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Základní informace 
 

Název organizace:  Dětské centrum Pluto, příspěvková organizace 

Adresa:   Hornická 900/8, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá 

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostrava v oddílu 

Pr, vložka číslo 5367 

Právní forma:   příspěvková organizace 

Zřizovatel:   Moravskoslezský kraj 

    28. října 117, 702 18 Ostrava 

IČ:    08389624 

DIČ:    CZ08389624 

Statutární orgán:  Mgr. Zuzana Klimszová, ředitelka 

Web:    www.plutocentrum.cz 

Datová schránka:  79qtk22 

Bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 

Číslo účtu:   1431853018/2700 – provozní bankovní účet 

    1431853026/2700 – bankovní účet FKSP  

E-mail:    info@plutocentrum.cz 

Telefon:   +420 596 440 250, +420 607 516 644 

 

Dětské centrum Pluto je příspěvková organizace Moravskoslezského kraje. Sídlo organizace se nachází 

v Havířově na adrese Hornická 900/8 (bývalé odloučené pracoviště Dětského centra Čtyřlístek) na pozemku 

o rozloze 494 m2. Hlavní budova je třípodlažní, jedno podzemní podlaží a dvě nadzemní podlaží. Podzemní 

podlaží je určeno provoznímu, stravovacímu úseku a údržbě. Další dvě nadzemní podlaží slouží jako tři 

samostatné bytové jednotky pro celkem 12 dětí ve věku od 0-18 let, které využívají služby zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytuje ochranu a pomoc dítěti, 

které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy. Dále může jít 

o děti bez péče přiměřené jejich věku, děti tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané, děti, které se 

ocitly v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jejich základní práva. Ochrana 

a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, zajištění 

zdravotních služeb a v psychologické a jiné obdobné nutné péči. V areálu dětského centra je rozlehlá zahrada 

se spoustou herních prvků, která je určena k trávení volného času dětí a jejich rodin. Dětské centrum Pluto 

je umístěno nedaleko centra Havířova a je velmi dobře dopravně dostupné. 

 

 

 

http://www.plutocentrum.cz/
mailto:info@plutocentrum.cz
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Úvodní slovo ředitelky  
 

Vážení klienti, vážení rodiče, vážení kolegové, 
 

máte před sebou první zprávu o činosti příspěvkové organizace Dětského centra Pluto. Tato zpráva je 

speciální právě tím, že dokládá první kroky fungování nové příspěvkové organizace, která započala svou 
činnost 1. 7. 2021. 

 
Vzhledem k tomu, že jsem po proběhlém konkurzním řízení byla jmenována do funce ředitelky této 

organizace, dovolte mi tedy úvodem, abych se vám krátce představila. Jmenuji se Zuzana Klimszová, jsem 
absolventkou Pedagogické a Filozofické fakulty Ostravské univerzity. 

V rámci svého profesního života jsem měla možnost pracovat v dětském centru příspěvkové organizaci kraje, 

kde jsem založila a vedla dětskou skupinu. Během této práce jsem se setkávala denně s příběhy dětí různých 

věkových kategorií s nejrůznějšími traumaty a nepříznivými situacemi jejich rodin a tato zkušenost mě vedla 
k tomu, že se chci i dále věnovat této cílové skupině a rozvíjet služby pro ohrožené děti a jejich rodiny. 

Pracovala jsem také dlouhodobě na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, kde jsem získala zkušenosti 

v samosprávných a veřejnosprávních činnostech, spolupracovala jsem na projektových aktivitách, 
zaměřených zejména na transformaci pobytových zařízení a rozvoj příspěvkových organizací zaměřených na 

podporu rodin s dětmi. 

Práci v Dětském centru Pluto na místě ředitelky vnímám jako prostor využít svých nabytých profesních 

znalostí, zkušeností a dovedností, s cílem vést tuto organizaci v kooperaci se zřizovatelem jako odpovědný 
hospodář s kompetentním týmem, který nabízí profesionální služby. Mám zájem podílet se na zkvalitňování 

provozu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, kdy však není mým cílem zvyšování kapacity tohoto 
zařízení, ale naopak ve výhledu následujících let předpokládám postupné transformování organizace 

s důrazem na rozvoj terénních a ambulantních služeb pro rodiny s dětmi, jako prevence před umístěním 

dítěte nebo naopak jako podpora a pomoc po propuštění dítěte zpět do rodiny. 
 

Naše organizace se proto již aktivně zapojila do procesu transformace v rámci projektu Podpora transformace 
zařízení pro děti do tří let v Moravskoslezském kraji, a taky do komunitního plánování statutárního města 

Havířova, pracovní skupiny „Děti, mládež, rodina“, kde vyhodnocujeme potřebnost a hledáme možnosti další 

podpory pro ohrožené děti a jejich rodiny. 
 

Rozvíjíme postupně služby odborného sociálního poradenství pro rodiny s dětmi nacházejícími se v nepříznivé 
sociální situaci, která může ohrožovat či narušovat funkčnost rodiny. 

 
Mou vizí je vytvořit ve spolupráci se zřizovatelem zařízení na kvalitní a profesionální úrovni, které postupně 

eliminuje prvky ústavního zařízení a přenese své centrum působení od péče o samotné dítě k pomoci 

a podpoře celému rodinnému systému. Mým cílem je pracovat s motivací zaměstnanců stále se ve svém 
oboru vzdělávat a jít s trendy, které současná společnost preferuje, a na základě toho pak poskytovat kvalitní 

pobytové, terénní a ambulantní služby.  
 

Závěrem bych chtěla podotknout, že žijeme v náročné době, která nám stále přináší nové fenomény, 

se kterým se všichni musíme nějak vyrovnat. Zejména bych zde chtěla vyzdvihnout a velmi ocenit všechny 
děti, které jsou mnohdy velmi statečné při zvládání jejich nelehké situace, ve které se ocitly často bez svého 

zavinění. Velké poděkování patří také všem kolegům, a to bez ohledu na jejich pracovní zařazení, protože 
bez jejich nasazení a ochoty ke spolupráci by rozvoj dalších služeb nemohl být uskutečněn. Velmi si také 

cením podpory zřizovatele, který nám je vždy připraven podat pomocnou ruku v nejrůznějších situacích, které 
píše život sám. 

 

Těším se na nové výzvy, které nám přinese rok 2022.        
 

Zuzana Klimszová, ředitelka Dětského centra Pluto, příspěvkové organizace 

 



 
 
 

                                                                                                        

 

4 

Poslání a cíle naší organizace 
 

Aby činnost všech zaměstnanců Dětského centra Pluto směřovala ke stejnému cíli, má organizace vymezené 

své poslání:  

 

„Dětské centrum Pluto je příspěvkovou organizací, která svou činností přispívá k rozvoji komplexních služeb 

pro podporu a péči dětí a jejich rodin v Moravskoslezském kraji. Sleduje a vyhodnocuje jejich potřeby, jakožto 

i současné trendy, které se v sociální oblasti vyskytují, a na ně reaguje s nabídkou kvalitních a profesionálních 

služeb.“  

S ohledem na ten fakt, že Dětské centrum Pluto, bylo zřízeno jako nová příspěvková organizace, bylo potřeba 
vytvořit logo organizace, které bylo inspirováno tématem vesmír, a to proto, že vesmír, ve kterém žijeme 
je nekonečný prostor příběhů, lidí, ale i náhod, štěstí … 

Kolem planetky Pluto obíhá 5 měsíců – které jsou znázorněny jako 5 základních pojmů, které vymezují motto 
organizace - Podpora, Laskavost, Upřímnost, Tolerance, Odbornost… PLUTO. V rámci těchto pojmů 
vyjadřujeme naše základní hodnoty, a to jak ve vztahu k cílové skupině (dětem a jejich rodinám), tak vůči 
sobě navzájem uvnitř organizace i mimo ni.  
   

Vzhledem ke skutečnosti, že Dětské centrum Pluto vzniklo ke dni 1. 7. 2021 na pracovišti bývalého Dětského 
centra Čtyřlístek v Havířově, připravovalo se na převod činnosti a od 1. 1. 2022 provozuje zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc („ZDVOP“), a to na základě rozhodnutí o pověření ze dne 13. 12. 2021, č. j. MSK 
139453/2021. 

 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, je krizového charakteru s možností nepřetržitého přijetí dítěte 
od 0–18 let. Celková kapacita zařízení je 12 míst. 

 

Dětské centrum Pluto v roce 2021 zaregistrovalo rovněž sociální službu – Odborné sociální poradenství 

s identifikátorem 4345934 (rozhodnutí o registraci č.j. MSK 94188/2021, ze dne 30. 8. 2021) určenou pro 

rodiny s dítětem/dětmi, ambulantní formou. Tato služba v roce 2021 nebyla zatím poskytována, během roku 

2022 však bude její činnost zahájena. 

 

Dětské centrum Pluto má v rámci činnosti ZDVOP nastaveny tyto cíle: 

− zajistit dítěti základní biologické potřeby – ubytování, stravu, adekvátní péči, emoční podporu; 

− zlepšit psychický a fyzický stav dítěte, získání náhledu rodiny na nepříznivou situaci a zvýšit jejich 

motivaci k řešení této situace; 

− rozvíjet potenciál dítěte ve všech složkách jeho osobnosti ve spolupráci s týmem odborníků – 

psycholog, vychovatel, intervent, lékař a další (podpora sociálních dovedností, výchovně-

vzdělávacích aktivit, samostatnosti); 

− podporovat školní úspěšnost dítěte, docházku a smysluplné využívání volného času dítěte; 

− komunikovat s rodiči/osobami odpovědnými za výchovu, zlepšovat rodičovské dovednosti, práce 

s rodinou dítěte přijatého do ZDVOP; 

− podporovat návrat dítěte do vlastní rodiny v souladu s postupy orgánu sociálně-právní ochrany dětí; 

− nemá-li dítě možnost návratu do své biologické rodiny, podílet se na zprostředkování náhradní 

rodinné péče, případně poskytnout pomoc rodině při přijetí dítěte.  

 

V provozu ZDVOP jsou také respektovány tyto zásady: 

− dodržování práv dětí, zejména práva na individuální přístup a dostatek soukromí; 

− jednání otevřeného ve vztahu k dětem a jejich rodinám, mezi zaměstnanci, směrem k veřejnosti; 

− zohledňování individuálních potřeb dětí; 

− včasného a dostatečného informování dětí i rodin nebo osob blízkých o důležitých skutečnostech; 

− naslouchání přáním dětí a jejich rodin nebo osob blízkých; 
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− zapojování dětí do rozhodování o svém životě; 

− společného umísťování sourozenců a podporování sourozeneckých vazeb; 

− podporování vztahů se sourozenci, kteří nejsou společně umístění v zařízení (korespondence, sociální 

sítě, telefonáty, osobní návštěvy);  

− podporování vztahů v biologické rodině dítěte, případně hledání řešení prostřednictvím náhradní 

rodinné péče; 

− předávání aktuálních informací veřejnosti a zapojování se do kampaní k náhradní rodinné péči. 

 

Dětské centrum Pluto má rovněž nastaveny cíle a principy v rámci služby Odborného sociálního 

poradenství: 

Naším cílem je podpořit a posílit člověka, který se ocitl v obtížné sociální situaci osobní, partnerské, rodinné 

nebo mezilidské natolik, aby byl schopen sám nebo s pomocí rodiny či přátel tuto situaci řešit a poskytované 

služby přestal potřebovat, nebo aby je potřeboval jen v nezbytně nutném rozsahu.  

Cílovou skupinou služby jsou rodiny s dětmi v Moravskoslezském kraji, nacházející se v nepříznivé sociální 

situaci, která ohrožuje či narušuje funkčnost rodiny. Nepříznivá životní situace souvisí s: 

- narušenými vztahy v rodině, které souvisí s umístěním dítěte do náhradní péče (například pěstounské 

péče na přechodnou dobu, ústavní péče aj.); 

- problémy dětí, které souvisí s náročnou situací v rodině; 

- problémy rodiny, které předcházejí odnětí dítěte z péče rodičů do jiné formy péče; 

- nedostatkem rodičovských dovedností ve výchově ohrožujících práva nebo zdravý vývoj dítěte. 

Principy sociální služby 

- Rovný přístup bez diskriminace  

- Partnerský přístup – ve spolupráci s klientem  

- Respekt k životnímu příběhu a možnostem klienta  

- Informovanost klientů 

- Mlčenlivost 

- Anonymita – nabízíme možnost zůstat v anonymitě 

  



 
 
 

                                                                                                        

 

6 

Hospodaření  organizace 
 

Dětské centrum Pluto zahájilo svou činnost dne 1. 7. 2021.  

Na svou činnost v roce 2021 obdrželo od zřizovatele příspěvek na provoz ve výši Kč 1.500.000,--. Tyto 

finanční prostředky využilo na úhradu přímých nákladů organizace, tedy platy a související zákonné odvody, 

pořízení základního vybavení výpočetní technikou a na úhradu další provozních nákladů, souvisejících s její 

činností v souhrnné výši Kč Kč 1.222.162,78. 

Dále se organizaci v tomto roce podařilo získat úroky z bankovní účtů ve výši Kč 2.674,02, které byly využity 

k úhradě bankovních poplatků a srážkové daně ve výši Kč 556,03.  

Rekapitulace:  náklady    Kč 1.222.718,81 

   výnosy    Kč 1.502.674,02 

   výsledek hospodaření  Kč    279.955,21 

Na tomto místě se pak sluší poděkovat za spolupráci v tomto náročném prvním roce existence naší organizace 

především zřizovateli, tedy Moravskoslezskému kraji, a to hlavně pracovníkům odboru sociálního, 

za vstřícnost a pochopení, se kterými jsme mohli počítat po celé toto nelehké období. Poděkování rovněž 

patří pracovníkům Dětského centra Čtyřlístek, příspěvkové organizace, potažmo Zámku Dolní Životice, 

příspěvkové organizace, za jejich spolupráci při přechodu jejich pracovníků odloučeného pracoviště Havířov 

pod naši organizaci, a také při převodu majetku havířovského pracoviště do Pluta. 

 

Přehled o činnosti příspěvkové organizace dle jednotlivých služeb 
 

Dětské centrum v roce 2021 vykonávalo činnosti, které byly nutné k co nejplynulejšímu přechodu 

zaměstnanců a majetku Dětského centra Čtyřlístek, příspěvkové organizace, odloučeného pracoviště Havířov. 

Jednalo se především o administrativní a manažerskou činnost, probíhaly rozhovory s budoucími 

zaměstnanci, inventury majetku, vyjedávání s budoucími dodavateli, registrační činnost a podobně. V rámci 

registrace organizace v obchodním rejstříku byla registrována sociální služba Odborné sociální poradenství, 

která však v roce 2021 nebyla ještě poskytována. Také bylo naší organizací vydáno rozhodnutí k pověření 

k výkonu sociálně-právní ochrany dětí k činnosti zřizování a provozu zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc s účinností od 1. 1. 2022. 

 

Personální obsazení v roce 2021: 

Vzdělání  

Počet pracovníků 
celkem 

Počet pracovníků 

Přepočtený 
stav (PS) ke 
dni      31. 
12. 2021 

% 

Přímá péče 

Sociální 
pracovníci 

THP Ostatní Pedagogičtí 
pracovníci  

Pracovníci 
v sociálních 

službách 

Zdravotničtí 
pracovníci 

1 2 3 4 5 6 

PS % PS % PS % PS % PS % PS % 

Vysokoškolské 1 50                 1 50     

Vyšší odborné                             

Úplné střední 1 50                 1 50     

Vyučen                             

Základní                             

Celkem 2 100         2 100     
Pozn.: PS: přepočtený stav pracovníků ke dni 31. 12. 2021 
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V uplynulém roce byl rovněž řešen stavebně technický stav objektů, které jsou od 1. 1. 2022 již v majetku 

naší organizace. Jedná se budovy v Havířově a v Karviné.  
 

Pro své fungování naše organizace využívá objekt v Havířově na ulici Hornická 900/8. Objekt leží na relativně 
velkém pozemku, který nyní slouží jako zahrada. Budova, ačkoli je udržovaná v provozuschopném stavu, je 

již také značně opotřebovaná. Původním účelem budovy byly dětské jesle, objekt byl několikrát stavebně 

upravován tak, aby co nejvíce vyhovoval měnícím se požadavků – kojenecký ústav, dětský domov a poté 
zařízení vyžadující okamžitou pomoc. Budova není bezbariérová, není zateplená, má pouze z části vyměněná 

okna a dveře a má ve velmi špatném stavu střechu. V loňském roce zřizovatel rozhodl, že je ekonomicky 
výhodnější již dále neinvestovat do stávajícího objektu a byla realizována studie na dva nové objekty.  

 

Prvním z nich bude stavebně oddělená pobytová část pro klienty v samostatné budově. Je v plánu zde zřídit 
byty, které budou vybaveny tak, aby bylo možno v co největší míře odstranit prvky institucionální výchovy. 

Druhá budova bude sloužit jednak pro administrativní zázemí, ale především jako jakési komunitní centrum. 
Je zde plánováno rozšíření nabídky sociálních služeb, kdy potřebnost konkrétních druhů a zaměření sociálních 

služeb je konzultována jak se zřizovatelem, tak se Statutárním městem Havířov a okolními obcemi a městy.  
 

Naším cílem je naplnit portfolio nabízených služeb odpovídající potřebnosti směrem k naší cílové skupině, 

tedy děti a rodiny s dětmi v krizové životní situaci s dlouhodobou udržitelností v budoucnu. Stávající budova 
je tak určena ke zbourání, nyní jsou prováděny pouze udržovací opravy, které mají zajistit možnost bezpečně 

provozovat zařízení. Dle informací investičního odboru se v současné době pracuje na projektové 
dokumentaci celé akce, z časového harmonogramu pak vyplývá, že by k demolici havířovské budovy mohlo 

dojít přibližně koncem příštího kalendářního roku. Ředitelka organizace iniciovala jednání se zástupci 

sociálního odboru Statutárního města Havířova k nalezení náhradních prostorů, kde bude naše zařízení 
pokračovat ve své činnosti po dobu realizace demolice původního objektu a výstavby objektů nových. 

 

 
                                                            
 

Karvinský objekt na ulici Lesní 19 je původní rodinných dům, který ve stávajícím stavu naprosto nevyhovuje 

bezpečnostním požadavkům na užívání budovy. Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace v roce 
2021 řešilo stavebně-technickou dokumentaci k demolici tohoto objektu, k jejímuž schválení stavebním 

odborem Městského úřadu v Karviné došlo počátkem letošního roku. O dalším využití objektu a souvisejících 
pozemků se nyní jedná se zřizovatelem, neboť je situován v lokalitě, která vyžaduje citlivý přístup k jejímu 

dalšímu využití s ohledem na okolní výstavbu. 
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Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2021 a vize do dalších let 
 
Hlavním cílem, který jsme měli v roce stanoven, bylo spuštění fungování nově zřízené organizace a příprava 

na převzetí odloučeného pracoviště Havířov pod tuto novou organizaci. Přes drobné komplikace jako např. 

zdržení při zápisu do obchodního rejstříku věříme, že jsme tento cíl splnili beze zbytku. Vyřešili jsme veškeré 
legislativní požadavky na chod nového daňového subjektu, navázali odběratelsko-dodavatelské vztahy, 

registrovali novou sociální službu Odborné sociální poradenství, získali pověření k výkonu sociálně-právní 
ochrany dětí – Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a převzali zaměstnance i majetek.  

 
V následujícím období se hodláme zaměřit na zkvalitňování péče o klienty, zaměstnanci jsou v maximální 

možné míře proškolování v moderních metodách práce, jsou vedeni k jejich využívání v praxi, je akcentována 

zpětná vazba při jejich užití a konzultován jejich přinos v denní práci s klienty. Spouštíme rovněž službu 
odborné sociální poradenství (ambulantní formou) v rámci které se zaměřujeme na práci s rodinami. Snažíme 

se toto poradenství profilovat tak, abychom pokryli potřebnost, kterou zaznamenávají sociálně zaměřené 
instituce v našem okolí. Do budoucna plánujeme registrovat i další sociální služby, kdy konkrétní potřebnosti 

nyní vyhodnocujeme. 

 
 

Ekonomické údaje 

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2021 (tis. Kč) 

 Náklady Výnosy Výsledek hospodaření 

Hlavní činnost 1.223 1.503 280 

Doplňková činnost 0 0 0 

Celkem 1.223 1.503 280 

 

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč) 

 

Závazné ukazatele na r. 2021 (Kč) 

Závazný ukazatel na rok 2021  Výše (Kč) 

Příspěvek na provoz ÚZ 0 1.500.000,-- 

Podíl mimotarifních složek platu 25 % (závazný ukazatel nebyl 
stanoven) 

14,31 % 

Výsledek hospodaření  
vyrovnané případně mírně přebytkové 

hospodaření za rok 2021 

 
 

Výsledek hospodaření 

za rok 2021 

Z toho 

převod do rezervního fondu převod do fondu odměn 

279.955,21 279.955,21 0,00 
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Hospodaření s peněžními fondy  

Název fondu 

Stav (v tis. Kč) 

k 1. 1. 2021 k 31. 12. 2021 

Fond investic 0 4 

FKSP 0 3 

Rezervní fond 0 0 

Fond odměn 0 0 

 
Významné dary, sponzorství (tis. Kč) 

Druh/účel Celkem 
Finanční Věcný Finanční Věcný 

Rezervní fond Fond investic 

 --- 0 0 0 0 0 

Celkem 0 0 0 0 0 

 
Investiční akce realizované v roce 2021 (tis. Kč) 

Název akce 

Zdroje  

celkem vlastní zřizovatel dary 
jiné 

částka druh zdroje 

--- 0 0 0 0 0 0 

Celkem 0 0 0 0 0 0 

 

Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržba v roce 2021 (tis. Kč)  

Druh/účel 

Zdroje  

celkem vlastní zřizovatel dary 
jiné 

částka druh zdroje 

--- 0 0 0 0 0 0 

Celkem 0 0 0 0 0 0 

  

Pojistné události na nemovitém i movitém majetku (tis. Kč) 

Pojistná událost Celková výše škody 
Výše náhrady od 

pojišťovny 

--- 0 0 

Celkem 0 0 

 
Organizace v roce 2021 nečerpala žádné účelové dotace. 
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Průměrné % nemocnosti za rok 2021 = 0 %. V roce 2021 nebyli žádní zaměstnanci organizace 
v pracovní neschopnosti. 

 
 

Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších přepisů: 

 

- organizace zaměstnávala v roce 2021 pouze 2 zaměstnance – nenaplnila tak podmínky stanovené 
v § 81 tohoto zákona (více než 25 zaměstnanců) a nebyla tak povinna plnit povinný podíl 4 % 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 
 

   

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů (dále také „InfZ“): 

A) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí:   0 

 
B) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:        0 

 

C) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumávání 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 InfZ, a to včetně nákladů 
na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:      0 

 

D) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0 
 

E) Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0 
 

F) Další informace vztahující se k uplatňování InfZ:       0 

 
 

Kontroly – opatření (vlastní, jinými subjekty) 
 
1) Kontroly vnitřní 

Kontroly probíhaly v souladu se směrnicí „Vnitřní kontrolní systém“ ze dne 28. 7. 2021 dle zákona číslo 

320/2001 Sb., Zákon o finanční kontrole, ve znění pozdějších přepisů. Kontroly byly plánované i namátkové. 

Ze všech kontrol byly vypracovány zápisy. Vzhledem k omezením na počátku činnosti naší organizace (pouze 

2 zaměstnanci v 1 kanceláři, žádní klienti) se kontrolní činnost zaměřovala především na úkony 

administrativní povahy, kontroly pokladní hotovosti a bankovních operací a kontrolu personální a mzdové 

evidence). 

Výsledky kontrol 

V průběhu kontrolní činnosti nebyly shledány žádné závažné nedostatky nebo porušení. 

 

2) Kontroly vnějšími orgány 

V roce 2021 nebyly v naší organizaci provedeny žádné kontroly vnějšími orgány. 
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Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace 

se zprávou o činnosti 

 

Zaměstnanci budou seznámeni se Zprávou o činnosti příspěvkové organizace za rok 2021 na provozní poradě 

dne 31. 3. 2022. V tištěné i elektronické formě bude Zpráva o činnosti za rok 2021 zaměstnancům k dispozici 

v kanceláři ekonoma. 

 

Zpracovatel Zprávy o činnosti Dětského centra Pluto, příspěvkové organizace za rok 2021  

Jméno: Mgr. Zuzana Klimszová  

Datum: 22. 3. 2022 

Telefon: 733 155 478 

E-mail: zuzana.klimszova@plutocentrum.cz 

 

Zpracovatel Zprávy o činnosti Dětského centra Pluto, příspěvkové organizace za rok 2021  

– ekonomická část 

Jméno: Carmen Lasotová  

Datum: 22. 3. 2022 

Telefon: 733 155 503 

E-mail: carmen.lasotova@plutocentrum.cz 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Mgr. Zuzana Klimszová 
ředitelka organizace 

 
 
 


