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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 62 lůžek k 31. 12. 2019. 
 

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

 

 poskytnutí ubytování 

 poskytnutí stravy 

 pomoc pro zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 sociálně terapeutické činnosti 

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

 
Na základě zákona o sociálních službách dále poskytuje nezaopatřeným dětem 

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

 
2. Chráněné bydlení 

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

 
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. 2019. 
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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 68 let s lehkým až středně těžkým mentálním 
nebo kombinovaným (mentálním s tělesným) postižením, kteří nejsou vzhledem ke 
svým schopnostem, dovednostem a pracovním návykům schopni uplatnění v běžném 
zaměstnání. 

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

registrace u Krajského úřadu Pardubického kraje pod č. 1081219 od 1. 1. 2015 
s okamžitou kapacitou 17 klientů k 31. 12. 2019. 
 

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. 2019. 
 

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

 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 sociálně terapeutické činnosti 

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

Domov na zámku Bystré dále zprostředkovává: 

 hipoterapii, canisterapii 

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

Domov na zámku Bystré dále zajišťuje: 

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

 umožnění výkonu praxe školám středním, vyšším odborným a vysokým 

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

5. Doplňková činnost 
 

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

 Hostinská činnost 

 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 

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

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

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

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

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

h) provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání 
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných 
akcí. 
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b) Klienti zařízení 
Ke dni 31. 12. 2019 bylo v DNZ Bystré 79 klientů v pobytových sociálních službách,  
18 klientů v terénní sociální službě a 20 klientů v ambulantní sociální službě. 
 

 Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) stav k 31. 12. 2019 
 
Stav klientů 
59 klientů, z toho 4 ženy a 55 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 1 má 25 klientů, na adrese Smetanova 508 
má trvalé bydliště 6 klientů, na adrese Wolkerova 1166 má trvalé bydliště 5 klientů, na 
adrese Vrchlického 188 má trvalé bydliště 5 klientů, na adrese Zámecká 198 mají trvalé 
bydliště 3 klienti a 15 klientů má trvalé bydliště jinde. 
 
Stupeň závislosti 
Stupeň závislosti Počet 

Nemá 0 
I (lehká závislost) 1 
II (středně těžká závislost) 5 
III (těžká závislost) 20 
IV (úplná závislost) 33 

Součet: 59 
 
Počet žadatelů a zájemců  
Celkový počet žadatelů o poskytnutí sociální služby bylo 10. 
 
  

 Chráněné bydlení (CHB) stav k 31. 12. 2019 
 

Stav klientů 
20 klientů – 18 mužů a 2 ženy 
 
Struktura s ohledem na věk 
19 – 26 let   1 klient 
27 – 65 let           19 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, 2 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, 1 klient je přihlášen na 
adrese J.V.Michla 1183, Polička, 5 klientů je přihlášeno na adresu Bystré Zámecká 1. 
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Stupeň závislosti 
Stupeň závislosti Počet 

I (lehká závislost) 0 
II (středně těžká závislost) 11 
III (těžká závislost) 8 
IV (úplná závislost) 1 

Součet: 20 
  
Počet žadatelů a zájemců 
Celkový počet žadatelů o poskytnutí sociální služby je 7, z toho jsou 3 žadatelé ze 
stávající sociální služby DOZP, 1 žadatel je z rodinného prostředí, 2 klientům je 
poskytována jiná sociální služba. 
 

 Podpora samostatného bydlení (PSB) stav k 31. 12. 2019 
 

Stav klientů 
18 klientů, z toho 1 žena a 17 mužů - v dubnu ukončil smlouvu 1 klient, který začal 
využívat službu od jiného poskytovatele 
 
Struktura s ohledem na věk 
  
19 – 26 let             0 klientů 
27 – 65 let                    16 klientů 
66 a více let   2 klienti 
 
Stupeň závislosti 
Stupeň závislosti Počet 

Bez přiznaného PnP 
I (lehká závislost) 

1 
8 

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

Součet: 18 
 

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

 

 Sociálně terapeutické dílny (STD) stav k 31. 12. 2019 
 

Stav klientů 
20 klientů, 17 mužů, 3 ženy (s okamžitou kapacitou 17 klientů) 
 
Struktura s ohledem na věk 
  
19 – 26 let             2 klienti 
27 – 65 let                    17 klientů 
66 – 76 let               1 klient 
 
Počet žadatelů a zájemců 
Celkový počet žadatelů o poskytnutí sociální služby v STD v tuto chvíli je 0. 
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c) Stanovené výše úhrad za poskytování služeb 
 
Úhrady za poskytování sociálních služeb v Domově na zámku Bystré jsou stanoveny 
v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., § 14, kterou se provádějí ustanovení zákona         
č. 108/2006 S., v platném znění. 

Výše úhrad v DOZP za poskytnutí ubytování od 1. 3. 2019: 

 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 od 1. 3. 2019: 

 jednolůžkový pokoj     200,- Kč denně 

 dvoulůžkový pokoj     190,- Kč denně 
 

Výše úhrad v DOZP za poskytnutí stravy od 1. 3. 2019: 

 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.  
 
V roce 2019 došlo k dokončení transformovaných domácností, v nichž byl zahájen 
provoz v září. V těchto zařízení bydlí 12 klientů v Poličce a 12 Klientů v Bystrém. V roce 
2019 bylo přestěhováno 5 klientů DOZP do nově transformované služby CHB v Poličce. 
 
V rámci pobytové služby DOZP jsou klientům k dispozici ubytování v jedno či 
dvoulůžkových pokojích. V transformovaných službách je stravování zajišťováno 
odděleně a podílejí se na něm individuálně i klienti.  
 

Prostřednictvím pracovníků DNZ jsou klientům zprostředkovány různé nabídky          
k využití volného času jak z oblasti kulturních a společenských akcí, tak i ze sportu. 
Klienti mají možnost volby dle svých zájmů a přání. Klienti mají možnost využít 
nabídky terapeutických dílen. V DNZ Bystré probíhá hipoterapie a canisterapie. 
Velkému zájmu se těší pravidelné návštěvy na farmě U lamáka.  

 
Ve školním roce 2019/2020 dochází do Speciální základní školy v rámci povinné 
školní docházky 6 klientů DNZ Bystré. Klientům je poskytována každodenní podpora 
při docházení do SZŠ a individuální pomoc při domácí přípravě na vyučování. Oblast 
vzdělávání je zajišťována prostřednictvím spolupráce s aktivizační pracovnicí. Tři 
klienti pravidelně navštěvovali Základní uměleckou školu v Bystrém, kde jim byla 
nabídnuta aktivita v tanečním oboru. 

 
Podporujeme klienty v kontaktu s rodinami, přáteli a osobami blízkými podle jejich 
potřeb formou telefonátů, poštovní i elektronické korespondence, formou osobních 
setkání. Dále je jim zajištěn doprovod na různá společenská a sportovní setkání, kde 
mají možnost setkat se se svými přáteli. Opatrovníci a rodiče jsou pravidelně zváni     
na akce, které pořádá DNZ Bystré. 
 
Oblast seberealizace (oblíbené činnosti) – klientům je poskytována podpora při 
vlastním výběru činností dle individuálního zájmu. Se všemi klienty byly vedeny 
rozhovory v rámci individuálního plánování a vyhodnoceny jejich potřeby. Na základě 
toho klienti společně se svými klíčovými pracovníky sestavují individuální plány,          
ve kterých je popsáno, jak budou jejich potřeby naplňovány. 
 
Oblast cestování – pokud to klientům umožňuje jejich aktuální zdravotní stav, využívají 
s různou mírou podpory běžně dostupné dopravní prostředky, popřípadě mohou v rámci 
fakultativních služeb využít dopravy automobily DNZ. Klienti s podporou pracovníků 
využívají dostupných služeb města. Dle svých možností docházejí do místních 
obchodů, využívají služeb kadeřnice, navštěvují místní knihovnu. 
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24 klientů se připravovalo na stěhování a bydlení v nových domech v Bystrém                
a v Poličce. V rámci volnočasových aktivit se v doprovodu pracovníků seznamovali        
s prostředím, kde se domy stavěli, a občas se i byli podívat, jak stavby pokračují. 
 
Plán vzdělávání pracovníků vychází z jejich potřeb, které zjišťují vedoucí při 
rozhovorech s pracovníky a z potřeb organizace vzhledem k aktuálnímu dění v DNZ 
(transformace, práce s osobami se specifickými potřebami). Probíhají i supervizní 
setkání. 
 

Chráněné bydlení 

Posláním služby chráněné bydlení je realizace samostatného bydlení s podporou 
pracovníků v sociálních službách za účelem sociální integrace lidí s mentálním 
postižením do běžné společnosti. Podpora spočívá především v dlouhodobém 
upevňování a rozvíjení osobních a společenských návyků a pracovních dovedností. 
Služba chráněného bydlení se snaží o vytvoření náhradního rodinného prostředí            
a posílení pocitu životní jistoty u klientů. Hlavním cílem této služby je obnovení 
standardního životního stylu a schopnosti žít samostatně a zodpovědně. 

V roce 2019 byla sociální služba rozšířena od 1. 11. 2019 o nové místo poskytování    
na adrese J. V. Michla 1183, 572 01 Polička a byla zvýšena kapacita služby z 15 lůžek 
na 20 lůžek.  

Věkový průměr ve službě chráněné bydlení byl 44 let.  

Chráněné bydlení v Bystrém je poskytováno v rodinném domě v běžné městské 
zástavbě.  

Rekonstrukcí domu Na Podkově č. p. 7 byly vytvořeny bytové jednotky – v přízemí 
domu je skupinová domácnost, ve které bydlí 3 klienti, v patře domu jsou dva 
samostatné byty pro 3 klienty a v přístavbě domu byly vybudovány dvě individuální 
domácnosti pro 4 klienty. Všechny domácnosti mají vlastní kuchyňku a vlastní sociální 
zařízení.  

Chráněná bydlení v Poličce jsou poskytována v rodinných domech, na okraji i v centru 
Poličky, v běžné městské zástavbě. V přízemí CHB na adrese Čsl. Armády 989, bylo 
v květnu 2018 otevřeno bezbariérové aktivizační denní centrum pro imobilní klienty 
DOZP. V patře domu je skupinová domácnost, ve které bydlí 5 klientů. Na adrese J. V. 
Michla 1183 Polička bydlí od 1.11.2019 5 klientů v novém rodinném domku se 
zahradou. 

Vlastní vyhodnocení cílů služby CHB za rok 2019: 

1. Obnovení standardního životního stylu a schopnosti žít samostatně                   
a zodpovědně 
Klienti, kteří službu využívají dlouhodobě, nemají problémy s běžným každodenním 
životem. Postupně se naučili větší zodpovědnosti za sebe sama a získali potřebné 
kompetence.   
Klienti, kteří přešli ze služby DOZP, se teprve v novém prostředí učí žít. Postupnými 
nácviky a upevňováním dovedností v běžných každodenních situacích si postupně 
zvykají na samostatnější život a na přijímání zodpovědnosti za své chování. I když se 
znají z dřívějška, vzájemnou toleranci a klidné soužití v domě si teprve osvojují. 
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 2. Zvládání každodenní péče o sebe sama – osobní hygiena a péče o svůj 
zevnějšek 
Osobní hygiena a péče o to, jak člověk vypadá, je bezpochyby jedno ze základních 
kritérií, jak člověka přijímá jeho okolí. Služba poskytuje klientům standardní zázemí 
(včetně bezbariérovosti) pro to, aby mohli samostatně ve svých domácnostech zvládat 
osobní hygienu.  
Klienti se v rámci svých možností v oblasti péče o svoji osobu neustále osamostatňují, 
například i tím, že si sami dokážou nakoupit hygienické potřeby, umí obsluhovat pračku 
a sušičku, ve skupině se navzájem upozorní na nedostatky, atd.  
Když však tuto činnost nemohou z nějakého důvodu dlouhodobě zvládat, vždy je 
nablízku pracovník, který jim poskytne přiměřenou podporu. 

3. Podpora klientů při zvládání chodu domácnosti 
Péče o domácnost byla i v uplynulém roce jednou z priorit služby. Klienti s podporou 
pracovníků důsledně pečovali o své byty, zútulňovali si je sezónní výzdobou, pečovali    
o květiny a těšili se z příjemného prostředí. Součástí domů jsou i společné prostory,      
o které se klienti samostatně starali. Dále zahrady a dvorky, které 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. 
Klienti v novém domě v Poličce se teprve s běžným chodem domácnosti seznamují       
a sžívají se s prostředím. Péče o zahradu je čeká až v nastávající sezóně. 
Všichni se pravidelně zapojovali do přípravy jídel a do vaření.  
 
 4. Podpora klientů při uplatňování jejich práv, svobod a oprávněných zájmů 
Klienti byli pracovníky podporováni v uplatňování svých práv při každodenních 
činnostech. Klíčoví pracovníci nebo sociální pracovnice doprovázeli klienty na úřady      
a instituce, k lékařům, při cestování, a při vyřizování osobních záležitostí. V květnu 
poskytli pracovníci podporu formou doprovodu klientům, kteří se chtěli zúčastnit voleb 
do Evropského parlamentu. 
Velmi důležitou oblastí, ve které byla klientům poskytována individuální podpora, je 
hospodaření s finančními prostředky.  
Další běžnou součástí života je i samostatný pohyb po městě. Klientům byla vždy 
poskytována podpora dle jejich individuálních potřeb. Část z nich žádnou podporu při 
pohybu po Bystrém nepotřebuje. V Poličce byla z důvodu zachování bezpečnosti klientů 
v silničním provozu podpora poskytována vždy. 
Klienti se koncem roku mohli písemnou formou v dotazníkovém šetření vyjádřit 
k poskytované sociální službě DNZ. K průběhu sociální služby se mohli vyjadřovat též 
na pravidelných hodnotících a monitorovacích schůzkách, jejichž frekvence je 1x za dva 
měsíce. 

 5. Podpora klientů při využívání veřejně dostupných služeb 

Cíl týkající se podpory klientů při využívání veřejně dostupných služeb byl v uplynulém 
roce naplněn hlavně pro dlouhodobé klienty CHB. Klienti zcela běžně využívali služby 
v Bystrém i v Poličce. Jedná se zejména o lékaře, lékárnu, kadeřnictví, pedikúru, 
knihovnu, kostel, obchody, poštu, městské informační centrum, muzeum a další služby. 
Mírnou výhodu měli klienti žijící v Poličce, kde je nabídka služeb větší. Ovšem                 
i bysterští měli možnost za službami do jiných měst vyjet. 
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K cestování využívali běžně autobusovou dopravu, nicméně důležité bylo zajistit 
doprovod pracovníka, neboť v cílových stanicích se klienti ještě samostatně neorientují. 

Klienti, kteří žijí v Poličce od listopadu, se s nabídkou služeb začali teprve seznamovat. 
I jim se však pracovníci intenzivně věnovali, aby jim nabídku ve městě stihli dostatečně 
představit.  

 
 6. Podpora klientů v zapojení se do pracovních aktivit 
V oblasti zapojení klientů do pracovních aktivit došlo v uplynulém roce ke změnám.  
Klienti CHB jsou dlouhodobě klienty dalších dvou služeb: Sociálně terapeutických dílen 
DNZ Bystré a AC dílen Oblastní charity Polička.  
V roce 2019 docházelo do STD deset klientů z CHB v Bystrém a nově od 2.1.2019 také 
jeden klient z CHB v Poličce, kterému byla v AC dílnách ukončena smlouva. Do AC 
dílen docházeli od ledna do listopadu 4 klienti a od listopadu 6 klientů. 
Žádný ze stávajících klientů neuvažoval o uplatnění na trhu práce. Pouze jeden klient, 
který přešel do CHB v Poličce v listopadu, projevil zájem o hledání pracovního uplatnění 
mimo sociální služby.  Zatím k nalezení vhodného pracovního místa nedošlo. 
 
 7. Podpora klientů při smysluplném využívání volného času 
Klienti CHB byli pracovníky vedeni k tomu, aby si v co nejvyšší míře dokázali 
naplánovat svůj volný čas samostatně a nepotřebovali podporu. Pracovníci motivovali 
klienty k návštěvám kulturních a společenských akcí např. tím, že jim je pomohli 
vyhledat na internetu.  
Pro ty, kteří volili raději klid a odpočinek, jsou u všech domů zahrady s příjemným 
posezením, kde se často konala společná grilování, oslavy narozenin, turnaje               
ve venkovních hrách (kuželky, pétanque), atd. Je to také prostor, kde jsou ubytováni 
domácí mazlíčci. Jeden klient pečuje o svého kocoura a další klientka o morče. 
Pracovníci služby pro klienty, kteří projevili zájem, připravovali často i různé individuální 
nebo skupinové aktivity: výlety, hraní her, výtvarné činnosti, čtení z knih, zpěv a hraní 
na hudební nástroje.  
Sportovně založení klienti začali na podzim docházet pravidelně do Sokolovny 
v Poličce, kde hráli fotbal nebo stolní tenis. Zpěváci zase společně nacvičili několik 
hudebních programů, se kterými vystupovali na akcích pro veřejnost. 
 
 8. Podpora klientů při začleňování do života ve městě, udržování a upevňování 
vztahů s rodinou, navazování nových kontaktů a přátelství 
K naplňování tohoto cíle docházelo v uplynulém roce velmi intenzivně. Běžně                
a samozřejmě navštěvovali klienti různé akce pořádané ve městech, ve kterých žijí, ale   
i v okolí. Zúčastnili se tradiční Traktoriády v obci Nedvězí, vyjeli si k Milovskému 
rybníku, na letecký den do Hradce Králové, a mnoha dalších. Nikoho už nepřekvapilo, 
že se stali součástí velké skupiny dobrovolníků ve výzvě „Ukliďme Česko“.  
I když jsou klienti CHB v dospělém věku, tvořivost a kreativita jim není cizí, proto byli 
v průběhu celého roku zváni do bysterské Základní umělecké školy, kde se účastnili 
společného projektu. 
Pracovníci podporovali klienty v kontaktu s rodinami, přáteli a blízkými osobami podle 
jejich individuálních potřeb formou telefonátů, poštovní i elektronické korespondence       
i formou osobních setkání. Opatrovníci a rodiče byli pravidelně zváni na akce, které 
pořádal domov (Zahradní slavnosti, Adventní trhy, setkání s rodiči a opatrovníky). 
Klienti v novém domě v Poličce se hned po nastěhování začali seznamovat s městem, 
s lokalitou, kde stojí jejich dům i se sousedy. Pracovníci jim byli vždy nápomocni           
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a podpořili je např. při potížích s komunikací s novými lidmi, s orientací v okolí domu      
a se seznámením s nabídkou služeb. 
Pro zjednodušení překonávání delších vzdáleností bylo v prosinci do CHB Polička 
přesunuto osobní auto Dacia Dokker, které je v užívání DNZ Bystré. 
 

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. 

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

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 2019: 

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

Všichni klienti bydlí v nájemních bytech, 6 klientů bydlí v Poličce a 12 klientů v Bystrém. 
Jeden klient, který dlouhodobě usiloval o změnu bydlení, se začátkem dubna 
odstěhoval z Bystrého a začal využívat jinou sociální službu.  
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.  
Jedna klientka byla dlouhodobě hospitalizovaná v léčebně dlouhodobě nemocných 
v Poličce a po návratu domů bylo nutné navýšit míru podpory dle jejích aktuálních 
potřeb. 
Majitel jednoho z domů, ve kterém se nachází byt klienta, oznámil svému nájemníkovi    
i službě, že tento dům nabízí k prodeji. Klient si s podporou služby hledal jiný vhodný 
byt, ale doposud k prodeji domu ani k jiné změně nedošlo.  
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 října 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.  

Někteří klienti se osamostatnili v péči o domácnost natolik, že podporu pracovníků 
využívají minimálně. Jsou spokojení a hrdí na to, že nepotřebují intenzivní službu. 

 
3. Podpořit klienta v samostatném rozhodování v nejrůznějších situacích  

Tento cíl byl v průběhu roku naplňován v mnoha různých oblastech života klientů. 
Klíčoví pracovníci vždy citlivě zvažovali, v jakých situacích mají být při rozhodování 
klientům nápomocni.  

V oblasti pracovního uplatnění podpořil klíčový pracovník klienta v situaci, kdy dostal 
nabídku na změnu pracovní smlouvy na volném trhu práce a ukončení služby v AC 
dílnách v Poličce. Další tři klienti ukončili na vlastní žádost ze zdravotních důvodů 
pracovní poměr v DNZ.  

Ke konci roku 2019 pracovalo na volném trhu práce 11 klientů a 4 klienti využívali 
službu Sociálně terapeutické dílny (v DNZ nebo v AC dílnách Oblastní charity 
v Poličce). 

V oblasti péče o zdraví využili podporu pracovníků pouze někteří klienti. Ostatní si o 
péči o své zdraví a o návštěvách lékařů rozhodují sami.  

Zajišťování stravy a dodržování správné životosprávy bylo také zcela na rozhodnutí 
klientů. Ze strany pracovníků dostali podporu zejména formou rady, ale konečné 
rozhodnutí bylo vždy na nich. Pracovníci služby byli pouze některým klientům 
nápomocni při zajišťování obědů od dodavatelů. 

Další oblastí je trávení volného času. Klienti, pokud měli zájem, využili nabídky 
volnočasových aktivit zprostředkovaných službou, a to zejména aktivit se sportovním 
zaměřením (účast na Světových letních hrách Speciální olympiády, fotbalový turnaj      
ve Zlíně, Zimní hry v Horní Malé Úpě, Regionální přebor stolního tenisu, atd.).  

O trávení běžného volného času si klienti rozhodovali zcela samostatně. V Poličce, 
v Bystrém, ale i v jiných městech navštěvovali různé kulturní a společenské akce, 
vzájemně se navštěvovali, cestovali, atd.  

 
4. Podpořit klienta v upevnění, obnovení kontaktu s rodinou a přáteli 

V průběhu roku 2019 byla klientům poskytována podpora v kontaktu s jejich rodinami     
a přáteli, dle jejich individuálních potřeb. Návštěvy a pobyty u rodiny si klienti domlouvali 
vždy sami, danou skutečnost pak jen oznámili pracovníkům.  
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5. Poskytnout podporu v oblasti mezilidských a partnerských vztahů  
Naplnění cíle podpory v oblasti mezilidských a partnerských vztahů se dařilo realizovat 
zejména začleňováním klientů do společnosti a upevňováním vztahů v běžných 
každodenních situacích, které klienti prožívají.  
Pracovníci s klienty v průběhu roku řešili individuálně několik situací, při kterých si klienti 
nevěděli rady, nebo službu požádaly o pomoc osoby z klientova okolí.  
V partnerském vztahu žije v PSB jedna žena a jeden muž. Podpora v oblasti 
partnerských vztahů jim byla poskytována dle jejich přání klíčovým nebo sociálním 
pracovníkem. 
 

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

Klienti služby se pravidelně 4x do roka setkávali s vedoucími pracovníky na hodnotících 
a monitorovacích schůzkách, kde probíhaly diskuze o krizových situacích, které mohou 
v každodenním životě nastat. Kromě toho tyto situace probírali klienti se svými 
klíčovými pracovníky a společně plánovali postupy, jak se v dané situaci zachovat.  
V uplynulém roce nastalo několik krizových situací, které pomáhali pracovníci služby      
a sociální pracovnice klientům řešit (léčba závislosti na návykových látkách, 
gamblerství, dlouhodobý pobyt klientky ve zdravotnickém zařízení).  
 

Sociálně terapeutické dílny 

Domov na zámku Bystré poskytuje službu Sociálně terapeutické dílny již pátým 
rokem. Posláním služby STD je dlouhodobě a pravidelně podporovat člověka 
s mentálním (kombinovaným) postižením k rozvoji a růstu samostatnosti, nezávislosti   
a soběstačnosti, aby si zachoval či nabyl pracovní a sociální dovednosti, které vycházejí 
z jeho individuálních potřeb. 

Služba vždy operativně reaguje na potřeby klientů, kteří jí mohou využívat jak 
celoročně, tak i na kratší dobu v průběhu roku – např. v období školních prázdnin 
využívá tuto možnost studentka Speciální základní školy. Její další výhodou je i široké 
věkové rozpětí cílové skupiny klientů, takže zde najdou uplatnění mladí dospělí i lidé 
v seniorském věku. 

Službu STD využívalo v roce 2019 celkem 20 klientů, 11 klientů z Chráněného 
bydlení DNZ, 5 klientů, kteří bydlí v bytech a využívají i službu Podpora samostatného 
bydlení, 3 klienti docházeli z rodiny. Jeden klient, který využívá službu DOZP, měl 
velkou touhu pracovat v STD, a protože splnil kritéria pro přijetí do služby, začal ji od 
února 2019 využívat. 

Věkový průměr klientů je 48 roků, 83 % klientů jsou muži a 17 % ženy. 
Služba je pravidelně otevřena od pondělí do pátku, vždy od 8 do 15 hodin. 

Mimořádně je možné využívat službu i v jiný čas, a to zejména při plánované účasti 
klientů na společenských akcích, prodejních trzích, atd. 

Pro provoz  sociálně terapeutických dílen využívá naše organizace pronajaté 
prostory v domě na adrese Náměstí Na Podkově 6 v Bystrém. Objekt je dostatečně 
prostorný a nabízí tak dobré zázemí pro provoz keramické a šicí dílny, dále dílny          
na výrobu svíček, ručního papíru a papírových kostek. Součástí dílen je i malá prodejna 
výrobků. 
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Při práci v dílnách jsou klientům k dispozici pracovníci, kteří se jim věnují, 
individuálně nebo ve skupině, a podporují je jak v pracovních činnostech, které jsou 
primárním cílem služby, tak i v jejich dalších potřebách a zájmech.  

Klienti si dle svých schopností a dovedností společně se svým klíčovým 
pracovníkem plánují, ve které dílně budou pracovat a co bude jejich náplní práce.  
Každý z pracovníků se specializuje na práci v určité dílně, ale v případě potřeby se 
vzájemně zastupují. 
 
Hodnocení naplňování cílů sociální služby 

Cíl: Podpora při rozvoji a posílení schopnosti zvládnout opakovanou pracovní 
činnost s důrazem na kvalitu výrobku  
Při práci na ručně vyráběných výrobcích jsou klienti a pracovníci kolegy, kteří velmi 
úzce spolupracují. Téměř každý výrobek je výsledkem spolupráce více osob.  
Výrobky z STD se velmi dobře prosadily na trhu, jsou nezvyklé, originální a tak říkajíc 
„na míru“. Pravidelní zákazníci, kteří právě tento aspekt vyhledávají, zadali klientům 
v uplynulém období několik zakázek, které se podařilo vždy úspěšně splnit. Klienti 
vyráběli na objednávku svíčky ve tvaru srdce a vánočního stromku, kuchyňské chňapky, 
tašky s výšivkou Stromu rodáků, háčkované stojánky na tužky a další krásné výrobky.     
Většina klientů vnímá práci v STD velmi vážně, při práci jsou pečliví a vytrvalí, mají 
radost z odvedené práce. Každé zvládnutí dané činnosti, líbivý výrobek nebo zásluha 
na společném úkolu je pro ně zároveň motivací k další práci.  

Cíl: Podpora při zvládání péče o vlastní osobu, upevňování hygienických návyků 
Pracovníci jsou si ze svých zkušeností vědomi, že s vyšším věkem klientů se může 
začít snižovat jejich schopnost zvládat běžnou péči o sebe sama. I když tito lidé 
využívají kromě služby STD i jinou sociální službu, která se podporou v oblasti hygieny 
také zabývá, je důležité, aby obě služby na sebe navazovaly.  
Pracovníci se proto zaměřili na pravidelnou podporu klientů, se kterými se na ní dohodli 
v rámci individuálního plánování. Pracovali zejména na upevňování hygienických 
návyků, dále s klienty hovořili o vhodnosti a čistotě oděvů a obuvi, úpravě zevnějšku 
apod.  
 
Cíl: Podpora při důstojném zapojení do života přirozené komunity  
Pracovníci připravili pro klienty pestrou nabídku aktivit mimo dílny, jednalo se například 
o návštěvy kulturních a společenských akcí, exkurze atd. Společně pak buď 
individuálně, nebo při hodnotících schůzkách vybírali, jakých akcí se zúčastní.  
Všechny uskutečněné aktivity se klientům líbily, jmenujme například návštěvu místní 
pekárny v AGRO Vysočina Bystré, Majáles v Poličce, výstavu v Základní umělecké 
škole v Bystrém, divadelní představení, koncerty a další akce, kterých se klienti 
zúčastnili společně.  
Pak je však další skupina akcí, kterých se klienti s pracovníky zúčastnili individuálně dle 
jejich zájmu, což jsou zejména různé prodejní akce výrobků z dílen v Bystrém i v okolí.  
Ke splnění tohoto cíle došlo v plné míře, zpestření běžného stereotypu přineslo 
klientům motivaci k další práci a přiblížilo je ke komunitě. Měli možnost uvědomit si 
například to, že do práce (do dílen) mohou docházet v pracovním oblečení, avšak při 
návštěvách společenských akcí je vhodný jiný oděv, nebo že zaměstnání na otevřeném 
trhu práce je sice náročné, ale ne nereálné. 
Našim cílem bude v tomto trendu nadále pokračovat, pracovníci budou v dalším období 
s klienty pravidelně hledat nové nápady na zpestření všedních dní. 
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Další cíle:  

 Podpora při získání, rozvoji a upevnění schopností v oblasti manuálních 
zručností a pracovních návyků a v oblasti sociálních a komunikačních dovedností 

 Podpora při získávání nových pracovních dovedností, a to zejména: šití            
na novém elektronickém šicím stroji, výroba ručního papíru skartací a recyklací 
kancelářského papíru, výroba keramiky točením na kruhu, výroba drobných 
výrobků ze dřeva a další činnosti 

 Osvojení si návyků spojených s prací (pravidelnost, dodržování pracovní doby     
a pracovního tempa, samostatnost, vytrvalost, zodpovědnost) 

 Podpora při běžném kontaktu s veřejností, v komunitě (informování veřejnosti, 
setkávání, prezentace práce a výrobků) 

 Podpora při rozvoji pracovního a sociálního potenciálu osob se zdravotním 
znevýhodněním, aby se mohly uplatnit na otevřeném trhu práce, podpora         
při spolupráci s ostatními subjekty 

Všechny tyto cíle splňuje služba dlouhodobě, v současnosti už je nelze brát jako 
skutečné cíle, ale spíše jakou součást poslání služby. Znovu by se staly aktuálními     
pro nově příchozí klienty STD. 

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.   
 

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

Veřejné zakázky: 

Dodávka CO2 laserové gravírky pro Domov na zámku Bystré a její následný servis. 

 

Dodávka a montáž klimatizační jednotky pro Domov na zámku Bystré. 

Dodávka serveru pro počítačovou síť. 

Dodávka osobního automobilu pro přepravu 5 osob. 

Dodávka kapalných pracích prostředků včetně dodávky a montáže přesných 

dávkovačů a proplachovacích sestav a nákladů na dopravu dodávek pracích 

prostředků. 

Dodávka zahradního domku s přístavkem. 

http://www.dnzbystre.cz/
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Dodávka sběracího koše pro traktor JOHN DEERE. 

Dodávka a montáž rampy (s homologací) pro nájezd vozíčkáře do osobního vozu. 

Dodávka a montáž truhlářských výrobků pro DNZ Bystré. 

Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu Zátiší DNZ Bystré.  

Rekonstrukce DNZ Bystré Zátiší. 

 
 

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 2019 domov zaplatil za elektrickou energii 1 042 tis. Kč, což je o 282 tis. více 
než v roce 2018.   

Za vyššími náklady stojí především rozdělení péče do více objektů i vyšší spotřeba 
elektřiny, např. v objektech na Zámecké čp. 1 v loňském roce  byla spotřeba o 5,1 MWh 
vyšší než v předchozím roce (z toho 4 MWh v nízkém tarifu ). Rovněž  v objektu na  
Náměstí na Podkově čp. 7 byl nárůst o 171 kWh.  V pronajatých prostorách Náměstí na 
Podkově čp. 6 došlo k nárůstu spotřeby elektřiny o 3,9 MWh.  V domě na ulici Čsl. 
armády  čp. 989 došlo ke zvýšení spotřeby elektřiny o 1,3 MWh.     

Ostatní objekty, u nichž lze sledovat srovnatelné období – Zámecká čp. 198                  
a Vrchlického čp. 188 zaznamenaly snížení spotřeby dohromady o 1,4 MWh. 

Za zemní plyn bylo uhrazeno 1 176 tis. Kč, což je o 28 tis. Kč více než v roce 
předchozím. Došlo ke snížení spotřeby zemního plynu v objektu Zámecká čp. 1 o 9243 
m3, v dalších objektech došlo k nárůstu spotřeby o 747 m3. 

Za vodné a stočné jsme ve sledovaném období zaplatili 116 tis. Kč, podobně jako 
v roce 2018 (115 tis. Kč).  Došlo ke zvýšení spotřeby vody o 27 m3. 

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. 
2019 v celkové výši 39,668.555,58 Kč a byl vyčerpán, nevyčerpaná dotace OPZ ve výši 
413.297,06 Kč byla převedena do rezervního fondu. 

Konečná výše příspěvku na provoz zahrnovala: 

Účelový příspěvek (z rozdělené dotace MPSV, UZ 13305)       24,933.000 Kč                          
- domov pro osoby se zdravotním postižením                                           17,515.000 Kč  
- chráněné bydlení                                                                                         4,815.000 Kč 
- podpora samostatného bydlení                                                                   1,463.000 Kč     
- sociálně terapeutické dílny                                                                          1,140.000 Kč                                                                       
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Příspěvek zřizovatele z rozpočtu Pk                                                      12,700.000 Kč                        
- domov pro osoby se zdravotním postižením                                            11,680.000 Kč         
- chráněné bydlení                                                                                           690.000 Kč     
- podpora samostatného bydlení                                                                     100.000 Kč      
- sociálně terapeutické dílny                                                                            230.000 Kč   

Účelový příspěvek (projekt  Rozvoj SS v Pk III, OPZ EU)                          1,530.000 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                                                                         505.555,58Kč   
(reg. č.  CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_066/0007323) 

Limit na platy ve výši 34,965.000 Kč dle schválených závazných ukazatelů k 31. 12. 
2019 byl zcela vyčerpán.  

Limit na OON ve výši 695.000 Kč dle schválených závazných ukazatelů k 31. 12. 
2019 nebyl zcela vyčerpán. Z limitu bylo vyčerpáno 678.000,- Kč. 

Limit průměrného evidenčního počtu zaměstnanců byl v průběhu roku 2019 101,0. 
Skutečná výše průměrného evidenčního počtu zaměstnanců k 31. 12. 2019 je 99,81. 

Uložený odvod z investičního fondu nebyl v roce 2019 nařízen. 

Stanovený nepřekročitelný zůstatek fondu investic k 31. 12. 2019 ve výši 
2,756.000,- Kč byl dodržen, skutečná výše zůstatku fondu investic činí 3,489.665,16 
Kč. Fond investic byl průběžně čerpán dle schváleného plánu. 

Plán objemu účetních odpisů – účet 551 byl v závazných ukazatelích schválen ve 
výši 2,649.000 Kč. Skutečný objem účetních odpisů k 31. 12. 2019 je ve výši 2,642.483 
Kč. Rozdíl mezi schváleným limitem a skutečností účtu 551 nepřekračuje hranici 3 %             
pro odchylku.  

Účetní závěrka za rok 2018 byla schválena usnesením Rady PK č. R/1923/19                   
dne 13. 5. 2019. Výsledek hospodaření za rok 2018 ve výši 115.399,81 Kč byl dle 
schválení Rady PK ze dne 13. 5. 2019 převeden do rezervního fondu. 

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

Rozpočet organizace byl čerpán rovnoměrně dle toku finančních prostředků, všechny 
zdroje byly vyčerpány a výsledek hospodaření k 31. 12. 2019 z hlavní činnosti je                     
-105.280 Kč a z doplňkové činnosti +105.280 Kč, celkem 0 Kč. 

 

a) Výsledek hospodaření, náklady, výnosy 
Záporný výsledek hospodaření ve výši 105.280 Kč z hlavní činnosti je plně pokryt 
kladným výsledkem z doplňkové činnosti.   
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Výnosy organizace za hlavní činnost k 31. 12. 2019  59,809.208 Kč 

Z toho:  příjmy od klientů za ubytování a stravu                          7,631.426 Kč 
  příjmy od klientů za péči        9,009.537 Kč 
  fakultativní činnosti             15.957 Kč 
  příjmy od zdravotních pojišťoven      1,844.223 Kč 
  příjmy z pronájmu             12.423 Kč 
  neinvestiční transfer z PK (UZ 13305)             24,933.000 Kč  
  účelový příspěvek z PK (projekt Rozvoj SS v PK III)     1,530.000 Kč 
  příspěvek zřizovatele     12,700.000 Kč 
  účelová neinv. dotace projekt OPZ EU                             464.028 Kč 
  transferový podíl                                                               469.583 Kč 
 dotace z měst a obcí            29.000 Kč 
   použití rezervního fondu                         595.490 Kč 
  zapojení fondu investic                                                     279.860 Kč 
  zelený bonus za el. energii                   108.511 Kč 
  za stravné od zaměstnanců                   182.265 Kč 
  ostatní výnosy               3.905 Kč 
   
Náklady organizace za hlavní činnost k 31. 12. 2019  59,914.488 Kč 

Z toho: spotřeba všeobecného materiálu                  872.490 Kč 
  materiál na úklid a údržbu, textil             159.494 Kč 
  spotřeba potravin        1,763.712 Kč 
  spotřeba zdravotnického materiálu            5.333 Kč 
  spotřeba PHM           224.927 Kč 
  pořízení DDHM do 3000,- Kč         248.107 Kč 
            kancelářské potřeby, předplatné                     63.989 Kč 
  materiál na aktivizační činnost             7.776 Kč 
  spotřeba el. energie        1,041.523 Kč 
  spotřeba plynu                  1,175.704 Kč 
  spotřeba vody                     116.309 Kč 
  opravy a udržování           322.054 Kč 
  cestovné              79.629 Kč 
  náklady na reprezentaci                        8.457 Kč 
  služby klientům             32.090 Kč 
  služby výpočetní techniky, DDNH        246.351 Kč 
  likvidace odpadů           159.364 Kč 
  stočné            133.000 Kč  
  telefony, internet, poštovné, TV poplatky               224.432 Kč 
  nájemné            152.033 Kč  
  ostatní služby           625.533 Kč 
  mzdové náklady včetně OON              35,599.790 Kč 
  SP a ZP       11,834.123 Kč 
  pojistné – Kooperativa                    141.955 Kč 
  zák. soc. náklady – FKSP                    699.300 Kč 
  školení zaměstnanců                   197.285 Kč 
  lékařské prohlídky, náklady na stravenky                         295.500 Kč  
  poskytnuté ochranné pomůcky                                         114.993 Kč 
  odpisy dlouhodobého majetku      2,642.483 Kč 
  ostatní daně a poplatky                                                         5.637 Kč 
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  náklady z drobného dl. majetku          435.594 Kč 
  ostatní náklady z činnosti          285.521 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 24,933.000 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 
1,530.000 Kč pro rok 2019 na sociální službu sociálně terapeutické dílny byl plně 
vyčerpán. Monitorovací zprávy za II. pololetí 2019 byla zpracována a zaslána 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 221.355,96 Kč a 284.199,62 Kč pro rok 2019. Čerpání dotace bylo 
vyúčtováno a nevyčerpaná část dotace byla převedena do rezervního fondu. 
Monitorovací zpráva byla za I. a II. pololetí 2019 zaslána dle metodiky. 

Příspěvky od měst a obcí na dofinancování sociálních služeb jsme obdrželi v roce 2019 
ve výši 29.000 Kč, příspěvky byly vyúčtovány.  

 

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

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

DOZP § 48  77,20    26,367.935    35,333.000     28.462,- 

STD § 67     5,40              1,832.771       2,455.000         28.284,- 

CHB § 51    13,60     5,155.092                6,907.000            31.588,- 

PSB § 43      3,60    1,431.749          1,918.000               33.142,- 

Mzdové náklady  99,80   34,787.547      46,613.000   29.048,-        

Náhrady za nemoc         177.453 

Mzdové náklady celkem   34,965.000        

OON           678.000     

 
Mzdové prostředky celkem  35,643.000  
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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 2019 ve výši 
322 tis Kč. Rozbitý neopravitelný majetek byl vyřazen z evidence a fyzicky zlikvidován. 
Domov na zámku Bystré zabezpečuje pravidelné a příslušnými předpisy stanovené 
revize a technické prohlídky majetku.  
 
Organizace pronajímá majetek ve vlastnictví Pardubického kraje v souladu se zřizovací 
listinou. Nájemné je sjednáno ve výši v místě a čase obvyklém nebo vyšším.  
Domov na zámku Bystré o majetku Pardubického kraje, který má svěřený do správy, 
účtuje na příslušných rozvahových účtech a účetně jej odepisuje. Účetní odepisování 
majetku provádí na základě schváleného odpisového plánu schváleného zřizovatelem. 
 
Z fondu investic byl na základě schválení čerpání zřizovatelem pořízen server, 
automobil VW CADDY včetně jeho úpravy pro převoz invalidního vozíku, laserová 
gravírka pro terapeutické dílny, sběrný koš pro traktor, klimatizační jednotka pro objekt 
Zátiší, el. odsávačka, oplocení a žaluzie pro dům J. V. Michla v Poličce, zahradní 
domek pro J. V. Michla v Poličce a byla započata rekonstrukce objektu Zátiší v Bystrém.  
Fond investic byl zapojen na čerpání nákladů na opravu majetku. 

 
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. 

 
Pojištění nemovitého a movitého majetku vyjma dopravních prostředků zajišťuje 
zřizovatel na základě pojistné smlouvy. Domov na zámku Bystré má uzavřeny pojistné 
smlouvy na dopravní prostředky. 
 
Organizace Domov na zámku Bystré v rámci kroků vedoucích k efektivnímu využití 
svěřených prostředků řeší také pojistné události. V roce 2019 byly řešeny tyto pojistné 
události týkající se movitého majetku organizace: 

Rozbité přední sklo na vozidle Škoda Octavia ( událost se stala dne 5.11.2019). Událost 
likvidovala Allianz pojišťovna, a.s.. Celkové náklady činily 6 164,- Kč a byly plně 
uhrazeny pojišťovnou. 

Rozbité přední sklo na vozidle Dacia Dokker ( vozidlo zapůjčené společností Kompakt, 
spol. s r.o. – pojištěný – společnost Kompakt, spol. s r.o.) ( událost se stala dne 12. 6. 
2019). Událost likvidovala Allianz pojišťovna, a.s.. Celkové náklady činily 3 208,- Kč        
a byly plně uhrazeny pojišťovnou. 
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Promáčknutý blatník na vozidle Volkswagen Transporter ( událost se stala dne 19. 8. 
2019). Událost likvidovala Allianz pojišťovna, a.s.. Likvidace pojistné události se 
přesunula do roku 2020. 

Domov na zámku Bystré řešil také událost na majetku zaměstnance organizace. Šlo     
o poškození osobního vozidla zaměstnance dne 10.7.2019. Pojistné plnění bylo 
vyplaceno z pojištěného rizika „ Odpovědnost za škodu na věci“ uzavřené mezi 
zřizovatelem a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s. Pojistka byla vyplacena v plné 
výši, vyjma spoluúčasti ve výši 1000,- Kč, kterou hradil Domov na zámku Bystré. 

Inventarizace byla provedena jako řádná periodická inventarizace ke dni 31. 12. 2019.  
Inventarizace byla započata dne 22. 10. 2019 a skončena 30. 1. 2020. Dílčí 
inventarizační komise provedly za přítomnosti odpovědného pracovníka inventury podle 
příkazu ředitele ze dne 1. 8. 2019 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                   0            3.132                      0 
Do 90 dnů         0                  0     18.150                
Nad 90 dnů                   0                                      0                               0  
Celkem                   0                     3.132                           18.150 
 
Závazky po splatnosti jsou nevýznamné, jedná se o fakturu došlou po splatnosti. 
Všechny pohledávky byly v lednu 2020 uhrazeny. 
 

f) vyhodnocení doplňkové činnosti 
 

Výše výsledku hospodaření z doplňkové činnosti je ve výši 105.280 Kč a byl použit          
pro hlavní činnost organizace.   

Náklady na doplňkovou činnost     312.402 Kč  

 
Z toho  materiál terapeutických dílen                42.634 Kč 
  materiál na kulturní akce     137.247 Kč 
  náklady na kavárnu          2.080 Kč 
  spotřebovaná energie        23.505 Kč 
  nákup služeb         54.065 Kč 
  mzdové náklady včetně odvodů                52.871 Kč  
 
Výnosy z doplňkové činnosti      417.682 Kč  

 
Z toho  příjmy terapeutických dílen    257.769 Kč 
  příjmy z kulturních akcí     143.413 Kč 
  příjmy z kavárny        16.500 Kč 
  
 
 
 



 

 

 24 

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

Fond odměn:  

  PS k 1. 1. 2019      120.000 Kč 
  Tvorba:                             0 Kč 
  Čerpání:                                                   0 Kč  
   KS k 31. 12. 2019      120.000 Kč 

 
 
FKSP:  

PS k 1. 1. 2019      470.087 Kč 
 

  Tvorba:  příděl z mezd    699.361 Kč 
 
  Čerpání:  stravné zaměstnanců           135.192 Kč 
     zahraniční zájezd   105.000 Kč 
     penzijní připojištění   478.500 Kč 
     příspěvky na očkování      1.900 Kč 
     věcné dary zaměstnancům            19.432 Kč 
 
  KS k 31. 12. 2019      429.363 Kč 
 
 
Rezervní fond ze zlepšeného VH:  

  PS k 1. 1. 2019               303.898 Kč 
  Tvorba:  z VH za rok 2018             115.400 Kč 
  Čerpání:  k dalšímu rozvoji své činnosti      377.784 Kč  
   KS k 31. 12. 2019       41.514 Kč 
 
 
Rezervní fond:  

PS k 1. 1. 2019               654.351 Kč 
Z toho             aktivizační činnosti            334.550 Kč 

     nespotřebovaná dotace OPZ       319.801 Kč    
                                          
  Tvorba:  fin. dary na aktivizační činnosti    123.226 Kč 
     fin. dary  od obcí dle smluv   18.000 Kč 
     nespotřebovaná dotace OPZ       465.265 Kč   
 
  Čerpání:  na aktivizační činnosti klientů       104.977 Kč 
     na zajištění SS od obcí                  18.000 Kč 
     dle účelu dar. smluv              94.730 Kč 
     čerpání z dotace na OPZ  371.769 Kč 
      

KS k 31. 12. 2019                671.366 Kč  
Z toho            aktivizační činnosti                    258.069 Kč 
                               nespotřebovaná dotace OPZ        413.297 Kč 
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Fond investic: 

  PS k 1. 1. 2019                    3,692.852 Kč 
 
  Tvorba:           z odpisů DNM a DHM         2,172.900 Kč  
      
  Čerpání:           pořízení serveru             399.426 Kč 
              pořízení automobilu              480.000 Kč 
              úprava vozu pro inv. vozík    218.406 Kč  
              PD – Rekonstrukce Zátiší   108.900 Kč 
              pořízení laserové gravírky   168.190 Kč 
              poř. sběrného koše pro traktor    80.512 Kč 
              poř. klimatizační jednotky Zátiší   152.569 Kč 
              staveb. povolení – Rek. Zátiší           5.000 Kč 
                       oplocení domu a TZ č.p. 1183        131.691 Kč 
              zahradní domek č.p. 1183    165.404 Kč 
              poř. el. odsávačky       40.632 Kč 
              TZ – Rekonstrukce Zátiší             145.497 Kč 
              opravy majetku                               279.860 Kč 
           
  KS k 31. 12. 2019             3,489.665 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 
Měšťanský pivovar v Poličce                                                           23.226 Kč 
Perfect Distribution a. s. Prostějov             30.000 Kč 
Roman Týfa, Trutnov       1.000 Kč 
PharmDr. Marie Nemcová Bystré              24.000 Kč 
Ing. Tomáš Mayer Olomouc                                                 10.000 Kč 
SINC s.r.o. Pardubice       7.000 Kč 
Město Bystré         5.000 Kč 
APOLO CZ s.r.o. Polička       5.000 Kč 
SORAL a HANZLÍK Medical s.r.o. Praha    3.000 Kč 

 

CELKEM               141.226 Kč 
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IV. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU DLE ZÁKONA Č. 
435/2001 SB. O ZAMĚSTNANOSTI 

 

Plnění povinného podílu OZP za rok 2019: 
 
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců    100,45 
 
Z toho povinný podíl (4%)          4,01 
 
Skutečný přepočtený stav OZP – zaměstnáním u zaměstnavatele   4,52 
 
Skutečný přepočtený stav OZP – odběrem výrobků a služeb   neuplatněno 

 
Skutečný přepočtený stav OZP                      4,52 
 
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 Bystré Zahradní slavnosti 2019 5 000 5 000 

Město Litomyšl 
Spolufinancování sociální 

služby 10 000 10 000 

Obec Cerekvice nad Loučnou 
Spolufinancování sociální 

služby 7 000 7 000 

Obec Sebranice 
Spolufinancování sociální 

služby 5 000 5 000 

Obec Dolní Újezd 
Spolufinancování sociální 

služby 10 000 10 000 
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název projektu donor monirorovací indikátory plánovaná hodnota

DNZ Bystré, parkové úpravy

Operační program Životní prostředí, osa 6 - 

zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 

6.5 - Podpora regenerované krajiny

celkový počet vysazených dřevin ( ks ) 1329

celkový počet ošetřených dřevin ( ks ) 98

celková plocha základané zeleně ( ha) 0,088

celková plocha základaného stromořadí ( m) 40

Rozvoj sociálních služeb v 

Pardubickém kraji III
Operační program Zaměstnanost, podpora STD na 

nám. na Podkově čp.6, Bystré
okamžitá kapacita 

počet napsaných a zveřejněných analytických 

a strategických dokumentů vč. Evaluačních
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, keří 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)

Monitorovací indikátory

Operační program zaměstnanost celkový počet účastníků 40 ( závazek )  ( více než 40 hodin bagatelní podpory )
 DNZ Bystré – transformace 

pobytových služeb


