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Zřizovatel:    Pardubický kraj 
     Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice 
 
 
 

 

http://www.domovnaceste.cz/
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1. Identifikace organizace 

1.1 Stručná identifikace zařízení, předmět činnosti  

Domov Na cestě je poskytovatelem sociálních služeb, který zajišťuje dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální službu domov se zvláštním režimem (DZR) 
a podle § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální službu 
chráněné bydlení (CHB).   

Domov se zvláštním režimem je celoroční pobytová sociální služba, která zohledňuje potřeby osob naší 
cílové skupiny. Služba je poskytována ve třech střediscích s různou mírou podpory: 

DZR Domky je určen pro klienty se závažnými projevy nemoci, případně i se somatickými komplikacemi, 

s vysokou mírou podpory (24 hodin). Při vstupu do služby je požadován věk žadatele do 65 let. Cílem 

služby je udržet zdravotní stav a tělesnou kondici klienta, udržet a zlepšovat jeho sebe-péči. Klienta 

podporujeme ve využívání nabízených volnočasových a vzdělávacích aktivit, zapojujeme ho do péče 

o domácnost. Pomáháme nalézt a upevnit rodinné vazby. Umožňujeme důstojně žít a dožít v poskytované 

službě. 

DZR Předhradí Penzion poskytuje službu s nižší či střední mírou podpory (10 hodin). Žadatel (osoba ve 
věku do 65 let) při vstupu do služby zvládá základní sebeobsluhu, má perspektivu přechodu do služby 
s nižší mírou podpory. Aktuálně potřebuje podporu pro zvládání samostatného bydlení. Cílem služby je 
v rámci trojstranného partnerství objevovat, co by ještě mohlo být v rámci zotavení možné. Služba 
motivuje klienta k posunu do návazné služby s nižší mírou podpory, snižovat míru závislosti na 
poskytované službě. Podporujeme klienta v probuzení zájmu o sebe sama a okolní svět, k zájmu o práci, 
činnosti, aktivity. Klient se učí zacházet se svou nemocí tak, aby rozeznával zhoršení zdravotního stavu 
a uměl si říci o pomoc. Učí se pochopit dopad ubližujícího životního stylu na sebe na okolí. Pomáháme 
nalézt a upevnit rodinné vazby. 

DZR Tyršova, Skuteč – žadatel je osoba ve věku do 65 let. Při vstupu do služby se střední mírou podpory 

(12 hodin) zvládá základní sebeobsluhu, potřebuje podporu pro zvládání samostatného bydlení. Při vstupu 

do služby s vyšší mírou podpory (24 hodin) zvládá částečně základní sebeobsluhu, vyžaduje vyšší míru 

zdravotní a ošetřovatelské péče. Může být imobilní. Cílem služby je v rámci trojstranného partnerství 

objevovat, co by ještě mohlo být v rámci zotavení možné. Pomáháme klientovi nalézt jeho silné stránky, 

rozvinout či udržet je. Klient se ve službě učí spolurozhodovat o plánování aktivit běžného dne, posilovat 

odpovědnost za sebe sama a své zdraví. Podporujeme klienta v udržení a zlepšení péče o sebe a svoji 

domácnost. Posilujeme klienta v dovednosti umět vyjádřit svůj názor a respektovat názor druhých, 

spolupracovat s nimi. Klient se učí zacházet se svým volným časem. Pomáháme nalézt a upevnit rodinné 

vazby. 

Centrum denních aktivit Taksis (pod DZR Tyršova) je určeno tomu, kdo chce (aktivně) naplnit svůj volný 

čas. Cílem služby je vytvářet pro účastníka prostor, kde může realizovat své nápady nebo se zapojit do 

činností a aktivit, které ho zaujmou. Vítán je i každý účastník, který chce jen tak pobýt se svými 

myšlenkami, případně si o nich povídat. Účastník má možnost učit se zvládat své pocity nedostatečnosti, 

objevovat své přednosti a dovednosti nebo navazovat přátelské vztahy. 
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Chráněné bydlení (CHB) je placená celoroční pobytová služba. Je určená lidem z naší cílové skupiny, kteří 
nepotřebují podporu celých 24 hodin a nepotřebují stálou ošetřovatelskou péči. Žadatel při vstupu do 
služby má věk do 60 let, motivaci pro změnu, perspektivu rozvoje. Má prostředky na vlastní živobytí 
(vlastní příjem, dávky). Přijímá pravidla služby a podmínky smlouvy. Cílem služby je naučit se do 3 let 
samostatně bydlet a opustit službu CHB. Klient se naučí zvládat běžné životní situace prostřednictvím 
svých silných stránek, přistupovat ke svým nezdarům s nadějí a nadhledem. Nachází smysluplné role v 
dalších oblastech života, umí být dobrým sousedem i v rámci širšího okolí. Učí se zacházet se svou nemocí 
tak, aby si zachoval kontrolu nad svým životem. 

Ostatní činnosti 

Pro nezbytný chod organizace jsou dále zajišťovány činnosti provozní a technické, investiční 
a administrativní včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje 
a nakládání s ním v souladu se zřizovací listinou. Domov Na cestě umožňuje stáže praktickou výuku 
středním a vysokým školám se sociálním popřípadě zdravotnickým zaměřením. Plní další povinnosti 
v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb. 

Doplňkové činnosti 

Domov dále provozoval doplňkovou činnost v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. g) zákona 
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o 
činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace, kterou jí zřizovatel povolí k tomu, aby mohla 
lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců. Tato činnost nesmí 
narušovat plnění hlavního účelu organizace a je prováděna na základě zvláštního oprávnění uděleného 
obecním živnostenským úřadem. Je to činnost hostinská, propagační a reklamní činnost, výroba textilních, 
papírových, dřevěných a sádrových výrobků, velkoobchod a maloobchod.  
 

1.2 Klienti  

K 31. 12. 2021 žilo ve službě DZR celkem 31 klientů, z toho 16 mužů a 15 žen. Registrovaná kapacita DZR 
byla 32 klientů. Průměrný věk klientů ve službě DZR je 58 let. Při kapacitě 32 klientů činila obložnost za 
kalendářní rok 2021 93,97 %. Z celkového počtu 31 klientů služby DZR mělo k 31. 12. 2021 trvalý pobyt na 
adrese: Předhradí čp. 72 - 3 osoby, Předhradí čp. 158 – 5 osob, Předhradí čp. 159 – 5 osob, Tyršova 388, 
Skuteč – 5 osob a 13 osob mělo trvalý pobyt jinde. 
 
Struktura klientů Domova Na cestě – služba DZR  

 
ve věku 19 – 26 let     0   
ve věku 27 – 65 let   20  
ve věku 66 – 75 let     9 
ve věku 76 – 85 let     2 
ve věku 86 – 95 let     0 
ve věku nad 96 let     0  
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Dle stupně závislosti – služba DZR 
                                                         
 
I. stupeň závislosti   5 klientů  
II. stupeň závislosti   9 klientů 
III. stupeň závislosti   10 klientů 
IV. stupeň závislosti   4 klienti 
bez PnP                  3 klienti  
 
 
 
           

 

 

Služba CHB 

K 31. 12. 2021 žilo ve službě CHB celkem 12 klientů, z toho 8 mužů a 4 ženy. Průměrný věk klientů ve 
službě CHB je 44,4 let. Při kapacitě 13 klientů činila obložnost za kalendářní rok 2021 95,64 %.  
Z celkového počtu 13 klientů služby CHB mělo k 31. 12. 2021 trvalý pobyt na adrese sídla Domov Na cestě, 
Tyršova 389, Skuteč – 0 osob, Tyršova 388, Skuteč - 1 klient, Osady Ležáků 919, Skuteč - 2 klienti, 
Družstevní 917, Skuteč - 2 klienti, Družstevní 918, Skuteč - 1 klient, Havlíčkova 1023, Skuteč - 1 klient 
a 5 klientů mělo trvalý pobyt jinde. 
 

 

Struktura klientů Domova Na cestě – služba CHB 

 

 

ve věku 19 – 26 let     0 
ve věku 27 – 39 let     4 
ve věku 40 – 55 let     6 
ve věku 56 – 60 let         1  
ve věku 61 – 65 let     1  
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Dle stupně závislosti – služba CHB 

 
I. stupeň závislosti 6 klientů 
II. stupeň závislosti 4 klientů 
III. stupeň závislosti 1 klient 
IV. stupeň závislosti 0 klientů 
bez závislosti  1 klient 
    

 

 

  

1.3 Stanovená výše úhrad za poskytování hlavních služeb (ubytování a stravování) 

DZR 
 
- úhrada za bydlení 

– jednolůžkový pokoj  190 Kč denně 
– dvoulůžkový pokoj  170 Kč denně 

- úhrada za stravu          153 Kč denně včetně druhé večeře 
 
CHB  

Cena ubytování ve Skutči, ul. Družstevní 917 a 918 je 130,00 Kč,  Havlíčkova 1023 byt č. 2 je 130,00 Kč  
a v Osady Ležáků je cena dle velikosti pokoje od 158,00 Kč do 171,00 Kč denně.  Cena za ubytování se 
násobí počtem kalendářních dní v měsíci. 
Stravu v CHB si klienti hradí vlastními finančními prostředky (nákupy potravin, vaření s podporou 
pracovníků v sociálních službách). 
 

2. Stručné shrnutí rozvoje sociálních služeb 

Rok 2021 zahájilo lednové stěhování posledních klientů z hradu Rychmburk do Domků na Předhradí. 
Průběh roku a poskytování služeb ovlivnily nouzové stavy (první do 11. 4. 2021, druhý od 26. 11. do 
25. 12. 2021) a s tím spojená protiepidemická opatření. 
Na konci února skončil projekt ESF OPZ „Podpora procesu transformace Domova na hradě Rychmburk“. 
V rámci něj jsme ještě stihli uskutečnit online vzdělávání v metodě YUCEL s holandskou lektorkou Marlie 
van de Berg. Online jsme absolvovali také stáž v Holandsku. Speciálně pro tým DZR Domky Předhradí jsme 
pořídili kurz Validace podle Naomi Fell. Peer konzultantka uspořádala s klienty poslední dvě besedy z cyklu 
„Mluvíš mi z duše“. Proběhla závěrečná evaluace projektu, zpráva z ní byla zveřejněna na našich webových 
stránkách. 
Projekt „Podpora nových služeb v rámci procesu transformace Domova na hradě Rychmburk“ skončil 
k poslednímu říjnu 2021. Do té doby jsme z projektových aktivit realizovali kurz Přístup k sexualitě lidí 
s psychózou. Část týmu služby chráněné bydlení vyjela na stáž do Fokusu Mladá Boleslav. Uskutečnili jsme 
zahradní slavnost „Na pohodu“. Dva sociální pracovníci CHB absolvovali výcvik Open Dialog (celkem se 

1

4

6
1

Klienti dle stupně závislosti - CHB

IV. stupeň

III. stupeň

II. stupeň

I. stupeň

Bez příspěvku
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účastnili 4 pracovníci organizace). Vytvořili jsme náplně práce pro případné pracovní uplatnění klientů 
v rámci organizace (recepce, administrativa, údržba zeleně, úklid). Zachytili jsme dobrou praxi, která 
v průběhu poskytování služby vznikala. Také tento projekt byl zakončen evaluací, výsledné dvě zprávy 
zveřejníme opět na našich webových stránkách. 
Projekt „Podpora a rozvoj komunitních služeb v potransformační fázi“ procházel v roce 2021 čtvrtým 
monitorovacím obdobím, 1. 11. začalo předposlední. V dubnu jsme podstoupili online audit věrnosti 
Modelu ART, s jeho výstupy budeme dále pracovat. Online musela proběhnout i stáž v Holandsku. Naživo 
jsme realizovali kurzy Práce s rodinou, Krizová intervence, Multidisciplinární týmy. Součástí projektu je 
rozvoj centra denních aktivit Taksis. I přes personální a epidemické komplikace se dařilo pružně přepínat 
mezi aktivitami naživo, online, pro veřejnost, organizovanými námi, samotnými klienty, ve spolupráci se 
spolupracujícími organizacemi. Tak probíhala například keramika, seminář o zdravém stravování, cvičení 
s dobrovolnicí, klub šipek. Prostor Taksisu využíváme na besedy (návštěva peerů z CHRC Plzeň), setkávání 
klientů s adiktology z organizace Laxus a podobně. Taksis vede o akcích statistiku a vyhodnocuje úspěšnost 
programů. Realizaci projektu přijeli zkontrolovat z Oddělení kontrol projektů a rizik (MPSV) a neshledali 
pochybení. 
 
Naše dosavadní zkušenosti s proměnou ústavních služeb ve služby komunitního typu zajímaly mnoho 
institucí a organizací. Postupně jsme přivítali návštěvu z Kanceláře veřejného ochránce práv, Charity  
Moravská Třebová, z Domova Jistoty Bohumín, Emina zámku, na stáži byli pracovníci chráněného bydlení 
z Jihomoravského kraje i z Fokusu Mladá Boleslav nebo DSS Návojná. Klienti a pracovníci natočili krátký 
spot s doporučeními pro ty, kteří se chystají obdobnou změnu – stěhování z místa, kde byli zvyklí, do 
nového, neznámého. Tyto postřehy jsme pouštěli během online stáže u nás, kterou jsme připravili pro 
chorvatské kolegy, měli jsme je také jako součást našich příspěvků na Konferenci sociální psychiatrie 
v Plzni. 
Na základě hodnocení služeb za uplynulý rok 2020 jsme stanovili cíle středisek pro rok 2021. Zaměřili jsme 
se na udržení metodiky CARe (důslednou práci s jejími nástroji, přizývání opatrovníků a blízkých klienta ke 
spolupráci), na dokumentaci práce s klientem, porozumění pojmu zotavení, práci se zranitelností, práci 
v týmu ve směnném provozu. Na základě nových zkušeností vznikla metodika k vážně míněnému 
nesouhlasu klienta se setrváním v poskytované službě, kterou jsme v praxi ověřili. Vznikl také stručný 
dokument „cíle transformované pobytové sociální služby pro lidi s duševním onemocněním orientované 
na zotavení“, protože vnímáme, že bude potřeba tento nový pojem v systému stále vysvětlovat a zároveň 
i směrem dovnitř organizace upevňovat zásady poskytovaných služeb komunitního typu, ke kterým se 
hlásíme. 
Spokojenost s poskytovanými službami jsme zjišťovali u klientů, jejich blízkých a opatrovníků. Výstupy 
zrcadlí probíhající změny – klienti jsou vesměs spokojení, rodiny a opatrovníci si nejsou úplně jistí, zda je 
zplnomocňování vždy vhodné, ale vnímáme, že jsme teprve na začátku vzájemného učení se v celém 
systému péče a pracujeme s tím. Snažíme se přizývat zúčastněné nejen k jednání, když je problém, ale i na 
neformální akce – například na červnovou „párty“ před létem v Tyršově, kam jsme pozvali právě rodiny, 
blízké a opatrovníky klientů. 
Zachováváme naši účast na Týdnech pro duševní zdraví a spolupráci s dalšími organizacemi v našem kraji. 
Zúčastnili jsme se tradičního turnaje v pétanque pro klienty, pracovníky a další zájemce, tentokrát 
konaného v Ústí nad Orlicí. Udržujeme kontakt s děním v reformě psychiatrie, v rámci CARe Network, 
účastníme se různých pracovních skupin a snažíme se zachytávat inspirace i výzvy k řešení. To vše se pak 
odráží i ve strategickém plánu organizace – letos jsme se nad ním sešli 3x, abychom zachytili úkoly na roky 
2022 – 2025. 
Podařilo se nám navázat spolupráci s 6 dobrovolníky, kteří nám věnovali 187,5 hodin svého času. 
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3. Vyhodnocení ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci 

Hlavní činnost: 
                             v tisících Kč 

 rozpočet skutečnost 
ukazatel schválený po změnách  

A 1 2 3 
neinvestiční dotace  

DZR + CHB 10 000,0 10 439,00 10 439,0 

příspěvek zřizovatele 
DZR + CHB 9 942,0 8 600,0 8 600,0 

objem prostředků na platy 
v absolutní výši bez OON 

DZR + CHB 
 16 464,0 18 547,0 18 547,0 

ostatní osobní náklady 549,0 659,0 659,0 
průměrný přepočtený počet 

pracovníků 40,45 41,5 39,07 

výsledek hospodaření v hlavní 
činnosti 0,0 0,0 0,0 

 
 
Doplňková činnost: 
          v tisících Kč 

výsledek hospodaření v doplňkové 
činnosti zisk  0,0 

 
Doplňková činnost bude z důvodu nulového zisku v roce 2022 zrušena.  

 
 

4. Hospodaření organizace  

4.1 Rozbor hospodaření hlavní činnosti bez projektů ESF 

 

Výnosy: celkové 30.157.157,20 

Druh 
služby 

Počet  
klientů 

Úhrady za 
pobyt a 
stravu 

Příspěvky 
na péči 

Úhrady  
od zdrav. 
pojišťoven 

Účelová 
dotace 

Příspěvek 
na provoz 
od zřizov. 

Dotace - 
COVID 

Ostatní 
výnosy 

DZR 31 3 178 742 2 269 448 860 894,22 9 139 000 8 086 000 1 997 768 
 

1 593 470,89 

CHB 12 654 689 192 719 0 1 300 000 514 000 327 810 42 616,12 
Celkem 43 3 833 431 2 462 167 860 894,22 10 439 000 8 600 000 2 325 578 1 636 087,01 
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Náklady: celkové 30.157.157,20 

Nákladový účet DZR CHB 
501 – spotřeba materiálu 1 459 248,82 66 178,34 
502 – spotřeba energií 928 359,16 183 939,98 
511 – opravy a údržba 353 939,49 25 954,29 
512 - cestovné 14 634,00 2 675,00 
513 – náklady na reprezentaci 18 280,78 0,00 
518 – ostatní služby 2 211 185,00 491 682,37 
521 – mzdové náklady 14 550 983,00 1 647 607,00 
524 – zákonné soc. pojištění 4 842 825,00 553 827,00 
525 – jiné sociál. pojištění 60 235,00 5 288,00 
527 – zákonné sociál. náklady 510 485,38 32 952,14 
528 – jiné sociál. náklady 0,00 0,00 
538 – jiné daně a poplatky 4 100,00 0,00 
542 – jiné pokuty a penále 400,00 0,00 
544 – prodaný materiál 9 425,92 0,00 
549 – ostatní náklady z činnosti 109 528,59 805,00 
551 – odpisy dl. majetku 1 186 374,00 0,00 
557 – náklady z vyř. pohledávek 580 157,95 0,00 
558 – náklady z dr.dl. majetku 284 282,85 20 925,00 
563 – kurzové ztráty 878,17 0,00 
Celkem 27 125 323,11 3 031 834,12 

 

4.2 Rozbor hospodaření projektů ESF 

Výnosy: celkové 5.475.374,86    

Projekty Celkové 
výnosy 

Projekt T 532 660,56 
Projekt S 2 557 096,83 
Projekt ART 2 385 617,47 
Celkem 5 475 374,86 

Náklady: celkové 5.475.374,86 

Nákladový účet Projekt T Projekt S Projekt ART 
501 – spotřeba materiálu 0,00 0,00 9 247,33 
512 - cestovné 0,00 0,00 0,00 
513 – náklady na reprezentaci 0,00 0,00 0,00 
518 – ostatní služby 410 975,86 533 690,13 503 115,06 
521 – mzdové náklady 93 435,00 1 536 906,00 1 377 069,00 
524 – zákonné soc. pojištění 26 058,00 453 790,00 458 896,00 
525 – jiné sociál. pojištění 323,00 7 230,00 5 705,00 
527 – zákonné sociál. náklady 1 868,70 25 480,70 23 405,08 
549 – ostatní náklady z činnosti 0,00 0,00 0,00 
558 – náklady z dr.dl. majetku 0,00 0,00 8 180,00 
Celkem 532 660,56 2 557 096,83 1 451 650,73 

Domov Na cestě hospodařil v roce 2021 s vyrovnaným rozpočtem, výsledek hospodaření v hlavní 
činnosti je 0,00 Kč. 
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4.3 Fondy 

Zapojení fondů: 
 

a) fond odměn 
- tvorba fondu odměn z výsledku hospodaření dopl. činnosti r. 2020     0,0 tis. Kč 
- čerpání fondu odměn nad limit na platy v r. 2021        0,0 tis. Kč 
 
 

b)  rezervní fond 
- tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření dopl. činnosti r. 2020    5,7 tis. Kč 
- nevyčerpané prostředky na projekty ESF z r. 2020            3 042,5 tis. Kč 
- dary do RF                12,0 tis. Kč 
- čerpání na materiál, potraviny do CDA Taksis pro klienty DNC           2,7 tis. Kč 
- čerpání na překlenutí časového nesouladu mezi V a N                       87,9 tis. Kč  
- čerpání nevyčerpaných prostředků n projekty ESF                    453,4 tis. Kč                
      
 

c) investiční fond 
- tvorba z odpisů                                501,8 tis. Kč                     
- odvod do rozpočtu zřizovatele                                          0,0 tis. Kč 
-  čerpání /pořízení DHM, technická zhodnocení/              878,3 tis. Kč               
 
 

d) fond kulturních a sociálních potřeb           
- roční příděl do FKSP za r. 2021                  370,9 tis. Kč      
- čerpání z FKSP /stravování, dary k výročí, vitamínové přípravky/                        166,8 tis. Kč  
 
 
 
 
4.4 Účelové dotace 

V roce 2021 obdržel Domov Na cestě dotaci od Pardubického kraje v celkové výši 10.439.000,- Kč.  
(z toho na službu DZR - 9.139.000,- Kč a na službu CHB - 1.300.000,- Kč)  
Tyto dotace byly zcela vyčerpány. Ve službě DZR i ve službě CHB na mzdové náklady včetně odvodů.                  
 
V roce 2021 obdržela organizace mimořádnou dotaci: 
dotace UZ 13351 – odměny Covid_19   2 325 578,- Kč 
Tato mimořádná dotace byly v roce 2021 řádně vyúčtována. 
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4.5 Mzdové náklady a zaměstnanci 

 
Celkový počet zaměstnanců k 31. 12. 2021 (včetně pracovníků na DPP a DPČ) 

– fyzické osoby     51 
– přepočtený stav    39,07 

Členění podle povolání včetně dohod:   

 DZR - úvazky CHB - úvazky 
THP pracovníci 4,1 0,9 
Sociální pracovník 3,8 2,2 
PSS včetně peer konzultantů 18 3,5 
Zdravotní sestry 4,05 0,0 
Manuálně pracující 
/údržba, úklid/ 

1,5 0,0 

Další odborní pracovníci 0,4 0,0 
CELKEM 31,85 6,6 

 

Mzdy zaměstnanců za rok 2021 vč. OON celkem: 19 206,0 tis. Kč 

z toho: 

–    náklady na dohody o činnosti a provedení práce  659,0 tis. Kč 
– odstupné       0,0 tis. Kč 
– náhrady platů za nemoc  154,8 tis. Kč 

 
Sociální, zdravotní pojištění                   6 335,4 tis. Kč 
 
Zahraniční pracovní cesty                                                     0,0 tis. Kč 

 
 
Základní personální údaje 
 
Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2021 
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Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2021 
 

   

 

 
Celkový údaj o průměrných platech k 31. 12. 2021 
 Celkem 
průměrný hrubý měsíční plat 38.842,-- Kč 

 
  
 

4.6 Péče o majetek 

Pojištění veškerého majetku před možnými riziky, vyjma dopravních prostředků a pojištění domácností, 
uzavírá Pardubický kraj. 
 
V roce 2021 nebyly hlášeny žádné pojistné události.  
 
V polovině ledna 2021 se po dokončení staveb 2 bezbariérových domů na Předhradí, ulice Kap. Svatoně 
přestěhovalo posledních 12 klientů, kteří dosud žili na hradě Rychmburk. 
K poslednímu únoru 2021 došlo k oficiálnímu předání hradu Rychmburk Regionálnímu muzeu 
v Chrudimi. 
 
Na objektech, které má DNC předané k hospodaření se provádí běžná údržba a opravy.  
 
K 31. 10. 2021 byla provedená řádná inventura majetku, k 30. 11. 2021 řádné inventury skladů 
a k 31. 12. 2021 byla provedena rozdílová inventarizace majetku, pohledávek a závazků.  
Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. Závěrečná inventarizační zpráva je založena v organizaci. 
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4.7 Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2021 /v Kč/ 

 

Počet dnů Pohledávky za odběrateli, 
pohledávky za obyvateli 

Závazky vůči klientům 

Do 90 dnů p. Pleva               3 620,00 Kč 0 

Do 30 dnů VZP /r. 2021/     128 491,60 Kč 0 

  

 

4.8 Vyhodnocení doplňkové činnosti 

      Výsledek hospodaření doplňkových činností celkem:   0,0 Kč 

Za rok 2021 je zisk z doplňkové činnosti nulový. 
Po opuštění budovy Hradu jsme přestali provozovat hostinskou činnost (KLUB, Kuchyň – vaření pro cizí 
strávníky). Byla zrušena aktivizační dílna, tudíž jsme neměli žádný prodej výrobků.  
V roce 2021 fungovalo sice Centrum denních aktivit Taksis, které však není koncipované jako dílna. 
Z důvodu velmi častých protiepidemiologických opatření se nepořádaly žádné větší akce, které by byly 
pro organizaci ziskové.   
      

  

4.9 Peněžní fondy 

      Přehled o peněžních fondech /v Kč/ 

Text RF úč. 414 RF úč. 413 IF 416 FO 411 FKSP 412 

PS 
k 1. 1. 2021 

3 042 450,20 312 682,08 3 702 707,66 64 016,40 652 498,14 

tvorba 465 447,97 5 696,58 501 861,14 0,-- 370 940,00 

Zdroje 
celkem 

3 507 898,17  318 378,66 4 204 568,80 64 016,40 1 023 438,14 

Čerpání 3 133 085,69 0,-- 878 286,00 0,-- 166 849,00 

KS 
k 31.12. 

2021 

374 812,48 318 378,66 3 326 282,80 64 016,40 856 589,14 

Peněžní 
krytí (BÚ) 

374 812,48 318 378,66 3 326 282,80 64 016,40 Účet 243/10 
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Organizace v roce 2021 přijala do RF peněžní dar neúčelový ve výši 12.000,-- Kč. 
Rezervní fond byl použit na aktivity pro klienty, např. v CDA Taksis na potraviny na společné vaření 
a pečení /aktivita pro klienty – nácviky soběstačnosti/. 
 
 
Investiční fond byl použit: 
  
Stavby Předhradí 
- obnova historické ohradní zdi – 333.795,- Kč s DPH 
 
Tyršova 388  
- výměna technologicky zastaralých plynových kotlů za kondenzační kotle (2ks)  
  + zbudování nových spalinových cest, kompletní výměna elektroniky a zřízení čerpadel pro odvod 
 kondenzované vody do kanalizace – 303.096,- Kč s DPH 
 
CHB Osady Ležáků 919, Skuteč 
- úpravy nerovného terénu - plocha před domem, nová zámková dlažba – 241.395,- Kč s DPH 
 
 

5. Vyhodnocení povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců  39,07 
Z toho povinný podíl – 4%      1,56 
Plnění povinnosti podle §81 odst. 2 písm. a) a b) zákona 
Zaměstnání u zaměstnavatele       2,58 
Odběr výrobků a služeb       0,68 
Celkem          3,26 
Odvod do státního rozpočtu       0,00 Kč 
 
V roce 2021 jsme zaměstnávali 3 pracovnice, které spadají do osob zdravotně znevýhodněných. 
Dalším kritériem nulového odvodu povinného podílu, je zajištění odběru materiálu a pracovních 
ochranných pomůcek od chráněných dílen.  
 
 

6. Projekty hrazené z prostředků Evropské unie 

6.1 Realizované projekty: 

Podpora transformace Domova na hradě Rychmburk 
Registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_066/0007320 
Zahájení realizace: 1. 3. 2018, ukončení realizace: 28. 2. 2021 
Plnění monitorovacích indikátorů: 300 % k datu ukončení projektu. 
Obsahem projektu je podpora transformačního týmu, vedení organizace a ostatních pracovníků 
zapojených do procesu transformace, dále úprava a tvorba metodik práce poskytování pobytových služeb 
komunitního charakteru, odborné vzdělávání pracovníků, podpora klientů při procesu transformace.  
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Podpora komunitní služby chráněné bydlení v rámci procesu transformace  
Domova na hradě Rychmburk 
Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_066/0007319 
Zahájení realizace: 1. 11. 2018, ukončení realizace: 31. 10. 2021 
Plnění monitorovacích indikátorů: 270 % k datu ukončení projektu. 
Obsahem projektu je odborná podpora činnosti sociálních služeb komunitního charakteru, které vznikly 
v rámci transformace zařízení, zabezpečení dostatečného počtu pracovníků sociální služby chráněné 
bydlení, odborné vzdělávání pracovníků transformovaných služeb, podpora a aktivizace klientů 
přestěhovaných v rámci transformace. 
 
Podpora a rozvoj komunitních služeb pro klienty s chronickým duševním onemocněním  
v potransformační fázi ve Skutči 
Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/18_089/0011115 
Zahájení realizace:  1. 11. 2019, ukončení realizace: 30. 6. 2022 
Plnění monitorovacích indikátorů: 183 % k 31. 10. 2021 - 4. monitorovací období. 
Projekt podporuje stávající proces transformace DZR, v jehož rámci vznikly nové služby komunitního 
charakteru. Záměrem projektu je snížit dopady institucionalizace na kvalitu života uživatelů a podpořit 
jejich integraci do běžného prostředí komunity. 
Projekt se zaměřuje na adaptaci a uvedení do praxe principy a prvky metody ART jako nástroje pro 
odstraňování dopadů institucionalizace. Zvyšuje kompetence pracovníků pro podporu samostatnosti 
a integrace uživatelů do komunity prostřednictvím vzdělávání. Podporuje integraci klientů do komunity 
prostřednictvím rozvoje služeb, zapojením dalších relevantních osob a destigmatizačních aktivit.  
 
 
 

6.2 Partnerství v projektech 

Transformace Domova Na cestě 
Žadatel: Pardubický kraj Program: Integrovaný regionální operační program (IROP) 
V rámci projektu se jedná o nákup nemovitostí, objektu Tyršova 389, Skuteč a pozemku č. 89 v Předhradí 
u Skutče, rekonstrukci a pořízení vybavení do objektu Tyršova 389, Skuteč a vybudování a vybavení dvou 
rodinných domků v Předhradí u Skutče, to vše pro potřeby poskytování pobytových sociálních služeb pro 
osoby s chronickým duševním onemocněním, za účelem dokončení procesu úplné transformace 
pobytového zařízení sociálních služeb DNH Rychmburk. Jako součást nemovitostí je vybudováno zázemí 
pro personál, hygienické a skladové zázemí, zázemí pro zdravotní sestry. Díky nové výstavbě domků 
rodinného typu (6 osob v jedné domácnosti) mohou uživatelé s chronickým duševním onemocněním 
s vysokou mírou potřebné podpory žít svůj život v přirozeném prostředí majoritní společnosti. Realizace 
projektu byla ukončena na jaře roku 2021. 

Realizací projektu došlo k úplné deinstitucionalizaci sociálních služeb původně poskytovaných na hradě 
Rychmburk. 
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7. Poděkování za dary a spolupráci

Velmi si vážíme darů, které nám věnovali: manželé Holfeuerovi, LMC s.r.o. a Sdružení VIA – TechSoup 
Česká republika. 

Děkujeme za spolupráci zástupcům Pardubického kraje, obcí, podnikatelským i soukromým subjektům, 
dobrovolníkům a všem spolupracujícím organizacím. 

8. Závěr

Naším cílem, plynoucím z veřejného závazku organizace, je poskytovat transformované pobytové sociální 

služby komunitního typu zaměřené na zotavení. Tento záměr je obsažen i v našem poslání: Pomocí 

pobytové služby chceme probouzet a posilovat v lidech s duševním onemocněním naději, že mohou v životě 

zastávat smysluplné role, přebírat zodpovědnost za sebe sama a za svá rozhodnutí. 

Přílohy:   

Příloha č. 1: Finanční výkazy účetní závěrky. 

Příloha č. 2: Zpráva nezávislého auditora. 

Ve Skutči dne 21. 2. 2022 

Mgr. Jakub Vávra 

  ředitel Domova Na cestě 
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