajského 

úřadu Pardubického kraje pod č. 6496652 od 1. 7. 2012 s kapacitou 3 klientů. 
 

Sociální služba týdenní stacionář dle § 47 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 

 

 

4. Podpora samostatného bydlení 
 

Domov na zámku Bystré poskytuje terénní sociální službu podpora 
samostatného bydlení osobám s mentálním postižením od 18 let věku. 
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Služba je poskytována Po - Pá 8:00 – 16:00 na základě registrace u Krajského 
úřadu Pardubického kraje pod č. 6285891 od 1. 7. 2012 s kapacitou 4 klientů. 
 

Sociální služba podpora samostatného bydlení dle § 43 zahrnuje základní 
činnosti 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: 

  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, 
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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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II. KLIENTI ZAŘÍZENÍ 
 

Ke dni 31. 12. 2012 bylo v DNZ Bystré 120 klientů ve čtyřech sociálních službách. 
 

1. 1. Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) stav k 31. 12. 2012 
 

Stav klientů 
107 klientů, z toho 9 žen a 98 mužů 
 
Struktura s ohledem na věk 
 do 6ti let             3 klient 
7 – 12 let            3 klienti 
13 – 18 let           7 klientů 
19 – 26 let            16 klientů 
27 – 65 let   75 klientů 
66 – 75 let                       3 klienti 
76 – 85 let   0 klientů 
 
Trvalé bydliště 
Trvalé bydliště zde má 85 klientů, 22 klientů má trvalé bydliště jinde. 
 
Stupeň závislosti 
Stupeň závislosti Počet 

Nemá 1 
I (lehká závislost) 5 
II (středně těžká závislost) 32 
III (těžká závislost) 27 
IV (úplná závislost) 42 

Součet: 107 
. 
Počet žadatelů a zájemců 
Celkový počet žadatelů o poskytnutí sociální služby 6, zájemců o poskytnutí sociální 
služby je 17. 
 

1. 2. Chráněné bydlení (CHB) stav k 31. 12. 2012 
 

Stav klientů 
8 klientů, z toho 1 žena a 7 mužů 
 
Struktura s ohledem na věk 
 do 6ti let   0 klientů 
7 – 12 let        0 klientů 
13 – 18 let            0 klientů 
19 – 26 let            0 klientů 
27 – 65 let               8 klientů 
66 – 75 let                         0 klientů 
76 – 85 let   0 klientů 
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Trvalé bydliště 
Trvalé bydliště zde má 7klientů, 1 klient má trvalé bydliště jinde. 
 
Stupeň závislosti 
Stupeň závislosti Počet 

I (lehká závislost) 6 
II (středně těžká závislost) 2 
III (těžká závislost) 0 
IV (úplná závislost) 0 
Součet: 8 

 
Počet žadatelů a zájemců 
Celkový počet žadatelů o poskytnutí sociální služby je 7. 
 

1. 3. Týdenní stacionář (TS) stav k 31. 12. 2012 
 

Stav klientů 
1 klient, z toho 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 klient 
27 – 65 let               0 klientů 
66 – 75 let                         0 klientů 
76 – 85 let   0 klientů 
 
Trvalé bydliště 
Klientka má trvalé bydliště mimo zařízení. 
 
Stupeň závislosti 
Stupeň závislosti Počet 

Nemá 0 
I (lehká závislost) 0 
II (středně těžká závislost) 0 
III (těžká závislost) 0 
IV (úplná závislost) 1 

Součet: 1 
. 
Počet žadatelů a zájemců 
Celkový počet žadatelů o poskytnutí sociální služby 0, zájemců o poskytnutí sociální 
služby je 1. 
 

1. 4. Podpora samostatného bydlení (PSB) stav k 31. 12. 2012 
 

Stav klientů 
4 klientů, z toho 1 žena a 3 muži 
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Struktura s ohledem na věk 
 do 6ti let   0 klientů 
7 – 12 let        0 klientů 
13 – 18 let            0 klientů 
19 – 26 let            0 klientů 
27 – 65 let               4 klienti 
66 – 75 let                         0 klientů 
76 – 85 let   0 klientů 
 
Trvalé bydliště 
Trvalé bydliště mají v Bystrém 4klienti. 
 
Stupeň závislosti 
Stupeň závislosti Počet 

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

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

 

. 
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III. ZAMĚSTNANCI ZAŘÍZENÍ 
 

    2012   
Zaměstnanci  
– průměrné přepočtené stavy 
 DOZP CHB 

      
 

TS          PSB Celkem  

Pracovník v sociálních službách            

přímá obslužná péče 29,9 - 0,7 - 30,6  

Pracovník v sociálních službách       

základní výchovná nepedag. činnost 15,35 1,1 1,2 0,15 17,8  

Pracovník v sociálních službách       

pečovatelská činnost (os.asistent) 3,2 - 0,8 - 4,0  

       

Sociální pracovník 1,75 0,1 0,05 0,1 2,0  

Vychovatel - - - - -  

Speciální pedagog 0,95 - 0,05 - 1,0  

       

Všeobecná sestra 7,15 - 0,05 - 7,2  

       

Fyzioterapeut 1,8 - - - 1,8  
 
Nutriční terapeut 0,8 - - - 0,8  
 
Ředitel 0,8 0,1 0,1 - 1,0  
Ostatní hospodářsko-správní a 
Provozně-techničtí zaměstnanci 5,0 0,8 0,8 0,1 6,7  
Manuálně pracující zaměstnanci 
(kuchyň, údržba, úklid, prádelna) 16,4 0,6 0,65 0,05 17,7  

        

C e l k e m : 83,1 2,7 4,4 0,4 90,6  

 
 

V závazných ukazatelích pro rok 2012 byl počet průměrně přepočtených 
zaměstnanců stanoven na 90. Zvýšený průměrně přepočtený počet zaměstnanců 
k 31. 12. 2012 je způsoben zástupy za mateřské dovolené a dlouhodobé pracovní 
neschopnosti. Členění zaměstnanců v tabulce dle poskytovaných služeb vychází 
z údajů pro registraci včetně rozúčtování režijních pracovníků.  
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IV. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE  

         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 a v TS za poskytnutí ubytování: 

 jednolůžkový pokoj     160,- Kč denně 

 dvojlůžkový pokoj     155,- Kč denně 

 tří a více lůžkový pokoj    150,- Kč denně 
 

Výše úhrad v CHB za poskytnutí ubytování: 

 jednolůžkový pokoj č. p. 7    135,- Kč denně 

 dvojlůžkový pokoj č. p. 7    130,- Kč denně 

 praní, drobné opravy a žehlení prádla           5,- Kč denně 
 

Výše úhrad v DOZP, TS i CHB za poskytnutí stravy: 

 hodnota potravin (stravovací jednotka)    73,- Kč denně 

 provozní náklady související  
s přípravou stravy       67,- Kč denně 
   

Výše úhrad v DOZP za poskytnutí péče: 

 v plné výši přiznaného příspěvku na péči 
 

Výše úhrad v CHB  a PSB za poskytnutí péče: 

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

Výše úhrad v TS za poskytnutí péče: 

 měsíčně ve výši 75 % přiznaného příspěvku na péči 
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1.Příjmy (výnosy) organizace k 31. 12. 2012 
      

 

V Kč 

        

  

druh služby 
přepočtený 

počet 
klientů 

nároky na 
platby od 
klientů- 

ubytování + 
strava 

nároky na 
platby od 

klientů 
závislosti 

nárok na 
dotaci MPSV          

za 2012           

nárok na  
příspěvek 
zřizovatele            

za 2012              

nároky na 
platby od 

zdravotních 
pojišťoven 

ostatní 
výnosy 

Příjmy 
celkem 

1 Domovy pro osoby se ZP 107 
       

8,747.276     9,442.395 12,665.000 6,390.802 1,513.746 787.559 39,546.778 

  Chráněné bydlení 8 753.997     86.408 200.000 169.083 0 0 
         

1,209.488     

 
Týdenní stacionář 1 35.883 48.480 0 671.139 0 0 755.502 

 
Podpora samostat. bydlení 4 0 14.761 0 40.976 0 29.712 85.449 

2 doplňkové činnosti X X X X X X 351.082 351.082 

                    

  součet 120 
       

9,537.156     9,592.044 12,865.000 7,272.000 1,513.746 1,168.353 41,948.299 

          

 

Komentář: 
       

v Kč  

 

transfer z MPSV - účelová dotace na poskytování sociálních služeb 
   

12,865.000 

 

příspěvek na provoz od zřizovatele - Pardubický kraj 
    

7,207.000 

 

příspěvek zřizovatele – účelová dotace MF na PAP 
 

65.000 

 

příjmy za vykázané výkony od VZP ČR 
     

1.390.268 

 

příjmy za vykázané výkony od ZPMV ČR 
     

123.478 

 

ostatní příjmy - rozpis významných položek: obědy zaměstnanců 
   

468.226 

    

výnosy z pronájmu                                     
  

117.570 

    
použití rezervního fondu 

   

129.281 

    
úroky  

  

69.946 
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       2.Přehled o darech přijatých pro Pardubický kraj  

   k využití pro Domov na zámku Bystré v období od 1. 1. do 31.12. 2012  
 

    

    Dárce, sponzor věcné dary peněžní dary hodnota darů celkem v Kč 

        

Elfo, s. r. o. Kopidlno 
 

5 000,00    5 000,00    

Petr Slezák, Bystré 
 

 1 000,00 1 000,00    

MAJT s. r. o. Brno 
 

5 000,00       5 000,00    

QANTO CZ s. r. o.. Praha 
 

 45 400,00 45 400,00 

Jaroslav Musil, Havlíčkův Brod  5 972,00 
 

5 972,00    

Irena Krištofová, Polička 15 160,00  
 

15 160,00    

YARA Agri Czech Republic, s. r. o.  Praha   20 000,00    20 000,00    

PharmDr. Marie Nemcová Bystré   24 000,00    24 000,00    

Vítězslav Paulmichl, Letovice 12 072,20   12 072,20    

Tomáš Mayer, Olomouc   5 000,00    5 000,00    

Mgr. Radko Martínek, Moravská Třebová   10 000,00    10 000,00    

AUR - stavební kancelář Býšť 
 

 20 000,00 20 000,00    

Sbor dobrovolných hasičů obce Sedliště u Jimramova 
 

2 000,00  2 000,00    

Úřad zastupování státu ve věcech majetkových 0,00  
 

0,00 

Měšťanský pivovar v Poličce   7 386 7 386,00 

veřejná sbírka schválená zřizovatelem   4 564,00 4 564,00 

veřejná sbírka schválená zřizovatelem   3 755,00 3 755,00 

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
      

Celkem 33 204,20    153 105,00    186 309,20    



14 
 

3.Výdaje (náklady) organizace k 31. 12. 2012 z hlavní činnosti 
  

     

     nákladová položka účet  významné analytické členění nákladů částka v Kč komentář 

spotřeba materiálu 501   4 959 556   

    spotřební všeobecný materiál 886 207   

    materiál na úklid, praní 411 112   

    materiál na údržbu 68 301   

    spotřeba potravin 3 181 856   

    ochranné pomůcky 84 465   

    zdravotnický materiál 23 318   

    spotřeba PHM 163 271   

    textil 52 747   

    kancelářské potřeby, předplatné, knihy 67 755   

spotřeba energie 502   3 498 570   

    spotřeba elektrická energie 1 517 895   

    spotřeba plynu 1 644 737   

    spotřeba vody a stočné 335 938   

opravy a udržování 511   458 355   

    opravy budov 98 126   

    opravy zařízení, automobilů  150 642 prádelna, kuchyň 

  
ostatní opravy 209 587 

 cestovné 512   39 745   

náklady na reprezentaci 513   7 668   

ostatní služby 518   1 248 046   

    služby výpočetní techniky 140 357 programový servis 

    školení zaměstnanců 114 369   

    supervize 36 500   
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služby klientům  61 084 doprovod, hipoterapie 

    likvidace odpadů 327 925 
     ostatní služby 276 219  revize, audit, 

    telefonní poplatky, internet 207 690   

mzdové náklady 521   20 792 379   

    mzdové náklady 17 271 336 
     mzdové náklady - zdrav. pracovníků 2 998 880   

    Náhrada za nemoc 92 163 
     dohody o PP a dohody o PČ 430 000 OON 

zákonné soc. pojištění 524   6 978 817   

    zákonné soc. pojištění 5 131 429   

    zákonné zdrav. pojištění  1 847 388   

Jiné sociální pojištění 525   85 634 KOOPERATIVA 

zákonné soc. náklady 527   203 800  FKSP 

ostatní daně a poplatky 538   4 500 dálniční známky 

ostatní náklady z činnosti 549   209 307   

    pojistné automobilů 64 381 zák. a hav. pojištění 

    volnočasové aktivity klientů 16 819 čerpání z veřejné sbírky 

    náklady na společenské akce klientů 75 820 čerpání z rezervního fondu 

Odpisy dl. majetku 551   2 454 474   

Vyřazené pohledávky 557 
 

2 528 
 tvorba opravných položek 556   62 081 k pohl. za ošetřovné 

Náklady DNM, DDHM 558 
 

573 506 
 

  
Pořízení hm. majetku 500 – 3000,- Kč 164 347 

 

  
Pořízení nehm. majetku 1 – 7000,- Kč 84 981 

 

  
Pořízení hm. majetku 3001 – 40000,- Kč 324 178 

           

Náklady celkem HČ     41  578 966   
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3.Výdaje (náklady) organizace k 31. 12. 2012 z doplňkové činnosti 
 

  nákladová položka účet  významné analytické členění nákladů částka v tis Kč komentář 

spotřeba materiálu 501   173 686   

  
Spotřební materiál terapeut. dílen 37 641 

 

  
Spotřební materiál – ke kulturním akcím 136 045 

 spotřeba energie 502   8 559   

ostatní služby 518   65 367   

mzdové náklady  521 
 

17 621   

 zákonné soc. pojištění  524 
 

5 991 
 

      Náklady celkem DČ 

  

271 224   

 

4.Hospodaření s fondy k 31. 12. 2012  

FKSP: PS k 1. 1. 2012         266 829 Kč 

  Tvorba:   příděl z mezd     203 800 Kč 

  Čerpání:   stravné zaměstnanců    106 160 Kč  

      rehabilitace                    2 550 Kč 

      penzijní připojištění     125 100 Kč 

      příspěvek na vitamíny     16 350 Kč 

      dary         18 000 Kč 

  KS k 1. 1. 2012         202 469 Kč 
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Rezervní fond:  

PS k 1. 1. 2012                363 189 Kč 

Z toho             aktivizační činnosti                      90 518 Kč 

      veřejná sbírka     15 288 Kč  

      rezervní fond              257 383 Kč 

 

   Tvorba:  fin. dary na aktivizační činnosti   83 386 Kč 

      veřejná sbírka                 8 319 Kč 

      fin. dary dle smluv     61 400 Kč  

  

   Čerpání:  na aktivizační činnosti klientů   70 129 Kč 

      z veřejné sbírky     16 819 Kč 

      dle účelu dar. smluv    42 334 Kč 

 

   KS k 31. 12. 2012                387 012 Kč  

Z toho    aktivizační činnosti                    103 775 Kč 

      veřejná sbírka       6 788 Kč  

      rezervní fond              276 449 Kč 
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Fond reprodukce majetku: 

   PS k 1. 1. 2012       2 323 292 Kč 

 

   Tvorba: z odpisů DNM a DHM    2 454 474 Kč 

 

   Čerpání: pořízení nápojového automatu       44 988 Kč 

     TZ – zateplení domu č. p. 7     157 613 Kč 

     TZ – signalizační zařízení DANIUS      79 534 Kč 

     TZ – dvoukřídlá brána do parku                74 880 Kč  

     TZ – rekonstrukce prádelny    342 384 Kč  

     pořízení pračky do prádelny    153 900 Kč 

     pořízení traktoru                574 800 Kč 

 

   KS k 31. 12. 2012               3 349 667 Kč 

 

       

 

 

  

 



5.Přehled ročních závazných ukazatelů a dodržení limitů 

Příspěvek na provoz od zřizovatele dle § 28 zák. č. 250/2000 Sb., 
v platném znění, byl v závazných ukazatelích schválen a upraven Radou Pk       
k 31. 12. 2012 ve výši 7,272.000 Kč a byl plně vyčerpán.  

Limit na platy ve výši 20,380.000 Kč dle schválených závazných ukazatelů 
k 31. 12. 2012 byl zcela vyčerpán.  

Limit na OON ve výši 430.000 Kč dle schválených závazných ukazatelů 
k 31. 12. 2012 byl zcela vyčerpán.  

 Limit průměrného evidenčního počtu zaměstnanců byl k 31. 12. 2012 
zvýšen z 90,0 na 91,0 z důvodu dlouhodobých nemocností a nástupů na mateřské 
dovolené. Skutečná výše průměrného evidenčního počtu zaměstnanců k 31. 12. 
2012 je 90,60. 

Uložený odvod z investičního fondu nebyl k 31. 12. 2012 nařízen. 

 Stanovený nepřekročitelný zůstatek investičního fondu k 31. 12. 2012 ve 
výši 2,500.000 Kč byl dodržen, skutečná výše zůstatku investičního fondu činí 
3,349.667 Kč.  

Plán objemu účetních odpisů – účet 551 byl v závazných ukazatelích 
schválen ve výši 2,420.000 Kč. Skutečný objem účetních odpisů k 31. 12. 2012 je ve 
výši 2,454.474 Kč. Rozdíl mezi schváleným limitem a skutečností účtu 551 
nepřekračuje hranici 3 % pro odchylku.  

Jednotlivé opravy majetku hrazené z provozních nákladů nepřesáhly částku 
50 tis Kč.  

V návaznosti na realizovaný projekt „Integrační centrum pro podporovaný 
život Domova na zámku Bystré“ byla k 31. 12. 2012 zajištěna udržitelnost 3 
pracovních míst. 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“.  
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V. KONTROLNÍ ČINNOST 
Vnitřní kontrolní systém  
Kontrolní činnost v DNZ Bystré je upravena vnitřní směrnicí S-11, která řeší oblast finanční 
kontroly, vnitřního kontrolního systému, interní audit a přílohou je též plán kontrolní činnosti v 
DNZ. Na základě doporučení kontrolního subjektu byla směrnice k 1.9. aktualizována a 
uvedena do souladu v oblasti postupů řídící kontroly.  
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 byly provedeny celkem 3 kontroly 
na oblasti:  

- Plnění registračních podmínek zák. 108/2006 Sb. dne 17.5.2012 
- Řádná kontrola v působnosti KrÚ Pk, komplexní hospodaření organizace 

(2011) dne 11.7.,16.7,18.7,1.8,2.8 
- Kontrola a schválení konečného vyúčtování veřejné sbírky č.j. KrÚ 

40007/2009  
Interní audit 
Byla podána zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 na oddělení 
interního auditu KrÚ Pk. 
DNZ má střednědobý plán interního auditu od roku 2012 - 2015 s určením předmětu 
auditu. V roce 2012 byl proveden interní audit v oblasti hotovostních operací a jejich 
zaúčtování, inventarizace provozní pokladny.(srpen 2012)   
 
Vnější kontroly provedené v roce 2012: 
Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje dne 20.3.2012, 5.12.2012 
Předmět kontroly - dodržování povinností stanovených zákonem 258/2000 Sb. O 
ochraně veřejného zdraví v návaznosti na vyhl. Č. 195/2005 Sb., kterou se upravují 
podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické 
požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. 
Závěr kontroly – u těchto dvou kontrol nebyly zjištěny žádné závady 
 
Kontrolní činnost v organizaci zajišťovaná plánem kontrolní činnosti 
DNZ Bystré má roční plán 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. 
 
Dle plánu kontrolní činnosti v DNZ Bystré byly provedeny v roce 2012 tyto kontroly :
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Evidence kontrolní činnosti v DNZ Bystré na rok 2012 

Pořad
ové 
číslo 

Úsek, útvar provozu Předmět kontroly Kontrolované 
období 

kdo Měsíc kdy Zadáno kým 

1. Zaměstnanci DNZ Bystré Kontrola práce neschopných zaměstnanců 
v období do 21 dnů pracovní neschopnosti. 

První nemocní 
zaměstnanci v kal. 

roce 

Mgr. Vlasta 
Machatová  

-- Ředitelem 

2. ekonomický  Mimořádná inventarizace pokladen Aktuální stav Ivo Musil březen Ředitelem  

3. Zaměstnanci DNZ Bystré 

Integrační centrum  

Plánování směn pracovníků přímé péče, 
rozdělení směn svátků a víkendů  

 

Rok 2011 Ivo Musil březen  Ředitelem   

4. DNZ Bystré Prověrka bezpečnosti práce 2012 AT BOZP, 
pověřená osoba 

PO a BOZP, 
Bezapo 

 Zák. 

5. Ekonomický Prověření hotovostních operací v pokladně a 
jejich účtování. Doklady o předběžném 

schválení účetní operace. Dodržování číselných 
řad. Hmotná odpovědnost v oblasti peněžních 

operací.  Inventarizace pokladny.  

Aktuální stav  Věra Stejskalová 
interní auditor 

srpen Zák. 

6. Pobytová soc. služba DOZP a 
TS 

Naplňování SKSS Aktuální stav VPP M. Dvořák, 
sociální pracovnice 
Dagmar Pachovská 

září Ředitelem a 
VPP 

7. všichni přítomní pracovníci 
s oprávněním řídit 
referentská vozidla 

Dechová zkouška na přítomnost alkoholu u 
řidičů ref. vozidel  

Aktuální stav AT BOZP 

ředitel 

 ředitelem 
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8. Provozní  Dodržování bezpečnostních podmínek provozu 
hlavní kotelny 

Říjen 2012 M.Dvořák říjen Ředitelem 

9. Provozní a referenti vozidel Ověření průměrné spotřeby PHM Říjen 2012  J. Feltl říjen Ředitelem 

10. Zaměstnanci DNZ Kontrola poměrného čerpání řd ple plánu  listopad Jitka Kavanová 
personalista 

listopad ředitel 

11. Zaměstnanci DNZ Stav přesčasové práce a dodržení vyrovnávacího 
období 

K 30.11 Jitka Kavanová 
personalista 

Prosinec  ředitel 

12. Dokumentace ekonomická Kontrola uložených podpisových vzorů 
v organizaci 

aktuální Vlasta Machatová Prosinec  Ředitelem 

13. Pracovníci DNZ  Kontrola pracovní neschopnosti aktuální Vlasta Machatová Prosinec  ředitelem 
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Zpráva nezávislého auditora o věcných poznatcích v souvislosti s přidělením 
dotace MPSV  
Předmětem ověření bylo použití neinvestiční dotace pro rok 2012 v souladu s metodikou 
MPSV ČR  pro poskytování dotací  ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb.  
Ověření provedla Ing. Ludmila Talířová, Svitavy. Průběžné ověřovací práce byly provedeny 
3.9 - 11.9. 2012. V tomto ověření nebyly zjištěny skutečnosti neoprávněného použití 
poskytnuté dotace pro rok 2012. Závěrečné ověření proběhne v roce 2013. 
 
Pro jednotlivé kontroly byla stanovena nápravná opatření s termíny odstranění 
jednotlivých závad nebo zjištění. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


