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Úvodní slovo ředitele poradny 

 

Vážené dámy, vážení pánové,  

Poradna pro rodinu Pardubického kraje předkládá veřejnosti „Zprávu o činnosti a plnění úkolů 

za rok 2020“.  Poradna pro rodinu Pardubického kraje nevznikla „na zelené louce“, ale je přímým 

pokračovatelem práce poraden zabývajících se problematikou rodiny 

a partnerských vztahů, tedy těch zařízení a organizací, jejichž historie se na území Pardubického kraje 

začala psát v polovině sedmdesátých let minulého století. Ze zkušeností práce s rodinou a mezilidskými 

vztahy lze navíc čerpat téměř neomezeně.  

Činnost a nabízené služby poradny jsou živým organismem, který velmi citlivě reaguje na 

bezprostřední potřeby a problémy společnosti. Rok 2020 byl z větší části poznamenán celosvětovou 

pandemií  Covid – 19. Života našich klientů se dotkla někdy méně, někdy více. Provázeli jsme opět naše 

klienty na kratším či delším úseku jejich životní cesty, a když nastal ten správný čas, rozloučili jsme se 

s nimi a vyslali je na samostatnou cestu životem. Setkávání, často i opětovná, byla pro nás, a doufáme, 

že i pro naše klienty „živou vodou“, ze které je čerpána energie pro další životní etapy a také poučení 

pro naši další práci.  Všichni se stále učíme a snažíme se posouvat produktivním způsobem. Povinnost 

neustále se vzdělávat a učit novým věcem je pro naši práci zcela zásadní a neodmyslitelná a to i přesto, 

že v roce 2020 většina kursů, školení a výcviků proběhla v on-line formě.    

Na následujících stránkách o naší práci podáváme svědectví. Cílem „Zprávy o činnosti a plnění 

úkolů“ je informovat nejširší veřejnost a nadřízené orgány a organizace, s nimiž spolupracujeme, 

o výsledcích naší práce v roce 2020. Předpokládáme, že informace, které v této zprávě předkládáme, 

umožní veřejnosti vytvořit si o práci a působení poradny a jejího týmu realistický obrázek.   

Rád bych poděkoval všem svým kolegyním a kolegům v organizaci za odvedenou práci v roce 

2020. Děkuji také za velmi dobrou spolupráci zřizovateli a všem partnerům a příznivcům naší 

organizace.    

 

Za pracovní tým PhDr. Roman Miletín, ředitel Poradny pro rodinu Pardubického kraje 

 

MOTTO: 

„Šťastný je ten, kdo najde štěstí v rodině“. 

Lev Nikolajevič Tolstoj 1828-1910 
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1 Vyhodnocení plnění úkolů 

1.1 Stručná identifikace zařízení 
 

Poradna pro rodinu Pk je příspěvkovou organizací zřízenou Pardubickým krajem, na základě 

zřizovací listiny, jejíž znění je k nahlédnutí na webových stránkách poradny – 

www.poradnapardubice.cz  v sekci „Dokumenty“.   

Posláním Poradny pro rodinu Pk je poskytovat odborné sociální poradenství jednotlivcům, 

partnerům, manželům a rodinám, kteří se dostali do obtížných životních situací a kteří mají problémy 

v osobních, partnerských, rodinných a mezilidských vztazích. Poradna pro rodinu Pk poskytuje odborné 

sociální poradenství (dále jen „OSP“) na svých pracovištích v Pardubicích, Chrudimi, Ústí nad Orlicí 

a Svitavách.  

Poradna pro rodinu Pk je vedena v registru sociálních služeb spravovaném Ministerstvem práce 

a sociálních věcí České republiky. 

Sociální služba OSP zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách. Jedná se o tyto činnosti: 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

 sociálně terapeutické činnosti, 

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

Poradna pro rodinu Pk poskytuje v oblasti OSP následující služby: 

 základní sociální poradenství (pomoc při spolupráci s dalšími institucemi), 

 krizová intervence, 

 prostor ke sdílení své či rodinné situace a vyjádření svých emocí, 

 získání informací potřebných k řešení situace, ve které se nachází, 

 podporu a vedení ke zvládnutí obtížené situace, 

 konzultace mediačního charakteru se zaměřením na řešení rozvodové a rozchodového 

situace rodičů s nezletilými dětmi, 

 právní poradenství pro stávající klienty v oblasti občanského, bytového, rodinného práva 

u externí advokátky, 

 poradenství v anglickém jazyce. 

Další důležitou oblastí je poskytování komplexních služeb v oblasti náhradní rodinné péče (dále jen 

„NRP“) v působnosti Pardubického kraje. V této službě Poradna zajišťuje tyto činnosti: 

 přípravné kurzy pro budoucí adoptivní rodiče a pěstouny, 

 psychologické vyšetření pro budoucí adoptivní rodiče a pěstouny, 

 poradenství pro adoptivní a pěstounské rodiny, 

 dohody o výkonu pěstounské péče. 

http://www.poradnapardubice.cz/
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Zájemci o službu OSP nepotřebují odborná doporučení. Služby jsou poskytovány bezplatně a na 

požádání anonymně. Poradna pro rodinu Pk požaduje při zahájení spolupráce osobní údaje: jméno 

a příjmení, datum narození, bydliště, telefonický kontakt, rodinný stav, vzdělání, povolání. Dále při 

obtížích v oblasti partnerských vztahů či obtížích v oblasti rodinného soužití délku známosti, délku 

manželství, počet dětí a počet dětí žijících v domácnosti. V případě, že zájemce o službu požaduje 

zůstat v anonymitě, poskytuje poradně pouze jméno (možno smyšlené) a kontakt (email či telefon).  

Zájemci o službu, kteří přicházejí do poradny dobrovolně, jsou se službami poradny seznámeni 

před první konzultací formou „Záznamového archu klienta“.  Se zájemci o službu, kteří do poradny 

přichází na doporučení státních orgánu (soudů, Policie ČR, sociálně-právního odboru) je před první 

konzultací uzavírána „Smlouva o poskytnutí sociální služby“.  „Záznamový arch klienta“ a „Smlouva o 

poskytnutí sociální služby“ jsou k nahlédnutí taktéž na webových stránkách poradny v sekci 

„Dokumenty“.  

Zájemci o službu v oblasti NRP přicházejí na zakázku Krajského úřadu Pardubického kraje či místně 

příslušného orgánu sociálně právní ochrany dětí. Poradna pro rodinu Pk požaduje při zahájení 

spolupráce obdobné údaje jako v oblasti OSP. Anonymní spolupráce není možná. Při první návštěvě 

Poradny jsou zájemci o službu seznámeni se základními informacemi a vyplňují „Záznamový arch NRP“ 

a „Souhlas klienta“.  

Všechny získané osobní údaje v oblasti OSP a NRP podléhají režimu obecného nařízení ochrany 

osobních údajů tzv. „GDPR“. 
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Odborné sociální poradenství 

Posláním odborného sociálního poradenství je poskytnutí psychosociální služby jedincům, 

partnerům, rodinám, kteří se dostali do obtížných životních situací a mají problémy v osobních, 

partnerských 

a mezilidských vztazích. Záměrem a posláním je nabízet a poskytovat klientům poradenskou a sociálně 

právní pomoc tak, aby řešení těchto obtížných situací zvládli a aby kvalita jejich života doznala 

pozitivních změn. 

Cílem je poskytnout klientům, kteří bez pomoci společnosti nemohou překonat obtížnou životní 

situaci nebo nepříznivé životní poměry, psychologické poradenství, poradenské, psychoterapeutické 

a sociálně-právní služby. V důvěrném a bezpečném prostředí pomoci klientům při hledání vlastního 

reálného řešení tak, aby byli schopni porozumět své situaci a našli řešení těžkostí partnerského, 

rodinného soužití a mezilidských vztahů. 

Dosahování cíle se odvíjí od klientovy aktuální zakázky, od jeho individuálně určených potřeb. 

Stanovení zakázky probíhá během konzultací. Poradce se s klientem domluví na zakázce a klient si sám 

určí, zda se další spolupráce bude odvíjet navrženým směrem, nebo spolupráci ukončí. Pokud klient 

získal v průběhu konzultací dostatek informací a naplnil svá očekávání, spolupráce je po dohodě 

ukončena. Pokud se klient rozhodne dál spolupracovat s poradcem, počet konzultací je rozšířen podle 

potřeby klienta. Klientovi zakázky a požadavky se mohou v průběhu konzultací měnit. 

Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím poradenských služeb je v souladu 

s lidskou důstojností. Pomoc vychází z individuálních potřeb klientů, působí na osoby aktivně, 

podporuje rozvoj jejich samostatnosti, motivuje je k takovým činnostem, které nevedou 

k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé situace, a posiluje jejich sociální 

začleňování. Služby poradny jsou poskytovány v souladu s lidskými právy a základními svobodami.  

Konečným cílem služby poradenství je posílit člověka natolik, aby v nepříznivé sociální situaci mohl 

zůstat rovnocenným členem společnosti a využíval jejich přirozených zdrojů, mohl žít nezávisle, 

v kontaktu s ostatními lidmi a v přirozeném sociálním prostředí. Cílem je posílit člověka natolik, aby 

sociální služby v běžném životě nepotřeboval, či je potřeboval jen v nezbytně nutném rozsahu. 

Poradna pro rodinu Pk poskytuje kvalifikované služby OSP v rámci konzultací. Konzultace jsou 

realizovány na základě telefonického, písemného či osobního objednání. Délka konzultací je vždy 

individuální dle potřeb a konkrétní zakázky – v případě osobní problematiky cca 60 minut, v případě 

párové a rodinné problematiky cca 60 – 90 minut. Konzultace probíhají za přítomnosti odborného 

pracovníka (v případě OSP je to rodinný a manželský poradce, v případě základního a odborného 

sociálně-právního poradenství je to sociální pracovník). V případě potřeby odborný pracovník doporučí 

klientovi či žadateli o službu využití dalších možností jiné odborné pomoci. Rozhodnutí o jejich využití 

je výhradně v rukou klienta či žadatele o službu. Konzultace jsou poskytovány na adresách jednotlivých 

pracovišť – v kancelářích jednotlivých poradců, případně v místě bydlišť klientů – např. práce 

s metodou VTI (dále jen videotrénink interakcí). Forma poskytování sociální služby je ambulantní. 
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Poradna od roku 2017 v rámci odborného sociálního poradenství poskytuje rovněž službu tzv. 

„Cochemské praxe“. Jejím posláním je interdisciplinární spolupráce se soudy a orgány sociálně-právní 

ochrany dětí, zapojených do řešení rodičovského konfliktu. Cílovou skupinou jsou rozvádějící se 

manželé nebo rozcházející se partneři, v jejichž péči je nezletilé dítě, popř. děti. Cochemský model ctí 

dohodu rodičů, která má přednost před autoritativním rozhodnutím soudu. Včasná dohoda rodičů je 

předpokladem pro šťastný a harmonický život dětí. 

Cílem činnosti v oblasti Cochemské praxe je: 

 nenechat vyeskalovat rodičovský konflikt, 

 minimalizovat dopady rozvodu nebo rozchodů rodičů na nezletilé děti, 

 obnovit komunikaci rodičů, aby uzavřeli dohodu o úpravě poměrů k nezletilým dětem, 

 vedení rodičů k opětovnému převzetí společné rodičovské odpovědnosti, aby o úpravě 

poměru k nezletilým dětem nemusely rozhodovat instituce, 

 motivovat rodiče k vyřešení rodičovského sporu v nejkratším možném čase a v nejlepším 

zájmu nezletilých dětí se zachováním práva na oba rodiče. 
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Maximální kapacita služby OSP je 50 konzultací na jeden pracovní den. Tato kapacita je součet 

možných konzultací na pracovištích v Pardubicích, v Chrudimi, v Ústí nad Orlicí a ve Svitavách v rámci 

odborného sociálního poradenství.  

 

Náhradní rodinná péče 

Posláním Poradny v oblasti náhradní rodinné péče je podílet se na odborném posuzování zájemců 

o přijetí dítěte do osvojení či pěstounské péče, zajišťovat jejich odbornou přípravu před přijetím dítěte 

do rodiny a prostřednictvím komplexního odborného poradenství provázet a podporovat rodiny, které 

již dítě do své péče přijaly. 

Kapacita služby v oblasti NRP péče není konkrétně omezena a reaguje jak na potřeby náhradních 

rodin, tak na potřeby Krajského úřadu Pardubického kraje, který je zadavatelem v oblasti posouzení 

žadatelů o NRP a příprav fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny či místně 

příslušných OSPODů.  Pokud dojde k naplnění kapacity při zvýšené poptávce týkající se žádostí o 

posouzení a provedení přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči, sociální pracovnice NRP 

neprodleně o této skutečnosti vyrozumí ředitele poradny, který následně jedná s vedoucí Oddělení 

sociálně-právní ochrany dětí Odboru sociálního Krajského úřadu Pardubického kraje s cílem nalezení 

řešení při posuzování a vedení příprav u žadatelů, na které Poradna nemá aktuální kapacitu. Kapacita 

dohod o výkonu pěstounské péče je 30. Pro rok 2020 bylo uzavřeno 30 dohod o výkonu pěstounské 

péče (26 dohod na pracovišti v Pardubicích, 2 dohody v Chrudimi, 2 dohody ve Svitavách). 

Základním cílem je pomocí odborného posouzení, přípravy žadatelů přijetí do rodiny a následným 

provázením a nabídkou možnosti dalšího vzdělávání náhradních rodičů napomoci k vytvoření 

stabilního a podnětného prostředí tak, aby byl zajištěn příznivý vývoj dětí v NRP.  

Cílovou skupinu v oblasti NRP a sociálně právní ochraně dětí (dále jen „SPOD“) tvoří:  

 žadatelé o přijetí dítěte do náhradní rodinné péče a jejich děti 

 náhradní rodiče 

 děti v náhradních rodinách 

 děti z ústavní péče, u nichž přichází v úvahu náhradní rodinná péče  

Poradna pro rodinu Pk má na základě stanovených postupů a pravidel, dle standardů a metodiky 

pro oblast SPOD a pro oblast dohod o výkonu pěstounské péče vytvořena jasná pravidla pro rozsah 

jednotlivých forem práce v oblasti náhradní rodinné péče. Mezi základní formy práce patří metody 

používané při psychologickém posouzení žadatelů o NRP metody a podnětový materiál používaný při 

přípravných kursech fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny.  
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1.2 Statistické ukazatelé 

Celkový počet všech konzultací, který Poradna na všech svých pracovištích poskytla za rok 2020, 

činil 8 753, za oblast odborného sociálního poradenství 6 331 konzultací, za oblast náhradní rodinné 

péče 2 422 konzultací. 

Přehled nejdůležitějších statistických ukazatelů za rok 2020 udává následující tabulka: 

       Počet nových případů za rok 2020 CELKEM 527 
  Počet nových případů za rok 2020 problematika 1,2,3 460 
  Počet nových případů za rok 2020 NRP (4) 67 
  Celkový počet všech konzultací za rok 2020 CELKEM 8 753 
  Celkový počet všech konzultací za rok 2020 problematika 1,2,3 6 331 
  Celkový počet všech konzultací za rok 2020 NRP (4) 2 422 
  Počet aktivních účastníků za toto období Ž/M/D CELKEM 2 181 1 103/641/437 

 Počet aktivních účastníků za toto období Ž/M/D problematika 1,2,3 1 703 917/522/264 
 Počet aktivních účastníků za toto období Ž/M/D NRP (4) 478 186/119/173 
 Počet nových účastníků za rok 2020 CELKEM 1 014 

  

       Počet případů dle problematiky 
    Osobní   1. 124 problematika 1,2,3 460 

   Párová   2. 98 
   Rodinná 3. 238 
     Sociální 4. 67 NRP (4) 67 

   Celkem 527 
     Z toho případy s domácím násilím:0 
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Počet konzultací dle problematiky 
    Osobní 1 534 problematika 1,2,3 6 331 

 Párová 1 269 
     Rodinná 3 528 
     Sociální 2 422 NRP (4) 2 422 

   Celkem 8 753 
     Z toho konzultace k domácímu násilí:0 

    
       Tabulky zpracovaly sociální pracovnice OSP pracovišť – Pce, CR, SY, ÚO 

 

INTERVENČNÍ TABULKA 

  
  

  

Bez přítomnosti klienta: 1 376 DI+IN+PÍS+TEL 

Za přítomnosti klienta: 1 132 PO  

celkem:   2 508 PO+TEL+PÍS+IN+DI 

  
  

  

Způsob práce: (počty) 
 

  

PO * pohovor 1 011   

TEL * telefonická 516   

PÍS * písemná 202   

IN * instituce 642   

Ostatní * DI 137   

celkem:   2 508   

* více jak 30 minut a méně než 60 minut, Př. DI – vyhodnocení testu 

 

Nejfrekventovaněji poskytované konzultace v rámci OSP 2020 dle dané problematiky: 

 

PROBLEMATIKA POČET KONZULTACÍ 

Problémy v komunikaci po rozchodu/rozvodu 1 085 

Problémy v spojené s aktuální rozchodovou/rozvodovou 
situací 

564 

Problémy v komunikaci 328 

Kombinace problémů se sebou samotným 200 

Problémy spojené s psychickými poruchami dětí 160 

          

                  Tabulku zpracovala: sociální pracovnice pracoviště Pardubice Mgr. Pavlína Dočkalíková 
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1.3 Výše úhrad za poskytování služeb 

Služby Poradny pro rodinu Pk jsou poskytovány bezplatně. 

 

1.4 Shrnutí rozvoje sociální služby 

Poradna v roce 2020 zajistila komplexnost, vysokou míru kvality a odbornosti při poskytování 

služeb – krizová intervence, psychologické a sociálně-právní poradenství, psychoterapeutická péče, cíle 

psychodiagnostika při provádění posuzování budoucích osvojitelů a pěstounů, vedení přípravných 

kurzů pro budoucí osvojitele a pěstouny. Dále zajistila monitoring a dopomoc rodinám, které mají 

svěřené dítě či děti v NRP a mají s Poradnou pro rodinu Pk uzavřené dohody o výkonu pěstounské 

péče. 

Na všech 4 pracovištích se nadále v rámci služeb odborného sociálního poradenství poskytovala 

Cochemská praxe v rámci rozvodové a porozvodové péče o děti. 

Pokračovala aktivní spolupráce s jednotlivými OSPODy a soudy v rámci Pardubického kraje, a to 

jak v oblasti OSP, tak i v oblasti NRP. Nadále běžela součinnost v úzké týmové spolupráci s oddělením 

sociálně právní ochrany dětí Pardubického kraje. Dále se prohlubovala spolupráce s ostatními 

organizacemi ze sítě sociálních služeb, zdravotnických, školských a neziskových organizací. 

Pokračovala spolupráce s právničkou Mgr. Münsterovou, která poskytuje pro naše potřeby 

a potřeby našich klientů právní poradenství, a to v oblasti občanského práva, bytového práva 

(vlastnictví, nájem, SVJ), rodinného práva, výchovy, výživného, rozvodů, společného jmění manželů, 

výkonu rozhodnutí, exekuce apod. 

Byly investovány finanční prostředky do úprav, vybavení a interiérů. 

Zaměstnanci byli podporováni v odborném vzdělávání. 

Dne 13. září 2020 se poradna zúčastnila Dne pěstounství v prostorách zámku v Moravské Třebové.  
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2 Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění 

činnosti organizace 

Opatření z minulé zprávy byla dodržována: 
 

o Poradna nadále pokračovala v zajištění komplexnosti, dlouholeté zkušenosti a vysoké míry 
kvality a odbornosti při poskytování služeb a udržení vysoké míry obslužnosti klientů, i přes 
situaci v České republice ohledně onemocnění COVID-19. 
 

o Pokračovala spolupráce s právničkou Mgr. Münsterovou, která i nadále poskytuje pro naše 
potřeby a potřeby našich klientů právní poradenství. 
 

o Poradna k 31. 12. 2019 ukončila pracovní poměr se zaměstnankyní pracující na pozici účetní, 
správce rozpočtu a navázala spolupráci s externí účetní firmou CESORG, a. s., která poskytuje 
službu účetnictví a zpracování mezd. Pozici správce rozpočtu převzala zaměstnankyně Bc. Lucie 
Anderlová, DiS., která má ekonomické vzdělání a pracuje rovněž na pozici administrativní a 
spisové pracovnice. 

 
o Z ekonomické stránky došlo z hlediska efektivnosti k: 

o nákupu výpočetní techniky a služeb potřebná k tomu, aby všechna pracoviště poradny 
byla nadále účelně zařízena a potřebně vybavena pro péči a práci s klienty, 

 
Pro rok 2021 stanovila Poradna pro rodinu Pk následující opatření ke zkvalitnění činnosti: 

1. rozvoj aktivit v rámci doplňkové činnosti, 
2. vyšší podíl dalších zdrojů financování na hospodaření organizace, 
3. řešení náhrady za zkušeného odborného pracovníka v oblasti náhradní rodinné péče na 

pracovišti v Pardubicích, jehož úkolem je psychologické posouzení dětí a rodinných systémů 
žadatelů o náhradní rodinnou péči, 

4. pokračovat v zajištění komplexnosti, dlouholeté zkušenosti a vysoké míry kvality                      
a odbornosti při poskytování služeb a udržení vysoké míry obslužnosti klientů. 
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3 Vyhodnocení závazných a hodnotících ukazatelů stanovených PO 

Poradna pro rodinu Pk hospodařila v roce 2020 se závaznými ukazateli: 

Ukazatel Limit Skutečnost 

Příspěvek na provoz 6 797 615,00 Kč 6 197 615,00 Kč 

Zvýšení příspěvku na provoz (účelová 
dotace MPSV, UZ 13305) 

7 536 000,00 Kč 7 536 000,00 Kč 

Limit na mzdy (bez OON) 9 100 000,00 Kč 9 237 928,00 Kč 

Limit OON 380 000,00 Kč 388 324,00 Kč 

Průměrný přepočtený počet pracovníků 20,5 20,5 

Plán objemu účetních odpisů 18 500,00 Kč 18 500,00 Kč 

Nepřekročitelný zůstatek fondu investic 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 

 

Přehled ročních závazných ukazatelů: 

1. Sdělení závazných a hodnotících ukazatelů pro rok 2020 

Schváleno Radou Pk dne 13. 1. 2020 usnesením R/2396/20 

příspěvek na provoz     6 797 615,00 Kč 

objem prostředků na platy    9 100 000,00 Kč 

limit ostatních osobních nákladů      380 000,00 Kč 

plán objemu odpisů          18 500,00 Kč 

přepočtený počet pracovníků          20,5 úvazku 

 

2. Sdělení 1. změny závazných a hodnotících ukazatelů pro rok 2020 

Schváleno Radou Pk dne 24. 2. 2020 usnesením R/2479/20 

příspěvek na provoz před úpravou   6 797 615,00 Kč 

zvýšení příspěvku na provoz (UZ 13305)   7 536 000,00 Kč 

snížení příspěvku na provoz (od zřizovatele)     - 500 000,00 Kč 

příspěvek na provoz po úpravě    13 833 615,00 Kč 
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3. Sdělení 2. změny závazných a hodnotících ukazatelů pro rok 2020 

Schváleno Radou Pk dne 22. 6. 2020 usnesením R/2739/20 

příspěvek na provoz před úpravou   13 833 615,00 Kč 

snížení příspěvku na provoz (od zřizovatele)     - 100 000,00 Kč 

příspěvek na provoz po úpravě    13 733 615,00 Kč 

 

4. Sdělení 3. změny závazných a hodnotících ukazatelů pro rok 2020 

Schváleno Radou Pk dne 10. 8. 2020 usnesením R/2797/20 

příspěvek na provoz před úpravou   13 733 615,00 Kč 

zvýšení příspěvku na provoz (mimořádná dotace MPSV, 

UZ 13351)        + 191 670,00 Kč 

Příspěvek na provoz po úpravě    13 925 285,00 Kč    

  

5. Sdělení 4. změny závazných a hodnotících ukazatelů pro rok 2020 

Schváleno Radou Pk dne 24. 8. 2020 usnesením R/2857/20 

Závazné ukazatele: 

objem prostředků na platy před úpravou  9 100 000,00 Kč 

zvýšení objemu prostředků na platy   + 137 928,00 Kč 

objem prostředků na platy po úpravě   9 237 928,00 Kč 

Hodnotící ukazatele: 

limit ostatních osobních nákladů před úpravou    380 000,00 Kč 

zvýšení limitu ostatních osobních nákladů     + 8 324,00 Kč 

limit ostatních osobních nákladů po úpravě   388 324,00 Kč 
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3.1 Výsledek hospodaření, náklady, výnosy, komentář 
 

Náklady organizace 

 

SÚ Název SÚ Stav k 31. 12. 2020 

501 Spotřeba materiálu 287 133,28 Kč 

502 Spotřeba energie 26 084,94 Kč 

511 Opravy a udržování 110 049,26 Kč 

512 Cestovné 29 005,00 Kč 

513 Náklady na reprezentaci 5 426,00 Kč 

518 Ostatní služby 1 319 837,04 Kč 

521 Mzdové náklady 9 520 433,00 Kč 

524 Zákonné sociální pojištění 3 099 535,00 Kč 

525 Jiné sociální pojištění 26 990,32 Kč 

527 Zákonné sociální náklady 398 082,70 Kč 

549 Ostatní náklady z činnosti 8 928,51 Kč 

551 Odpisy dlouhodobého majetku 17 558,00 Kč 

558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 268 601,60 Kč 

Celkem náklady 15 117 664,65 Kč 

 

 

Výnosy organizace 

 

SÚ Název SÚ Stav k 31. 12. 2020 

648 Čerpání fondů 0,00 Kč 

649 Ostatní výnosy z činnosti 7 147,50 Kč 

662 Úroky z BÚ 1 215,00 Kč 

672 

Výnosy z vybraných ústředních vládních institucí z transferů 

Krajský úřad – příspěvek na provoz 6 197 615,00 Kč 

Krajský úřad – účelový příspěvek 7 536 000,00 Kč 

Krajský úřad – mimořádná dotace MPSV 191 670,00 Kč 

Příspěvek úřadu práce na DVPP 1 184 833,88 Kč  

Celkem výnosy 15 118 481,38 Kč 
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Komentář 

 Výnosy uvedené v tabulce (viz výše) uvádějí přehled čerpání finančních prostředků získaných 

hlavně z 3 zdrojů financování. Účelový příspěvek na provoz z Krajského úřadu Pk činil 6 191 615,00 Kč, 

účelový příspěvek 7 536 000,00 Kč a státní příspěvek na výkon pěstounské péče poskytovaný Úřadem 

práce ČR 1 444 000,00 Kč. 

 Prostředky pro rok 2020 nebyly vyčerpány v plné výši. Rozdíl mezi náklady a výnosy činí 816,73 

Kč, který bude po schválení Radou Pardubického kraje převeden do rezervního fondu. 

 Pro následující rok převádí poradna finanční prostředky ve výši 259 116,12 Kč. Tyto prostředky 

budou spolu se státním příspěvkem použity na krytí nákladů v souvislosti s výkonem dohod o výkonu 

pěstounské péče v roce 2021 na stanovené účely dle § 47 ZSPOD. Výše příspěvku je závislá na počtu 

rodin, které mají s Poradnou uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče. Příspěvek na rodinu 

poskytuje Úřad práce ČR ve výši 48 000,00 Kč na rok na jednu rodinu. 

 

3.2 Čerpání účelových dotací 
 

Poradna pro rodinu Pk použila účelový příspěvek (z rozdělené dotace z kapitoly 313 – MPSV 

státního rozpočtu, UZ 13305) ve výši 7 536 000,00 Kč (identifikátor 9873838). Dotace je poskytována 

pouze na odborné sociální poradenství, nikoliv na náklady vzniklé v souvislosti s provozováním služeb 

v NRP a DVPP. 

Čerpání je určeno na mzdové a s ním spojené osobní náklady na vedoucí pracovníky, 

administrativní zaměstnance, sociální pracovnice a rodinné a manželské poradce. Celkovou výši 

účelové dotace Poradna pro rodinu Pk využila na mzdové náklady zaměstnanců OSP a ostatní osobní 

náklady. 

 

3.3 Mzdové náklady a zaměstnanci 

Mzdové náklady na zaměstnance byly v roce 2020 čerpány v celkové výši 9 520 433,00 Kč. Z toho činily 

283 179,00 Kč ostatní osobní náklady a 81 145,00 Kč náhrady za dočasnou pracovní neschopnost. 

Průměrný hrubý plat na jednoho přepočteného pracovníka byl ve výši 39 964,00 Kč 

Fyzický stav pracovníků k 31. 12. 2020   24 

Přepočtený počet pracovníků k 31. 12. 2020  19,2 

Následující tabulka znázorňuje rozložení pozic zaměstnanců v Odborném sociálním poradenství 

(Poradenství) dle jednotlivých středisek, Náhradní rodinné péče a v rámci Dohod o výkonu pěstounské 

péče. Sloupce jsou členěny dle jednotlivých měsíců v roce. 
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  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.  

P
ar

d
u

b
ic

e 

sociální pracovníci 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 

rodinní a manželští poradci 2,80 2,80 2,80 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 3,20 3,20 2,20 2,20 2,56 

ředitel 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

administrativa 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

celkem 6,60 6,60 6,60 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 7,00 7,00 6,00 6,00 6,36 

C
h

ru
d

im
 

sociální pracovníci 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 

rodinní a manželští poradci 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

celkem 2,90 2,90 2,90 2,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,57 

Ú
st

í n
ad

 
O

rl
ic

í sociální pracovníci 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

rodinní a manželští poradci 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 0,80 0,80 0,80 0,80 2,13 

celkem 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 1,80 1,80 1,80 1,80 2,13 

Sv
it

av
y sociální pracovníci 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 

rodinní a manželští poradci 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

celkem 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 

P
o

ra
d

e
n

st
ví

 

sociální pracovníci 6,55 6,55 6,55 6,55 6,55 6,55 6,55 6,55 6,55 6,55 6,55 6,55 6,55 

rodinní a manželští poradci 7,60 7,60 7,60 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,50 7,50 6,50 6,50 7,19 

ředitel 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

administrativa 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

celkem 15,70 15,70 15,70 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,60 15,60 14,60 14,60 15,29 

N
R

P
 sociální pracovníci 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

rodinní a manželští poradci 2,25 2,25 2,25 2,75 2,75 2,50 2,50 2,50 2,40 2,40 2,40 2,40 2,45 

celkem 3,00 3,00 3,00 3,50 3,50 3,25 3,25 3,25 3,15 3,15 3,15 3,15 3,20 

D
V

P
P

 sociální pracovníci 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,15 1,45 1,45 1,45 

celkem 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 

C
e

lk
e

m
 

sociální pracovníci 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 

rodinní a manželští poradci 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 9,60 9,60 9,60 9,90 9,90 8,90 8,90 9,64 

ředitel 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

administrativa 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Poradna celkem 20,15 20,15 20,15 20,15 20,15 19,90 19,90 19,90 20,20 20,20 19,20 19,20 19,94 

 

3.4 Péče o spravovaný majetek 

V průběhu roku 2020 došlo k běžným opravám na movitém majetku, zejména výpočetní techniky. Na 

detašovaném pracovišti ve Svitavách došlo k drobným stavebním úpravám – zabudování vody ke 

zprovoznění kuchyňského dřezu, k vybudování bezbariérové toalety a opravám stávajících toalet, 

k rekonstrukci umyvadla a k výměně osvětlení v místnostech. 

 

Investiční činnost 

 

V roce 2020 v Poradně pro rodinu Pk neproběhla žádná investiční akce, majetek nakupovaný organizací 

je pouze drobného charakteru, tj. hmotný majetek v hodnotě do 40 000,00 Kč a nehmotný majetek do 

60 000,00 Kč. 
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Údržba a opravy 

 

Údržba a opravy se provádějí především na služebních automobilech Škoda Octavia a Škoda Roomster, 

dále ke zvelebování jednotlivých pracovišť, oprav a úprav počítačů. Větší investiční akce v rámci oprav 

a údržby organizace neprovádí, jelikož pracoviště v Pardubicích, Svitavách, v Ústí nad Orlicí mají 

uzavřené smlouvy o výpůjčce a na pobočce Chrudim je uzavřena smlouva nájemní. 

 

Informace o pojištění majetku 

 

Majetek je pojištěn v rámci pojišťovací smlouvy, kterou uzavírá Pardubický kraj za jím zřizované 

organizace. Vozidla jsou pojištěna u společnosti Kooperativa pojišťovna, a. s. 

 

Inventarizace majetku 

 
Ve dnech 1. 10. 2020 až 29. 1. 2021 proběhla inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2020. 

Inventarizační komise neshledaly žádné inventarizační rozdíly. Průběh a výsledek inventarizace je 

popsán v Inventarizační zprávě o průběhu a výsledku inventarizace k 31. 12. 2020 uložené v Poradně.  

Na základě vyhotovených inventurních soupisů majetku předaného Pardubickým krajem příspěvkové 

organizaci k hospodaření (svěřený majetek) a odsouhlasení na zůstatky stálých aktiv vykázaných 

v rozvaze příspěvkové organizace ke dni 31. 12. 2020 ve sloupci 1 BRUTTO v rámci provedené 

inventarizace vydávám toto potvrzení (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů). 

 

SÚ Název SÚ Stav k 31. 12. 2020 

018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 353 380,10 Kč 

      - z toho majetek Pk předaný PO k hospodaření 0,00 Kč 

022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 236 695,00 Kč 

      - z toho majetek Pk předaný PO k hospodaření 0,00 Kč 

028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 470 608,70 Kč 

      - z toho majetek Pk předaný PO k hospodaření 0,00 Kč 

032 Kulturní předměty – Umělecká díla a předměty 12 700,00 Kč 

      - z toho majetek Pk předaný PO k hospodaření 12 700,00 Kč 

901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 205 284,01 Kč 

      - z toho majetek Pk předaný PO k hospodaření 0,00 Kč 

902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 765 388,63 Kč 

      - z toho majetek Pk předaný PO k hospodaření 0,00 Kč 

Celkem 4 770 088,81 Kč 

 

Majetek zřizovatele byl na poradnu převeden na základě Smlouvy o bezúplatném převodu majetku. 

Majetek na účtu 032 – Kulturní předměty, zůstává nadále v Poradně pro rodinu Pk jako strategický 

majetek zřizovatele svěřený k hospodaření organizaci. 
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3. 5 Pohledávky a závazky 
 

Poradna pro rodinu Pk k 31. 12. 2020 neevidovala žádné nedobytné pohledávky, ani neměla závazky 

po splatnosti, které by ohrožovaly její činnost či hospodaření. Prověřeno inventarizací k 31. 12. 2020. 

 

3. 6 Vyhodnocení doplňkové činnosti 
 

Doplňková činnost je zřízena v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Magistrátem města 

Pardubice, Obecním živnostenským úřadem zápisem údajů o provozovně do živnostenského rejstříku. 

Organizace v rámci doplňkové činnosti v roce 2020 vzhledem k situaci ohledně onemocnění COVID-19 

neposkytovala služby v rámci předmětu podnikání: 

- psychologické poradenství a diagnostika, 

- mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. 

 

3.7 Peněžní fondy a jejich krytí, čerpání, dary a sponzoři 
 

V Poradně pro rodinu Pk jsou zřizovány zákonné fondy, jejich složení a konečné zůstatky popisuje 

následující tabulka. Poradna pro rodinu Pk nemá žádné sponzory. 

V roce 2020 byl stanoven nepřekročitelný minimální zůstatek fondu investic k 31. 12. 2020 ve výši 

250 000,00 Kč pro případné havarijní potřeby poradny.  

 

Konečný stav veškerých fondů organizace k 31. 12. 2020 zobrazuje následující tabulka. 

SÚ Název SÚ Stav k 31. 12. 2020 

411 Fond odměn 99 979,34 Kč 

412 Fond kulturních a sociálních potřeb 255 978,53 Kč 

413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV 101 916,74 Kč 

414 Rezervní fond z ostatních titulů 397 966,83 Kč 

416 Fond investic 250 197,06 Kč 

Celkem  1 106 038,50 Kč 

 

 

 

 

 

 



20 
 

4 Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti 

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se 

zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců 

zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %. Poradna pro rodinu Pk je pod hranicí přepočteného počtu 

úvazků 25 zaměstnanců, není tedy povinna plnit povinnosti dle výše uvedeného zákona. 

 

5 Realizované projekty, (ČR, EU), podané žádosti projektů, partnerství 

v projektech 

Poradna pro rodinu Pk se v průběhu roku 2020 nepřihlásila do žádného projektu. 

 

 

V Pardubicích dne 17. 3. 2021 

 

PhDr. Roman Miletín 

ředitel Poradny pro rodinu Pardubického kraje 

 

Všechny fotografie použité v tomto výtisku jsou majetkem PPR Pk, Mozartova 449, Pardubice 530 09 


