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Kontaktní údaje  
 
Ledax o.p.s.  
Riegrova 51  
370 01 České Budějovice  
 
IČ: 28068955  
DIČ: CZ28068955  
Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB České Budějovice 
 
 
 
Webové stránky: 
 
www.ledax.cz  
 
 
Emailová adresa: 
 
sekretariat@ledax.cz 
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Úvodní slovo 
 
Vážení, 
právě otvíráte první výroční zprávu obecně prospěšné společnosti Ledax, zprávu za rok 
2007. 
 
Tento rok byl pro Ledax o.p.s. rokem vzniku a zároveň obdobím rychlého rozvoje. Současně 
se sestavováním pracovního týmu vznikaly i první aktivity společnosti. Pracovní tým se 
vzdělával a připravoval na realizaci poslání naší společnosti. Za zmínku stojí i vydávání 
občasníku společnosti LEDAX NEWS. 
 
Společnost Ledax o.p.s. se stala klinickým pracovištěm Zdravotně sociální fakulty Jihočeské 
univerzity, navázala mnoho kontaktů s českými a zahraničními odborníky na seniorskou 
oblast, stala se též členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky a 
Asociace PPP. 
 
V neposlední řadě pracovní tým pracoval na přípravě poskytování sociálních služeb pro 
seniory a v závěru roku se společnost stala registrovaným poskytovatelem pečovatelské 
služby. 
 
Je to mnoho aktivit, práce i úspěchů v poměrně krátkém časovém období a proto bych chtěla 
poděkovat všem členům pracovního týmu za jejich vysoké pracovní nasazení a entuziasmus, 
členům správní rady pak za velkou podporu. Velký dík patří také všem našim 
spolupracujícím odborníkům a institucím a samozřejmě seniorům, kteří naši společnost přijali 
a podpořili.  
                            
Mgr. Marcela Vítová, ředitelka společnosti 
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Orgány spole čnosti 
 
 
Statutární orgán  
 
Správní rada : Ing. Zdeněk Daňha - předseda správní rady 
 Bc. Lenka Daňhová - členka správní rady  
 Blanka Daňhová - členka správní rady  
 
 
Kontrolní orgán  
 
Dozorčí rada:  Ing. Pavla Koubová Nováková - předsedkyně dozorčí rady 
 Andrea Tajanovská, DiS. - členka dozorčí rady  
 Ing. Martina Štveráková - členka dozorčí rady  
 
Výkonný orgán  
 
 Mgr. Marcela Vítová - ředitelka společnosti  
 
 
 
V roce 2007 nedošlo k žádným zm ěnám v orgánech spole čnosti. 
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O spole čnosti Ledax o.p.s. 
 
 
Ledax o.p.s. byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským 
soudem v Českých Budějovicích, oddíl 0, vložka 143. Právní forma organizace je obecně 
prospěšná společnost. 
 
Ledax o.p.s. vznikla s cílem podporovat aktivní život seniorů a důstojné stáří v České 
republice. Při tvorbě svého programu čerpala zkušenosti ze zahraničí, a to především  
z Rakouska, Německa a Švýcarska. Ledax o.p.s. se věnuje problematice seniorů v celé šíři. 
Společnost nabízí rozsáhlé spektrum služeb od poradenství seniorům v oblastech bydlení, 
zdravotní péče, sociálních služeb či trávení volného času, až po samotné poskytování 
sociálních služeb. Důležitou součástí činnosti společnosti je vzdělávání.  
 
 
Obecně prosp ěšné činnosti spole čnosti Ledax o.p.s.:   
   

- poskytování základního a odborného poradenství seniorům  
- poskytování pobytových služeb pro seniory  
- poskytování ambulantních služeb 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  
- pořádání vzdělávacích akcí  
- poradenství seniorům v oblasti možnosti trávení volného času  
- poradenství v oblasti možností pracovního uplatnění seniorů  
- poradenství poskytovatelům sociálních služeb v oblasti kvality a humanizace 

sociálních služeb  
 
 
 
Uživatelé služeb spole čnosti Ledax o.p.s.  
  

- senioři 
- generace 50 plus  
- neziskové organizace 
- poskytovatelé sociálních služeb 
- veřejná správa  
- investoři 
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Výzvy a plány na další období 
 
V roce 2007 začala společnost Ledax o.p.s. s  přípravou a realizací mnoha aktivit. 
Společnost se především stala registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, aby mohla 
v dalších letech naplňovat své poslání a poskytovat seniorům kvalitní péčí. Zpočátku to bude 
realizace pečovatelské služby na území Jihočeského kraje včetně jejího rozšíření do míst, 
kde není dosud zajištěna.  
 
Dalším úkolem je příprava na provozování moderních pobytových zařízení pro seniory. 
Společnost se účastní plánování rozvoje sociálních služeb v obcích Jihočeského kraje  
a podílela se na vzniku Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje. 
Velmi intenzivně se společnost zabývá monitoringem a prognózou potřeby pobytových míst 
pro seniory na územích jednotlivých obcí s rozšířenou působností s cílem zajistit do 
budoucnosti optimální počet pobytových míst pro seniory v dosahu jejich trvalého bydliště  
a tyto propojit s nabídkou kvalitních terénních služeb. Své poznatky pak hodlá společnost 
šířit do ostatních krajů České republiky cestou seminářů, konferencí, vzděláváním sociálních 
pracovníků, výměnou zkušeností s odbornou veřejností, realizací projektů a prací 
v profesních sdruženích. 
 
Společnost Ledax o.p.s. svou činností a aktivitami hodlá naplnit své rozvojové cíle a stát se: 
 

- odborným partnerem zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb pro  
      seniory 
- realizátorem projektů zaměřených na zvyšování kvality sociálních služeb pro seniory 
- kvalitním poskytovatelem sociálních služeb 
- provozovatelem moderních seniorských zařízení 
- kvalitním vzdělavatelem zaměřeným na seniorskou tematiku a sociální služby 
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Konference 
 
V roce 2007 se společnost Ledax podílela na organizaci dvou konferencí zaměřených na 
seniorskou problematiku. 
 
II. ročník konference SENIOR LIVING 
 
Ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
uspořádala ve dnech 8. a 9. listopadu 2007 v hotelu Moskva ve Zlíně II. ročník konference 
SENIOR LIVING. Konference, jejímiž hlavními tématy byly problematika bydlení seniorů  
a kvalita života ve stáří, se zúčastnilo 200 zástupců vysokých škol, poskytovatelů sociálních 
služeb a představitelů veřejné správy.  
 
Zazněla zde řada podnětných příspěvků na téma architektonického řešení seniorského 
bydlení, včetně bezbariérových úprav bytů a přístupových cest. V rámci tematického bloku 
věnovaného kvalitě života seniorů bylo představeno množství zajímavých aktivizačních 
programů pro seniory. Poměrně značný prostor byl věnován i budoucímu rozvoji sociálních 
služeb v souvislosti s krajskými střednědobými plány rozvoje sociálních služeb                       
a s plány rozvoje sociálních služeb obcí. Účastníky bylo oceněno také to, že byl v rámci 
panelových diskuzí, které proběhly druhý den  konference, poskytnut dostatečný prostor pro 
výměnu názorů a zkušeností mezi odborníky a lidmi z praxe.  
 
 
IV. ročník mezinárodní konference PROBLEMATIKA GENERACE 50  plus 
 
Společnost Ledax o.p.s. se také podílela ve spolupráci se ZSF Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích a s Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje na organizaci  
a průběhu již IV. ročníku této mezinárodní konference věnované stáří a stárnutí.  Hlavními 
tematickými okruhy  byly zdravotně sociální problematika generace 50 plus a životní styl 
seniorů v kontextu sociálních a ekonomických faktorů vývoje společnosti. Na konferenci  
zaznělo 23 příspěvků odborníků z České republiky a Slovenska. 
  
Společnost Ledax prezentovala na konferenci zkušenosti z realizace projeku, jehož cílem je 
naučit seniory komunikovat pomocí moderních technologií a v dalším příspěvku se  zaměřila 
na specifické postavení generace 50 plus na trhu práce. 
 
Příspěvky, které na konferenci zazněly, byly vydány jako supplement 1/08 odborného  
a vědeckého časopisu pro zdravotně sociální otázky KONTAKT.   
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Hospoda ření spole čnosti  
 
V roce 2007 společnost hospodařila se ziskem 49.554,23 Kč, který byl po schválení účetní 
závěrky správní radou v plné výši převeden do rezervního fondu. S účinností od 15.11.2007 
se Ledax o.p.s. stala plátcem daně z přidané hodnoty. 
 
Ověření roční účetní závěrky auditorem neproběhlo, protože nebyly naplněny zákonné 
podmínky dle §19 odst. 2 zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech  
a o změně a doplnění některých zákonů, které upravují povinnosti auditu obecně 
prospěšných společností. 
 
 
 
Údaje rozvahy k 31.12.2007 (v tis. K č) 

AKTIVA  3 280 
Dlouhodobý majetek celkem  261 
   Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 310 
   Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí - 49 
Krátkodobý majetek celk em 3 019 
   Poskytnuté zálohy 10 
   Odběratelé 1 728 
   Pokladna 24 
   Ceniny 11 
   Účty v bankách 1 207 
   Náklady příštích období 39 

 

PASIVA 3 280 
Vlastní zdroje celkem  3 050 
   Vlastní jmění 3 000 
   Účet výsledku hospodaření 50 
Cizí zdroje  celkem  230 
   Dodavatelé 39 
   Přijaté zálohy 2 
   Zaměstnanci 64 
   Ostatní závazky vůči zaměstnancům 4 
   Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění 39 
   Daň z příjmů 79 
   Ostatní přímé daně 11 
   Daň z přidané hodnoty 191 
   Ostatní daně a poplatky 1 
   Ostatní krátkodobé finanční výpomoci - 200 
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Údaje výkazu zisku a ztráty k 31.12.2007 (v tis. K č) 

Činnost  

Hlavní Hospodá řská Celkem 

Náklady celkem  198 1 483 1 681 
   Spotřeba materiálu  160 160 
   Služby 198 776 974 
   Osobní náklady  484 484 
   Daně a poplatky   3 3 
   Ostatní náklady  11 11 
   Odpisy  49 49 

   
Výnosy celkem   1 810 1 810 
   Tržby za vlastní výkony a zboží  1 799 1 799 
   Úroky  11 11 

 
Výsledek hospoda ření před zdaněním -198 327 129 
   Daň z příjmů  79 79 
Výsledek hospoda ření po zdan ění -198 248 50 
 
 
 
Doplňující údaje k hospoda ření spole čnosti v roce 2007  
 
 
1. stav majetku (v tis. K č) 
 
      dlouhodobý majetek 

 stav k 
17.7.2007 

přírůstky úbytky stav k 
31.12.2007 

dlouhodobý majetek 0 310 0 310 
oprávky 0 0 49 - 49 
celkem 0  310 49 261 

 
      finan ční majetek 

 stav k 
17.7.2007 

přírůstky úbytky stav k 
31.12.2007 

pokladna 0 88 64 24 
ceniny 0 27 16 11 
účty v bankách 0 3 808 2 601 1 207 
celkem 0  3 922 2 681 1 242 
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       pohledávky 
 stav k 

17.7.2007 
přírůstky úbytky stav k 

31.12.2007 
z toho po 
splatnosti 

pohledávky z obch. 
vztahů 

0 1 972 244 1 728 500 

půjčka jiné společnosti  0 200 0 200 0 
poskytnuté prov. zálohy 0 10 0 10 0 
celkem 0  2 182 244 1 938 500 

 
2. stav závazk ů (v tis. K č) 
 

 stav k 
17.7.2007 

přírůstky úbytky stav k 
31.12.2007 

z toho po 
splatnosti 

dodavatelé 0 1 535 1 496 39 2 
přijaté zálohy 0 2 0 2 0 
zaměstnanci 0 597 533 64 0 
závazky vůči ZP 0 47 36 11 0 
závazky vůči 0SSZ 0 118 90 28 0 
daň z příjmu (závislá 
činnost) 

0 46 35 11 0 

DPH 0 205 14 191 0 
daň z příjmu(práv.osoby) 0 79 0 79 0 
celkem 0  2 629 2 204 425 2 

 
3. vlastní zdroje (v tis. K č) 
 

 stav k 31.12.2007 
vlastní jmění 3 000 
fondy 0 
hospodářský výsledek 2007 50 
celkem 3 050 

 
4. příjmy, výdaje, hospodá řský výsledek (v tis. K č) 
 

 hlavní 
činnost 

hospodářská 
činnost 

celkem z toho na správu 
společnosti 

příjmy za služby 0 1 799 1 799  
dotace 0 0 0  
úroky 0 11 11  
příjmy celkem 0  1 810 1 810  

 
výdaje  198 1 483 1 681 130 
daň z příjmů 0 79 79  
výdaje celkem 198  1 562 1 760 130 

 
hospodá řský 
výsledek 

- 198 248 50  

 


