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Vážené dámy, vážení pánové 
 

do rukou se Vám dostává výroční zpráva, která shrnuje vše podstatné, co se 

událo ve společnosti Ledax o.p.s. v roce 2009, a zároveň představuje plány do 

budoucna. To nejdůležitější – totiž zhodnocení, zda se nám daří plně a kvalitně 

naplňovat naše poslání, kterým je podpora aktivního a důstojného stáří v České 

republice – je však už zejména na Vás. Z Vašich pozitivních reakcí na aktivity 

společnosti Ledax o.p.s., dle příjemné dlouhotrvající či nově vzniklé spolupráce 

s dalšími institucemi, z fungujících partnerství při realizovaných projektech 

a v neposlední řadě i z finanční podpory, kterou jsme v minulém roce s důvěrou 

obdrželi z veřejných i soukromých zdrojů, usuzujeme, že naši práci hodnotíte 

kladně. Vše výše uvedené nám dává sílu do další činnosti a utvrzuje nás v tom, že naše snaha má svůj význam, 

a práce, kterou odvádíme, je kvalitní. 

 

Velmi mě těší, že se nám v roce 2009 podařilo úspěšně rozvinout Pečovatelskou službu Ledax o.p.s., působící 

v Jihočeském kraji. Denně jsme tak mohli obsloužit až 1870 uživatelů přímo v jejich domácnostech či v domech 

s pečovatelskou službou. Celý rok jsme se snažili tuto službu poskytovat profesionálně a s nejvyšším 

nasazením. Proto naším velkým zájmem bylo zároveň pracovníky poskytující pečovatelskou službu dále 

vzdělávat.  

 

Mimo jiné se nám také podařilo realizovat již IV. ročník konference SENIOR LIVING, tentokrát v Českých 

Budějovicích.  Zájem ze strany účastníků potvrdil, že tato aktivita má stále svůj velký význam. Stejně jako 

u minulých ročníků, i tentokrát se prokázala smysluplnost propojení neziskového sektoru sociálních služeb 

a sektoru komerčního. Potvrdil se význam spojení odborníků v oboru stavebnictví, architektury a v oblasti 

sociálních a zdravotních služeb, částečně i setkání poskytovatelů a samotných uživatelů. 
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Právě poslední z uvedených, samotní uživatelé, potažmo jejich spokojenost s výsledným produktem, službou 

či aktivitou, nás všechny společně motivuje ke zdokonalování naší práce. Domnívám se, že toto je obecně 

velmi pozitivní trend v oblasti sociálních služeb, který bychom nejen dalšími ročníky konference rádi 

podporovali.  

 

Závěrem bych ráda poděkovala všem svým kolegům a spolupracovníkům, nejen ze společnosti Ledax o.p.s., 

ale ze všech společností skupiny DfK Group, jíž jsme součástí. Děkuji za vysoké pracovní nasazení všech 

pracovníků, které vedlo k nastavení vysokého standardu a péče a které bychom rádi udrželi a rozvíjeli i v letech 

následujících. 

Ing. Irena Lavická,  

zástupkyně ředitelky společnosti 
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Kontaktní údaje 

Název: Ledax o.p.s. 

Právní forma: obecně prospěšná společnost 

Sídlo: Riegrova 51, 370 01 České Budějovice 

Tel.: +420 389 604 338 

E-mail: sekretariat@ledax.cz 

URL: www.ledax.cz 

IČ: 28068955, DIČ: CZ28068955 

Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB České Budějovice 

Datum vzniku: 17. 7. 2007 

Orgány společnosti 

Statutární orgány 

Správní rada:  

Bc. Lenka Daňhová – předsedkyně správní rady 

Blanka Daňhová – členka správní rady 

Ing. Pavla Koubová Nováková – členka správní rady 

Dozorčí rada:  

Ing. Zdeněk Daňha – předseda dozorčí rady 

Andrea Tajanovská, DiS. – členka dozorčí rady 

Ing. Martina Štveráková – členka dozorčí rady 

Výkonný orgán 

Mgr. Marcela Vítová – ředitelka společnosti 

mailto:sekretariat@ledax.cz�
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Personální obsazení společnosti k 31. 12. 2009 

Mgr. Marcela Vítová – ředitelka společnosti  

Ing. Irena Lavická – zástupkyně ředitelky 

Ing. Karel Chalupa – ředitel Pečovatelské služby  

Ing. Jana Ludvíková – ekonom 

Marie Žemličková, DiS. – účetní 

Vojtěch Toušl – konzultant  

PhDr. Jana Zahradníková – konzultant 

Mgr. Barbora Čepičková – konzultant 

Mgr. Drahomíra Lencová – metodik Standardů kvality 

Mgr. Ivana Balková – aktivizační pracovník 

Pavlína Vesecká – asistentka  

Pečovatelská služba Ledax o.p.s. 

Ivana Maznová – vedoucí střediska Č. Budějovice 

Mgr. Jan Knetl – sociální pracovník, Č.B. 

Kateřina Svobodová – sociální pracovnice, Č.B. 

Anna Sedláčková – sociální pracovnice, Č.B. 

Ivana Špačková, DiS. – sociální pracovnice, Č.B. 

Bc. Ivana Mrázová – vedoucí střediska J. Hradec 

Zdeňka Snížková – sociální pracovnice, J. Hradec 

Bc. Tereza Hadačová – vedoucí střediska Třeboň 

Marie Cimbůrková – vedoucí střediska Dačice 

Bc. Michaela Jarošová – vedoucí střediska T. Sviny 

Naděžda Podhorcová – vedoucí střediska Týn n.Vlt. 

a 61 pečovatelek a 2 řidiči.  
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O společnosti Ledax o.p.s. 

Hlavním posláním společnosti Ledax o.p.s. je poskytování terénních sociálních služeb pro seniory v České 

republice, které svojí kvalitou podporují aktivní a důstojný život seniorů. Společnost Ledax o.p.s. nadále 

usiluje o poskytování ambulatních a pobytových služeb.  

Společnost Ledax o.p.s. vznikla v roce 2007 s cílem věnovat se problematice seniorů v celém jejím rozsahu. 

Při tvorbě svého programu se inspirovala v zahraničí (Rakousko, Německo, Švýcarsko), a dnes je schopna 

nabízet služby od poradenství seniorům v oblastech bydlení, zdravotní péče, sociálních služeb či trávení 

volného času až po samotné poskytování pečovatelské služby.  Společnost je také připravena nabídnout 

obcím, krajům a dalším zřizovatelům a provozovatelům pobytových, ambulantních a terénních sociálních 

služeb pro seniory možnost převzetí provozování zařízení. 

Společnost Ledax o.p.s. je od 1. 1. 2009 poskytovatelem pečovatelské služby na území Jihočeského kraje 

s kapacitou 1870 uživatelů denně. Služba je zajišťována odborně způsobilým personálem s důrazem 

na dodržování standardů kvality sociálních služeb a individuální přístup k uživatelům služby. Uživatelům je 

nabízeno množství fakultativních činností a úkonů. Snahou je umožnit kvalitní život seniorům v jejich domácím 

prostředí.  

Důležitou součástí činnosti je  vzdělávání. Ledax o.p.s. pořádá pravidelně konferenci SENIOR LIVING a je 

spolupořadatelem dalších konferencí. Příkladem je konference GENERACE 50 plus. Ledax o.p.s. je také 

klinickým pracovištěm Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a spolupracuje 

s celou řadou dalších partnerů.  

Ledax o.p.s. se v roce 2009 podílela na revizi střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje 

a komunitních plánů sociálních služeb měst a obcí. Například se účastní pracovních skupin měst a obcí 

Milevsko, České Budějovice, Prachatice, Jindřichův Hradec. 
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Pečovatelská služba Ledax o.p.s. 

Pečovatelská služba Ledax o.p.s. je největším 

registrovaným poskytovatelem pečovatelské služby 

v Jihočeském kraji. Služba je poskytována týmem 

kvalifikovaných pracovníků, kteří dbají na dodržování 

práv uživatelů a poskytování kvalitní pečovatelské služby.  

 
Prioritou Pečovatelské služby Ledax o.p.s. je rozšířit působnost své služby do míst, kde je tato služba 
nedostatečná či dosud stále chybí. Při poskytování této služby se snažíme mimo jiné o kvalitu, dobrou 
metodiku a profesionalitu. 

Poslání 

Posláním Pečovatelské služby Ledax o.p.s. je kvalitně poskytovat pomoc, podporu a péči seniorům a osobám 
se sníženou soběstačností. Poskytovaná podpora umožňuje uživatelům žít nadále běžným způsobem života ve 
vlastních domácnostech – ve městech i na venkově. Služba klade důraz na individuální přístup, lidskou 
důstojnost a posilování sociálního začleňování. 

Činnosti Pečovatelské služby 

Pečovatelská služba poskytuje tyto základní činnosti: 

- pomoc při zvládání běžných úkolů péče o vlastní osobu, 
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
- pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

Okruh osob, kterým je služba poskytována 

Pečovatelská služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo postižení, a rodinám s dětmi (v případě narození trojčat), jejichž situace vyžaduje pomoc 
jiné fyzické osoby. 
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Okruh osob, kterým není služba poskytována: 

• osobám, které ohrožují život svůj nebo zdraví pracovníků (vlivem závislosti na návykových látkách, 
agresivního chování či duševního onemocnění), 

• osobám, jejichž infekční onemocnění vyžaduje taková opatření, která pečovatelská služba není 
schopna zajistit, 

• osobám majícím zájem o službu, kterou společnost neposkytuje. 

Cíle služby 

Hlavním cílem Pečovatelské služby Ledax o.p.s. je uživatel, který je spokojený s poskytovanou sociální službou 
a zachovává si dosavadní způsob svého života. 

Dílčí cíle 

• Sociální služba je poskytována odborně a kvalitně v souladu s pravidly a metodikami organizace. 

• Sociální služba vychází z potřeb a přání uživatele a je poskytována na základě domluvy (plánování 
služby). 

• Pracovníci přistupují ke každému uživateli individuálně. 

• Sociální služba podporuje uživatele v udržení či zlepšení samostatnosti a soběstačnosti. 

• Sociální služba podporuje uživatele v zachování kontaktu s rodinou a společenským prostředím. 

• V případě potřeby pracovník uživateli zajistí nebo zprostředkuje kvalitní poradenství k řešení 
nepříznivé situace. 

• Poskytovaná sociální služba přispívá k pohodě uživatelů a ke kvalitnímu životu ve stáří. 

Zásady 

Profesionalita a odbornost 
Diskrétnost 
Úcta a slušnost 
Rovný přístup 
Individuální přístup 
Podpora samostatnosti 

Důvěra 
Flexibilita 
Spolupráce a partnerství 
Respekt a ochrana práv 
Spoluodpovědnost 
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Klíčové aktivity Pečovatelské služby v roce 2009 

Společnost Ledax o.p.s. se v roce 2009 soustředila převážně na rozvoj Pečovatelské služby Ledax o.p.s. skrze 
následující činnosti: 

- rozšíření místní působnosti,  
- rozšíření časové dostupnosti do podvečerních hodin v průběhu pracovního týdne, na některých 

střediscích i o víkendech,  
- rozšiřování nabídky fakultativních služeb, 
- rozšíření kvality a pestrosti stravování, 
- zvyšování povědomí uživatelů i široké veřejnosti vytvořením informačního letáku Pečovatelské služby 

Ledax o.p.s., 
- průběžná celoroční práce na tvorbě a zavádění standardů kvality sociálních služeb Pečovatelské 

služby Ledax o.p.s.,  
- zvyšování odbornosti personálu Pečovatelské služby Ledax o.p.s.,  
- vybavení pracovníků ochrannými pracovními pomůckami, 
- zavedení přehledného informačního systému pro uživatele (označení aut, budov, pracovníků), 
- vydávání občasníku pro uživatele Pečovatelské služby Ledax o.p.s. – Ledax NOVINY,  
- v souvislosti s dodržením standardů kvality bylo provedeno také dotazníkové šetření u uživatelů 

na téma spokojenosti s doposud poskytovanými službami Pečovatelské služby Ledax o.p.s., mimo to 
nás zajímal ještě případný zájem o rozšíření nabídky služeb. 
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Konferenční činnost 

V roce 2009 se společnost Ledax o.p.s. již tradičně podílela na organizaci a spoluorganizaci dvou konferencí 

zaměřených na seniorskou problematiku. Zároveň se zástupci společnosti účastnili několika konferencí 

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. 

IV. ročník konference SENIOR LIVING 

Hostitelem konference, která se jako jediná v ČR věnuje problematice seniorského bydlení, se po Luhačovicích, 

Zlíně a Hradci Králové staly České Budějovice. 

V Domě kultury Metropol proběhl ve dnech 10. a 11. listopadu 2009 již čtvrtý ročník konference SENIOR 

LIVING, nad kterým převzali záštitu jihočeský hejtman Mgr. Jiří Zimola, primátor města Českých Budějovic 

Mgr. Juraj Thoma, děkan Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., a děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc. 

Společnost Ledax o.p.s., která konferenci ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity 

v Českých Budějovicích a Fakultou stavební ČVUT v Praze pořádala, zaměřila program konference na dva 

tematické okruhy – bydlení seniorů a kvalitu života ve 

stáří. 

Tematický blok, jehož obsahem byla problematika 

seniorského bydlení, se věnoval zejména úpravám 

a rekonstrukcím bytů a pobytových zařízení pro seniory. 

Zazněly v něm také příspěvky o aktuálních trendech 

ve výstavbě pobytových zařízení pro seniory. 
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Obsahem druhého tematického bloku pak byla především problematika terénních služeb, důstojného života 

seniorů v pobytových zařízeních a aktivního stárnutí. 

Již tradiční součástí konference byly dvě panelové diskuze, účastníkům byla také nabídnuta prohlídka 

architektonicky zajímavých domovů pro seniory a domů s pečovatelskou službou v Jihočeském kraji. 

VI. ročník mezinárodní konference PROBLEMATIKA GENERACE 50 plus 

Společnost Ledax o.p.s. je již tradičním spoluorganizátorem mezinárodní vědecké konference 

„PROBLEMATIKA GENERACE 50 plus“. V pořadí už VI. ročník konference se konal ve dnech 21. a 22. dubna 

2009 ve výukovém komplexu Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích „VLTAVA“. 

V úvodní části pozdravila účastníky doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc., prorektorka JU, dále 

prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., děkan ZSF JU, Mgr. Rudolf Vodička, náměstek primátora města 

České Budějovice, a garant konference doc. MUDr. Vladimír Vurm, CSc., vedoucí katedry veřejného 

a sociálního zdravotnictví ZSF JU. 

Vlastní rokování konference bylo tentokrát obsahově zaměřeno na přípravu jedince na aktivní stáří a na 

problematiku života seniorů se specifickými zdravotně sociálními problémy. Celkově se jej zúčastnilo na devět 

desítek odborníků především z České a Slovenské republiky. Vzhledem k širokému zájmu účastníků konference 

o exkurzi a metodicky orientovaný workshop 

v uplynulém roce byl i letos nedílnou součástí 

konferenčního jednání praktický seminář a návštěva 

domova seniorů, tentokrát v Libníči na 

Českobudějovicku. V průběhu jednání vystoupilo se 

svými příspěvky 25 odborníků, jak ze zdravotně 

sociální oblasti, tak i ekonomů, psychologů, 

sociologů, veřejně činných osob a podnikatelů. 
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Projekty 

Společnost Ledax o.p.s. v roce 2009 realizovala několik projektů. Kromě toho podala v  tomto roce také další 

žádosti o grant u Výboru dobré vůle Olgy Havlové a u Nadace ČEZ. Zároveň byla podána žádost o dotaci 

na MPSV ČR. 

Projekt: Senioři komunikují III.  

Společnost Ledax o.p.s. byla v roce 2009 opětovně vybrána pro 

realizaci 12 kurzů v rámci projektu Senioři komunikují. 

Tento projekt je finančně podpořen Nadačním fondem manželů 

Livie a Václava Klausových a jeho hlavními partnery jsou Nadace 

České spořitelny a společnost T-Mobile Czech Republic, a. s. Cyklus 

kurzů „Senioři komunikují“ je určený všem seniorům, kteří se chtějí 

seznámit s moderní technikou, je zaměřen na výuku obsluhy 

osobních počítačů včetně internetu, užívání mobilních telefonů a platebních karet. 

Kvalitní pečovatelská služba – spokojený senior 

Všeobecným cílem projektu bylo rozvíjet a zkvalitňovat stávající nabídku sociálních služeb pro žadatele, 

doplňovat ji o nové, obzvláště pak fakultativní úkony, zavádět standardy kvality do společnosti, zlepšovat 

dostupnost pečovatelské služby v zaregistrovaném území, především pak v těch oblastech, kde tento typ 

služby není zajištěn nebo je poskytován jen částečně. Obecně je terénní pečovatelská služba určena 

uživatelům, kteří nepotřebují pobytovou péči a stále jsou schopni s pomocí jiné fyzické osoby žít plnohodnotný 

život ve vlastní domácnosti. Terénní pečovatelská služba zajistí uživatelům například možnost zůstávat ve 
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známém, domácím prostředí bez ztráty sociálních kontaktů s okolím, pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

při zvládání běžných úkonů, při zajištění stravy, a to vše s individuálním přístupem pečovatelek k jednotlivým 

uživatelům služby.  

Tyto činnosti vykonávají především pečovatelky, které mají v obcích vlastní zázemí a mohou se jednotlivým 

uživatelům individuálně věnovat v dostatečném čase s ohledem na jejich specifické potřeby i aktuální 

zdravotní stav i rozsah využívaných činností. Očekávaným výsledkem realizace projektu je viditelné zkvalitnění 

a rozšíření služby, zvýšení počtu úkonů na uživatele na základě individuálního plánování služby a v souvislosti 

s rozšířením místní a časové dostupnosti pro poskytování služby a taktéž s rozšířením nabídky fakultativních 

úkonů. Důraz byl kladen i na efektivní informovanost uživatelů, zájemců a široké veřejnosti o nabízené sociální 

službě. 

POZNESS – Poznáním k lepším sociálním službám 

Společnosti Ledax o.p.s. realizuje v rámci Operačního programu 

přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko projekt POZNESS – 

Poznáním k lepším sociálním službám. Zahraničním partnerem 

projektu byl SeneCura Sozialzentrum Krems z Dolního 

Rakouska. Realizace projektu začala 1. ledna 2009 a bude 

pokračovat až do 31. 3. 2010.  

Východiskem projektu je situace, kdy na české straně hranice 

dochází kromě legislativních změn i ke změnám ve složení 

populace a její životní úrovni, mění se systém sociální integrace znevýhodněných skupin obyvatel. Pro 

Ledax o.p.s., který zajišťuje celkovou koordinaci a řízení projektu, jsou v tomto procesu velmi cenné informace 

o situaci na rakouské straně hranice, stejně jako se rakouské subjekty zajímají o situaci v Jihočeském kraji.  
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V rámci projektu jsou sledovány trendy, odlišnosti, podmínky vyplývající z legislativních předpisů, běžné praxe 

a standardů kvality sociálních služeb na území Jihočeského kraje v porovnání s územím Dolního Rakouska. 

Důraz je kladen na informace o systému vzdělávání dostupného na obou stranách hranice pro pracovníky 

v sociální oblasti a požadované kvalifikační předpoklady, protože kvalita sociálních služeb a efektivita sociální 

práce je založena především na odbornosti jednotlivých pracovníků. I proto byl v rámci projektu vytvořen nový 

vzdělávací program, který by měl iniciovat pozitivní změny v oblasti sociální práce. Nejedná se tedy 

o jednorázovou vzdělávací akci, ale koncepční práci, která spolu s informační kampaní a zprostředkováním 

získaného know-how bude mít dlouhodobé účinky. 

V roce 2009 vznikla také v rámci projektu srovnávací studie situace v jižních Čechách a situace 

v Horním Rakousku, která je dostupná na stránkách společnosti Ledax o.p.s. 

Akademie sociálního vzdělávání 

Od 1. června 2009 je společnost Ledax o.p.s. také realizátorem projektu „Akademie sociálního vzdělávání", 

který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 

a státního rozpočtu ČR. Projekt je zaměřen na kvalifikační, další a inovativní vzdělávání sociálních pracovníků 

a pracovníků v sociálních službách společnosti Ledax o.p.s. 

Ke stěžejním aktivitám projektu patří vytvoření nového vzdělávacího programu Standardy kvality sociálních 

služeb pro cílovou skupinu sociálních pracovníků ze společnosti Ledax o.p.s. a dalších poskytovatelů sociálních 

služeb v Jihočeském kraji. Cílem těchto aktivit je posílení role sociálního pracovníka jako poradce a experta pro 

oblast rozvoje lidských zdrojů, zejména komunikace, poskytování zpětné vazby, identifikace vzdělávacích 

potřeb pracovníků, vyjednávání o podpoře vzdělávacích potřeb, integrace podnětů o vzdělávacích potřebách 

do systémových plánů organizace. 
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Publikační činnost  

Společnost Ledax o.p.s. vydávala v roce 2009 dva bulletiny – Ledax NEWS a Ledax Noviny.  

Ledax NEWS 

V roce 2009 vyšla tři čísla časopisu Ledax NEWS, zaměřena na aktuální témata a informace ze společnosti. 

V každém čísle jsme se snažili pro Vás připravit rozhovor se zajímavou osobností. V prvním čísle na naše otázky 

odpovídal starosta jihočeského města Blatná, Josef Hosperger, v dalším čísle jsme položili několik otázek 

řediteli Asociace pro podporu projektů spolupráce veřejného a soukromého sektoru Ing. Vladimíru Sloupovi. 

V posledním čísle jsme se ptali vedoucí koordinačního a kontrolního oddělení Odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje Mgr. Pavly Doubkové. Tento občasník je určen odborné 

veřejnosti a všechna jeho vydání si můžete přečíst na webové stránce společnosti www.ledax.cz. 

 

 

 

 

Ledax NOVINY 

Nově začala společnost Ledax o.p.s. vydávat občasník Ledax NOVINY, který je určen především uživatelům 

Pečovatelské služby Ledax o.p.s. Čtvrtletně jim přináší zábavné i užitečné čtení. V občasníku Ledax NOVINY 

vždy najdete průvodce sociálními službami, sloupek o aktivním životě českých seniorů, geriatrické okénko, 

sloupek občanské poradny a výherní křížovku o ceny.  

http://www.ledax.cz/�
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V roce 2009 vyšla dvě čísla občasníků a setkala se s pozitivním ohlasem čtenářů. Společnost Ledax o.p.s. chce 

s vydáváním Ledax NOVIN pokračovat i v příštím roce. 

 

 

 

 

Další publikační činnost 

Společnost Ledax o.p.s. vydala sborník z III. ročníku konference SENIOR LIVING, který se konal 

v Hradci Králové. Výběr ze sborníku naleznete na stránkách společnosti www.ledax.cz.  

V rámci projektu POZNESS – Poznáním k lepším sociálním službám vznikla srovnávací studie 

situace v jižních Čechách a situace v Horním Rakousku, která je v češtině dostupná 

na stránkách společnosti Ledax o.p.s. a v němčině na webových stránkách partnera projektu Senecura 

Sozialzentrum Krems. 

Dále byla zpracována výroční zpráva společnosti za rok 2008 a zveřejněny závěry z dotazníkového šetření 

ohledně kvality poskytovaných služeb Pečovatelskou službou Ledax o.p.s.  

Zároveň se společnost Ledax o.p.s. podílela na vydání sborníku z odborné konference PROBLEMATIKA 

GENERACE 50 plus. 

 

http://www.ledax.cz/�
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Členství v asociacích 

Společnost Ledax o.p.s. je členem níže uvedených asociací a v průběhu roku 2009 se aktivně podílela 

na činnostech souvisejících s členstvím (účast na jednání, aktivní a pasivní účast na konferencích). 

APPP – Asociace pro podporu projektů spolupráce veřejného a soukromého sektoru  

Asociace PPP se aktivně podílí na tvorbě podmínek a pravidel napomáhajících dosažení transparentních 

principů této formy investic a služeb. Prosazuje ochranu dobrých mravů a posílení obecné důvěry v efektivní 

formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru. 

APSSČR – Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR  

Asociace poskytovatelů sociálních služeb, sleduje jako základní cíl rozvoj a zvyšování úrovně sociálních služeb. 

Reprezentuje, zastupuje a hájí zájmy svých členů u státních a ostatních zainteresovaných institucí, zejména 

předkládáním odborných stanovisek, kvalifikovanou oponenturou a podporou žádoucí právní regulace 

sociálních služeb. 

ČAPS – Česká asociace pečovatelské služby  

Asociace ČAPS představuje pracovníky terénních sociálních služeb jako nezastupitelnou profesní skupinu, která 

hraje důležitou roli jak v oblasti sociální péče, tak sociální prevence, a tím přispívá ke společenskému 

konsensu. 
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Poděkování za podporu 

Rádi bychom poděkovali našim sponzorům, mediálním a jiným partnerům, kteří s námi v roce 2009 

spolupracovali. Zároveň se těšíme na spolupráci a nová partnerství v nadcházejícím roce.  

Sponzoři a mediální partneři 

ADART COMPUTERS s.r.o. 

AG FOODS GROUP a.s. 

ARJO Hospital Equipment, s.r.o. 

BONNO GASTRO SERVIS, s.r.o. 

Časopis 55+ 

Časopis Interiér 

Časopis Revue 50plus 

Časopis Rezidenční péče 

Časopis Sociální péče 

Česká spořitelna 

ČEZ, a.s. 

Dansen a.s. 

DATACOM Systems s.r.o. 

DMA Praha s.r.o. 

Dřevospol spol. s.r.o 

E.ON Česká republika, s.r.o. 

GAMA GROUP a.s. 

HARTMAN – RICO a.s. 

Kimberly – Clark s.r.o. 

Linet spol. s.r.o. 

MAJÁK spol. s.r.o. 

TON a.s. 

TRAntoš s.r.o. 

 

Za finanční a odbornou podporu děkujeme také 

- primátorovi města České Budějovice Mgr. Juraji Thomovi 

- Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR 

- Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR 

- Zdravotně-sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

- Fakultě stavební ČVUT v Praze 
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Poděkování členům skupiny DfK Group 

Společnost Ledax o.p.s. je součástí skupiny DfK Group společně s: AgEnDa o.s., Bedex s.r.o., Dansen a.s., 

Employment service a.s., Jihočeská rozvojová o.p.s., KP projekt s.r.o., Třeboňská rozvojová o.p.s., Telura a.s. 

Díky tomuto kooperativnímu seskupení má společnost Ledax o.p.s. možnost čerpat nejen inspiraci, ale 

i konkrétní pomoc v oblastech regionální rozvoje, lidských zdrojů, sociální problematiky a inovačního 

podnikání. Dynamický tým společností DfK Group poskytuje odborné služby na profesionální úrovni pro 

soukromý i neziskový sektor po celé České republice. 
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Hospodaření společnosti 

Přehled o peněžních příjmech a výdajích (v tis. Kč): 

Stav na začátku 
období Přírůstky Úbytky Stav na konci období 

404 38 346  37 398 1 352  
 

Přehled rozsahu výnosů v členění podle zdrojů (v tis. Kč): 

Zdroj Částka 

MPSV 15 952 

Kraje 421 

Obce 7 118  

Nadační fondy 273  

MMR 228 

ERDF 1 291  

Zúčt. fondů 2 082  

Ostatní 525  

Vlastní 8 464 

Celkem 36 354  
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Vývoj a konečný stav fondů (v tis. Kč): 

  Stav na začátku období Přírůstky Úbytky 
Stav na konci 
období 

Vlastní jmění 3 000 2 467 753 4 714 

Fondy 0 1 328 1 328 0 

Rezervní fond 0 50 50 0 
Výsledek 
hospodaření -4 415 4 415 0 0 
Nerozdělený 
zisk/ztráta 50 50 4 465 -4 365 

 

Stav a pohyb majetku a závazků (v tis. Kč): 

  Stav na začátku období Přírůstky Úbytky 
Stav na konci 
období 

Majetek (netto) 196 2 553  0 2 749  
Závazky z obch. 
vztahů 128 12 620  11 928  820 

Závazky z mezd 371 25 610 23 710 2 271 

Půjčky 2 500  4 950  4 150  3 300  

Úvěry 0,00 678  0,00 678  
 

Náklady: 

Náklady hlavní činnost 35 739 

Náklady vedlejší (hospodářská) činnost 570  
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Příloha k účetní závěrce za rok 2009 

Název:  Ledax o. p. s. 
Sídlo:  Riegrova 51, 370 01 České Budějovice 
Právní forma:  obecně prospěšná společnost 

IČO: 28068955 

Předmět činnosti: 

- poradenství seniorům v oblasti možností trávení volného času a odpočinku 
- poradenství v oblasti možností pracovního uplatnění seniorů 
- poradenství poskytovatelům sociálních služeb v oblasti kvality a humanizace sociálních služeb 
- poskytování základního a odborného sociálního poradenství seniorům 
- poskytování pobytových služeb pro seniory (domovy pro seniory, odlehčovací služby, chráněné bydlení pro 

seniory) 
- poskytování ambulantních služeb pro seniory (provoz denních stacionářů pro seniory) 
- poskytování terénních služeb pro seniory (pečovatelská služba, osobní asistence, tísňová péče) 
- poskytování sociálních služeb v integrovaných centrech pro seniory 
- poskytování dalších fakultativních služeb souvisejících s hlavními obecně prospěšnými službami 
- pořádání vzdělávacích akcí 

Doplňková činnost: 

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

Vznik společnosti dne:  17. 7. 2007 

Zakladatel: 

 Ing. Zdeněk Daňha 17. 7. 2007 vklad Kč 3 000 000,-- 

Stav majetku k 31. 12. 2009 (v tis. Kč): 

Finanční majetek 1.353 

Pohledávky z obchodních vztahů 1.230 

 z toho po splatnosti 213 
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Stav závazků k 31. 12. 2009 (v tis. Kč): 

Závazky k dodavatelům 819 

 z toho po splatnosti 15 

Závazky z půjček 3.300 

Závazky k zaměstnancům 1.367 

Zúčt. s institucemi soc. zab. a zdrav. poj. 749 

Doplňující informace (v tis. Kč): 

- výnosy z hospodářské činnosti 535 
- dotace 20.918 
- dary 273 
- přepočtený počet zaměstnanců 84,06 
- osobní náklady 23.494 
- vlastní jmění 4.713 

Použité úpravy a účetní předpisy: 

- Zákon č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech, 

- Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, 

- Vyhláška č. 504/2002 kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, 
pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, 

- České účetní standardy. 

Majetek: 

Účtování majetku se řídí směrnicí. Dlouhodobý hmotný majetek je majetek v ocenění nad 40 000 Kč, eviduje 
se na majetkových účtech. Drobný hmotný majetek je majetek v ceně do 40 000 Kč včetně a účtuje do 
spotřeby materiálu. Předměty nad 300 Kč se sledují v operativní evidenci. Dlouhodobý nehmotný majetek je 
majetek v ocenění nad 60 000 Kč, drobný nehmotný majetek se účtuje jako služba, v ocenění nad 3 000 Kč se 
sleduje v operativní evidenci. Tato směrnice platí od 1. 1. 2009, změnily se tedy limity používané v předchozích 
letech. 

Účetní odpisy majetku jsou rovny daňovým, odepisuje se od měsíce následujícího po zařazení. 
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Drobný majetek darovaný Jihočeským krajem byl zařazen do evidence v cenách dle znaleckého posudku. 
Dlouhodobý majetek darovaný Jihočeským krajem byl zařazen do evidence v cenách dle znaleckého posudku 
navýšených o poměrnou část nákladů na posudek, jakožto vedlejší pořizovací náklad. 

V roce 2009 byly pořízeny 3 nové automobily Renault Kangoo, financovány byly úvěrem. K odpisování byla 
využita možnost mimořádných odpisů. Dále byl pořízen ojetý automobil Škoda Octavia, k odpisování byly 
zvoleny rovnoměrné odpisy. Pro automobily darované Jihočeským krajem byly zvoleny pouze účetní odpisy – 
lineární, životnost automobilů byla odhadnuta na 3 roky. 

Cizí měny: 

V účetnictví je používán denní kurz.  

Dotace: 

V roce 2009 čerpala společnost Ledax, o. p. s. finanční prostředky ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje, 
rozpočtu měst a obcí, nadačního fondu a z fondů Evropské unie. 

Dotace ze státního rozpočtu: Dotace MPSV 

Celková částka:  Kč 15.093.000,-- 

Dotace z rozpočtu kraje: Grant JčK – Kvalitní pečovatelská služba – spokojený senior (spoluúčast LX) 

Celková částka: Kč 420.799,55 

Dotace z rozpočtu měst a obcí: Dotace statutárního města České Budějovice 

Celková částka:  Kč 2.680.000,-- 

Dotace spolufinancovaná ze státního rozpočtu a z fondu Evropské unie: POZNESS (spoluúčast LX) 

Celková částka:  Kč 1.878.738,26,-- 

Dotace spolufinancovaná ze státního rozpočtu a z fondu Evropské unie: Akademie sociálního vzdělávání 

Celková částka: Kč 2.866.415.88,-- 

Dary: 

Dar z Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových: Senioři komunikují 

Celková částka: Kč 273.000,-- 
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Vlastní jmění 

Na účtě 901 – Vlastní jmění je zaúčtován vklad zakladatele ve výši Kč 3.000.000,- a hodnota dlouhodobého 
majetku darovaného Jihočeským krajem. Vlastní jmění bylo sníženo o příslušné odpisy přeúčtováním do 
výnosů, obdobně jako u majetku pořizovaného z dotace. 

Rezervní fond: 

Rezervní fond, ve kterém byl zaúčtován zisk z roku 2007 ve výši Kč 49.554,23, použit na částečnou úhradu 
ztráty roku 2008. 

 

 



p�íslušnému fin. orgánu1 x

Ledax o.p.s.
Riegrova 1756/51
�eské Bud�jovice 1
370 01

( v celých tisících K� ) Název, sídlo a právní forma
ú�etní jednotky

k 31.12.2009

Ú�etní jednotka doru�í:
28068955

I�O

Rozvaha podle P�ílohy �. 1
vyhlášky �. 504/2002 Sb. Rozvaha v plném rozsahu

2a

Stav k poslednímu
dni

1b

�íslo
�ádku

Stav k prvnímu dni
ú�etního obdobíAKTIVA

A. Sou�et I.až IV.Dlouhodobý majetek celkem 1 2 749196
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2I.

2. Software (013) 3Dlouhodobý

3. Ocenitelná práva (014) 4nehmotný

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5majetek

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6celkem

6. Nedokon�ený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8

Sou�et I.1. až I.7. 9

1. Pozemky (031) 10II.

2. Um�lecká díla, p�edm�ty a sbírky (032) 11Dlouhodobý

3. Stavby (021) 12hmotný

4. Samostatné movité v�ci a soubory movitých v�cí (022) 13majetek 3 865343
5. P�stitelské celky trvalých porost� (025) 14celkem

6. Základní stádo a tažná zví�ata (026) 15

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 17

9. Nedokon�ený dlouhodobý hmotný majetek (042) 18

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 19

Sou�et II.1. až II.10. 20 343 3 865
1. Podíly v ovládaných a �ízených osobách (061) 21III.

2. Podíly v ú�etních jednotkách pod podstatným vlivem (062) 22Dlouhodobý

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 23finan�ní

4. P�j�ky organiza�ním složkám (066) 24majetek

5. Ostatní dlouhodobé p�j�ky (067) 25celkem

6. Ostatní dlouhodobý finan�ní majetek (069) 26

7. Po�izovaný dlouhodobý finan�ní majetek (043) 27

Sou�et III.1. až III.7. 28

1. Oprávky k nehmotným výsledk�m výzkumu a vývoje (072) 29IV.

2. Oprávky k softwaru (073) 30Oprávky k

3. Oprávky k ocenitelným práv�m (074) 31dlouhodobému

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 32majetku

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 33celkem

6. Oprávky ke stavbám (081) 34

7. Oprávky k samostatným movitým v�cem a soubor�m movitých v (082) 35 -1 116-147
8. Oprávky k p�stitelským celk�m trvalých porost� (085) 36

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zví�at�m (086) 37

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39

Sou�et IV.1. až IV.11. 40 -147 -1 116



2a

Stav k poslednímu
dni

1b

�íslo
�ádku

Stav k prvnímu dni
ú�etního obdobíAKTIVA

B. Sou�et B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 41 7 7371 464
1. Materiál na sklad� (112) 42I.

2. Materiál na cest� (119) 43Zásoby

3. Nedokon�ená výroba (121) 44celkem

4. Polotovary vlastní výroby (122) 45

5. Výrobky (123) 46

6. Zví�ata (124) 47

7. Zboží na sklad� a v prodejnách (132) 48

8. Zboží na cest� (139) 49

9. Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50 45
Sou�et I.1. až I.9. 51 45

1. Odb�ratelé (311) 52II. 1 230776
2. Sm�nky k inkasu (312) 53Pohledávky

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54celkem

4. Poskytnuté provozní zálohy (314) 55 433
5. Ostatní pohledávky (315) 56 75627
6. Pohledávky za zam�stnanci (335) 57 4
7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpe�ení a zdrav. pojišt�ní (336) 58

8. Da� z p�íjm� (341) 59 158118
9. Ostatní p�ímé dan� (342) 60

10. Da� z p�idané hodnoty (343) 61 79
11. Ostatní dan� a poplatky (345) 62 1
12. Nároky na dotace a ostatní zú�tování se státním rozpo�tem (346) 63 3 637
13. Nároky na dotace a ost. zú�tování s rozp. orgán� územ. samos (348) 64

14. Pohledávky za ú�astníky sdružení (358) 65

15. Pohledávky z pevných termínových operací (373) 66

16. Pohledávky z vydaných dluhopis� (375) 67

17. Jiné pohledávky (378) 68

18. Dohadné ú�ty aktivní (388) 69 40
19. Opravná položka k pohledávkám (391) 70

Sou�et II.1. až II.19. 71 1 001 6 258
1. Pokladna (211) 72III. 4916
2. Ceniny (213) 73Krátkodobý 143
3. Ú�ty v bankách (221) 74finan�ní 1 290385
4. Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75majetek

5. Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76celkem

6. Ostatní cenné papíry (256) 77

7. Po�izovaný krátkodobý finan�ní majetek (259) 78

8. Peníze na cest� (261) 79

Sou�et III.1. až III.8. 80 404 1 353



2a

Stav k poslednímu
dni

1b

�íslo
�ádku

Stav k prvnímu dni
ú�etního období

1. Náklady p�íštích období (381) 81IV. 7914
2. P�íjmy p�íštích období (385) 82Jiná aktiva

3. Kursové rozdíly aktivní (386) 83celkem 47
Sou�et IV.1. až IV.3. 84 14 126

Sou�et A. až B.Aktiva celkem 85 10 4861 660



4a

Stav k poslednímu
dni

3b

�íslo
�ádku

Stav k prvnímu dni
ú�etního obdobíPASIVA

A. Sou�et A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 86 393-1 365
1. Vlastní jm�ní (901) 87I. 4 7133 000
2. Fondy (911) 88Jm�ní

3. Oce�ovací rozdíly z p�ecen�ní majetku a závazk� (921) 89celkem

Sou�et I.1. až I.3. 90 3 000 4 713
1. Ú�et výsledku hospoda�ení (963) 91II. 45x
2. Výsledek hospoda�ení ve schvalovacím �ízení (931) 92Výsledek x-4 415
3. Nerozd�lený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93hospoda�ení -4 36550

Sou�et II.1 až II.3. 94 -4 365 -4 320
B. Sou�et B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 95 10 0933 025

1. Rezervy (941) 96I.Rezervy

Hodnota I.1. 97

1. Dlouhodobé bankovní úv�ry (951) 98II.

2. Vydané dluhopisy (953) 99Dlouhodobé

3. Závazky z pronájmu (954) 100závazky

4. P�ijaté dlouhodobé zálohy (955) 101celkem

5. Dlouhodobé sm�nky k úhrad� (958) 102

6. Dohadné ú�ty pasivní (389) 103 58010
7. Ostatní dlouhodobé závazky (959) 104 3 978

Sou�et II.1. až II.7. 105 10 4 558
1. Dodavatelé (321) 106III. 819161
2. Sm�nky k úhrad� (322) 107Krátkodobé

3. P�ijaté zálohy (324) 108závazky -33
4. Ostatní závazky (325) 109celkem

5. Zam�stnanci (331) 110 1 367236
6. Ostatní závazky v��i zam�stnanc�m (333) 111 1616
7. Závazky k institucím soc. zabezpe�ení a zdrav. pojišt�ní (336) 112 74999
8. Da� z p�íjm� (341) 113

9. Ostatní p�ímé dan� (342) 114 15536
10. Da� z p�idané hodnoty (343) 115 7
11. Ostatní dan� a poplatky (345) 116 1
12. Závazky ve vztahu k státnímu rozpo�tu (346) 117

13. Závazky ve vztahu k rozpo�tu orgán� územ. samospr. celk� (348) 118 44
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papír� a vklad� (367) 119

15. Závazky k ú�astník�m sdružení (368) 120

16. Závazky z pevných termínových operací (373) 121

17. Jiné závazky (379) 122 1
18. Krátkodobé bankovní úv�ry (231) 123

19. Eskontní úv�ry (232) 124

20. Vydané krátkodobé dluhopisy (241) 125

21. Vlastní dluhopisy (255) 126

22. Dohadné ú�ty pasivní (389) 127

23. Ostatní krátkodobé finan�ní výpomoci (249) 128 2 500
Sou�et III.1. až. III.23. 129 3 015 3 159



4a

Stav k poslednímu
dni

3b

�íslo
�ádku

Stav k prvnímu dni
ú�etního období

1. Výdaje p�íštích období (383) 130IV. 9
2. Výnosy p�íštích období (384) 131Jiná 2 367
3. Kursové rozdíly pasivní (387) 132pasiva

Sou�et IV. až IV.3. 133 2 376
Sou�et A. až B.Pasiva celkem 134 10 4861 660

Telefon:

Razítko: Podpis osoby odpov�dné
za sestavení:

Okamžik sestavení:Podpis odpov�dné
osoby:

Odesláno dne:



I�O

p�íslušnému finan�nímu
orgánu

1 x
Ú�etní jednotka doru�í:

28068955

Ledax o.p.s.
Riegrova 1756/51
�eské Bud�jovice 1
370 01

Název a sídlo ú�etní jednotky( v celých tisících K� )
k 31.12.2009

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Výkaz zisku a ztráty
podle P�ílohy �. 2
vyhlášky �. 504/2002 Sb

�íslo
�ádkuNázev ukazatele

5

Celkem

7

�innosti

Hlavní

6

Hospodá�skáOzna�ení

NákladyA. 1

Spot�ebované nákupy celkem 4 580Sou�et I.1. až I.4. 2 1394 441I.

Spot�eba materiálu 1393 7243 3 8631. (501)

Spot�eba energie 7164 7162. (502)

Spot�eba ostatních neskladovatelných dodávek 53. (503)

Prodané zboží 16 14. (504)

Služby celkem 6 786Sou�et II.5. až II.8. 7 4166 370II.

Opravy a udržování 4588 4585. (511)

Cestovné 102489 2586. (512)

Náklady na reprezentaci 314010 717. (513)

Ostatní služby 3755 62411 5 9998. (518)

Osobní náklady celkem 23 509Sou�et III.9. až III.13. 12 1523 494III.

Mzdové náklady 1517 13413 17 1499. (521)

Zákonné sociální pojišt�ní 5 49814 5 49810. (524)

Ostatní sociální pojišt�ní 1511. (525)

Zákonné sociální náklady 85316 85312. (527)

Ostatní sociální náklady 917 913. (528)

Dan� a poplatky celkem 8Sou�et IV.14. až IV.16. 18 8IV.

Da� silni�ní 719 714. (531)

Da� z nemovitostí 2015. (532)

Ostatní dan� a poplatky 121 116. (538)

Ostatní náklady celkem 420Sou�et V.17. až V.24. 22 420V.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 2317. (541)

Ostatní pokuty a penále 224 218. (542)

Odpis nedobytné pohledávky 325 319. (543)

Úroky 18326 18320. (544)

Kursové ztráty 2721. (545)

Dary 2822. (546)

Manka a škody 329 323. (548)

Jiné ostatní náklady 22930 22924. (549)

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a 
opravných položek celkem

VI. 96931Sou�et VI.25. až VI.30. 969

Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 96932 96925. (551)

Z�statková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 3326. (552)

Prodané cenné papíry a podíly 3427. (553)

Prodaný materiál 3528. (554)

Tvorba rezerv 3629. (556)



�íslo
�ádkuNázev ukazatele

5

Celkem

7

�innosti

Hlavní

6

Hospodá�skáOzna�ení

Tvorba opravných položek 3730. (559)

Poskytnuté p�ísp�vky celkem 37Sou�et VII.31. až VII.32. 38 37VII.

Poskytnuté p�ísp�vky zú�tované mezi organ. složkami 3931. (581)

Poskytnuté �lenské p�ísp�vky 3740 3732. (582)

Da� z p�íjm� celkem Hodnota VIII.33. 41VIII.

Dodate�né odvody dan� z p�íjm� 4233. (595)

Náklady celkem 36 309Sou�et I. až VIII. 43 57035 739



�íslo
�ádkuNázev ukazatele

5

Celkem

7

�innosti

Hlavní

6

Hospodá�skáOzna�ení

VýnosyB. 44

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 12 842Sou�et I.1. až I.3. 45 52012 322I.

Tržby za vlastní výrobky 461. (601)

Tržby z prodeje služeb 52012 32247 12 8422. (602)

Tržby za prodané zboží 483. (604)

Zm�na stavu vnitroorganiza�ních zásob celkem Sou�et II.4. až II.7. 49II.

Zm�na stavu zásob nedokon�ené výroby 504. (611)

Zm�na stavu zásob polotovar� 515. (612)

Zm�na stavu zásob výrobk� 526. (613)

Zm�na stavu zví�at 537. (614)

Aktivace celkem Sou�et III.8. až III.11. 54III.

Aktivace materiálu a zboží 558. (621)

Aktivace vnitroorganiza�ních služeb 569. (622)

Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 5710. (623)

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 5811. (624)

Ostatní výnosy celkem 2 316Sou�et IV.12. až IV.18. 59 2 316IV.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 6012. (641)

Ostatní pokuty a penále 6113. (642)

Platby za odepsané pohledávky 6214. (643)

Úroky 2763 2715. (644)

Kursové zisky 6416. (645)

Zú�tování fond� 2 08265 2 08217. (648)

Jiné ostatní výnosy 20766 20718. (649)

Tržby z prodeje majetku, zú�tování rezerv a 
opravných položek celkem

V. 67Sou�et V.19. až V.25.

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 6819. (652)

Tržby z prodeje cenných papír� a podíl� 6920. (653)

Tržby z prodeje materiálu 7021. (654)

Výnosy z krátkodobého finan�ního majetku 7122. (655)

Zú�tování rezerv 7223. (656)

Výnosy z dlouhodobého finan�ního majetku 7324. (657)

Zú�tování opravných položek 7425. (659)

P�ijaté p�ísp�vky celkem 278Sou�et VI.26. až VI.28. 75 5273VI.

P�ijaté p�ísp�vky zú�tované mezi organiza�ními složkami 7626. (681)

P�ijaté p�ísp�vky (dary) 527377 27827. (682)

P�ijaté �lenské p�ísp�vky 7828. (684)

Provozní dotace celkem 20 918Hodnota VII.29. 79 1020 908VII.

Provozní dotace 1020 90880 20 91829. (691)

Výnosy celkem 36 354Sou�et I. až VII. 81 53535 819



�íslo
�ádkuNázev ukazatele

5

Celkem

7

�innosti

Hlavní

6

Hospodá�skáOzna�ení

Výsledek hospoda�ení p�ed zdan�ním 4580 -35C. 82Výnosy - Náklady

Da� z p�íjm� 8334. (591)

Výsledek hospoda�ení po zdan�ní 4580 -35D. 84C. - 34.

Podpis osoby odpov�dné
za zaú�tování:

Podpis odpov�dné
osoby:

Razítko:Odesláno dne:

Telefon:






	Kontaktní údaje
	Orgány společnosti
	Statutární orgány
	Výkonný orgán

	Personální obsazení společnosti k 31. 12. 2009
	Pečovatelská služba Ledax o.p.s.

	O společnosti Ledax o.p.s.
	Pečovatelská služba Ledax o.p.s.
	Poslání
	Činnosti Pečovatelské služby
	Okruh osob, kterým je služba poskytována
	Cíle služby
	Dílčí cíle
	Zásady
	Klíčové aktivity Pečovatelské služby v roce 2009


	Konferenční činnost
	IV. ročník konference SENIOR LIVING
	VI. ročník mezinárodní konference PROBLEMATIKA GENERACE 50 plus

	Projekty
	Projekt: Senioři komunikují III.
	Kvalitní pečovatelská služba – spokojený senior
	POZNESS – Poznáním k lepším sociálním službám
	Akademie sociálního vzdělávání

	Publikační činnost
	Ledax NEWS
	Ledax NOVINY
	Další publikační činnost

	Členství v asociacích
	APPP – Asociace pro podporu projektů spolupráce veřejného a soukromého sektoru
	APSSČR – Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
	ČAPS – Česká asociace pečovatelské služby

	Poděkování za podporu
	Sponzoři a mediální partneři
	Za finanční a odbornou podporu děkujeme také
	Poděkování členům skupiny DfK Group

	Hospodaření společnosti
	Vyhláška č. 504/2002 kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví,

	LX_VZ2009_titulni_stranka.pdf
	Stránka 2


