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I. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ ORGANIZACE 

a) Identifikace zařízení 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
Služba je poskytována celoročně na základě registrace u Krajského úřadu 

Pardubického kraje pod č. 7188385 od 1. 1. 2007 s kapacitou 74 klientů k 31. 12. 2017. 
 

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

 

 poskytnutí ubytování 

 poskytnutí stravy 

 pomoc pro zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 sociálně terapeutické činnosti 

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

 
Na základě zákona o sociálních službách dále poskytuje nezaopatřeným dětem 

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

 
2. Chráněné bydlení 

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

Pardubického kraje pod č. 7277410 od 1. 3. 2010 s kapacitou 10 klientů k 31. 12. 2017. 
 

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 15 klientů.  
 

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

 

 Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

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

 podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností 
 

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

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

Služba je poskytována v místě bydliště klienta služby a v místě realizace 
společenských, vzdělávacích a terapeutických aktivit  

Po - Pá   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. 2017. 
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Sociální služba podpora samostatného bydlení dle § 43 zahrnuje základní činnosti 

stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách: 
 

 pomoc při zajištění chodu domácnosti 

 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 sociálně terapeutické činnosti 

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

  
Domov na zámku Bystré dále zprostředkovává: 

 hippoterapii, 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, 
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h) provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání 
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných 
akcí. 

 

b) Klienti zařízení 
 

Ke dni 31. 12. 2017 bylo v DNZ Bystré 82 klientů v pobytových sociálních službách,  
19 klientů v terénní sociální službě a 18 klientů v ambulantní sociální službě. 
 

 Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) stav k 31. 12. 2017 
 
Stav klientů 
72 klientů, z toho 4 žen a 68 mužů 
 
Struktura s ohledem na věk 
 do 6ti let             0 klientů 
7 – 12 let            0 klient 
13 – 18 let           0 klientů 
19 – 26 let          10 klientů 
27 – 65 let   56 klientů 
66 – 75 let                       6 klientů 
76 – 85 let   0 klientů 
 
Trvalé bydliště 
Trvalé bydliště na adrese Bystré, Zámecká 1, má 56 klientů, 16 klientů má trvalé 
bydliště jinde. 
 
Stupeň závislosti 
Stupeň závislosti Počet 

Nemá 0 
I (lehká závislost) 1 
II (středně těžká závislost) 13 
III (těžká závislost) 22 
IV (úplná závislost) 36 

Součet: 72 
 
Počet žadatelů a zájemců  
Celkový počet žadatelů o poskytnutí sociální služby 2. 
  

 Chráněné bydlení (CHB) stav k 31. 12. 2017 
 

Stav klientů 
10 klientů – 9 mužů a 1 žena 
 
Struktura s ohledem na věk 
 do 6ti let   0 klientů 
7 – 12 let   0 klientů 
13 – 18 let   0 klientů 
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19 – 26 let   2 klienti 
27 – 65 let   8 klientů 
66 – 75 let   0 klientů 
76 – 85 let   0 klientů 
 
Trvalé bydliště 
Trvalé bydliště zde má 8 klientů, 2 klienti má trvalé bydliště jinde. 
 
 
Stupeň závislosti 
Stupeň závislosti Počet 

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

 
Počet žadatelů a zájemců 
Celkový počet žadatelů o poskytnutí sociální služby je 10, z toho je 9 žadatelů ze 
stávající sociální služby DOZP, 1 žadatel je z rodinného prostředí. 
 

 Podpora samostatného bydlení (PSB) stav k 31. 12. 2017 
 

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

Bez přiznaného PnP 
I (lehká závislost) 

1 
10 

II (středně těžká závislost) 8 
III (těžká závislost) 0 
IV (úplná závislost) 0 
Součet: 19 

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

 

 Sociálně terapeutické dílny (STD) stav k 31. 12. 2017 
 

Stav klientů 
18 klientů, 15 mužů, 3 ženy (s okamžitou kapacitou 15 klientů) 
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Struktura s ohledem na věk 
  
19 – 26 let            3 klienti 
27 – 65 let               15 klientů 
 
 
Počet žadatelů a zájemců 
Celkový počet žadatelů o poskytnutí sociální služby v STD v tuto chvíli je 0. 

c) Stanovené výše úhrad za poskytování služeb 
 
Úhrady za poskytování sociálních služeb v Domově na zámku Bystré jsou stanoveny 
v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., § 14, kterou se provádějí ustanovení zákona č. 
108/2006 S., v platném znění. 

Výše úhrad v DOZP za poskytnutí ubytování: 

 jednolůžkový pokoj     160,- Kč denně 

 dvoulůžkový pokoj     155,- Kč denně 

 tří a více lůžkový pokoj    150,- Kč denně 
 

Výše úhrad v CHB za poskytnutí ubytování: 

 jednolůžkový pokoj č. p. 7    175,- Kč denně 

 dvoulůžkový pokoj č. p. 7    170,- Kč denně 
 

Výše úhrad v DOZP  a v CHB za poskytnutí stravy: 

 hodnota potravin (stravovací jednotka)    73,- Kč denně 

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

Výše úhrad v DOZP za poskytnutí péče: 

 v plné výši přiznaného příspěvku na péči 
 

Výše úhrad v CHB za poskytnutí péče: 

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

Výše úhrad v PSB za poskytnutí péče: 

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



 

 

 9 

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.  

Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Ve službě domov pro osoby se zdravotním postižením probíhá humanizace                            
a deinstitucionalizace s cílem postupné transformace této služby. Naší snahou je 
poskytnout klientům individuální péči v domácnostech, které se svým charakterem 
přibližují bydlení v běžné zástavbě. V roce 2017 byla sociální služba poskytována ještě 
2 dětem, z toho 1 dítě v roce 2017 dosáhlo 18 let a jedno dítě bylo umístěno od 2. 10. 
2017 do jiného zařízení.  V rámci transformace Domova na zámku Bystré došlo v roce 
2017 k přechodu 8 klientů do dalšího transformovaného objektu na ul. Vrchlického 188, 
Bystré. 

 Klientům je k dispozici ubytování v jedno, dvou a třílůžkových pokojích. V oblasti 
bydlení dochází k postupnému snižování počtu lůžek v hlavní budově zámku.  
Stravování je klientům zajištěno v rozsahu 3 hlavních jídel denně prostřednictvím 
kuchyně DNZ. V transformovaných službách (IC, Vrchlického 188) je stravování 
zajišťováno odděleně a podílejí se na něm individuálně i klienti.  
Dále klientům nabízíme podporu dle jejich potřeb v oblastech zvládání běžných úkonů 
péče o vlastní osobu v rozsahu vyhlášky. Speciální a individuální péče s osobní 
asistencí je věnována zejména náročným klientům, autistům a klientům s poruchami 
chování. Tato péče je nejnáročnější a nejnákladnější.   
 

Klienti mají možnost využít nabídky terapeutických dílen, kde se mohou věnovat 
výrobě keramiky, ručního papíru, pletení výroků z pedigu, výrobě mýdel, sedáků a 
zhotovení dřevařských výrobků – vařečky, prkénka aj. V rámci sociálně terapeutických 
činností v DOZP pracuje v dílnách 39 klientů.  

Za přispění externích pracovníků v DNZ Bystré probíhá hippoterapie a 
canisterapie. 
Službu canisterapie zajišťujeme pro imobilní klienty u lůžka, ostatní mají možnost využít 
službu ve společenských místnostech a v parku DNZ nebo na farmě v Ústupu. Zde mají 
možnost využít i psychosociální ježdění.  
 

Ve školním roce 2017/2018 dochází do Speciální základní školy Bystré 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. 
Ve večerní škole jsou klienti podporováni ve svých zájmech, a to především v práci na 
PC, ve sportovních aktivitách, ve využití snoezelenu … Večerní školu navštíví týdně 
více než 19 klientů. Dva klienti se vzdělávají v Základní umělecké škole v Bystré, a to 
v hudebním a výtvarném oboru. 
 

Při využívání běžně dostupných služeb (kadeřník, holič, pošta, kino, pedikúra, 
nákupy aj.) klienti DNZ Bystré dostávají takovou míru podpory, o kterou projeví zájem 
dle svých potřeb prostřednictvím individuálním plánu.  
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Služba DOZP podporuje uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních 
záležitostí u všech klientů. Klienti jsou podporováni, zejména klíčovými pracovníky                 
k  uplatnění vlastní vůle a rozhodnutí.  
 

Podporujeme klienty v kontaktu s rodinami, přáteli a osobami blízkými podle 
jejich potřeb formou telefonátů, poštovní i elektronické korespondence, formou 
osobních setkání. Účastní se společenských a sportovních akcí, kde navazují nová 
přátelství. Opatrovníky, rodiče i veřejnost zveme na akce, které pořádá domov 
(Zámecké slavnosti, vánoční trhy, dny otevřených dveří, setkání s rodiči a opatrovníky).
  

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

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

Oslovujeme zaměstnavatele v okolí a pomáháme klientům podle jejich zájmu 
s vyhledáváním pracovních příležitostí na otevřeném trhu práce. V roce 2017 byli v DNZ 
v rámci dohody o provedení práce zaměstnáni 2 klienti ze služby DOZP. 
 

Plán vzdělávání pracovníků vychází z jejich potřeb, které zjišťují vedoucí při 
motivačních pohovorech a z potřeb organizace vzhledem k aktuálnímu dění v DNZ 
(transformace, práce s osobami se specifickými potřebami, stáže pracovníků v CHB a 
PSB). Pravidelně 1x za měsíc probíhají i supervizní setkání. V roce 2017 se uskutečnilo 
11 skupinových a 3 individuální supervize (2 x zaměstnanec, 1 x klient). 
 

Chráněné bydlení 

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

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

V roce  2017 zaznamenala pobytová sociální služba chráněné bydlení změny, 
které vyplynuly z potřeb klientů. Jeden klient chráněného bydlení, kterému odborný 
lékař na základě zhoršeného zdravotního stavu doporučil využívat službu personálně 
obsazenou 24 hodin denně a zdravotní službou, přešel ke konci roku zpět do služby 
DOZP.  
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V roce 2017 službu chráněné bydlení využívalo 10 osob s vyšší mírou podpory, z 
toho 4 klienti s II. stupněm PnP, 5 klientů s III. stupněm PnP a jeden klient se IV. 
stupněm PnP.  Věkový průměr byl 40 let.  

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

Rekonstrukcí domu byly vytvořeny bytové jednotky – v přízemí domu je 
skupinová domácnost, ve které bydlí 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. Bydlením 
v menším počtu lidí se podařilo klienty přiblížit k běžnému  standardnímu životnímu 
stylu. Nácvikem a upevňováním dovedností v běžných každodenních situacích si klienti 
postupně zvykají na samostatnější život a na přijímání zodpovědnosti za své chování a 
toleranci k druhým lidem. 

Míra podpory při zvládání osobní hygieny se snížila, klienti se snaží většinu 
úkonů týkajících se vlastní osoby zvládnout bez pomoci nebo pouze s mírnou pomocí 
pracovníků. Klienti si sami nebo s podporou pracovníků podle svého přání nakupují 
osobní hygienické pomůcky a kosmetiku v místních obchodech. 

Klienti si s podporou pracovníků zajišťují celodenní stravu sami z vlastních 
potravin. Dle svých možností se podílejí na všech činnostech souvisejících s přípravou 
jídla, od plánování stravy, sestavení jídelníčku, nákupu potravin, přes jednoduché 
pomocné práce při vaření až po úklid pracovní plochy a přípravy ke stolování. 
Pravidelnou činností si klienti také více osvojili dovednosti v obsluze kuchyňských 
spotřebičů.  

Úklid svých pokojů a bytů si všichni klienti provádí sami, případně s podporou 
nebo pomocí pracovníků. Na údržbě společných prostor, okolí domu a údržbě zahrady 
se podílejí všichni klienti chráněného bydlení společně, každý dle svých dovedností 
Součástí domu je zahrada a dvorek, o které se klienti s podporou pracovníků po celý 
rok starali. Společně s pracovnicemi se starali o květinovou část zahrady. 

Všichni klienti CHB mají zřízeny osobní účty, které spravují opatrovníci.  Klientům 
je podpora v hospodaření s penězi, poskytována dle jejich potřeb, prostřednictvím 
pracovníků CHB a sociální pracovnice DNZ.  

Klienti CHB jsou podporováni v uplatňování svých práv při každodenních činnostech.  

Je respektováno jejich soukromí a jejich intimita. Mají svobodný přístup 
k informacím, které získávají ze sdělovacích prostředků (sledování televize, čtení 
časopisů a denního tisku, z letáků, hlášení místního rozhlasu, atd.) a pracovníci 
klientům poskytují podporu při zprostředkování těchto informací srozumitelnou formou. 
Klienti mají možnost svobodně se vyjádřit k poskytování sociální služby CHB, jak při 
běžných hovorech s pracovníky, s nimiž se potkávají každý den, tak 1x měsíčně na 
pravidelných hodnotících a monitorovacích schůzkách, na nichž bývá přítomen ředitel 
DNZ a sociální pracovnice.  

Všichni klienti chráněného bydlení se v průběhu celého roku 2017 aktivně 
začleňovali do běžného života ve městě. Účastnili se akcí pořádaných nejen městem 
Bystré. 

Kromě začleňování do společnosti je klientům také po celý rok poskytována 
intenzivní podpora při kontaktu se svými rodinami. Pracovnice zprostředkovávají 
telefonické kontakty, ale také osobní setkání klientů s rodinnými příslušníky nebo jejich 
známými. Opatrovníci a rodiče byli v roce 2017 zváni na akce, které domov pravidelně 
pořádá. 
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V průběhu roku 2017 se všichni klienti chráněného bydlení aktivně zapojovali do 
pracovních činností v sociálně terapeutických dílnách v Bystrém. Klienti mají v sociálně 
terapeutických dílnách uzavřeny pracovní smlouvy, kam pravidelně docházejí každý 
všední den, v čase od 8:00 do 15:00 hod. V STD se učí zodpovědnému přístupu 
k práci, pracovní morálce, pravidelnému režimu dne, setkávají se s přáteli. 

 

Podpora samostatného bydlení 

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

Prostřednictvím sociální služby PSB usilujeme o rozvoj praktických sociálních 
dovedností potřebných při každodenním obstarávání. Podporujeme klienta 
v samostatném rozhodování v nejrůznějších situacích, v upevnění, obnovení kontaktu 
s rodinou a přáteli, pokud to vychází z potřeb klienta, poskytujeme mu podporu v oblasti 
mezilidských a partnerských vztahů.  

Podporujeme klienta ve vytváření vlastních rozhodnutí, v přijímání odpovědnosti 
za ně. 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. 

V rámci transformace Domova na zámku Bystré došlo na začátku roku 2017 ke 
změně kapacity celkem na 19 osob. Po celý rok byla kapacita této služby plně 
obsazena. 10 klientů s I. stupněm PnP, 8 klientů s II. stupněm PnP a 1 klient bez 
přiznaného PnP. Věkový průměr je 49 let. 

Terénní sociální služba byla poskytována celkem v devíti bytech 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.  

Podpora klientům byla poskytována zejména v oblasti hospodaření s penězi, při 
plánování a sestavování jejich osobního finančního rozpočtu, při nácviku výběru peněz 
z bankomatu a při odhadnutí částky na nákup potravin, věcí osobní spotřeby, oblečení 
atd. 

Klienti PSB jsou již samostatnější v oblasti přípravy stravy. Při nákupu potravin, 
ze kterých si připravují snídaně, večeře a jednoduchá teplá jídla, potřebují spíše jen 
poradenství v nabídce pestrosti sortimentu, vlastní nákup pak zvládnou sami. 

Úklid domácností si klienti z větší části zajišťují sami, podpora jim byla poskytována při 
činnostech vyžadující zvýšenou opatrnost, např. při mytí oken. V bytových domech, kde 
není úklid společných prostor zajištěn úklidovou službou, se klienti PSB na této činnosti 
podílí společně s ostatními nájemníky dle daných rozpisů.  
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Klienti dle svých potřeb dostávali podporu při cestování do zaměstnání, na 
osobní nákupy, aktivity, za rodinami apod. 

V průběhu roku 2017 byla klientům PSB dle jejich potřeb poskytnuta podpora při 
jednáních na úřadech, na MěÚ v Bystrém a v Poličce. U 15 klientů došlo k přihlášení 
k trvalému pobytu na adresách, kde bydlí. Podpora byla poskytnuta také při jednáních 
v bankách, na poště nebo na pobočce spořitelny při výběru peněz z bankomatu, apod. 
Podporu klientům poskytovali pracovnice přímé péče, sociální pracovnice nebo 
opatrovníci. 

Samostatnost a rozhodnost se projevila také při volbě trávení volného času. 
V průběhu roku 2017 byla klientům PSB poskytnuta podpora v kontaktu s jejich 
rodinami a přáteli dle jejich individuálních potřeb.  

Všichni klienti PSB bydlí v běžných zástavbách, docházejí do zaměstnání, 
využívají běžně dostupné služby a každodenně se setkávají se svými sousedy a 
známými. Přirozeným způsobem se zapojují do společnosti, čímž se vytvářejí a 
upevňují mezilidské vztahy. K postupnému začleňování se do komunity přispívá i 
skutečnost, že většině klientů se podařilo uplatnit se na volném trhu práce.  

Celkem 5 klientů pracovalo u svých zaměstnavatelů na smlouvy sjednané na 
dobu neurčitou, dalších 6 jich mělo sjednané dohody nebo smlouvy na dobu určitou. 
Klienti, kteří uplatnění na volném trhu práce doposud nezískali, popřípadě o ni nejeví 
zájem, docházejí do sociálně terapeutických dílen v Bystrém nebo do AC dílen při 
Oblastní charitě v Poličce. Pracovní uplatnění 6-ti lidem z PSB též nabídl Domov na 
zámku Bystré 

Při vyhledávání práce se nám velmi osvědčila spolupráce se společností Rytmus 
Východní Čechy, která na základě požadavků klientů vyhledává pracovní možnosti 
v našem regionu. 

V roce 2017 z celkového počtu 19 klientů ve službě PSB  jich pracovalo 18. 
Jeden klient neměl zájem o stálé zaměstnání, dle svého uvážení vypomáhá s drobnými 
pomocnými pracemi majitelce bytu, ve kterém bydlí.  

V oblasti mezilidských a partnerských vztahů je klientům poskytována podpora 
dle jejich přání. Klientům byla průběžně poskytována podpora při kontaktu s rodinami a 
přáteli, zprostředkováním telefonických kontaktů.  

Pracovníci byli v průběhu roku klientům nápomocni při řešení každodenních                              
i mimořádných situací. V rámci individuálního plánování s klienty PSB identifikujeme           
a vyhodnocujeme nastalá i možná rizika, související s tímto typem komunitního bydlení. 
Podporou klientům, při zvládnutí krizových situací, byli individuální rozhovory, ale také 
řešení situací v týmu. Klienti služby PSB se pravidelně 1x měsíčně setkávají na 
hodnotících a monitorovacích setkáních, kde probíhají otevřené hovory o možných 
následcích a připomenutí preventivních opatřeních, aby se snížila míra rizika krizové 
situace. 

V roce 2017 nastaly situace, jejichž řešení vyžadovalo specializovanou pomoc. 
Podporou klientům, při zvládnutí krizových situací, byli individuální rozhovory, ale také 
řešení situací v týmu, na pracovišti, řešení situace při podezření jednání klienta 
v rozporu se zákonem. 
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Sociálně terapeutické dílny 

Domov na zámku Bystré poskytuje službu STD od 1. 1. 2015. Službu využívá v 
současné době 18 klientů. Službu STD využívají jak klienti jiných služeb poskytovaných 
DNZ, tak mladí dospělí lidé z Bystrého a okolí, kterým se z důvodu zdravotního 
omezení nepodařilo najít uplatnění na volném trhu práce. V STD se společně setkávají 
a pracují ženy i muži, věkový průměr je 42 roků. Služba sociálně terapeutické dílny je 
otevřena od pondělí do pátku, vždy od 8 do 15 hodin. 

Prostor STD je rozdělen na tři hlavní části – dvě oddělené dílny a „obchod“. Služba 
Sociálně terapeutické dílny byla i v  roce 2017 zapojena do projektu Rozvoj sociálních 
služeb v Pardubickém kraji, Operační program Zaměstnanost.  

Rozvoj manuální zručnosti a komunikačních dovedností:  Převážná většina 
klientů navštěvuje STD od zahájení činnosti, práci v dílnách už dobře znají, někteří se 
již naučili pracovat téměř samostatně. V  roce 2017 se klienti začali naplno věnovat 
nové činnosti, a to výrobě z textilu. Naučili se pracovat se střihem, látkou a pomůckami, 
které jsou při šití potřebné. Dalšími pracovními činnostmi, kterým se klienti věnovali, 
jsou i nadále: výroba svíček, mýdel, keramiky, pletení z pedigu, výroba z papíru a ze 
dřeva. Výrobky byly často tematické a vztahovaly se k určitému období v roce. Nedílnou 
součástí výroby bylo i vkusné zabalení výrobku, jeho označení etiketou a vystavení 
v obchodě.  

Pracovní návyky: 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. Předem plánovanou nepřítomnost si vždy klient domlouval individuálně 
s pracovníkem. 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. I přes veškerou snahu pracovníků jsou mezi klienty 
výjimky, ke kterým bylo vždy nutno přistupovat s maximální mírou empatie a s ohledem 
na jejich zdravotní omezení, která jim znemožňují dodržování daných pravidel.  

Pracovní tempo a náplň práce byla vždy přizpůsobena potřebám klientů tak, aby 
zvládli svěřený úkol co možná nejlépe. Pracovníci se zejména při nácviku nových 
činností intenzivně klientům věnovali, aby je motivovali k práci, aby klienti získali 
potřebnou jistotu při práci a aby je také daná činnost bavila.  

Kontakt s veřejností: V uplynulém roce se klienti zúčastňovali mnoha veřejných 
kulturních a společenských akcí. Sami nebo s podporou pracovníků si vyhledávali akce, 
kterých se chtěli zúčastnit jako diváci. Jmenujme například koncert žáků ZUŠ, Majáles 
v Poličce, vystoupení mažoretek a výstavy v Bystrém. Naopak na návštěvu dílen či 
společný workshop přišli do STD děti z Mateřské školy Kvítek v Bystrém, žáci Speciální 
základní školy či klienti ze služby DOZP v DNZ.           

Obchod s výrobky byl denně otevřen a klienti zde vystavovali a prodávali své 
originální výrobky. Klienti v obchodě nejen doplňovali nové zboží, ale i vysvětlovali nebo 
prakticky ukazovali pracovní postupy, prováděli úklid a další činnosti spojené s chodem 
prodejny. Ani v  roce 2017 nebyli klienti dílen ochuzeni o prezentaci a prodej svých 
výrobků na různých regionálních prodejních akcích, jarmarcích a trzích. Své výrobky 
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nabízeli například na jarním trhu na zámku v Pardubicích, na Jarním a Vánočním trhu v 
Bystrém, na Dnech řemesel v Kunštátě a na akcích pořádaných Pardubickým krajem. 
Návštěvníky těchto akcí mohli klienti a pracovníci STD zaujmout předvedením 
autentické výroby, prezentací pracovního postupu nebo také dílničkou pro děti. Milou 
povinností pro klienty dílen byla v srpnu zakázka z Pardubického kraje na vyrobení 
svíček ve tvaru srdíčka pro oceněné dárce krve. Srdcové svíčky od té doby klienti 
vyrábějí i na běžný prodej.                                            

Služba STD je prezentována na webových stránkách DNZ i na Facebooku, jsou zde 
zveřejněny fotografie z každodenního provozu dílen i některé výrobky. Veřejnost je              
o činnosti služby informována také prostřednictvím tisku, např. články v Bysterských 
novinách.  

II. VYHODNOCENÍ STANOVENÝCH UKAZATELŮ  

      

 

   Příspěvek na provoz od zřizovatele dle § 28 zák. č. 250/2000 Sb., v platném znění, 
byl v závazných ukazatelích schválen a upraven Radou Pardubického kraje k 31. 12. 
2017  v celkové výši 28,990.000 Kč a byl plně vyčerpán.  

Konečná výše příspěvku na provoz ve výši 28,990.000 Kč zahrnovala: 

Účelový příspěvek (z rozdělené dotace MPSV, UZ 13305)       16,859.000 Kč                          
- domov pro osoby se zdravotním postižením                                             14,249.000 Kč 
- chráněné bydlení                                                                                         1,617.000 Kč 
- podpora samostatného bydlení                                                                      755.000 Kč     
- sociálně terapeutické dílny                                                                             238.000 Kč                                                                       

Příspěvek zřizovatele z rozpočtu Pk                                            10,497.000 Kč                        
- domov pro osoby se zdravotním postižením                                           9,285.000 Kč         
- podpora samostatného bydlení                                                                      70.000 Kč     
- chráněné bydlení                                                                                         1,056.000 Kč      
- sociálně terapeutické dílny                                                                               86.000 Kč   

Účelový příspěvek (projekt  Rozvoj SS v Pk, OPZ EU)                              1,634.000 Kč   
- sociálně terapeutické dílny  (projekt č.  CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001283) 

Limit na platy ve výši 26,478.000 Kč dle schválených závazných ukazatelů k 31. 12. 
2017 byl zcela vyčerpán.  

Limit na OON ve výši 430.000 Kč dle schválených závazných ukazatelů k 31. 12. 
2017 byl zcela vyčerpán.  

Limit průměrného evidenčního počtu zaměstnanců byl v průběhu roku 2017 95,0. 
Skutečná výše průměrného evidenčního počtu zaměstnanců k 31. 12. 2017 je 91,95. 

Uložený odvod z investičního fondu nebyl v roce 2017 nařízen. 

Stanovený nepřekročitelný zůstatek fondu investic k 31. 12. 2017 ve výši 
2,000.000,- Kč byl dodržen, skutečná výše zůstatku fondu investic činí 3,646.049,33 
Kč. Fond investic byl čerpán dle schváleného plánu. 
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Plán objemu účetních odpisů – účet 551 byl v závazných ukazatelích schválen ve 
výši 2,428.000 Kč. Skutečný objem účetních odpisů k 31. 12. 2017 je ve výši 2,487.126 
Kč. Rozdíl mezi schváleným limitem a skutečností účtu 551 nepřekračuje hranici 3 % 
pro odchylku.  

Účetní závěrka za rok 2016 byla schválena usnesením Rady PK č. R/347/17 dne             
15. 5. 2017. Výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 121.718,86 Kč byl dle schválení 
Rady PK ze dne 15. 5. 2017 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. 2017 z hlavní činnosti je                     
-4.895,65 Kč a z doplňkové činnosti +94.691 Kč, celkem +89.795,35 Kč, návrh na 
rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017 je převedení 89.795,35 Kč do rezervního 
fondu. 

III. VYHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 

1) Výsledek hospodaření, náklady, výnosy 
 

Záporný výsledek hospodaření ve výši 4.896 Kč z hlavní činnosti je plně pokryt kladným 
výsledkem z doplňkové činnosti.   

Výnosy organizace za hlavní činnost k 31. 12. 2017  48,253.896 Kč 

Z toho:  příjmy od klientů za ubytování a stravu                          7,306.813 Kč 
  příjmy od klientů za péči        9,465.477 Kč 
  fakultativní činnosti             23.604 Kč 
  příjmy od zdravotních pojišťoven      1,831.221 Kč 
  příjmy z pronájmu             17.073 Kč 
  neinvestiční transfer z PK (UZ 13305)             16,859.000 Kč  
  účelový příspěvek z PK (projekt Rozvoj SS v PK)         1,634.000 Kč 
  příspěvek zřizovatele     10,497.000 Kč 
 transfer na pracovní místo            32.428 Kč 

dotace z měst a obcí            35.000 Kč 
   použití rezervního fondu                         218.405 Kč 
  zelený bonus za el. energii                     55.591 Kč 
  za stravné od zaměstnanců                   232.366 Kč 
  ostatní výnosy             45.918 Kč 
   
Náklady organizace za hlavní činnost k 31. 12. 2017  48,258.792 Kč 

Z toho: spotřeba všeobecného materiálu                   912.991 Kč 
  materiál na úklid a údržbu, textil             468.833 Kč 
  spotřeba potravin        1,976.083 Kč 
  spotřeba zdravotnického materiálu          13.592 Kč 
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  spotřeba PHM           150.869 Kč 
  pořízení DDHM do 3000,- Kč         207.761 Kč 
            kancelářské potřeby, předplatné                     73.404 Kč 
  spotřeba ochranných pomůcek         161.179 Kč 
  spotřeba el. energie           758.464 Kč 
  spotřeba plynu            965.074 Kč 
  spotřeba vody                     123.748 Kč 
  opravy a udržování           399.032 Kč 
  cestovné              51.792 Kč 
  náklady na reprezentaci                        6.670 Kč 
  služby klientům             33.453 Kč 
  služby výpočetní techniky, DDNH        212.575 Kč 
  školení zaměstnanců, supervize         118.952 Kč 
  likvidace odpadů           156.302 Kč 
  stočné            136.836 Kč  
  telefony, internet, poštovné, TV poplatky               223.978 Kč 
  nájemné              75.596 Kč  
  ostatní služby           799.562 Kč 
  mzdové náklady včetně OON              26,867.573 Kč 
  SP a ZP         9,019.053 Kč 
  pojistné – Kooperativa                    107.585 Kč 
  zák. soc. náklady – FKSP                    743.828 Kč 
  odpisy dlouhodobého majetku      2,487.126 Kč 
  tvorba a zúčtování opravných položek          10.280 Kč 
  náklady z drobného dl. majetku          820.363 Kč 
  ostatní náklady z činnosti          176.238 Kč 
 

2) 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 16,859.000 Kč byl plně vyčerpán. 
Vyúčtování poskytnutého neinvestičního příspěvku bylo zasláno dle metodiky. 

Účelový neinvestiční příspěvek financovaný z projektu Rozvoj sociálních služeb 
v Pardubickém kraji, OPZ EU reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001283 ve výši 
1,634.000 Kč pro rok 2017 na sociální službu sociálně terapeutické dílny byl plně 
vyčerpán. Monitorovací zprávy za I. a II. pololetí 2017 byly zpracovány a zaslány dle 
metodiky. 

V roce 2017 byl schválen a poskytnut na základě vyúčtování transfer na pracovní místo 
ve výši 32.428 Kč, transfer byl čerpán z projektu Rovnost žen a mužů v JMK reg. č. 
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003204. 

Příspěvky od měst a obcí na dofinancování sociálních služeb jsme obdrželi v roce 2017 
ve výši 35.000 Kč, příspěvky byly vyúčtovány.  
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3) Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat, pracovní úvazky 
 

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

DOZP § 48  75,70     21,695.284    29,071.681   23.883,- 

STD § 67     3,98              1,172.303       1,570.886          24.575,- 

CHB § 51     9,27    2,624.448              3,516.760  23.593,- 

PSB § 43     3,00       923.208          1,237.099              25.645,- 

 

Mzdové náklady 91,95   26,415.243     35,396.426   23.940,-        

Náhrady za nemoc           62.757 

Mzdové náklady celkem   26,478.000        

OON           430.000     

 
Mzdové prostředky celkem 26,908.000  
 

Přehled o uskutečněných zahraničních cestách 
 
Už 20 let se rozvíjí se spolupráce mezi Domovem na zámku Bystré a Centrem 

sociálnych služieb Zátišie Osadné v Prešovském kraji.  Zahraniční cesta se uskutečnila 
ve dnech 26. září – 1. října 2017.   
 

V rámci programu zahraniční cesty proběhla beseda s pracovníky pobytové 
sociální služby v Osadnom, společný turistický výlet na Balnicu, návštěva krypty vojáků 
1. světové války v Osadnom, výlet do města Snina (včetně CSS ve Snině), Humenné a 
Nižné Polianky. 

Návštěva partnerské organizace CSS Zátišie v Osadnom byla pro všechny přítomné 
dobrou zkušeností a celý pobyt byl aktivně využit ke společným aktivitám. Klienti obou 
zařízení navázali přátelské vztahy a vzájemné se lépe poznali. Při neformálních 
setkáních se i pracovníci DNZ Bystré dozvěděli jak je poskytována sociální služba 
v CSS Zátiší a diskutovali velmi často témata změn v pobytových sociálních službách u 
nás i na Slovensku. Všichni hodnotili návštěvu jako velmi vydařenou.  

 

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

 
Svěřený majetek Domov na zámku Bystré využívá plně k hlavnímu účelu své 

činnosti. Veškerý majetek vede v příslušné evidenci, udržuje majetek 
v provozuschopném stavu. Údržba, opravy zařízení a drobné opravy byly provedeny 
v průběhu roku 2017 ve výši 399 tis Kč. Rozbitý neopravitelný majetek byl vyřazen 
z evidence a fyzicky zlikvidován. 
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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 automobil 

VW Transporter, projektová dokumentace „Transformace DNZ Bystré“ na výstavbu 
dvojdomků v Poličce a v Bystrém a rekonstrukce č. p. 989 v Poličce a byla započata 
rekonstrukce č. p. 989 v Poličce pro službu CHB komunitního typu. 

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

a) bezúplatně převedený majetek do vlastnictví 
b) majetek nabytý do vlastnictví dědictvím a darem se souhlasem zřizovatele 
c) majetek svěřený k hospodaření 
d) majetek pořízený do vlastnictví od 1. 1. 2014 
 
Pojištění nemovitého a movitého majetku vyjma dopravních prostředků zajišťuje 

zřizovatel na základě pojistné smlouvy. Domov na zámku Bystré má uzavřeny pojistné 
smlouvy na dopravní prostředky. 

 
Organizace Domov na zámku Bystré v rámci kroků vedoucích k efektivnímu využití 

svěřených prostředků řeší také pojistné události. V roce 2017 byla nahlášena pojistná 
událost na škodu způsobenou vichřicí 29. 10. 2017, událost je v jednání. 

Inventarizace byla provedena jako řádná periodická inventarizace ke dni 31. 12. 
2017.  Inventarizace byla započata dne 20. 10. 2017 a skončena 1. 2. 2018. Dílčí 
inventarizační komise provedly za přítomnosti odpovědného pracovníka inventury podle 
příkazu ředitele ze dne 6. 3. 2017 a předaly vyhotovené zprávy hlavní inventarizační 
komisi. 

 

5) pohledávky a závazky 
 

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

Do 30 dnů                   0            10.283             1.200 
Do 90 dnů         0                     0          0 
Nad 90 dnů                   0                              115.580                             0  

Celkem                   0                    125.863             1.200 
 
Závazky po splatnosti jsou nevýznamné, jedná se o fakturu došlou po splatnosti. 
Nejproblematičtější jsou pohledávky za pobyt dětí, k těmto pohledávkám jsou vytvořeny 
opravné položky. Rodiče a opatrovníci jsou vyzýváni k úhradě pohledávek, doporučené 
upomínky se nám nepřevzaté vracejí zpět. 
U nedobytných pohledávek za pobyt dětí požádáme zřizovatele o vyřazení z evidence.  
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6) vyhodnocení doplňkové činnosti 
 

Výše výsledku hospodaření z doplňkové činnosti je ve výši 94.691 Kč. Po schválení 
rozdělení výsledku hospodaření bude převeden do rezervního fondu a bude použit pro 
hlavní činnost organizace.   

Náklady na doplňkovou činnost     383.391 Kč  

 
Z toho  materiál terapeutických dílen                34.512 Kč 
  materiál na kulturní akce     178.536 Kč 
  náklady na kavárnu          7.085 Kč 
  spotřebovaná energie        15.678 Kč 
  nákup služeb         98.939 Kč 
  mzdové náklady včetně odvodů                48.641 Kč  
 
Výnosy z doplňkové činnosti      478.082 Kč  

 
Z toho  příjmy terapeutických dílen    235.961 Kč 
  příjmy z kulturních akcí     228.749 Kč 
  příjmy z kavárny        13.372 Kč 
  
 
 

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

Fond odměn:  

  PS k 1. 1. 2017      120.000 Kč 
  Tvorba:                             0 Kč 
  Čerpání:                                                   0 Kč  
   KS k 31. 12. 2017      120.000 Kč 

 
 

 
FKSP:  

PS k 1. 1. 2017      238.262 Kč 
  Tvorba:  příděl z mezd    529.560 Kč 
  Čerpání:  stravné zaměstnanců            121.672 Kč  
     penzijní připojištění   264.300 Kč 
     věcné dary zaměstnancům            22.500 Kč 
  KS k 31. 12. 2017      359.350 Kč 
 
 
Rezervní fond ze zlepšeného VH:  

  PS k 1. 1. 2017                214.473 Kč 
  Tvorba:  z VH za rok 2016              121.719 Kč 
  Čerpání:  k dalšímu rozvoji své činnosti         32.810 Kč  
   KS k 31. 12. 2017      303.382 Kč 
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Rezervní fond:  

PS k 1. 1. 2017               388.452 Kč 
Z toho             aktivizační činnosti            388.452 Kč 

                                                           
  Tvorba:  fin. dary na aktivizační činnosti    160.055 Kč 
     fin. dary  od obcí dle smluv   18.000 Kč 
  Čerpání:  na aktivizační činnosti klientů         76.330 Kč 
     na zajištění SS od obcí                  18.000 Kč 
     dle účelu dar. smluv              91.266 Kč 
      

KS k 31. 12. 2017                380.911Kč  
Z toho            aktivizační činnosti                    380.911 Kč 

    
       
Fond reprodukce majetku: 

  PS k 1. 1. 2017                    2,942.357 Kč 
  Tvorba:           z odpisů DNM a DHM         2,487.126 Kč 
               
  Čerpání:           PD „Transformace DNZ Bystré“    834.900 Kč 
              pořízení automobilu              789.000 Kč 
              TZ – rekonstrukce čp. 989               99.534 Kč 
     PD „Transformace ..“ čp. 989          60.000 Kč  
      
  KS k 31. 12. 2017             3,646.049 Kč 

 

Dary a sponzoři:       věcné dary   peněžní dary 

AUR – stavební kancelář Býšť              20.000 Kč 
PRO.MED CS Praha               46.267 Kč 
CHRISTEYNS s. r. o. Odry                                                               2.500 Kč 
Obec Široký Důl        5.000 Kč 
Obec Damníkov                                     8.000 Kč 
Obec Stašov         5.000 Kč 
Astur & Qanto s. r. o. Praha                                                              1.500 Kč 
Měšťanský pivovar v Poličce                                                           26.788 Kč 
František Šutera Olešnice               10.000 Kč 
COMA s. r. o. Polička       5.000 Kč 
PharmDr. Marie Nemcová, Bystré             24.000 Kč 
JUDr. Loskot Hradec Králové                                                          4.000 Kč 
YARA Agri Czech Republic, s. r. o. Praha                                       20.000 Kč 

 

CELKEM               178.055 Kč 
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IV. PLNĚNÍ OPATŘENÍ Z MINULÉ ZPRÁVY A NÁVRH OPATŘENÍ 
KE ZKVALITNĚNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 

 

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

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

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

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

Veřejné zakázky: 

Dodávka osobního automobilu pro přepravu 9 osob 

Dodávka stravovacích poukázek pro zaměstnance DNZ Bystré 

Zpracování projektové žádosti do OPZ včetně kompletace povinných příloh 

Dodávka informačního systému pro komplexní správu agendy 
poskytovatele sociálních služeb 

Dodávka kapalných pracích prostředků do prádelny 

Transformace DNZ Bystré – rekonstrukce rodinného domu Čsl. Armády 989, 
Polička 

 
 

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 2017 došlo meziročně ke snížení celkových nákladů na energie. Za 
snížením nákladů spatřujeme každoroční výběr dodavatelů energií ze strany zřizovatele 
a přínos projektu Pardubického kraje: ”Poskytování energetických služeb se zaručeným 
výsledkem pro vybrané objekty Pardubického kraje ( Balíček VII)”, který proběhl                    
v domově v roce 2016.  Mezi konkrétní opatření projektu patřila výměna plynových kotlů 
a ZTI v hlavní kotelně, instalace kogenerační jednotky, osazení IRC hlavic, perlátorů           
a výměna osvětlovacích těles  na vybraných místech.  

 

http://www.dnzbystre.cz/
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V. VÝSLEDKY EXTERNÍCH KONTROL 
 
Vnitřní kontrolní systém  
 

V příspěvkové organizaci Pk Domov na zámku Bystré jsou aktivně vytvářeny 
podmínky k optimálnímu nastavení vnitřního kontrolního systému podle zákona o 
finanční kontrole. Vnitřní kontrolní systém je přiměřený a účinný pro zajištění hospodárného, 
efektivního a účelného výkonu činnosti organizace dle zřizovací listiny. Vedení ekonomické a 
účetní agendy je prováděno na základě jasně stanovených postupů a zásad, které vyplývají 
jednak ze samotné legislativy, ale také jsou upřesňovány nařízeními, směrnicemi a metodikami. 
Kontrolami zatím vždy bylo hodnoceno, že účetnictví probíhá na základě zákonných norem, 
vyhlášek, pravidel  a nařízení, která jsou implantovány do řídících dokumentů DNZ Bystré. 
Určení a odpovědní pracovníci mají na základě plánu profesního rozvoje stanoveny osobní cíle 
a oblasti, ve kterých se potřebují dále více vzdělávat. Vzdělávací aktivity těchto pracovníků 
téměř vždy korespondují s oblastí, kterou má daný zaměstnanec ve správě.  

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

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

S – 11 Finanční kontrola a interní audit  

S – 12 Oběh účetních dokladů  

S – 15 Fondové hospodaření   

S – 16 Rozpočtové hospodaření              

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

S – 18 Evidence účtování a oceňování  zásob   

S – 19 Inventarizace majetku a závazků  

S – 22 Zadávání zakázek a veřejných zakázek  
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Aktualizace řídící dokumentace probíhá plošně 1-2 x ročně, při platnosti nových legislativních 
norem nebo po zjištěních vnějších kontrol.  

Nedílnou součástí opatření k finanční kontrole je plánování školení v oblasti ekonomické, 
školení managementu, výběrových řízení, prevence korupce, školení v oblasti protikorupčních 
programů a jejich prevence. Organizační struktura vytváří jasné kompetence a oprávnění nejen 
v rámci vedení organizace, ale také k provádění interních auditů, mimořádných vnitřních kontrol                    
a plánování vnitřních kontrol. Jsou jasně stanoveny oblasti činnosti jednotlivých útvarů 
organizace a to v Organizačním řádu, jmenovaní vedoucí pracovníci mají vymezenou 
působnost  oprávnění, případně hmotnou odpovědnost.       

Finanční kontrola 
 
Finanční kontrola je v DNZ Bystré prováděna podle zákona o finanční kontrole a je 
součástí systému finančního řízení zabezpečujícího hospodaření se svěřenými 
prostředky.  
 
Interní audit 
 
Za rok 2017 byla podána zpráva o výsledcích finančních kontrol na oddělení interního 
auditu KrÚ Pk. 
DNZ má střednědobý plán interního auditu na rok 2016 - 2019 s určením předmětu 
auditu. V roce 2017 byl proveden interní audit v oblasti Prověření všech náležitostí 
dodavatelských faktur. Závěr IA – byly shledány drobné nedostatky u dvou příloh, 
oprava chybného data byla provedena ihned. 
 
Vnější kontroly provedené v roce 2017 
 
Okresní správa sociálního zabezpečení Svitavy č. j. 46007/024167/010/JI 
Předmět kontroly – plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění 
a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti 
stanovených zákonem č. 187/2006 Sb., zákonem č. 589/1992 Sb, zákonem č. 582/1991 
Sb.  
Termín kontroly: 13. 9. a 14. 9. 2017 
Závěr kontroly – zjištění přeplatku pojistného u zaměstnání malého rozsahu, přeplatek 
byl zaměstnancům vrácen 
 
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje  
předmět kontroly – stravovací provoz kontrola dodržování povinností dle zák. 120/2002 
Sb. a zákona 258/2000 Sb. 
termín kontroly: 26. 9. 2017  
Závěr kontroly – nebylo zjištěno porušení platných předpisů. 
 
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje 
Předmět kontroly – epidemiologické šetření, kontrola proočkovanosti dle zák. 258/2000 
Sb.  
Termín kontroly:8. 2. 2017 
Výsledek kontroly je v souladu se zákonem.   
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Zřizovatel 
Krajský úřad Pk, OSV: kontrola poskytnutého účelového příspěvku na provoz sociální 
služby Sociálně terapeutické dílny dle 1. Změny Závazných podmínek pro PO 
schválených Radou PK usnesením č. R/2663/16 ze dne 9.6.2016. 
Předmětem kontroly č. 59212/2017  bylo vynakládání finančních prostředků v rámci 
projektu: “Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji, reg. č. 
CZ.03.2.60/0.0./0.0./15_005/0001283 a to poskytnutého účelového příspěvku na provoz 
sociální služby na sociální službu Sociálně terapeutické dílny dle 1. Změny Závazných 
podmínek pro PO, schválených Radou Pardubického kraje usnesením č. R/2663/16 ze 
dne 9. 6. 2016.  
Termín kontroly: 12. 4. 2017  
 
Město Litomyšl: veřejnoprávní kontrola na čerpání dotace města Litomyšl v rámci 
hospodaření organizace za účetní období roku 2016 v souladu se smlouvou o 
poskytnutí dotace na konkrétního klienta (jméno uvedeno v protokolu). 
Termín kontroly: 17. 7. 2017 
Závěr kontroly: dotace byla čerpána na konkrétního klienta (jméno uvedeno 
v protokolu).       
 
Kontrolní činnost v organizaci  
 
DNZ Bystré vede evidenci kontrolní činnosti. Kontrolní činností jsou pověřeni vedoucí 
pracovníci v jednotlivých oblastech provozu. Kontrolní činnost provádí také ředitel DNZ 
Bystré. Kontrolní činnost je zaměřena především na oblasti, kde by mohlo dojít 
k porušení pracovních podmínek nebo nedodržení vnitřních pravidel a platných 
předpisů v organizaci. 
 
Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky 2017  
 
Povinnost ověření je určena směrnicí ke schvalování účetních závěrek příspěvkových 
organizací zřízených Pardubickým krajem VN/17/2013, dle usnesení Rady PK R/665/13, čl. 4 
odst. 2, které stanoví pro velkou organizaci, jejíž aktiva netto činí 100 mil. Kč a více, povinnost 
předkládat pro schvalování účetní závěrky zprávu o externím auditu. Ověření provedla Ing. 
Ludmila Talířová, Svitavy. Průběžné ověřovací práce za 1. pololetí 2017 byly provedeny 8 9. - 
15. 9. 2017. Závěrečné ověření proběhne březnu 2018. 

VI. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE Z. Č. 106/1999 SB. 
 

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů:  

 Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí 
žádosti: 1/0  

 Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0  

 Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání 
zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí 
informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se 
soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně 
nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: nejsou  
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 Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti 
poskytnutí výhradní licence: nejsou  

 Počet stížností podaných na postup při vyřizování žádosti o informace, důvody 
jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0  

 Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: nejsou  

 
V číselném vyjádření nejsou zahrnuty informace, které svým charakterem nenaplňují 
definici podle zákona 106/1999 Sb., mezi které patří:  
 

 dotazy novinářů, které jsou řešeny v návaznosti na aktuální tématiku;  

 informace telefonicky vyřizované jednotlivými pracovníky organizace;  

 poskytování informačních materiálů o organizaci.  
 

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

 

Plnění povinného podílu OZP: 
 
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců    91,81 
 
Z toho povinný podíl (4%)          3,67 
 
Skutečný přepočtený stav OZP – zaměstnáním u zaměstnavatele   3,84 
 
Skutečný přepočtený stav OZP – odběrem výrobků a služeb   neuplatňováno 

 
Skutečný přepočtený stav OZP                      3,84  
 
Odvod do státního rozpočtu za nesplnění OZP     0
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VIII. REALIZOVANÉ PROJEKTY, PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ, PODANÉ ŽÁDOSTI 
PROJEKTŮ, PARTNERSTVÍ V PROJEKTECH 

 

projekt účel projektu požadovaná částka schválená částka 

Nadace Tesco Fotbalový turnaj v Bystrém 30 000 zamítnuto 

Nadace Globus zámecké slavnosti 2017 80 000 zamítnuto 

Asociace 
poskytovatelů 

sociálních služeb ČR Fotbalový turnaj v Bystrém 10 000 10 000 

Nadace Agrofert 

automobil pro handicapované 

  zamítnuto 

Age management z.s. 

příspěvek na financování mzdy 
zaměstnance 97 284 97 284 

Úřad práce České 
republiky 

Financování kvalifikačního kurzu 
pro 8 pracovníků v sociálních 

službách 54 400 54 400 

Operační program 
zaměstnanost 

Předmětem projektu je podpora 
implementace transformačního 

plánu příjemce Domov na zámku 
2 296 131 2 081 141 
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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

Ani kapka nazmar ! Nadace Partnertví, Nestlé

úspora energie, zajištění osazení 20 šetřičů 

voda do vodovodních baterií a 20 ks do sprch, 

1 nádrž na dešťovou vodu

500 m3

Rozvoj sociálních služeb       v 

Pardubickém kraji
okamžitá kapacita 

osobohodiny

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, 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)

Monitorovací indikátory

Operační program zaměstnanost celkový počet účastníků 40 ( závazek )
 DNZ Bystré – transformace 

pobytových služeb

Operační program Zaměstnanost, podpora STD 

na nám. na Podkově čp.6, Bystré


