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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 18 let věku, které 
mohou mít též přidružené smyslové postižení lehčího stupně nebo tělesné postižení.  

 
Služba je poskytována celoročně na základě registrace u Krajského úřadu 

Pardubického kraje pod č. 7188385 od 1. 1. 2007 s kapacitou 60 lůžek k 31. 12. 2020. 
 

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 bydlení je podporováno partnerské soužití. 

 
Služba je poskytována celoročně na základě registrace u Krajského úřadu 

Pardubického kraje pod č. 7277410 od 1. 3. 2010 s kapacitou 20 lůžek k 31. 12. 2020. 
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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 65 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 20 klientů k 31. 12. 2020. 
 

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   po dohodě s klienty, obvykle od 6:00 – 19:30 hod  
So           po dohodě s klienty, obvykle od 9:00 – 18:00 hod 
Ne, státní svátky po dohodě s klienty, obvykle od 9:30 – 13:30 hod  
Služba je registrována u Krajského úřadu Pardubického kraje pod č. 6285891          

od 1. 6. 2015 s kapacitou 19 klientů k 31. 12. 2020. 
 

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. 

 

 



 

 

 6 

b) Klienti zařízení 
Ke dni 31. 12. 2020 bylo v DNZ Bystré 79 klientů v pobytových sociálních službách,  
16 klientů v terénní sociální službě a 18 klientů v ambulantní sociální službě. 
 

 Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) stav k 31. 12. 2020 
 
Stav klientů 
59 klientů, z toho 5 žen a 54 mužů 
 
Struktura s ohledem na věk 
19 – 26 let          6 klientů 
27 – 65 let           49 klientů 
66 – 75 let                       4 klienti 
76 – 85 let   0 klientů 
 
Trvalé bydliště 
Trvalé bydliště na adrese Bystré, Zámecká 196 má 12 klientů, na adrese Smetanova 
508 má trvalé bydliště 8 klientů, na adrese Wolkerova 1166 má trvalé bydliště 8 klientů,           
na adrese Vrchlického 188 má trvalé bydliště 8 klientů, na adrese Zámecká 198 má 
trvalé bydliště 7 klientů a 16 klientů má trvalé bydliště jinde. 
 
Stupeň závislosti 
Stupeň závislosti Počet 

Nemá 0 
I (lehká závislost) 3 
II (středně těžká závislost) 5 
III (těžká závislost) 18 
IV (úplná závislost) 33 

Součet: 59 
 
Počet žadatelů a zájemců  
Celkový počet žadatelů o poskytnutí sociální služby bylo 4. 
 
  

 Chráněné bydlení (CHB) stav k 31. 12. 2020 
 

Stav klientů 
20 klientů – 17 mužů a 3 ženy 
 
Struktura s ohledem na věk 
19 – 26 let   0 klient 
27 – 65 let           20 klientů 
66 – 75 let   0 klientů 
76 – 85 let   0 klientů 
 
Trvalé bydliště 
Na adrese Bystré, nám. Na Podkově č. p. 7 je trvale přihlášeno 8 klientů, 3 klienti jsou  
k trvalému pobytu přihlášeni v místech bydliště svých rodin, 4 klienti jsou přihlášeni  
k trvalému pobytu na adrese Čsl. Armády 989, 572 01 Polička, 5 klientů jsou přihlášeni 
na adrese J. V. Michla 1183. 
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Stupeň závislosti 
Stupeň závislosti Počet 

I (lehká závislost) 0 
II (středně těžká závislost) 8 
III (těžká závislost)                     10 
IV (úplná závislost) 2 

Součet: 20 
  
Počet žadatelů a zájemců 
Celkový počet žadatelů o poskytnutí sociální služby je 3, z toho jsou 3 žadatelé 
z poskytovaných sociálních služeb DNZ Bystré - 2x DOZP, 1x PSB.  
 

 Podpora samostatného bydlení (PSB) stav k 31. 12. 2020 
 

Stav klientů 
16 klientů, z toho 16 mužů – v listopadu a během prosince došlo k ukončení smluv 
 u 3 klientů 
 
Struktura s ohledem na věk 
  
19 – 26 let             0 klientů 
27 – 65 let                    12 klientů 
66 a více let   4 klienti 
 
Stupeň závislosti 
Stupeň závislosti Počet 

Bez přiznaného PnP 
I (lehká závislost) 

1 
6 

II (středně těžká závislost) 9 
III (těžká závislost) 0 
IV (úplná závislost) 0 

Součet: 16 
 

Počet žadatelů a zájemců 
V terénní službě PSB nemáme evidovány žádné žádosti o poskytnutí sociální služby. 

 
 

 Sociálně terapeutické dílny (STD) stav k 31. 12. 2020 
 

Stav klientů 
18 klientů, 16 mužů, 2 ženy (s okamžitou kapacitou 20 klientů) 
 
Struktura s ohledem na věk 
  
19 – 26 let             0 klienti 
27 – 65 let                    18 klientů 
66 – 76 let               0 klient 
 
Počet žadatelů a zájemců 
Celkový počet žadatelů o poskytnutí sociální služby v STD v tuto chvíli je 0. 



 

 

 8 

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     180,- Kč denně 

 dvoulůžkový pokoj     175,- Kč denně 

 tří a více lůžkový pokoj    170,- Kč denně 
 

Výše úhrad v CHB za poskytnutí ubytování: 

 jednolůžkový pokoj     200,- Kč denně 

 dvoulůžkový pokoj     190,- Kč denně 
 

Výše úhrad v DOZP za poskytnutí stravy: 

 hodnota potravin (stravovací jednotka)    75,- Kč denně 

 provozní náklady související  
s přípravou stravy       75,- 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 

Sociální služba domov pro osoby se zdravotním postižením je pobytová sociální služba, 
která poskytuje podporu lidem s mentálním, popřípadě s kombinovaným postižením        
od 18 let. Cílem služby je, poskytnout lidem s handicapem takovou míru podpory, aby 
co nejvíce mohli žít smysluplný a plnohodnotný život, který se co nejvíce přibližuje 
běžnému životu.  
 
Pobytová sociální služba DOZP byla téměř po celý rok 2020 poskytována celkem 58 
lidem, ve čtyřech objektech ve městě Bystré a v jednom dvojdomě v Poličce.  

V měsíci květnu se do zrekonstruovaných prostor budovy Zátiší přestěhovalo 
posledních 18 klientů, kteří bydleli v budově zámku. Od tohoto okamžiku není budova 
zámku využívána k poskytování sociální služby klientům.  

Před koncem roku byla v pobytové sociální službě DOZP poskytnuta podpora dvěma 
lidem, kteří doposud využívali terénní službu PSB. Potřeba intenzivnější péče byla 
způsobena náhlým zhoršením zdravotního, psychického a fyzického stavu obou osob. 
V situaci, kdy podpora v terénní službě byla již pro oba dva nevyhovující, a po 
konzultaci s lékařem, si tito lidé podali žádost do sociální služby s intenzivnějším 
personálním zajištěním. Tím se počet klientů v této službě zvýšil na 59 osob.    

Hodnocení jednotlivých cílů pobytové sociální služby DOZP 

 Rozvinout schopnosti klientů a snížit jejich závislost na službě 

V této oblasti se podpory klientům sociální pobytové služby DOZP dostává průběžně. 
Klienti mají možnost aktivně i pasivně se zapojit do běžných každodenních činností 
souvisejících s chodem domácnosti, např. při běžném úklidu svých pokojů, v péči o 
oděv (o své oblečení, péče o zevnějšek), v jednotlivých činnostech souvisejících se 
stravováním, atd. Jedná se o individuální podporu klientům s ohledem na jejich 
možnosti, kdy opakovanými nácviky dochází k rozvoji dovedností nebo k zachování a 
udržení doposud získaných schopností klientů. Snížení závislosti na službě často řeší 
individuální plán člověka v DOZP.  

 Podporovat osobní zájmy klientů 

Osobní zájmy klientů, se, v rámci možností, dařilo naplňovat v průběhu celého 
uplynulého roku. Ovšem s ohledem na aktuální situaci, která s příchodem a rozšířením 
virového onemocnění Covid-19 zúžila možnosti realizace osobních přání a zájmů 
klientů, byl tento cíl omezen. Přesto byly klientům nabízeny aktivizace, z nichž si mohli 
dle svých zájmů vybrat. Jednalo se např. o nabídku canisterapie, muzikoterapie, častěji 
se vyskytla i nabídka aktivit v prostorách domů a na zahradách, např. grilování, apod.   

 Využívat vnějších běžně dostupných služeb, zapojení do okolní společnosti 

Využívat vnější běžně dostupné služby bylo v uplynulém roce komplikované. 
S rozšiřováním virové nákazy (Covid -19) a vyhlášením nouzového stavu na jaře i na 
podzim, byly dané možnosti zásadně omezeny. Klienti s podporou pracovníků docházeli 
do místních obchodů, využívali služeb kadeřnice a pedikérky. Nouzový stav a vydaná 
vládní nařízení v tomto roce zásadně ovlivnili také účast na sportovních a 
společenských akcích, kterých se klienti, kromě společenského plesu zpočátku roku, 
nezúčastnili.  
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 Podporovat a pomáhat při vyhledávání pracovních příležitostí 

Tento cíl se v pobytové sociální službě DOZP realizovat nedaří. Vyhledat pracovní 
příležitosti pro osoby s MP s vyšší mírou podpory, je v našem regionu nereálné. 
Nepodařilo se ani klienty této cílové skupiny zařadit do pořadníku zájemců o práci u 
společnosti Rytmus, proto se sami snažíme o nabídku pracovních příležitostí v rámci 
vlastních terapeutických dílen, kde se klienti mohou individuálně realizovat při práci se 
dřevem nebo při recyklaci papíru. 

 Podpora v naplnění potřeb klienta 

Tento cíl je realizován průběžně. Pracovníci uplatněním individuálního přístupu 
respektují potřeby a přání klientů. Zjišťování a naplňování potřeb klientů probíhá 
prostřednictvím individuálního plánování služby, na kterém se podílejí nejen klienti 
samotní, ale také jejich klíčoví pracovníci ve spolupráci s ostatními pracovníky přímé 
péče. 

 Udržovat, navazovat a upevňovat kontakt s rodinou a přáteli 

Udržování a upevňování kontaktů s rodinami a přáteli je v naší službě samozřejmostí. 
Vzájemné kontakty jsou zásadním prvkem mezilidských vztahů. Rodina i přátelé mají 
možnost navštěvovat klienty v místě poskytování sociální služby a klient má možnost, 
po dohodě s rodinou, kdykoliv odjet na pobyt mimo sociální službu. V době vyhlášení 
nouzového stavu, kdy byl osobní kontakt omezen, byla častěji poskytována podpora 
v této oblasti formou korespondence, prostřednictvím telefonických hovorů či 
komunikace přes skype.  

 Poskytovat podporu ve vzdělávání 

Cíl týkající se podpory v oblasti vzdělávání byl v rámci možností naplňován i v roce 
2020. Do speciální základní školy, v rámci povinné školní docházky, docházeli tři klienti. 
Podpora byla poskytována také prostřednictvím aktivizačních pracovnic, které s klienty 
opakovaly znalosti v oblasti trivia, srozumitelnou formou využívaly k práci PC, tablet, 
mobilní telefon nebo speciální pomůcku k rozvoji rozumových a motorických dovedností 
- Sentibel.  

 Poskytovat podporu ve vzdělávání zaměstnancům, motivovat je pro další 

práci v zařízení 

Pracovníkům bylo v průběhu roku umožněno účastnit se vzdělávacích kurzů a seminářů 
dle svých pracovních potřeb a požadavků. Témata byla volena a vybírána na základě 
zájmu pracovníků s ohledem na jejich profesní potřeby. Ovšem v souvislosti 
s opakovaným vyhlášením nouzového stavu nebylo možné zrealizovat školení 
pracovníků v plném rozsahu dle původního plánu.  

V prvním pololetí roku 2020 byla pracovníkům nabídnuta podpora supervizorů. Tuto 
službu pracovníci využili také v době nouzového stavu, kdy setkání se supervizorem 
bylo zprostředkováno online připojením. 
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Chráněné bydlení 

Domov na zámku Bystré již 10 let poskytuje 24 hodinovou pobytovou sociální službu 
chráněné bydlení (dále jen CHB) osobám od osmnácti let věku se středně těžkým 
mentálním postižením, které mohou mít též přidružené tělesné nebo smyslové postižení 
lehčího stupně.  

Služba je poskytována v lokalitách měst Bystré a Polička. Celková kapacita CHB je 20 
osob, která byla v roce 2020 plně využita. V Bystrém, na adrese nám. Na Podkově čp. 
7, bydlí 8 mužů a 2 ženy, v Poličce je tato služba poskytována na adresách Čsl. Armády 
čp. 989 a na ul. J. V. Michla čp. 1183. Oba domy splňují podmínky plnohodnotného 
bydlení pro 5 + 5 osob. Dům na ul. J.V.Michla je bezbariérový, uzpůsoben potřebám 
člověka s pohybovým omezením, který tuto službu využívá. Během roku se uvolnilo 
jedno místo v CHB Polička na adrese Čsl. Armády 989, toto místo bylo ihned využito 
zájemkyní z terénní služby, která potřebovala větší a intenzivnější podporu PPP ve 
všech oblastech denního života. 

Vlastní vyhodnocení cílů 

 Obnovení standardního životního stylu a schopnosti žít samostatně                       
a zodpovědně 

Tento cíl je naplňován průběžně. Klientům, kteří využívají pobytovou sociální službu 
CHB je poskytována podpora dle jejich individuálních potřeb tak, aby se co nejvíce 
osamostatnili a jejich život dosáhl podoby běžného životního standardu. Začleňují se do 
společnosti, upevňují své pracovní návyky, starají se o své domácnosti, atd. 
Prostřednictvím pracovníků je jim poskytována podpora nejen ve svém rozhodování, 
což postupně vede k jejich větší kompetentnosti a zodpovědnosti za své jednání, ale 
také v oblasti mezilidských vztahů, kde se formuje společenská pozice každého z nich a 
utváří se postoj v oblasti respektu a tolerance k druhým lidem. 

 Zvládání každodenní péče o sebe sama – osobní hygiena a péče o svůj 
zevnějšek 

Cíl týkající se zvládání péče o sebe sama se postupně daří realizovat. Klientům je 
připomínáno, že to, jak člověk vypadá, je jedno ze základních kritérií, jak člověka přijímá 
jeho okolí. Většina klientů si toto již uvědomuje. Opakovanými nácviky a individuální 
podporou ze strany pracovníků se postupně osamostatňují a upevňují si úkony spojené 
s osobní hygienou a péčí o svůj zevnějšek. Někteří se již zcela naučili ovládat 
automatickou pračku i sušičku, které jsou v každé domácnosti, ostatním je v této oblasti 
poskytována podpora dle jejich potřeb. Nákupy kosmetiky a hygienických potřeb již           
ve většině případů také zvládnou samostatněji, v této oblasti využívají spíše 
poradenství. Upozorní na potřebu dokoupení těchto prostředků, což u většiny z nich 
v předchozích letech nebývalo samozřejmostí.   

 Podpora klientů při zvládání chodu domácnosti 

Cíl spojený s chodem domácnosti byl v průběhu roku 2020 také postupně naplňován. 
Klientům v chráněném bydlení je, prostřednictvím pracovníků, poskytována taková 
podpora, která klienty rozvíjí, motivuje a zdokonaluje ve všech činnostech souvisejících 
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s chodem domácnosti. Při každodenních činnostech, které se po většinu dní v roce 
opakují, získávají klienti jistotu a zručnost. Aktivně se zapojují do péče o své bydlení, 
s podporou zvládají úklid svých i společných prostor, pečují o květiny v domě, ale také   
o prostory venkovní, což znamená práci na zahradě, která je součástí každého domu,    
ve kterém je služba CHB poskytována. Zahrady a dvorky se především v letním období 
staly příjemným místem k posezení, ale i k práci. Klienti si vypěstovali zeleninu, jahody    
i bylinky. U domu v Poličce byl postaven skleník, ve kterém si klienti vypěstovali rajčata 
a okurky. Největší zájem byl zaznamenán při přípravě teplých jídel, kdy se klienti dle 
svých možností a dovedností přímo podíleli na činnostech souvisejících s vařením.  
Rádi pomáhali s nákupy a přípravou surovin, čištěním zeleniny, krájením, a dalšími 
pracemi. Někteří z nich se naučili ovládat kuchyňské spotřebiče, např. šlehač, varnou 
desku či myčku nádobí.  

 Podpora klientů při uplatňování jejich práv, svobod a oprávněných zájmů 

Tento cíl je realizován průběžně. Klienti byli pracovníky podporováni v uplatňování 
svých práv při každodenních činnostech, dále byli v doprovodu klíčových pracovníků 
nebo sociální pracovnice, doprovázeni na úřady, k lékařům, při cestování, a při 
vyřizování osobních záležitostí. Velmi důležitou oblastí, ve které byla klientům 
poskytována individuální podpora, je oblast hospodaření s finančními prostředky.  
Klienti se koncem roku mohli písemnou formou v dotazníkovém šetření vyjádřit 
k poskytované sociální službě CHB. K průběhu sociální služby se mohli vyjadřovat též  
na společných setkáních, kterých se účastnili ředitel DNZ Bystré, vedoucí služby, 
sociální pracovnice a řídící pracovnice služby CHB. Na těchto setkáních jsou témata 
práv a svobod s klienty také diskutována.  

 Podpora klientů při využívání veřejně dostupných služeb 

Cíl týkající se podpory klientů při využívání veřejně dostupných služeb byl v uplynulém 
roce velmi těžko realizovatelný. Způsobeno to bylo tím, že celou republiku zasáhla 
virová nákaza (Covid-19), která se postupem času změnila v epidemii a v důsledku 
zachování zdraví obyvatel vydávala vláda opakovaně nařízení, jež značně využívání 
veřejných služeb omezovala. V rámci možností tak klienti CHB využívali pouze základní 
služby, jako jsou obchody, kadeřnictví a služby pedikérky.  

 Podpora klientů v zapojení se do pracovních aktivit 

Tento cíl se ke spokojenosti klientů dařilo v roce 2020 realizovat pouze částečně. 
Všichni klienti z CHB v Bystrém i nadále využívají službu STD, kam docházejí 
pravidelně a podílejí se na tvorbě výrobků rozličného sortimentu, jak v dílně textilní, 
keramické, svíčkařské, tak i při práci s papírem. Cíl se ale nepodařilo plně realizovat dle 
představ klientů v Poličce. Klienti, kteří bydlí v Poličce od konce roku 2019, projevili 
zájem o spolupráci s Oblastní charitou Polička (dále jen OCHP), která v rámci AC dílen 
nabízí možnosti práce v rukodělných dílnách různého zaměření. Čtyři klienti v minulém 
roce již tuto návaznou službu využívali, a dalších pět, kteří se do Poličky přistěhovali 
před koncem loňského roku, ji začali využívat nově, od ledna 2020. Smlouvu o 
spolupráci od 1. 1. 2020 mělo s OCHP sjednáno celkem 9 klientů. Ovšem po uplynutí  
3-měsíční zkušební doby byla třem klientům smlouva ze strany OCHP ukončena, a tak 
bylo nutné hledat jiná řešení, jak tyto klienty zapojit do pracovních aktivit. S ohledem na 
skutečnost, že v Poličce a jejím blízkém okolí není další takováto služba jiného 
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poskytovatele k dispozici, která by nabídla pracovní uplatnění lidem se středně těžkým 
MP, bylo nutné přikročit k často auditory kritizovanému řešení a nabídnout těmto lidem 
práci v sociálně terapeutických dílnách stejného poskytovatele. Od měsíce dubna, po 
zbytek roku 2020, byl těmto lidem zajištěn svoz do STD v Bystrém, kam denně 
docházeli pracovat spolu s lidmi z bysterského chráněného bydlení.  

Klienti chráněného bydlení nenašli, a vzhledem ke svým možnostem a pracovním 
dovednostem, ani nehledají uplatnění na volném trhu práce. O tuto možnost projevil 
zájem pouze jeden muž, ovšem v důsledku jeho kombinovaného postižení se pro něho 
práci zatím nepodařilo najít. Tento muž projevil zájem o opětovné navázání spolupráce 
se společností Rytmus VČ, která se na vyhledávání pracovních příležitostí pro lidi s MP 
zaměřuje.  

 Podpora klientů při smysluplném využívání volného času 

Klientům byla v průběhu roku poskytována podpora v samostatném rozhodování v 
oblasti trávení volného času tak, aby si v co možná nejvyšší míře dokázali naplánovat 
svůj volný čas a mohli se věnovat svým zájmům. V uplynulém roce však v důsledku 
vládních omezení nebylo mnoho příležitostí k výletům, či návštěvám sportovních utkání 
nebo společenských akcí. Klienti CHB po většinu času pobývali v prostorách svých 
domů a zahrad, které nabízejí jak možnosti aktivního, tak pasivního odpočinku. Ze 
strany pracovníků průběžně přicházely nabídky, jak trávit volný čas, v podobě čtení 
knih, hraní společenských her, zpěvu za doprovodu hudebních nástrojů, výtvarné 
činnosti, atd. V CHB v Bystrém mají klienti domácí zvířata, kočku a morče, a péče o ně 
je také způsobem, jak trávit volný čas. Pokud to situace umožňovala, byl volný čas 
klientů vyplněn i návštěvou canisterapeuta. Často však klienti využili i možnosti svého 
soukromí ke sledování oblíbených televizních pořadů či práci s počítačem.  

 Podpora klientů při začleňování do života ve městě, udržování a 
upevňování vztahů s rodinou, navazování nových kontaktů a přátelství 

Tento cíl v průběhu roku 2020 nebylo možné plně realizovat dle potřeb, představ a 
přání klientů, tak jako v předchozích letech. Vše plně souviselo s aktuální situací v celé 
ČR, kdy se rozšiřovala virová nákaza Covid–19 a v souvislosti s ní byla vládou 
opakovaně vydávána opatření, jenž společenský život, z důvodu zajištění ochrany 
zdraví občanů, značně omezovala. Vydaná opatření se vztahovala na celou společnost, 
včetně lidí využívajících službu chráněného bydlení, což bylo klienty plně respektováno. 
Kontakty s rodinou a přáteli byly dle možností podporovány tak, aby byly naplněny 
potřeby klientů. Rodina i přátelé navštěvovali klienty v místě poskytování sociální služby 
a klienti měli možnost, po dohodě s rodinou, kdykoliv odjet na pobyt mimo CHB. V době 
vyhlášení nouzového stavu, kdy byl osobní kontakt omezen, byla častěji poskytována 
podpora v této oblasti formou korespondence, prostřednictvím telefonických hovorů či 
komunikace přes skype.  

Podpora samostatného bydlení 

Cílem služby podpora samostatného bydlení (dále jen PSB) je maximální podpora 
klienta v získání a upevnění takových schopností a 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. 
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Prostřednictvím sociální služby PSB usilujeme o rozvoj praktických sociálních 
dovedností potřebných při každodenním obstarávání běžných činností. Podporujeme 
klienta v samostatném rozhodování v nejrůznějších situacích, v přijímání odpovědnosti 
za ně. Dále podporujeme klienta v upevnění, obnovení kontaktu s rodinou a přáteli, 
pokud to vychází z jeho potřeb, poskytujeme mu podporu v oblasti mezilidských a 
partnerských vztahů.  

Zaměřujeme se na schopnosti a získané dovednosti klienta a na nich stavíme další 
práci. S klienty jednáme jako s partnery v procesu individuálního plánování sociální 
služby. 

Věkový průměr klientů je 52 let. 

Terénní sociální služba byla po většinu roku poskytována celkem v devíti bytech 
osmnácti mužům a dvou ženám. Před koncem roku došlo u třech klientů k náhlému 
zhoršení jejich fyzického, psychického a zdravotního stavu, a služba PSB pro ně již byla 
nevyhovující. Po jejich odchodu z terénní služby a na základě zjištění, že personálně je 
služba velmi těžko zajistitelná, byla od roku 2021 snížena kapacita služby na 16.   

Službu poskytujeme v 6 bytech v Bystrém a ve 4 bytech v Poličce. Osm bytů mají klienti 
pronajato od soukromých osob, jeden byt má klient pronajatý od Města Bystré a jeden   
od města Polička. 

Klienti služby PSB je prostřednictvím telefonu v nepřetržitém kontaktu se sociální 
pracovnicí, pracovníkem přímé péče, s nimi konzultuje svá přání, obavy a rozhodnutí. 

Klienti mají byty z velké části vybaveny svým nábytkem, v některých bytech ponechali 
majitelé klientům, po vzájemné dohodě, část vybavení. Platby nájmů probíhají 
pravidelnými převody z účtu klientů. Klienti v PSB se aktivně zapojují do všech 
každodenních činností, které souvisí s obstaráváním domácnosti. Podpora je jim 
poskytnuta dle jejich individuálních potřeb v různých dnech a časech.  

 

Vlastní vyhodnocení cílů služby PSB za rok 2020: 

 
1. Podpořit klienta v samostatném bydlení ve vlastním nebo nájemním bytě 

 
Všichni klienti bydlí v nájemních bytech, 7 klientů bydlí v Poličce a 12 klientů v Bystrém.  
V průběhu roku byla služba poskytnuta mladé ženě, která se ocitla v komplikované 
životní situaci a požádala o dočasnou pomoc, dokud se nenajde vhodné řešení k 
zajištění podmínek pro její vlastní plnohodnotný život. Z tohoto důvodu bylo dočasně 
požádáno o navýšení kapacity této terénní služby z 18 na 19. Klientce byla poskytována 
intenzivní podpora několik měsíců, až následně přestoupila do služby chráněné bydlení.   
V listopadu roku 2020 i další dva klienti přešli do jiné služby DNZ Bystré. Důvodem byl 
jejich zhoršený zdravotní stav, který již dále neumožnoval využívání terénní služby 
PSB.   
Podpora byla klientům po celý rok nastavována podle jejich skutečných potřeb. Klienti 
se svými klíčovými pracovníky pravidelně plánovali míru potřebné podpory a ujasňovali 
si, v jakých konkrétních situacích potřebují pomoc.  
Cíl byl v rámci možností naplněn. 
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2. Rozvíjet praktické sociální dovednosti potřebné při každodenním 
obstarávání domácnosti  

 
Tento cíl byl ve službě naplňován neustále. Od srpna došlo ke změně v personálním 
zajištění služby, bylo tudíž možné ještě lépe individualizovat podporu jednotlivým 
klientům.  

Klienti se s podporou pracovníků aktivně podíleli na péči o své domácnosti. Samostatně 
si zajišťovali nákupy potravin, v bytech si rozdělovali činnosti tak, aby měl každý z nich 
podíl na úklidu společných prostor, atd.  

Pracovníci se při podpoře soustředili zejména na podporu při hospodaření s penězi,         
při přípravě jídla, nebo jeho zajištění od dodavatelů a u některých klientů též na 
udržování správných návyků v oblasti osobní hygieny. 

Některým klientům se stále daří udržet si velkou míru samostatnosti a podporu 
pracovníků využívají minimálně.  

 
3. Podpořit klienta v samostatném rozhodování v nejrůznějších situacích  

Také tento cíl byl v průběhu roku naplňován. Podpora byla poskytována dle 
individuálních potřeb klientů v různých oblastech jejich života.   

V oblasti pracovního uplatnění byla poskytnuta podpora muži, kterému se zhoršil 
zdravotní stav a na základě této situace měnil zaměstnání. 

Podporu v oblasti péče o zdraví intenzivně využila klientka, jejíž zdravotní stav se 
zhoršil a v zajištění některých úkonů si již nebyla zcela jista. V průběhu roku využili 
podporu pracovníků v této oblasti i někteří další klienti PSB. Jednalo se nejčastěji o 
doprovod k odborným lékařům a na jimi doporučená vyšetření. Většině klientů stačilo 
pouze poradenství a své osobní záležitosti v oblasti péče o zdraví si zajistili 
samostatně.  

Oblast stravování si většina klientů již řešila samostatně, podpora ze strany pracovníků 
spočívala v pomoci při přípravě teplé stravy o víkendech, kdy se klienti nemají možnost 
stravovat u zaměstnavatele, nebo nemají sjednanou službu u jiného dodavatele.  

Ve všech výše uvedených oblastech byla intenzivně poskytována podpora klientce, 
která zažádala o dočasnou pomoc při řešení své nečekané životní situace. Tato žena 
využila podpory pracovníků také v oblasti osobní hygieny, doprovodu MHD či při 
úředních jednáních. 

Všechny klienty také výrazně ovlivnila situace s pandemií Covid-19. Kvůli opatřením 
byly několik měsíců zavřené terapeutické dílny, někteří klienti nechodili do práce, 
omezili vzájemné navštěvování se. Toto neslo velké nároky na psychiku klientů a na 
možnosti trávení volného času. Pracovníci se tak více soustředili na oblast trávení 
volného času. S klienty jsme chodili na houby, společně vařili, začali se učit pracovat 
s PC.  

 

 



 

 

 16 

 

4. Podpořit klienta v upevnění, obnovení kontaktu s rodinou a přáteli 
 
Udržování a upevňování kontaktů s rodinami a přáteli je v naší službě samozřejmostí. 
Lidé v PSB mají možnost navštěvovat své přátelé a rodinné příslušníky kdykoliv dle 
svých potřeb. Pobyty mimo službu si domlouvali sami tak, jak to oběma stranám 
vyhovovalo. V době vyhlášení nouzového stavu, kdy byl osobní kontakt omezen, volili 
více kontakt prostřednictvím mobilních telefonů. 
 

5. Poskytnout podporu v oblasti mezilidských a partnerských vztahů  

Také tento cíl byl v roce 2020 hůře realizovatelný. Vládní nařízení, z důvodu zajištění 
zdraví občanů, vedla k mnoha omezením, která byla platná i pro osoby využívající 
službu PSB. Začleňování klientů do společnosti bylo omezeno na nejnutnější setkávání 
se v obchodech, na cestách do a ze zaměstnání a přímo v něm.  

V roce 2020 využil službu PSB jeden partnerský pár. Na základě jejich přání jim 
podporu nejčastěji poskytovala jejich klíčová pracovnice. 
 
Naprostá většina klientů nežije v partnerském vztahu, ani o této potřebě nemluví. 
S těmi, kteří se o potřebě partnerského soužití zmiňují, se na toto téma bavíme a 
dáváme naději, že je to možné, a nabízíme praktické možnosti jak toho dosáhnout.  
 

6. Společně s klientem pojmenovat krizové situace a podpořit klienta v jejich 
zvládnutí 

Klienti služby PSB měli v průběhu roku 2020 možnost zúčastnit se společných setkání, 
kterých byl přítomen ředitel služby, vedoucí služby PSB, sociální pracovníci a řídící 
pracovník PSB. Na těchto společných setkáních probíhaly diskuze, jež se, kromě 
běžných záležitostí, týkaly i krizových situací, které mohou v každodenním životě 
nastat. Na toto téma s klienty často hovořili i pracovníci při každodenních setkáních v 
rámci poskytování služby. Dále se o tuto oblast zajímali také klíčoví pracovníci, kteří s 
klienty probírali konkrétní situace a společně plánovali postupy, jak se v dané situaci 
zachovat. Klienti měli kdykoliv možnost o těchto situacích hovořit nebo se v případě 
nejasností na cokoliv doptat. 

V roce 2020 byly řešeny zejména krizové situace týkající se sousedských vztahů a 
situace spojené s náhlým zhoršením zdravotního stavu klientů. Třem klientům byla 
poskytnuta podpora rozhodování možnosti využití jiné sociální služby s ohledem na věk, 
své zdraví a intenzivnější podporu v oblasti péče a zajištění osobních potřeb. 
 
U dalších klientů byla řešena situace se sousedkou, která je neoprávněně pomlouvá a 
stěžuje si na ně. Bohužel ani naše intervence tuto situaci úspěšně nevyřešila a klienti 
mají se sousedkou stále problémy. Hledáme další vhodné řešení.  

Sociálně terapeutické dílny 

Pod záštitou organizace Domov na zámku Bystré, je již šestým rokem v provozu 
ambulantní služba sociálně terapeutické dílny (dále STD), jejímž posláním je 
dlouhodobě a pravidelně podporovat člověka s mentálním a kombinovaným postižením 
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k rozvoji a růstu samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti, aby si zachoval či nabyl 
pracovní a sociální dovednosti, které vycházejí z jeho individuálních potřeb.  

Provoz sociálně terapeutických dílen je realizován celoročně každý pracovní den, 
vždy od 8 do 15 hodin v pronajatých prostorách domu na adrese náměstí Na Podkově 
čp.6 v centru města Bystrého. Objekt je prostorný a nabízí dobré zázemí pro provoz 
dílen, v nichž se lidé mohou dle svých dovedností realizovat a aktivně se podílet na 
výrobcích z textilu, keramiky, pedigu, ale také při výrobě svíček, ručního papíru a 
papírových kostek. V dolní části budovy se nacházejí šatny klientů a pracovníků. 
Součástí dílen je malá prodejna, ve které mají zákazníci možnost prohlédnout si 
rozmanitý sortiment a současně si výrobek přímo zakoupit.  

V průběhu roku 2020 byla navýšena kapacita z původního počtu 17 míst 
v dílnách na 20 osob v danou chvíli. Z 90 % byla tato kapacita využita. 
Služba flexibilně reaguje na potřeby klientů, kteří ji mohou využívat jak celoročně, tak i 
na kratší dobu v průběhu roku. Pracovní uplatnění zde najdou lidé od 18- ti do 65- ti let 
věku. 
Prostory dílen jsou rozděleny podle druhu činností, aktivit a výkonu práce. V každé z 
dílen je klientům k dispozici pracovník, který se jim věnuje a podporuje je, jak v 
pracovních činnostech, tak i v jejich dalších potřebách a zájmech. Každá dílna je 
vybavená a přizpůsobená k výrobě určitých výrobků.  

Službu STD v průběhu roku 2020 využívalo celkem 23 osob, nejen z pobytových 
služeb DOZP, CHB a PSB, ale také zájemci o pracovní aktivitu přímo z rodiny. 

 
Hodnocení naplňování cílů sociální služby 

 Podpora při rozvoji a posílení schopnosti zvládnout opakovanou pracovní 
činnost s důrazem na kvalitu výrobku  

V STD jsou klientům k dispozici pracovníci, kteří se specializují na práci v jednotlivých 
dílnách a v případě potřeby se vzájemně zastupují. Tento personál reaguje na 
individuální potřeby a dovednosti klientů a při pracovním procesu se jim věnuje jak 
individuálně, tak i ve skupině. Podpora je zaměřena zejména na pracovní dovednosti, 
které jsou primárním cílem služby a dále pak na naplňování potřeb a zájmů klientů.  
Pravidelnou, opakující se činností se klienti v jednotlivých pracovních úkonech postupně 
zdokonalují a výsledná práce - výrobek, který je nabídnut k prodeji - je pro každého 
z nich významným motivačním prvkem. Klienti, kteří do dílen docházejí, přistupují 
k práci zodpovědně, o čemž svědčí skutečnost, že výrobky z STD se díky své originalitě 
velmi dobře prosadily na prodejním trhu a zákazníci o ně mají zájem. Zaznamenali jsme 
i situace, kdy si zákazník nechal v STD zhotovit výrobek na zakázku dle svých 
požadavků.  
Každý klient má ve Smlouvě o poskytování sociální služby a následně v individuálním 
plánu uvedenu dobu, kdy STD navštěvuje. Samostatně nebo s podporou pracovníka si 
vede docházkový list, kam si zaznamenává svoji přítomnost v dílně. Téměř všichni 
klienti už si osvojili pracovní návyky a dovednosti, naučili se pravidelně a včas docházet 
do práce, dodržovat pracovní dobu, připravovat si a uklízet svůj pracovní prostor. 
 

 Podpora při zvládání péče o vlastní osobu, upevňování hygienických 
návyků 

Pracovníci vnímají realitu a uvědomují si, že s vyšším věkem a mentálním handicapem 
klientů se může začít snižovat jejich schopnost zvládat běžnou péči o sebe sama. 
Pracovníci STD vedou klienty k uvědomění si vlastního vzhledu a aktivně v této oblasti 
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spolupracují jak s rodinami, tak i s ostatními pracovníky jiných sociálních služeb - 
DOZP, CHB a PSB. 
Tuto oblast pojednává i zpracovaný individuální plán klienta. 
 

 Podpora při důstojném zapojení do života přirozené komunity  
Tento cíl se v průběhu roku 2020 nedařilo naplňovat a realizovat dle představ a přání 
klientů tak, jako v předchozích letech. Vše plně souviselo s aktuální situací v celé ČR, 
kdy se rozšiřovala virová nákaza Covid–19 a v souvislosti s ní byla vládou opakovaně 
vydávána opatření, jenž společenský život, z důvodu zajištění ochrany zdraví občanů, 
omezovala. 
Vydaná opatření se vztahovala na celou společnost, včetně osob využívajících sociální 
a ambulantní služby, což bylo v naší službě plně respektováno. Od 22.10 2020 – 
17.11.2020 byly STD uzavřeny s ohledem na aktuální situaci ve společnosti. 

II. 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 100 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 100 tisíc korun jsou realizovány písemným 
oslovením alespoň tři dodavatelů a zveřejněním zakázky také na www.dnzbystre.cz. 
Přestože v nouzovém stavu vyhlášeném vládou ČR v souvislosti s pandemií Covid-19,  
nebylo povinností veřejných zadavatelů vypisovat výběrové řízení na dodávky 
ochranných prostředků, DNZ při objednávkách větších objemů žádal dodavatele o 
cenové nabídky a porovnával jejich výši.  
 
 

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

Veřejné zakázky: 

Dodávka a instalace konvektomatu pro Domov na zámku Bystré 

Dodávka formátovací pily pro DNZ Bystré 

Dodávka overalů splňujících EN 14126:2003 – odolná proti bakteriím a virům pro 
Domov na zámku Bystré 

Dodávka respirátorů FFP2 pro Domov na zámku Bystré 

Dodávka skleníku včetně montáže 

Dodávka venkovních žaluzií pro Domov na zámku Bystré 

http://www.dnzbystre.cz/
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Dodávka venkovních rolet pro Domov na zámku Bystré 

Dodávka zařízení do dřevoobráběcí dílny Domova na zámku 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 2020 domov zaplatil za elektrickou energii 1087 tis. Kč, což je o 7 tis. více než 
v roce 2019. Došlo také k vyššímu odběru elektřiny o 19 MWh.   

Za vyššími náklady stojí především rozdělení péče do více objektů (Smetanova čp. 508 
Wolkerova čp. 1166, J. V. Michla čp. 1183). Zde byla sociální služba zahájena sice už 
v roce 2019, ale jejich celoroční spotřebu elektřiny můžeme sledovat až v roce 2020.  

U několika stávajících odběrných míst, kde můžeme porovnávat meziroční pohyby, 
došlo k mírnému nárůstu spotřeby nepřevyšující 1 MWh. Vyšší nárůst jsme 
zaznamenali u objektu na náměstí Na Podkově čp. 6 (o 2,3 MWh) a Čsl. armády         
čp. 989 v Poličce (o 3,1 MWh). U těchto odběrných míst se zvyšující se trend spotřeby 
elektřiny projevil už v roce 2019.  

Naproti tomu k nižšímu odběru došlo u objektu Zámecká čp. 1 (o 31 MWh). Důvodem je 
ukončení sociální služby v zámku ke dni 31. 3. 2020.  

Kogenerační jednotka instalovaná v hlavní kotelně (Zámecká čp. 1) vyrobila v roce 
2020 13,5 MWh elektřiny. Fotovoltaické panely v objektu Čsl. armády čp. 989 v Poličce 
vyrobily 3,807 MWh elektřiny. 

Za zemní plyn organizace zaplatila 1 019 tis. Kč (neuvádíme náklady na zálohové 
platby), což je o 221 tis. Kč méně než v roce předchozím. V případě největšího 
odběrného místa - Zámecká 1 (do tohoto OM zahrnujeme v rámci EIC také odběrné 
místo Zátiší a hospodářskou budovu) došlo ke snížení spotřeby zemního plynu oproti 
roku 2019 od 127 MWh, což se přineslo snížení nákladů v tomto odběrném místě o 
227,5 tis. Kč. Další OM jsou fakturována ročně vždy v červenci. Při srovnání 
celoročních nákladů dojdeme k těmto závěrům – odběrná místa Vrchlického čp. 188 a 
náměstí Na Podkově čp. 7 – spotřeba a náklady jsou meziročně vyrovnané, kdy 
spotřeba se pohybuje cca 34 - 35 MWh, s ročními náklady 36 tis. Kč (Vrchlického čp. 
188, Bystré) a 55 MWh s náklady okolo 53 tis. Kč (náměstí Na Podkově čp. 7). 

K nižší spotřebě došlo v objektu Čsl. armády čp. 989 Polička (s roční fakturací v březnu) 
o 5 MWh. Naproti tomu nárůst spotřeby zemního plynu byl zaznamenán v objektu 
Hájenka, a to o 9 MWh, kde stouply náklady o cca 10 tis. Kč.  

Za vodné a stočné jsme ve sledovaném období zaplatili 317 tis. Kč, což je o 57 tis. Kč  
více než v roce předchozím. Došlo k tomu z důvodu nárůstu spotřeby vody o 929 m3 a 
také zvýšením ceny za vodné a stočné v Bystrém. 

Stejně jako v případě elektřiny i zde není možné porovnávat meziroční pohyby spotřeb 
u nových objektů. Ze stávajících odběrných míst jsme největší rozdíl ve spotřebě 
zaznamenali na adrese Čsl. armády v Poličce (nárůst o 108 m3) a Zámecká čp. 198 
(nárůst o 58 m3). Naproti tomu došlo ke snížení spotřeby vody v objektu na náměstí Na 
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Podkově čp 7 (snížení o 42 m3). Největší pokles odběru vody jsme zaznamenali 
v odběrném místě Zámecká 1, kde došlo ke snížení o 341 m3 z důvodu ukončení 
sociální služby v tomto objektu zámku.   

 

III. VYHODNOCENÍ ZÁVAZNÝCH A HODNOTÍCÍCH 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. 
2020  v celkové výši 48,533.705,18 Kč a byl vyčerpán.  

Konečná výše příspěvku na provoz zahrnovala: 

Účelový příspěvek (z rozdělené dotace MPSV, UZ 13305)                    27,546.000 Kč                          
- domov pro osoby se zdravotním postižením                                           18,366.000 Kč   
- chráněné bydlení                                                                                         6,840.000 Kč 
- podpora samostatného bydlení                                                                   2,340.000 Kč                                                                            

Příspěvek zřizovatele z rozpočtu Pk                                                      13,800.000 Kč                        
- domov pro osoby se zdravotním postižením                                            13,210.000 Kč         
- chráněné bydlení                                                                                             35.000 Kč     
- podpora samostatného bydlení                                                                     200.000 Kč      
- sociálně terapeutické dílny                                                                            355.000 Kč   

Účelový příspěvek (projekt  Rozvoj SS v Pk III, OPZ EU)                          3,195.000 Kč   
- sociálně terapeutické dílny  (projekt č.  CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015589) 

Účelová neinvestiční dotace (projekt  DNZ Bystré – transformace pobytových služeb, 
OPZ EU) - zálohové platby                                                                         368.954,39 Kč   
(reg. č.  CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_066/0007323) 

Účelová dotace MPSV UZ 13351 (na podporu mimořádného finančního ohodnocení 
pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19)         2,527.801 Kč                                         
- domov pro osoby se zdravotním postižením                                              1,974.023 Kč         
- chráněné bydlení                                                                                           410.104 Kč     
- podpora samostatného bydlení                                                                     124.610 Kč      
- sociálně terapeutické dílny                                                                              19.064 Kč   

Účelová dotace MZ ČR UZ 35442 (na podporu mimořádného finančního ohodnocení 
pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19)       250.749,79 Kč                                          

Mimořádná dotace MPSV UZ 13351 (na kompenzace vícenákladů a výpadky zdrojů 
v souvislosti s epidemií COVID-19 program D)                                               300.574 Kč                        
- domov pro osoby se zdravotním postižením                                                 218.277 Kč         
- chráněné bydlení                                                                                             82.297 Kč      

Mimořádná dotace MPSV UZ 13351 (na kompenzace vícenákladů a výpadky zdrojů 
v souvislosti s epidemií COVID-19 program E)                                               531.511 Kč                        
- domov pro osoby se zdravotním postižením                                                 378.441 Kč         
- chráněné bydlení                                                                                           153.070 Kč      
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Účelová dotace MPO ČR UZ 22011 (na nákup vybavení sociálních služeb potřebného 
pro přechod na vysílací standard DVB-T2)                                                        13.115 Kč 
Byla zajištěna publicita MPO ČR a dotačního Programu Pk, udržitelnost projektu po 
dobu 3 let počítaných od 1. ledna roku 2021.                                      

Limit na platy ve výši 40,590.700,- Kč dle schválených závazných ukazatelů k 31. 12. 
2020 byl zcela vyčerpán.  

Limit na OON ve výši 745.945,- Kč dle schválených závazných ukazatelů k 31. 12. 
2020 nebyl zcela vyčerpán. Z limitu bylo vyčerpáno 731.443,- Kč. 

Limit průměrně přepočteného počtu zaměstnanců byl ke konci roku 2020 z důvodu 
vysoké nemocnosti zvýšen ze 101,0 na 105,0. Skutečná výše průměrně přepočteného 
počtu zaměstnanců k 31. 12. 2020 byla 103,34. 

Uložený odvod z investičního fondu nebyl v roce 2020 nařízen. 

Stanovený nepřekročitelný zůstatek fondu investic k 31. 12. 2020 ve výši 
3,000.000,- Kč byl dodržen, skutečná výše zůstatku fondu investic činí 3,958.252,60 
Kč. Fond investic byl průběžně čerpán dle schváleného plánu. 

Plán objemu účetních odpisů – účet 551 byl v závazných ukazatelích schválen ve 
výši 3,265.000 Kč. Skutečný objem účetních odpisů k 31. 12. 2020 je ve výši 3,264.947 
Kč. Rozdíl mezi schváleným limitem a skutečností účtu 551 nepřekračuje hranici 3 %             
pro odchylku.  

Radou Pardubického kraje byla dne 11. 5. 2020 usnesením č. R/2625/20 schválena 
účetní závěrka Domova na zámku Bystré sestavená k 31. 12. 2019. Současně byl 
schválen výsledek hospodaření dosažený k 31. 12. 2019 ve výši 0,0 Kč. 

 Dodržujeme pravidla publicity dle jednotlivých operačních programů v návaznosti na 
zapojení do programů EU. Rovněž plníme podmínky v návaznosti na realizovaný 
projekt „DNZ Bystré – transformace pobytových služeb“ 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_066/0007323 (ESF OPZ) a „Transformace DNZ Bystré“ 
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005860 (IROP). 

Rozpočet organizace byl čerpán rovnoměrně dle toku finančních prostředků, všechny 
zdroje byly vyčerpány a výsledek hospodaření k 31. 12. 2020 z hlavní činnosti je                     
-3.888,11 Kč a z doplňkové činnosti +119.950 Kč, celkem +116.061,89 Kč. Návrh            
na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2020 je převedení 116.061,89 Kč                          
do rezervního fondu.  

 

a) Výsledek hospodaření, náklady, výnosy 
Záporný výsledek hospodaření ve výši 3.888 Kč z hlavní činnosti je plně pokryt kladným 
výsledkem z doplňkové činnosti.   

Výnosy organizace za hlavní činnost k 31. 12. 2020  69,672.683 Kč 

Z toho:  příjmy od klientů za ubytování a stravu                          7,854.502 Kč 
  příjmy od klientů za péči        8,817.884 Kč 
  fakultativní činnosti               5.175 Kč 
  příjmy od zdravotních pojišťoven      1,917.147 Kč 
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  příjmy z pronájmu             12.518 Kč 
  zelený bonus za el. energii           64.655 Kč 
  neinvestiční transfer z PK (UZ 13305)             27,546.000 Kč  
  účelový příspěvek z PK (projekt Rozvoj SS v PK III)     3,195.000 Kč 
  příspěvek zřizovatele     13,800.000 Kč 
  účelová neinv. dotace projekt OPZ EU                             318.450 Kč 
  transferový podíl                                                               962.004 Kč 
 dotace z měst a obcí            40.000 Kč 
 neinvestiční transfer MPSV                3,359.886 Kč 
 dotace z MZ ČR           250.750 Kč 
 dotace z MPO ČR             13.115 Kč 
   použití rezervního fondu                         238.426 Kč 
  zapojení fondu investic                                                     210.808 Kč 
  stravné zaměstnanců           38.188 Kč 
  výnos z prodeje DHM                             31.694 Kč 
  ostatní výnosy  včetně bezúplatného převodu                 994.414 Kč 
  úroky                            2.067 Kč 
 
 
   
Náklady organizace za hlavní činnost k 31. 12. 2020  69,676.571 Kč 

Z toho: spotřeba všeobecného materiálu                1,097.354 Kč 
  materiál na úklid a údržbu, textil             265.422 Kč 
  spotřeba potravin        1,549.787 Kč 
  spotřeba zdravotnického materiálu            5.250 Kč 
  spotřeba PHM           152.329 Kč 
  pořízení DDHM do 3000,- Kč         159.297 Kč 
            kancelářské potřeby, předplatné                     68.947 Kč 
  materiál na aktivizační činnost             6.197 Kč 
  spotřeba el. energie        1,068.767 Kč 
  spotřeba plynu                  1,155.960 Kč 
  spotřeba vody                     155.621 Kč 
  opravy a udržování           415.360 Kč 
  cestovné              30.559 Kč 
  náklady na reprezentaci                        4.305 Kč 
  služby klientům               2.720 Kč 
  služby výpočetní techniky, DDNH        253.895 Kč 
  likvidace odpadů           150.557 Kč 
  stočné            178.311 Kč  
  telefony, internet, poštovné, TV poplatky               235.504 Kč 
  nájemné            152.709 Kč  
  ostatní služby           557.152 Kč 
  mzdové náklady včetně OON              41,295.960 Kč 
  SP a ZP       13,556.233 Kč 
  pojistné – Kooperativa                    165.570 Kč 
  zák. soc. náklady – FKSP                    811.814 Kč 
  školení zaměstnanců                   122.984 Kč 
  lékařské prohlídky, náklady na stravenky                         380.101 Kč  
  poskytnuté ochranné pomůcky                                      1,613.305 Kč 
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  odpisy dlouhodobého majetku      3,264.947 Kč 
  ostatní daně a poplatky                                                         3.000 Kč 
  náklady z drobného dl. majetku          586.862 Kč 
  ostatní náklady z činnosti          209.792 Kč 
 
 

b) Čerpání účelových dotací  
 

Poskytnutý účelový neinvestiční příspěvek z PK (UZ 13305) na sociální služby domovy 
pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení 
a sociálně terapeutické dílny celkem ve výši 27,546.000 Kč byl plně vyčerpán. 
Vyúčtování poskytnutého neinvestičního příspěvku bylo zasláno dle metodiky. 

Účelový neinvestiční příspěvek financovaný z projektu Rozvoj sociálních služeb 
v Pardubickém kraji III, OPZ EU reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015589 ve výši 
3,195.000 Kč pro rok 2020 na sociální službu sociálně terapeutické dílny byl plně 
vyčerpán. Monitorovací zprávy za I i II. pololetí 2020 byly zpracovány a zaslány dle 
metodiky. 

Účelová neinvestiční dotace z projektu DNZ Bystré -  transformace pobytových služeb, 
OPZ EU reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_0066/0007323 byla zaslána přes PK ve výši 
zálohových plateb 253.703,96 Kč a 115.250,43 Kč pro rok 2020. Čerpání dotace bylo 
vyúčtováno. Monitorovací zpráva byla za I. a II. pololetí 2020 zaslána dle metodiky. 

V souvislosti s epidemií COVID-19 byly organizaci přiznány účelová dotace MPSV       
UZ 13351 program C ve výši 2,527.801 Kč a účelová dotace MZ ČR UZ 35442 ve výši 
250.749,79 Kč na podporu mimořádného finančního ohodnocení pracovníků 
v sociálních službách. Mimořádné dotace byly plně vyčerpány a dle pokynů Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace bylo předloženo OSV KrÚ Pk finanční vypořádání. 

Dále byly organizaci přiznány mimořádné dotace MPSV UZ 13351 na kompenzace 
vícenákladů a výpadky zdrojů v souvislosti s epidemií COVID-19 z programu D a E             
ve výši 300.574 Kč a 531.511 Kč. Mimořádné dotace byly vyčerpány a dle pokynů 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo předloženo OSV KrÚ Pk finanční vypořádání. 

Na nákup vybavení sociálních služeb potřebného pro přechod na vysílací standard 
DVB-T2 obdržela organizace dotaci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR UZ 22011 ve 
výši 13.115 Kč na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. MPO 560581/2020                       
a Programu podpory zařízení sociálních služeb. 

Příspěvky od měst a obcí na dofinancování sociálních služeb jsme obdrželi v roce 2020 
ve výši 40.000 Kč, příspěvky byly vyúčtovány.  

 

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

Služba  přep.úv. plat        plat+SP+ZP  prům.plat 

DOZP § 48  75,66     28,764.728    38,487.206     31.682,- 
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STD § 67     6,03              2,430.016       3,251.361         33.582,- 

CHB § 51    16,18     6,516.772                8,719.441            33.564,- 

PSB § 43      5,47    2,257.752           3,020.872              34.396,- 

Mzdové náklady 103,34 39,969.268      53.478.880   32.231,-        

Náhrady za nemoc         621.432 

Mzdové náklady celkem   40,590.700        

OON           731.443     

 
Mzdové prostředky celkem  41,322.143 
 
 

 

d) 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 2020 ve výši 
415 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 bylo v roce 2020 financováno dokončení rekonstrukce objektu Zátiší 
(začátek investice 2019), pořízena formátovací pila do dřevoobráběcích dílen, 
konvektomat pro Zátiší, předokenní rolety a žaluzie pro domy na Smetanově a 
Wolkerově ulici, základová deska pro zahradní domek a zahradní skleník (obě investice 
pro dům na J. V. Michla v Poličce 
 
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. 
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Organizace Domov na zámku Bystré v rámci kroků vedoucích k efektivnímu využití 
svěřených prostředků řeší také pojistné události. V roce 2020 byly řešeny tyto pojistné 
události týkající se movitého majetku organizace: 

Vodovodní škody: zatopení místnosti WC muži v přízemí zámku (událost se stala dne 
12. 3. 2020). Událost likvidovala Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.. Celkové náklady 
činily 11 452,- Kč, pojišťovnou bylo vyplaceno 6 452,- Kč. 

Vodovodní škody: v důsledku prasklého potrubí došlo k většímu uniku vody v přízemí  
zámku (událost byla nahlášena dne 2. 7. 2020). Událost likvidovala Hasičská vzájemná 
pojišťovna, a. s.. Celkové náklady na odstranění závady a na vodném činily 9 796,- Kč, 
pojišťovnou bylo vyplaceno 4 796,-Kč. 

Škoda vlivem silného větru: v parku došlo k rozlomení lípy o průměru kmene 112 cm. 
(událost byla hlášena 10. 7. 2020). Událost likvidovala Hasičská vzájemná                   
pojišťovna, a. s.. Celkové náklady na práci arboristy činily 18 800,- Kč, pojišťovnou bylo 
vyplaceno 13 800,- Kč. 

Záplava: z důvodu déletrvajících dešťů došlo k průsaku vody do objektu Wolkerova 
v Poličce (událost byla nahlášena dne 14. 10. 2020). Událost likvidovala Hasičská 
vzájemná pojišťovna, a. s. Finanční likvidace se přesunula do roku 2021.  

Inventarizace byla provedena jako řádná periodická inventarizace ke dni 31. 12. 2020.  
Inventarizace byla započata dne 22. 10. 2020 a skončena 29. 1. 2021. Dílčí 
inventarizační komise provedly za přítomnosti odpovědného pracovníka inventury podle 
příkazu ředitele ze dne 23. 3. 2020 a předaly vyhotovené zprávy hlavní inventarizační 
komisi. 

 

e) pohledávky a závazky 
 

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

Do 30 dnů         17.270,23            0                0 
Do 90 dnů         35.320,62            0   0                
Nad 90 dnů         44.450,57                                      0                                0  
Celkem         97.041,42                     0                                0 
 
V pohledávkách jsou částečně neuhrazené faktury za vykázané výkony pro zdravotní 
pojišťovny. Vyúčtování zdravotních výkonů za rok 2020 bude až v roce 2021. 
 
 
 

f) vyhodnocení doplňkové činnosti 
 

Výše výsledku hospodaření z doplňkové činnosti je ve výši 119.950 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       50.819 Kč  

 
Z toho  materiál terapeutických dílen                  4.159 Kč 
  materiál na kulturní akce                0 Kč 
  náklady na kavárnu          3.666 Kč 
  spotřebovaná energie        10.868 Kč 
  nákup služeb              364 Kč 
  mzdové náklady včetně odvodů                31.762 Kč  
 
Výnosy z doplňkové činnosti      170.769 Kč  

 
Z toho  příjmy terapeutických dílen    161.924 Kč 
  příjmy z kulturních akcí                0 Kč 
  příjmy z kavárny          8.845 Kč 
  
 
 

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

Fond odměn:  

  PS k 1. 1. 2020      120.000 Kč 
  Tvorba:                             0 Kč 
  Čerpání:                                                   0 Kč  
   KS k 31. 12. 2020      120.000 Kč 

 
 
FKSP:  

PS k 1. 1. 2020      429.363 Kč 
 

  Tvorba:  příděl z mezd    811.814 Kč 
 
  Čerpání:  stravné zaměstnanců           179.460 Kč 
     příspěvek na vitamíny   32.700 Kč 
     penzijní připojištění   531.000 Kč 
     příspěvky na očkování      2.900 Kč 
     věcné dary zaměstnancům            13.499 Kč 
 
  KS k 31. 12. 2020      481.618 Kč 
 
 
Rezervní fond ze zlepšeného VH:  

  PS k 1. 1. 2020                 41.514 Kč 
  Tvorba:  z VH za rok 2019                         0 Kč 
  Čerpání:  k dalšímu rozvoji své činnosti                  0 Kč  
   KS k 31. 12. 2020       41.514 Kč 
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Rezervní fond:  

PS k 1. 1. 2020               671.366 Kč 
Z toho             aktivizační činnosti            258.069 Kč 

     nespotřebovaná dotace OPZ       413.297 Kč    
                                          
  Tvorba:  fin. dary na aktivizační činnosti    144.000 Kč 
     fin. dary  od obcí dle smluv   18.000 Kč  
 
  Čerpání:  na aktivizační činnosti klientů       132.237 Kč 
     na zajištění SS od obcí                  18.000 Kč 
     dle účelu dar. smluv              88.190 Kč 
     čerpání z dotace na OPZ  244.574 Kč 
      

KS k 31. 12. 2020                350.365 Kč  
Z toho            aktivizační činnosti                    181.642 Kč 
                               nespotřebovaná dotace OPZ        168.723 Kč 
 

    
       
Fond investic: 

  PS k 1. 1. 2020                    3,489.665 Kč 
 
  Tvorba:           z odpisů DNM a DHM         2,302.943 Kč  
      
  Čerpání:           TZ – rekonstrukce Zátiší          1,143.124 Kč 
              poř. formátovací pily               112.650 Kč 
              poř. konvektomatu vč. změkč.         68.315 Kč  
              poř. skleníku čp. 1183     41.000 Kč 
              poř. zákl. desky čp. 1183    121.900 Kč 
              TZ – rolet a venk. dveří čp.188        63.452 Kč 
              TZ – venkovní žaluzie čp. 508    73.106 Kč 
              opravy majetku                               210.808 Kč 
           
  KS k 31. 12. 2020             3,958.253 Kč 

 

 

Dary a sponzoři:       věcné dary   peněžní dary 

 
AUR – stavební kancelář Býšť              20.000 Kč 
Obec Široký Důl        5.000 Kč 
Obec Damníkov                                     8.000 Kč 
Obec Žižkovo Pole        5.000 Kč 
ČESKÁ LÉKARNA HOLDING a. s. Brno         1.779,70 Kč               5.000 Kč 
SALES24 s. r. o. Brno                               23.000 Kč 
Roman Týfa Trutnov       1.000 Kč 
PharmDr. Marie Nemcová Bystré              24.000 Kč 
Ing. Tomáš Mayer Olomouc                                                 10.000 Kč 
Zdeněk Jirušek Blansko            48.049 Kč         
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APC SILNICE s.r. o. Brno       5.000 Kč 
Ing. Lenka Lefler Bystré       7.000 Kč 
MUDR. Drápalíková  Předměřice n. L.                                              2.000 Kč 
JUDr. František Loskot CSc. Hradec Králové                                   4.000 Kč 
Borek Novák Pardubice                                                                     5.000 Kč 
Mgr. Ing. Pavlína Krušinová Praha                                                    5.000 Kč 
Tomáš Zdechovský Hradec Králové                                                  2.000 Kč 
Jiří Žalud Újezd u Brna                                                                      8.000 Kč 
Ing. Marian Jurečka Rokytnice u Přerova                                          5.000 Kč 
JUDr. Marcela Kasková Hradec Králové                                           5.000 Kč 
REALTIME TECHNOLOGIES s.r.o Sezemice            13.000 Kč 

 

CELKEM                    211.828,70 Kč 

 

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

 

Plnění povinného podílu OZP za rok 2020: 
 
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců    103,60 
 
Z toho povinný podíl (4%)          4,14 
 
Skutečný přepočtený stav OZP – zaměstnáním u zaměstnavatele   7,85 
 
Skutečný přepočtený stav OZP – odběrem výrobků a služeb   neuplatněno 

 
Skutečný přepočtený stav OZP                      7,85 
 
Odvod do státního rozpočtu za nesplnění OZP     0
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V. REALIZOVANÉ PROJEKTY, PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ, PODANÉ ŽÁDOSTI 
PROJEKTŮ, PARTNERSTVÍ V PROJEKTECH 

 

projekt účel projektu požadovaná částka schválená částka 

Město Letohrad 
Spolufinancování 

sociální služby 5 000 5 000 

Město Moravská 
Třebová 

Spolufinancování 
sociální služby 10 000 5 000 

Město Svitavy 
Spolufinancování 

sociální služby 10 000 3 000 

Město Litomyšl 
Spolufinancování 

sociální služby 10 000 5 000 

Obec Žižkovo Pole 
Spolufinancování 

sociální služby 5 000 5 000 

Obec Damníkov 
Spolufinancování 

sociální služby 8 000 8 000 

Obec Široký Důl 
Spolufinancování 

sociální služby 5 000 5 000 

Obec Sebranice 
Spolufinancování 

sociální služby 5 000 5 000 

Obec Dolní Újezd 
Spolufinancování 

sociální služby 10 000 10 000 

Obec Cerekvice nad 
Loučnou 

Spolufinancování 
sociální služby 7 000 7 000 

Obec Vysočany - 
Molenburk 

Spolufinancování 
sociální služby 5 000 0 

Nadace AGROFERT 
spolufinancování 

hipoterapie 16 800 16800 ( čerpáno v roce 2021) 

MPO ČR přes 
Pardubický kraj 

Podpora přechodu na 
vysílací standard DVB-T2 13 115 13 115 
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Monitorovací indikátory 

 

název projektu  donor monitorovací indikátory plánovaná hodnota 

DNZ Bystré - transformace pobytových 
služeb 

Operační program 
zaměstnanost celkový počet účastníků 

40 ( závazek, více než 40 hodin bagatelní 
podpory)  

  

počet napsaných a zveřejněných 
analytických a strategických 
dokumentů 1 (závazek) 

  

účastníci procesu 
vzdělávání/odborné přípravy po 
ukončení své účasti výsledek (nepředstavuje závazek ) 

  

účastníci, kteří získali kvalifikaci 
po ukončení své účasti výsledek (nepředstavuje závazek ) 

  

znevýhodnění účastníci, kteří po 
ukončení své účasti hledají 
zaměstnání, jsou v procesu 
vzdělávání /odborné přípravy, 
rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou 
zaměstnaní, a to i OSVČ výsledek (nepředstavuje závazek ) 

 


