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Úvodní slovo

Vážení čtenáři,

dovoluji si vám předložit Výroční zprávu  společnosti Ledax za rok 2018, který byl pro nás opět rokem 
dynamickým, byl naplněn  každodenní péčí o naše uživatele, ale i rozvojovými   tématy.

Snažili jsme se i v tomto roce o potvrzení  pozice stabilního poskytovatele terénních sociálních a  zdravot-
ních služeb zejména pro seniory a o udržení  nastavené kvality našich  služeb. Zároveň stále přicházíme 
s novými projekty, držíme krok s moderními trendy a jsme službou, která je dostupná pro všechny zájemce. 

Tyto cíle se nám daří naplňovat nejen díky pomoci spolupracujících subjektů, ale zejména díky našim 
zaměstnancům. 

Na závěr bych tedy ráda poděkovala všem, kteří nás na naší cestě podporují, ale i všem našim 
zaměstnancům, kteří se podílejí na naplňování stanovených cílů. 

Těším se na setkání.

Ing. Irena Lavická

ředitelka společnosti
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Kontaktní údaje

Název:   Ledax o.p.s.

Právní forma:  obecně prospěšná společnost

Sídlo:   Riegrova 51, 370 01 České Budějovice

Bezplatná linka:  + 420 800 22 10 22

E-mail:   sekretariat@ledax.cz

Web:   www.ledax.cz

IČ:   28068955

DIČ:   CZ699003634

Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB České Budějovice

Datum vzniku:  17. 7. 2007

V průběhu roku 2018 došlo ke změně osoby zakladatele společnosti. Na základě smlouvy o převodu práv 
a  povinností zakladatele v obecně prospěšné společnosti ze dne 14. 3. 2018 se novým zakladatelem 
Ledax o.p.s. stala společnost DfK Group a.s., IČ: 280 69 234, sídlem Riegrova 1756/51, 370 01 České 
Budějovice.

V proběhu roku 2018 nedošlo ke změnám ve složení správní a dozorčí rady a změně osoby ředitele 
společnosti. 
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O společnosti Ledax o.p.s.

Společnost vznikla v roce 2007 a po celou dobu svého působení klade důraz na naplňování svého poslání. 
Snahou společnosti je především nabídnout seniorům komplexní péči a být jim partnerem při řešení jejich 
potřeb. Péče je zajišťována odborně způsobilým  personálem,  který přistupuje k jednotlivým uživatelům 
služeb individuálně.

Posláním společnosti Ledax o.p.s. je provázet na cestě důstojným a aktivním životem ty, kteří v důsledku 
svého věku, onemocnění či zdravotního postižení potřebují a uvítají pomoc či podporu druhého člověka.

Společnost Ledax o.p.s. se vždy snaží naplňovat potřeby a přání nejen seniora  – uživatele služeb, ale 
důležitá je i spolupráce  s jeho rodinou, městy a obcemi na území Jihočeského kraje, pro jejichž obyvatele 
společnost potřebné služby zajišťuje. V roce 2018 byla poskytována především pečovatelská služba 
v 77 obcích kraje, čímž je Ledax o.p.s. největším poskytovatelem této služby v Jihočeském kraji.

Společnost nabízí celou škálu služeb nejen pro seniory: od poradenství v oblastech bydlení, zdravotní 
péče, sociálních služeb či trávení volného času až po samotné poskytování  sociálních  a zdravotních 
služeb nebo pronájem zdravotnických pomůcek.

Ledax o.p.s. je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb – pečovatelské služby, osobní asistence 
a terénní odlehčovací služby. Touto   registrací se   poskytovatel služeb  zavazuje k   dodržování  povinností 
stanovených zákonem o sociálních službách (zákon č.108/2006   Sb.) Tyto povinnosti zahrnují např. výši 
úhrad za poskytnuté sociální služby, požadavky na vzdělávání personálu a další. Pravidla poskytování 
služeb, definice cílů, poslání, ochranu práv uživatelů, ale i toho komu je a komu není služba určena, 
specifikují Standardy kvality sociálních služeb, které si každý poskytovatel utváří dle charakteru jím 
poskytované služby.

Námi poskytované služby jsou pečovatelská služba, osobní asistence, domácí ošetřovatelská a hospicová 
péče, terénní odlehčovací služba a pronájem zdravotnických pomůcek. 

Pracovníci společnosti Ledax o.p.s. se i v roce 2018 podíleli na tvorbě a revizi střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb Jihočeského  kraje a komunitních plánů sociálních služeb měst a obcí. Byli například 
členy pracovních skupin v obcích s rozšířenou působností České Budějovice,  Týn nad Vltavou, Trhové 
Sviny, Prachatice, Třeboň, Jindřichův Hradec a Dačice.
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Klíčové aktivity společnosti Ledax o.p.s.

Hlavním cílem pro rok 2018 bylo pokračovat v činnostech, které si jednotlivé služby vytyčily v předchozím 
období.

V pečovatelské službě jsme rozšířili místní a časovou dostupnost, abychom tak naplnili přání a potřeby 
našich uživatelů. Povedlo se také obnovit další část autoparku, což je pro poskytování terénních služeb, 
kdy denně dojíždíme za uživateli, nezbytné. V některých střediscích  se také podařilo realizovat akce 
a  projekty, které podporují např. společná setkávání (Štědrovečerní večeře v Dačicích) nebo zkvalitňují 
péči – nákup nových automobilů.

Ledax o.p.s. je zařazen do Sítě sociálních služeb Jihočeského kraje a v r. 2018 byl pověřen Jihočeským 
krajem k poskytování služby obecně hospodářského zájmu – pečovatelské služby a osobní asistence. 
Toto pověření je v souladu s Akčním plánem střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského 
kraje pro r. 2018.

Nejvýznamnějším zdrojem financování služeb je účelová dotace poskytovatelům sociálních služeb 
dle §  101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu 
Jihočeského kraje. Jedná se o finanční prostředky ze státního rozpočtu rozdělené formou dotace MPSV 
na plnění povinností kraje uvedených v zákoně o sociálních službách.

V osobní asistenci se podařilo navýšit kapacitu a poskytnout  tak možnost péče dalším uživatelům. 
Propojení činnosti osobní asistence s  pečovatelskou  službou a spolupráce jednotlivých sociálních 
i zdravotních služeb přinesly našim uživatelům využívání celkové, komplexní péče.

V roce 2018 byla registrována nová sociální služba – Terénní odlehčovací služba.

Zvýšil se také zájem o další ze služeb společnosti, především o pronájem zdravotnických pomůcek. 
Pomůcky si mohou pronajmout jak uživatelé služeb, tak i veřejnost. Poptávka po pronájmu, zejména 
polohovatelných lůžek, byla značně vysoká. Zájem byl také o invalidní vozíky a chodítka.

Dále byl zpřehledněn informační systém pro uživatele – webové stránky, označení aut, budov, pracovníků. 
Zaměstnanci byli v tomto roce vzděláváni  ve standardech kvality, dále probíhalo každoroční povinné 
vzdělávání za účelem dalšího zkvalitňování služeb.

Došlo k rekonstrukci a vybavení novým nábytkem většiny kanceláří a zázemí pro pracovníky na střediscích, 
nákupu navigací do aut, fotoaparátů, sociální pracovníci byli vybaveni novými notebooky a mobilními 
telefony. Bylo navýšeno množství OOPP a dalšího vybavení pro  pracovníky v přímé péči.
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Pečovatelská služba Ledax o.p.s.

Pečovatelská služba Ledax o.p.s. je nadále největším registrovaným poskytovatelem pečovatelské služby v 
Jihočeském kraji. Své činnosti nabízí ve městech České Budějovice, Dačice, Jindřichův Hradec, Prachatice, 
Třeboň, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou a v jejich okolí. Služba je poskytována týmem kvalifikovaných 
pracovníků,  kteří dbají na dodržování  práv uživatelů,  rovný přístup a tím poskytování   kvalitní sociální 
služby. Prioritou služby je jednak udržet působnost  (místní i časovou  dostupnost)  a zároveň  ji rozšířit do 
míst, kde je tato služba nedostatečná či dosud stále chybí.
Posláním Pečovatelské  služby Ledax o.p.s. je kvalitně poskytovat  pomoc, podporu a péči osobám se 
sníženou soběstačností,  zejména seniorům, při každodenních činnostech. Služba se snaží o zachování 
důstojného života uživatelů v jejich vlastních domácnostech.

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,
• základní sociální poradenství.

Okruh osob, kterým je služba určena:
•  pečovatelská služba je poskytována dospělým osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 

věku, chronického onemocnění  nebo postižení  a rodinám v případě narození trojčat, jejichž situace 
vyžaduje pomoc druhé osoby,

•  služba je poskytována dospělým osobám od 19 let a rodinám s trojčaty do 4 let věku.
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Důvody, pro které musíme zájemce o službu odmítnout:
•  osoba nespadá do okruhu osob, pro které je služba určena,
•  služba nemá dostatečnou kapacitu pro poskytnutí služby,
•  zájemce žádá službu, kterou pečovatelská služba neposkytuje,
•  zájemci byla v době kratší než 6  měsíců vypovězena  smlouva o  poskytování  pečovatelské služby 

z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

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:
• poskytovat pečovatelskou službu v souladu se Standardy  kvality sociálních služeb a s pravidly 

společnosti,
•  poskytovat službu na základě  přání a potřeb uživatele – poskytované  služby vychází z individuálních 

potřeb uživatele,
•  podporovat uživatele v udržení aktivního života – služba motivuje uživatele k zvládání různých činností.

Zásady pečovatelské služby:
•  lidská důstojnost -  pracovníci dbají na zachování  lidské důstojnosti  uživatelů, respektují jejich přání, 

jednají s nimi v úctě a respektu, chrání jejich práva,
•  individuální  přístup  - pracovníci přistupují ke každému uživateli jako k jedinečné osobnosti, která má své 

zájmy, potřeby a přání,
•  naslouchání - pracovníci vyslechnou přání uživatelů, která mohou zkvalitnit poskytování služby,
•  vzájemná spolupráce -  pracovníci uživatele motivují ke spolupráci, podporují je ve společném výkonu 

prováděné činnosti,
•  odbornost / kvalita - služba je zajištěna  kvalifikovaným personálem,   který jedná dle přání uživatele, 

zákonů a vnitřních předpisů.  Uživatelé jsou průběžně dotazováni na spokojenost,  náměty, podněty ke 
zlepšení poskytované služby.
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Klíčové aktivity pečovatelské služby v roce 2018

Hlavním cílem pro rok 2018  bylo splnit činnosti zadané v roce 2017.  Zhodnocením rozvojových cílů je 
patrné, že se podařilo splnit úkoly, které si služba vytyčila.

Rozvoj pečovatelské služby Ledax o.p.s. probíhal v roce 2018 převážně následujícími činnostmi:

•  rozšířením místní a časové dostupnosti ve střediscích,

•  revizí a aktualizací vnitřních pravidel pečovatelské služby, seznámením uživatelů a pracovníků   
s těmito pravidly,

•  dalším zvyšováním odbornosti pracovníků,

•  obnovou ochranných pracovních pomůcek,

•  částečnou obnovou autoparku,

•  zpřehledněním informačního systému (webové stránky, označení aut),

•  spoluprácí při vydávání občasníku Ledax NOVINY.
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Osobní asistence Ledax o.p.s.

Osobní asistence Ledax o.p.s. nabízí své služby od roku 2011. Asistence je vhodná pro ty, kteří vlivem 
snížené soběstačnosti  (ať už z důvodu věku nebo onemocnění) potřebují pomoc druhé osoby, aby mohli 
i  nadále žít standardním  způsobem (např. asistence při společenských  akcích, procházkách,  cvičení 
paměti).
Posláním Osobní asistence Ledax o.p.s.  je odborně poskytovat  pomoc a péči osobám se sníženou 
soběstačností,  která vyplývá z jejich věku nebo onemocnění, a to tak, aby mohli co nejdéle žít ve svém 
domácím prostředí. Pracovní tým dbá na kvalitu služby, motivaci jejích uživatelů a individuální přístup.

Osobní asistence poskytuje tyto základní činnosti:
•  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
•  pomoc při osobní hygieně,
•  pomoc při zajištění stravy,
•  pomoc při zajištění chodu domácnosti,
•  výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
•  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
•  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,   
•  základní  sociální  poradenství.
Doba poskytování osobní asistence je 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Okruh osob, kterým je služba určena:
•  osobám, které mají sníženou soběstačnost  z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 

postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc další osoby,
•  osobám, jejichž věk přesáhnul 7 let.
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Hlavním cílem osobní asistence je podpora uživatelovi soběstačnosti  a samostatnosti v jeho vlastním 
prostředí. Vychází z individuálních potřeb  a přání uživatele.

Dílčí cíle:
•  poskytování péče kvalifikovaným personálem,
•  podporování lidské důstojnosti,
•  rozvíjení komunikace mezi uživatelem, rodinou a blízkými,
•  informování veřejnosti o rozsahu a působení osobní asistence,
•  fungování podle  vnitřních pravidel osobní  asistence.

Zásady Osobní asistence Ledax o.p.s.:
•  podpora lidské důstojnosti – úcta k hodnotě každého člověka,
•  naslouchání – prostor pro sdílení,
•  individuální přístup – respektování jedinečnosti přání a potřeb,
•  motivace k aktivitě – podpora samostatnosti a činorodosti,
•  odbornost – poskytování služby školeným personálem.

Klíčové aktivity osobní asistence v roce 2018:
Mezi hlavní úkoly tohoto roku patřilo především rozšiřování služby.

Dílčí aktivity:
•  podílení se na zajišťování  komplexní terénní sociálně zdravotnické péče (ve spolupráci  s ostatními 

službami poskytovanými společností Ledax o.p.s.),
•  rozšíření kapacitních možností,
•  revize standardů  kvality sociálních služeb,
•  rozšíření autoprovozu pro potřeby osobní asistence,
•  zvyšování kvalifikace pracovníků pomocí odborných kurzů,
•  účast na rozvojovém plánu sociálních služeb města České Budějovice.
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Terénní odlehčovací služba Ledax o.p.s.

Terénní odlehčovací služba začala poskytovat služby od října 2018 a nabízí podporu osobám, které 
dlouhodobě pečují o osobu blízkou s potřebou 24 hodinové péče. Cílem služby je zastoupit rodinné 
příslušníky nebo jiné pečující v péči o jejich blízké a poskytnout jim tak čas na odpočinek, zajištění osobních 
záležitostí a intenzivnější prožívání vlastního osobního života. Jde o služby nepravidelné s vícehodinovým 
rozsahem, po dohodě i celodenním, které se odehrávají v domácím prostředí uživatele.

Terénní odlehčovací služba poskytuje tyto základní činnosti:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
• zajištění přiměřeného aktivizačního programu a další.
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Domácí hospicová péče Ledax o.p.s.

Společnost Ledax o.p.s. poskytuje od roku 2010 domácí ošetřovatelskou péči. V roce 2012 došlo ke změně 
názvu této služby na Domácí ošetřovatelskou a hospicovou péči, přičemž zdravotnické úkony, které spadají 
do oblasti hospicové péče, byly poskytovány již v roce 2011. V roce 2018 jsme obě poskytované služby 
striktně oddělili a i jejich pojmenování je teď více odlišeno - Domácí hospicová péče Ledax a Domácí 
zdravotní péče Ledax.
Mobilní domácí hospic Ledax poskytuje svým klientům profesionální odbornou  zdravotně sociální péči 
pomocí  multidisciplinárního týmu nejen pro nemocné, ale také pro jejich blízké, kteří o nemocné pečují. 
V týmu jsou lékaři,  zdravotní  sestry,  sociální pracovnice,  pečovatelky,  psychoterapeut a spolupracující  
lékaři ambulance bolesti v nemocnici  České Budějovice.  Hospicovou péči poskytujeme  na území Českých 
Budějovic a  okolí do 25 kilometrů dojezdu a nově v Trhových Svinech a okolí do 25 kilometrů dojezdu.
Posláním Domácí hospicové péče Ledax o.p.s. je poskytovat osobám s onemocněním, zdravotním 
postižením či v terminálním období života takovou péči, která jim umožní pobyt ve vlastních domácnostech.  
Největší důraz je kladen na lidskou důstojnost, kvalitní a profesionální práci a pozitivní přístup.

Činnosti domácí  hospicové péče:
•   prevence a ošetřování dekubitů, bércových vředů, pooperačních ran,
•  odběry biologického materiálu k vyšetření,
•  aplikace injekcí, inzulínu, podávání léků,
•  aplikace analgetik pomocí lineárního dávkovače,
•  řešení symptomů, vyplývajících ze základního onemocnění,
•  sledování fyziologických funkcí (měření TK, pulsu, saturace, glykémie),
•  péče o osoby v terminálním stadiu,
•  komplexní ošetřovatelská péče u ležících, imobilních, inkontinentních a dezorientovaných osob,
•  doprovázení, podpora a pomoc rodině v období těžké nemoci  i v čase zármutku,
•  pomoc v posledních záležitostech, pomoc při péči o zemřelého.
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V roce 2018 náš tým mobilního domácího hospice pečoval o 35 nevyléčitelně nemocných:
•   z toho bylo 10 mužů a 23 žen,
•   průměrný věk nemocných byl 73,4 let,
•   nejstaršímu nemocnému bylo 95 let,
•   nejmladšímu nemocnému bylo 43 let,
•   průměrná doba péče byla 38,9 dne,
•   22 nemocných bydlelo v Českých Budějovicích,
•   11 nemocných v dojezdové vzdálenosti do 25 km od Českých Budějovic.

Domácí hospicová péče je určena osobám propuštěným z nemocnice s akutním nebo chronickým 
onemocněním v terminálním stádiu života. Péči poskytují registrované sestry. Péče je indikována  
ošetřujícím lékařem v nemocnici nebo může být poskytována na žádost dotyčné osoby.

Péče je nebo může být poskytována ve spojení s pečovatelskou službou. Je zajištěna 7 dní v týdnu, 
24 hodin denně. 

V rodině musí být alespoň jedna osoba připravená převzít odpovědnost  za  každodenní péči o osobu 
blízkou.

Péče je poskytována:
•  s láskou, pochopením, úctou,
•  výhradně individuálním přístupem,
•  odborně,
•  bezpečně,
•  s důvěrou.
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Terénní odlehčovací služba
Součástí domácí hospicové péče je Terénní odlehčovací služba. Nabízí podporu osobám, které dlouhodobě 
pečují o osobu blízkou s potřebou 24hodinové péče. Cílem služby je zastoupit rodinné příslušníky nebo 
jiné pečující v péči o jejich blízké a poskytnout jim tak čas na odpočinek, zajištění osobních záležitostí 
a intenzivnější prožívání vlastního osobního života. Jde o služby nepravidelné s vícehodinovým rozsahem, 
po dohodě i celodenním, které se odehrávají v domácím prostředí uživatele.
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Domácí zdravotní péče Ledax o.p.s.

Domácí zdravotní péče je určena všem pacientům, rodinným příslušníkům a blízkým, kteří již nejsou 
schopni zvládnout běžnou laickou péči a je nutné zahájit odbornou zdravotní péči, kterou poskytují 
výhradně zdravotní sestry s dlouholetou praxí.

Výhodou domácí zdravotní péče je zkrácení doby hospitalizace, možnost setrvání ve svém domácím 
prostředí, urychlení hojení, eliminace nozokomiálních i jiných infekčních nákaz vzniklých v souvislosti 
s pobytem v nemocnici, psychická pohoda nemocného, omezení či úplné vyloučení zbytečné přepravy 
pacienta do ambulantního zařízení.

Domácí zdravotní péče je poskytovaná klientům na doporučení praktického lékaře, péče je pak plně 
hrazena smluvní zdravotní pojišťovnou - VZP - 111. 

Provádíme tyto výkony:

• odběry biologického materiálu včetně odvozu do laboratoře nebo k lékaři,

• měření fyziologických funkcí - krevní tlak, puls, dech, hladina glykemie,

• aplikace injekcí,

• péče o klienty s katetry PICC/Midline,

• péče o diabetiky – aplikace inzulínu, nácvik a zaučení v aplikaci, edukace diabetika,

• převazy ran – bércové vředy, diabetické ulcerace, proleženiny, pooperační rány, tržná poranění apod.,

• ošetření všech druhů stomií, klyzma, ošetření a výměna permanentních katetrů (cévek) u žen i mužů,

• aktivní ošetřovatelská rehabilitace u klientů po CMP nebo po úrazu.
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Pronájem zdravotnických pomůcek Ledax o.p.s.

Díky poptávce po zdravotnických pomůckách ze strany uživatelů, ale i veřejnosti, se společnost Ledax o.p.s. 
rozhodla v roce 2011 tyto pomůcky pronajímat. Pronájem pomůcek je jakýmsi doplňkem poskytovaných 
služeb. Například uživatel pečovatelské  služby  si může pronajmout  polohovací  lůžko, invalidní  vozík, 
chodítko nebo polohovací pomůcky.

K pronájmu  zdravotnické  pomůcky  není potřeba doporučení lékaře ani potvrzení  zdravotní pojišťovny. 
Výhodou  tohoto pronájmu  je vyzkoušení si pomůcky v domácím prostředí a teprve poté předepsání 
pomůcky od lékaře. Pronájem pomůcky je možný na základě písemně uzavřené smlouvy. Pomůcku jsme 
schopni dovézt do bytu nájemce. Dovoz pomůcky je hrazen ze strany nájemce dle platných cen.

V roce 2018 jsme dle očekávání  zaznamenali  velmi vysokou poptávku po zápůjčce zdravotnických 
pomůcek nejen z řad našich uživatelů, ale i z řad veřejnosti, a proto došlo k dalšímu rozšíření sortimentu 
nabízených pomůcek o koncentrátory kyslíku, polohovací  křesla, kontinuální dávkovače, a k navýšení 
počtu polohovacích lůžek.

V roce 2018 dochází k rozšíření počtu stávajících pomůcek, neboť poptávka po zdravotních pomůckách 
se stále zvyšuje, a to především po elektricky polohovatelných lůžkách. Zdravotnické pomůcky jsou 
pronajímány dle platného ceníku nejen uživatelům pečovatelské služby, ale také široké veřejnosti, kde 
zajišťujeme nejen dovoz a montáž, ale vždy nájemce dané pomůcky řádně edukujeme o jejím užívání. 

Pronájem zdravotnických pomůcek vnímáme jako vhodný doplněk služby Domácí hospicové péče, kdy 
uživatel naše pomůcky využije na překlenovací dobu, než získá pomůcky své. 

Vzhledem k velké poptávce veřejnosti byl rozšířen počet koncentrátorů kyslíku a lůžek s antidekubitními 
matracemi. 
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Volnočasové aktivity Ledax v roce 2018

Společnost Ledax o.p.s. i v roce 2018 pokračovala ve volnočasových aktivitách pro seniory a  věnovala se 
i jejich dalšímu rozvoji.

Klub R51 plus

Klub pro generaci 50+ s názvem Klub R51 plus se schází již od podzimu roku 2013 a těší se stále větší 
oblibě. V listopadu 2018 Klub oslavil 51. setkání. Za dobu svého fungování se společných setkání 
zúčastnilo více než 155 hostů, jednotlivců nebo organizací, kteří představili své aktivity nebo vyprávěli 
svůj příběh o uskutečněných snech. Klub navštěvuje téměř sto seniorů, převážně žen. Setkání klubu jsou 
pravidelně  vždy první úterý v měsíci (mimo období školních prázdnin) od 17:30  do 19:30  hod. Vstup je 
zdarma.

V rámci Mezinárodního dne seniorů i 50. setkání Klubu proběhl v říjnu 2018  již třetí ročník módní 
přehlídky Seniors  défilé, které se zúčastnily modelky ve „zralém“ věku se svými dcerami nebo vnučkami. 
Předvedly modely značek Móda Gerry Weber, Klobouky K - Concept Store TONAK, Butik Roosevelt Fashion 
Story a originální kabelky Kita.Kita Jitky Brožové. Doprovodný program zajistil soubor Bárováček. Akce 
i tentokrát proběhla v sále Beseda, který doslova „praskal ve švech“. Statutární město České Budějovice 
módní přehlídku částečně podpořilo z dotačního programu.
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Klub seniorů – Komunitní centrum Máj

V Komunitním centru na sídlišti Máj pokračovaly středeční aktivity v Klubu seniorů. Rukodělná dopoledne,  
hrátky s pamětí, cvičení, přednášky a besedy na různá témata nebo pletení a háčkování, to vše se těší velké 
oblibě. Nadále pokračuje spolupráce  s místní pobočkou Jihočeské  vědecké  knihovny a s Centrem  prevence  
civilizačních chorob, které funguje při Zdravotně  sociální fakultě JČU. Zdárně pokračuje také projekt Ledax 
ART. Senioři vyrábějí pletené, šité, háčkované nebo jiné výrobky – dle umu jednotlivých zúčastněných.
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Senior Pointy

V roce 2015 byly otevřeny dva Senior Pointy – v Riegrově 51 a v Poradenském  centru v Komunitním centru 
na sídlišti Máj. V roce 2016  se služby stabilizovaly a Senior Pointy se staly místem, kam senioři s důvěrou 
chodí pro informace z oblastí života, které je zajímají. Od října 2016 byla v Senior Pointu v Riegrově otevřena 
bezplatná  právní poradna. Poradna funguje stále a během roku 2018 jsme pouze změnili  otevírací dobu 
– z původního úterý v sudé týdny se stala středa v sudé týdny ve stejném čase tzn. od 9:00 do 12:00 hod. 
Senior Pointy fungovaly celkem dva dny v týdnu – ve čtvrtek od 9:00 do 15:00  hod. (Riegrova, od září 2018 
Otakarova 23) a v pátek od 8:00 do 14:30  hod. (KC Máj). V roce 2018  senioři využívali možnosti  zřízení 
Senior Pasů i možnosti  přístupu  na internet. Dále byly poskytovány informace ze sociální a kulturní 
oblasti a zprostředkovávány kontakty na další instituce, vždy individuálně dle problémů, které senioři řešili. 
Všechny tyto služby byly pro seniory zdarma.

V roce 2018  měli senioři také možnost zúčastnit se několika výletů, historických nebo přírodovědných 
vycházek, workshopů na téma dědictví, darování, spotřebitelské a dluhové problematiky. V oblasti 
internetového světa jsme uspořádali workshopy na téma e-mailové etikety, fake news a kyberšikany.

Novinkou roku 2018 byly také Odpolední taneční čaje, které se  od února 2018 konaly 1x měsíčně  v sále 
Riegrovy 51 (mimo období školních prázdnin).

Ve čtvrtek 10. května 2018 jsme ve spolupráci s Magistrátem města České Budějovice uspořádali hudební 
pořad Čas Waldu neodnes‘. S písničkářem Martinem Bendou si přišlo do sálu Beseda zazpívat známé 
i méně známe písničky Waldemara Matušky více než 100 seniorů.

V září 2018  jsme nově otevřeli Informační a poradenské centrum Ledax, které je zázemím nejen pro 
volnočasové a poradenské   aktivity, ale i pro Senior Point a bezplatnou právní poradnu. Infocentrum sídlí 
v Otakarově 23, je určeno široké veřejnosti a zároveň je kontaktním místem pro ty, kteří hledají pomoc 
v sociální oblasti. Tedy nejen pro seniory, ale i pro pečující rodiny či jednotlivce.
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Projekty realizované společností v roce 2018

Pečovatelská služba
Projekt byl podpořen z Krajského dotačního programu Jihočeského kraje na Podporu sociálních služeb 
pro rok 2018.
Hlavním cílem projektu byl  rozvoj a  podpora terénní sociální služby -  pečovatelské služby,  kterou 
společnost Ledax o.p.s.  poskytuje v sedmi střediscích v rámci Jihočeského kraje. Dílčími cíli bylo 
poskytovat pečovatelskou službu dle standardů kvality sociálních služeb,  dále dle přání a potřeb uživatele 
a podporovat díky pečovatelské  službě uživatele v udržení  aktivního života a motivovat  je k zvládání 
různých činností.

Osobní asistence
Projekt byl podpořen z Krajského dotačního programu Jihočeského kraje na Podporu sociálních služeb 
pro rok 2018.
Tento projekt byl zaměřen na rozvoj a zajištění služby osobní asistence na území Jihočeského kraje, kterou 
společnost Ledax o.p.s. poskytuje. Důvodem je zachování dostupnosti  služby  ve stávajícím rozsahu 
a kvalitě v Českých Budějovicích a její rozvoj v dalších obcích Jihočeského kraje. 

Rozvoj domácí ošetřovatelské a hospicové služby Ledax o.p.s.
Projekt byl podpořen z Krajského dotačního programu Jihočeského kraje na Podporu zkvalitnění zdravotní 
péče o nevyléčitelně nemocné, včetně podpory rodin těchto nemocných. 
Projekt byl realizován od července 2017 až do června 2018, cílem bylo zkvalitnění poskytovaných služeb 
prostřednictvím nákupu potřebného vybavení – koncentrátorů kyslíku, servisu, údržby pomůcek a přístrojů 
a příspěvku na mzdy pečujících pracovníků. 

Podpora rozvoje domácí ošetřovatelské a hospicové péče Ledax
Projekt „Podpora rozvoje domácí ošetřovatelské a hospicové péče Ledax“ je realizován v rámci dotačního 
programu Jihočeského kraje na materiálové náklady, opravy, revize pomůcek a přístrojů. Projekt bude 
realizován nejpozději do 30. 6. 2019.
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Senior Pointy R51 a KC Máj 

Projekty na fungování dvou Senior Pointů byly podpořeny z Krajského dotačního programu Jihočeské-
ho kraje na Podporu  poradenských center pro seniory v Jihočeském kraji. Senior Pointy poskytují pora-
denství v sociální, spotřebitelské a právní problematice seniorům. Dále organizují vzdělávací, poradenské 
a volnočasové aktivity pro seniory, jsou také místem, kam senioři mohou bez obav přijít pro radu či pomoc.

S námi chce být seniorem každý 

Projekt byl podpořen z Krajského dotačního programu Jihočeského kraje na Podporu služeb nedefinova-
ných v zákoně č. 108/2006Sb, o sociálních službách. Náplní projektu byla realizace vzdělávání a volnoča-
sových aktivit seniorů na českobudějovicku a ve vybraných lokalitách Jihočeského kraje. Nabízené kurzy 
zaměřené např. na trénování paměti, cvičení pro radost a poznávací vycházky umožnily seniorům zapojení 
se do běžného života, místní komunity, a podpořily sociální začleňování. 

Zkvalitnění sociálních služeb Ledax o.p.s., CSS Emausy s.r.o a Ledax Vysoké Mýto o.p.s. 

Společnost Ledax získala v roce 2018 dotaci v rámci Operačního programu Zaměstnanost na realizaci 
projektu zaměřeného na  revizi a aktualizaci standardů kvality sociálních služeb dle zákona č. 108/2006Sb. 
a návazné vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Projekt bude realizován 
až do roku 2020 ve spolupráci s partnery, kterými jsou Ledax Vysoké Mýto o.p.s a CSS Emausy s.r.o. 
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Zkvalitnění sociálních služeb Ledax o.p.s., CSS Emausy s.r.o a Ledax Vysoké Mýto o.p.s. 

Název projektu: Zkvalitnění sociálních služeb Ledax o.p.s, CSS Emausy s.r.o. a Ledax Vysoké Mýto o.p.s

Realizace projektu: 1.4.2018 – 31.3.2020

Partneři projektu: Ledax Vysoké Mýto o.p.s. a CSS Emausy s.r.o.

Podpořeno z: Operační program Zaměstnanost

V rámci realizace projektu proběhne revize a aktualizace standardů kvality sociálních služeb dle zákona č. 
108/2006Sb. a návazné vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.

Podpora pečovatelské služby a osobní asistence Ledax 

Statutární město České Budějovice poskytlo dotaci na kofinancování projektů pečovatelská služba 
a osobní asistence pro občany města České Budějovice. 

Dotace byly využity zejména na mzdové náklady spojené s poskytováním služeb. 

Seniors Defilé 2018

Statutární město České Budějovice podpořilo uspořádání již třetího ročníku seniorské módní přehlídky, 
tentokráte na téma mezigeneračních setkání. Cílem celé akce je možnost nabídnout seniorům netradiční 
trávení volného času, umožnit jim zažít něco nového a nevšedního a vytrhnout je tak ze stereotypu jejich 
života. 
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Pořízení automobilů pro terénní služby Ledax o.p.s. 

Společnost získala dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci programu zaměřeného na rozvoj 
a  obnovu materiálně technické základny sociálních služeb na pořízení celkem 4 nových automobilů pro 
potřeby středisek pečovatelské služby.

                                  

                               

Pořízení 6 kusů osobních automobilů pro terénní služby Ledax o.p.s.

Název projektu: Rozvoj terénních sociálních služeb Ledax   

Podpořeno z: Integrovaného regionálního operačního programu
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Publikační činnost

Společnost Ledax o.p.s. vydávala i v roce 2018 bulletin Ledax NOVINY.

Ledax NOVINY

V roce 2018 vyšla čtyři vydání občasníku  Ledax NOVINY, který je určen především uživatelům služeb 
Ledax o.p.s. Čtvrtletně jim přináší zábavné i užitečné čtení. V občasníku Ledax NOVINY vždy najdete 
článek nebo rozhovor s osobností  na zajímavé nebo aktuální téma, informace o činnosti společnosti 
Ledax o.p.s. a o aktivitách uživatelů služby, kulturní tipy, výherní křížovku o ceny a sudoku.

Ledax NOVINY vychází v nákladu cca 3 500 kusů a jsou distribuovány nejen mezi uživatele služeb Ledax 
o.p.s. V elektronické podobě jsou noviny k dispozici na www.ledax.cz.

číslo 34
březen - květen 2018
Téma: Nebojte se žít po svém

Mám ráda zimní sobotní večery, 
venku mrzne, doma je teplo, na 
křesle podřimuje fena maďar-
ského ohaře, na stole voní svíčka 
a černá káva. 

Pravda, dala bych si radši dobré 
bílé víno, ale právě jsem na dietě. 
Mám se alespoň na co těšit. Po 
padesátce si tyto večery užívám 
intenzivněji. Co to způsobilo? Pl-
ním si své sny. Žiju si po svém. 
Nedělám jen to, co se očekává, 
ale hlavně to, co chci já, co mi 
dělá radost. Jsem-li spokojená, 
je spokojené i mé okolí. Myslím 
na sebe, ale zároveň se snažím 
pomáhat bližním svým. Neřeším 
hlouposti, na to už po padesátce 
není čas. Potřebuji toho ještě 
hodně stihnout. Mám štěstí, že 
díky své práci potkávám ty správ-
né lidi. 

O tom, že jsem se vydala správ-
ným směrem, mě přesvědčilo 
i krásné setkání s PhDr. Jaromí-
rem Schelem, moudrým gentle-
manem. Rozhovor s ním si pře-
čtěte v těchto novinách. 

A nezapomeňte  - jak praví Ledax 
– stárněte podle svého.  

Jana Grillová
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MĚL JSEM ŠTĚSTÍ NA LIDI
Říká v rozhovoru PhDr. Jaromír Schel. Kultura města České Budějovice byla a je silně spjata 
s tímto mužem. Dělat s ním rozhovor je velmi příjemné a inspirativní. Pan doktor je moudrý 
muž.

Jaká byla Vaše cesta k umění?
Narodil jsem se v Kněžicích u Městce 
Králové, tatínek tam byl vrchním četnickým 
strážmistrem. V pokoji a v ložnici jsme měli 
olejomalby klasických autorů. Byly to originály. 
Měl jsem umění kolem sebe, už když jsem 
seděl na nočníčku. Když chtěl otec, abych si 
přečetl něco z jeho knihovny, tak mi ukazoval, 
jak se kniha otevírá. Nejde jen o rozevření knihy, 
to jde o otevření života, o přístup k lidem, o 
poznávání, jistou sílu i pokoru. To byl začátek. 
Otec mě bral do Poděbrad na kolonádu do 
Galerie Ludvíka Kuby, do místního muzea, to 
byly podněty. Museli jsme se přestěhovat do 
obce Předhradí, která ležela poblíž Labe. Na 
druhé straně kdysi sídlili Slavníkovci. Četl jsem 
Štorcha, Labe se regulovalo, na vyhrnutém 
písku jsem nacházel střepy historických 
nádob. Jeden úlomek s ornamentem je asi 
z 10. století. A já ho vozím od té doby všude 
s sebou. Chtěl jsem se vyučit knihvazačem. 
Ale nakonec jsem odešel do Prahy na strojní 

průmyslovku – stavba lodí. Otec byl nuceně 
penzionován, doma nebyly peníze. Tak jsem 
odešel pracovat na 3 roky do dolů na Kladně. 
Bydlel jsem v Domově mladých horníků, ale 
potkal jsem tam i vzdělané lidi. Pro mě to byla 
velká škola života, musel jsem se sám uživit. 
Fáral jsem a chodil do knihovny. Zásadně 
mě ovlivnil Eduard Pergner, seznámili jsme 
se, když jsem dělal konkurz do amatérského 
divadla Quo vadis. Později na vojně si všimli, 
že jsem dělal divadlo, založil jsem soubor, 
který vyhrával nějaké armádní soutěže. 
V Českých Budějovicích se mě proto zeptali, 
zda tady nemohu zůstat, stavěli velký dům, 

kde bych mohl pracovat. Než se dostavěl, 
tak jsem pracoval v Besedě a založil Klub 
mládeže, organizoval přednášky o literatuře, 
výstavy. Jednu z prvních výstav tam měl 
Václav Johanus, ale spousta dalších 
osobností, i muzikantů tam také začínala. 
Když se ten dům (dnešní Metropol) dostavěl, 
tak mě zavolali, abych šel ten budoucí palác 
technicky přebírat. Byla s tím spojena velká 
rizika. Nerozuměl jsem tomu, ale co je strašně 
důležité, měl jsem štěstí na lidi. Vybíral jsem 
si odborníky, kteří byli v něčem lepší, než jsem 
byl já. Pak jsem se tím řídil celý život.
Vaše jméno je silně spjato s kulturním 
děním v Českých Budějovicích, především 
s Metropolem, jak se to seběhlo? 
V Metropolu jsem pracoval 35 let, na začátku 
70. let jsem byl jmenován ředitelem, původně 
dočasně. Název Metropol vymyslela paní 
Jachninová, manželka Borise Jachnina, 
který provozoval filmový klub, jeho úvody 
k filmům byly mnohdy lepší než celý biograf. 

Na Malé scéně se mimo něj 
vystřídala spousta lidí, kteří 
nemohli nikde vystupovat. 
S Alšovou galerií jsme tam 
uváděli grafické výstavy – 
Malich, Šimotová, Vožniak, 
Kulhánek… Plejáda 80 
výstav, které neměla ani 
Praha. Existují katalogy, 
vše je svázané, nyní 
zpracovávám v  Metropolu 
archiv a  nacházím tam 
spoustu zajímavých věcí, tiše 
se z toho raduji. Ten dům 
je plný úžasných příběhů 
- 30. ledna 1970 se tam 
konal zahajovací koncert 
České filharmonie, zasedala 
tam Varšavská smlouva, 

zakládalo se Občanské fórum, byla zde 
slavnostně založena Jihočeská univerzita 
i  budějovická pobočka Raiffeisenbank. I po 
letech vzpomínal Oldřich Kulhánek (autor 
našich bankovek) na svou tehdejší výstavu 
na Malé scéně. Výstava trvala 2 dny, pak 
musela dolů. S  tím domem je spojena řada 
významných i groteskních situací a slavných 
lidí. Dnes mladí říkají „Metráč“. Po revoluci 
bylo jasné, že na ten dům nikdo nedá peníze. 
Město mělo starosti se svou Slavií a spoustou 
dnes neexistujících osvětových besed. 
Původně se měl Metropol, patřící odborům, 
rozprodat, měly vzniknout herny, byly tady

různé zájmy. Myslím si, že jsem 
ho svým způsobem zachránil. 
Převedl jsem ho na obchodní 
organizaci, ne proto, že chtěl někdo 
zbohatnout, ten dům bylo potřeba 
udržet při životě. Předělal jsem 
administrativní budovu, vznikla tam 
poliklinika i restaurace, bylo však 
třeba udělat velké stavební úpravy. 
Provozní budovu jsem dal přestavět 
na hotel, který tam funguje 
doposud. Když přijdete do haly, 
vítají vás květiny. Za jednu sezonu 
se tu koná až šedesát plesů. Mám 
radost, že spousta mých nápadů 
funguje, a že mě vlastně přežije.

(pokračování na straně 4)

Když jsem přemýšlela nad aktuálním číslem 
Ledax Novin, netušila jsem, kolik verzí úvod-
níku jim bude předcházet. Tak tedy: První 
varianta vznikla po absolvování operace 
horních očních víček. Přestože zákrok i ná-
sledná rekonvalescence proběhly zcela bez 
problémů, verze jedna byla zavržena. Druhá 
varianta vznikla po návštěvě mé energické, 
myšlenkami věčně mladé 95leté tety, a třetí 
po setkání s mým 92letým strýcem, jehož 
moudrost mě uklidňuje a pevně doufám, že 
se k ní také někdy dopracuji. 
A tak to šlo dál a dál. Ale abych se dostala 
k věci. Tato konečná verze má číslo 6.
Je věk opravdu jen číslo? Skutečně někdo 
stárne pomaleji a někdo rychleji? Co mě pře-
kvapilo, byla návštěva ambulance plastické 
chirurgie, kde jsem ve svých 54 letech byla 
zdaleka nejstarší klientkou. Zaspala jsem? 
Přitažlivost zemská je neuvěřitelná a ani ne-
vím, zda je ke všem stejně spravedlivá. Když 
rosteme, není viditelná. Ale v 50? To je fičák. 
Co může, to klesá (samozřejmě mimo tě-
lesné hmotnosti). Oči jsou stále užší, těžší, 
mžourám. A najednou cítím, že mžourají ne-
jen mé oči: „Jano, prober se, dělej se sebou 
něco.“ Naštěstí dnešní medicína umí divy. 
Většina zákroků se dá řešit ambulantně, 
téměř bezbolestně. Je to pouze trochu ne-
příjemné. Kdysi se říkalo, že krása bolí. Ani 
nevím, zda to ještě dnes platí. 
Zjišťuji, že vše je relativní – pocity, vnímání 
a hodnocení zážitků, přání, cíle. Po narození 
dcery jsem si říkala, že by bylo krásné, kdyby 
byla operní zpěvačkou (miluji operu). Potom 
jsem začala mít problémy se zuby, tak jsem 
si přála, aby byla zubní lékařkou (odůvodnila 
jsem si to tím, že bude pomáhat lidem od bo-
lesti). Nyní si říkám, že takový šikovný plas-
tický chirurg v rodině by se hodil. A ani ne-
domýšlím, kam až to mé fantazírovaní dojde. 
Jedním jsem si však stoprocentně jistá. Ně-
kdo skutečně stárne pomaleji, někdo na svůj 
věk vypadá a někomu byste naopak hádali 
mnohem víc. Ale kvůli tomu se přeci nestřílí. 
Pěkné léto.  
             Jana Grillová

číslo 35
červen- srpen 2018
Téma: Věk je jen číslo
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CESTOVÁNÍ JE MOJE DROGA
Říká v rozhovoru Hanka Hosnedlová, publicistka, novinářka, spisovatelka, 
cestovatelka, vyznavačka trampingu. Velmi akční žena. Po našem setkání jsem 
měla chuť sbalit batoh a vydat se na cestu. 

Kde se vzala v malé Hance touha psát?
Nevím, asi mi byla dána do kolébky, 
protože knihy mne fascinovaly 
a  přitahovaly odmalička. Prý už jako 
malinká jsem chodila po domě, kde 
jsme bydleli, a nutila lidi, aby mi četli 
– všechno, třeba i tiráž. Byla jsem jako 
houba, všechno jsem chtěla nasát. 
Ve psaní mne pak podporovali učitelé 
na základní škole. Nasměrovali moje 
první pokusy do tehdejších dětských 
časopisů a novin, moje slohové 
práce se četly i v jiných třídách, moje 
básničky se přednášely na školních 
besídkách a podobně.

Co Vás v dětství nejvíce ovlivnilo?
Myslím, že právě četba, knihy a jejich 
autoři. Vypisovala jsem si pasáže 
a  citáty, ztotožňovala se s některými 
knižními hrdiny. Toužila jsem po jejich 
prožitcích.
20 let jste měla díky svým občanským 
postojům po roce 1968 zákaz činnosti 
v kultuře. Co jste dělala? 
V době nástupu konsolidace mi sice 
byla dána možnost prohlásit svůj 
tehdejší postoj za mladické pomýlení, 
vyslovit se souhlasně ke vstupu 
spojeneckých vojsk a podepsat Slovo 
do vlastních řad. Ale když jsem odmítla, 
musela jsem odejít z plzeňské redakce, 

kde jsem tehdy fungovala, a nesehnala 
jsem žádnou práci. Nakonec jsem se 
vrátila zpět do Českých Budějovic i se 
svým mužem. Tady jsem pak začínala 
jako vykupovačka lahví, prodavačka, 
pak jsem osmnáct let pracovala jako 
reklamní textařka a krátkou dobu jako 
inspektorka v Klenotech… V té době 
jsem své psaní uplatňovala sem tam 
v  tuzemském samizdatu, v užším 
kruhu mezi přáteli, u trampských ohňů, 
jeden kamarád mi udělal několik knížek 
z mých strojopisů. 
Co Vám ta doba vzala/dala?
Vzala mi šanci na uplatnění 
v  žurnalistice, literatuře a kulturním 
světě vůbec, možnost vycestovat 
mimo socialistický blok, dokonce ani 
do tehdejšího Ruska mne nepustili, 
moje děti měly problémy dostat se 
na studia… Na druhou stranu jsem 
poznala spoustu úžasných lidí 
a báječných společenství. Strašně moc 
mi pomohl tramping - byla to taková 
moje zeď k opření, můj azyl při útěcích 
ze všednosti, jistota kamarádství. 
Spousta mých kamarádů emigrovala, 
a tak mám přátele po celém světě, což 
nezměnily ani vzdálenosti mezi námi, 
ani plynoucí čas.
Ohlížíte se zpět?
Čím jsem starší, tím jsou tendence 
ohlížet se do minulosti silnější, 
zejména pak mezi vrstevníky. Myslím, 
že určité nostalgii v tomhle směru 
podléhá většina lidí, kteří mají už 
něco za sebou. Dost často je to 
i  námětem mých ranních sloupků 
v českobudějovickém rozhlasu.
V roce 1990 jste se vrátila k novinářské 
práci. Jaký to byl návrat?
Strašně jsem toužila vrátit se 
k  novinařině, ke psaní… Po té 
dvacetileté pauze jsem se vrhala do 
psaní nejen na postu stálé redaktorky, 
ale i pro všechny možné tehdy 
vznikající časopisy a noviny. Tenkrát 
ještě nebyl internet, takže se příspěvky 
psané na stroji posílaly poštou, zprávy 
se diktovaly telefonicky… Bylo to hodně 
hektické a náročné, ale uspokojovalo to 
můj tehdejší hlad po novinářské práci. 

(pokračování na straně 4)

číslo 36
září - listopad 2018
Téma: Nejsme bezbranní

Je krásné srpnové ráno, slunce vyšlo před chvílí. 
Na louce podél silnice se drží při zemi mlžný opar, 
do něj přistává balón. Krásný obraz. Hlavou mi 
běží jiný obraz, vzpomínám na uplynulý víkend. 
Po dlouhé době jsem navštívila na chalupě svoji 
kamarádku Alenu. Ano, tu Alenu, o které jsem vám 
vyprávěla v prosincovém vydání Ledax NOVIN. 

O našem holčičím víkendu jsme probraly všechno 
– děti, manžele stávající i bývalé, splněné 
i nesplněné sny, vzpomínaly jsme na naše školní 
léta, první lásky, úspěchy, zklamání, radosti. Alena 
přiznala, v čem byl pro ni tento rok jiný než celých 
25 předchozích. Jak jí všichni pomáhají a ona 
jim to již dovolí. Jak si s manželem užívají jeden 
druhého, dělají věci spolu. 

V sobotu v podvečer přijela Alenina 77letá 
maminka rozšířit naše holčičí řady. Líčila, jak jí 
na dovolené chtěli ukrást peněženku. Zloděj to 
schytal, dostal taškou přes hlavu. Alena se na 
svou maminku zlobila  - co kdyby jí zloděj ublížil! 
Maminka jí oponovala, že její věk přeci není 
důvodem k tomu, aby si nechala všechno líbit: 
„Nejsem nemocná ani bezmocná. Sice hůř slyším, 
ale pořád mi to myslí.“ Najednou z nás byly opět 
malé holky, kterým maminka domlouvá: „Děvčata, 
kdybych věděla před 30 lety, co vím teď, to by bylo 
fajn. K tomu ty vymoženosti jako internet, mobilní 
telefon. Když má něco intuitivní ovládání, tak to 
bude pro mě pěkná dřina. Každá věc má rub i líc. 
Nemyslím si, že by byl svět lepší nebo horší. Jen 
dnes víme hned, co se šustne na druhém konci 
světa. Je dobré nazývat věci pravými jmény. Jsem 
sice starší, ale zajímám se o druhé. A, Janičko, 
co ti vaši senioři? Musím se k vám zajít podívat 
na ten klub do Riegrovky. Prý to moderuje Mirka 
Nezvalová, tu mám ráda, poslouchám ji v rozhlase. 
A děkuji za Senior Pas, to byl skvělý nápad. Musíš 
mi poslat ty webovky, kde najdu program… Alenko, 
kde jsi koupila to víno? To je dobré.“  Alena se 
usmála, mlčela. Věděla, že kdyby řekla, kde a za 
kolik víno koupila, dostala by přednášku o šetření. 

V neděli jsem odjela. Bylo mi hezky, těšila jsem se 
na mamku a na dceru. Uvědomila jsem si to štěstí, 
že mohu i ve svém věku poslouchat, že něco 
dělám jinak. Přijela jsem domů, pes na mě radostí 
skákal, dcera mě uvítala slovy: „Mami, bylo to tady 
fajn, s babičkou jsme se moc nasmály. Ale už jsem 
se na Tebe těšila.“

Jana Grillová
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SENIORŮM DOPORUČUJI, ABY NEPODEPISOVALI 
NIC, CO SI NEPŘEČTOU A ČEMU NEROZUMÍ 
Říká v rozhovoru Mgr. Jan Lipavský, který radí seniorům v bezplatné právní 
poradně Senior Pointu ve Vile Marii ve Vysokém Mýtě. 

Pane magistře, kdy a proč jste se 
rozhodl studovat práva?
Popravdě jsem nikdy nepatřil 
mezi ty, kteří měli od malička sen 
o své budoucnosti. Chtěl jsem 
studovat na nějaké vysoké škole 
a  v posledním ročníku Sportovního 
gymnázia v Pardubicích jsem 
zvažoval pedagogickou fakultu, 
fakultu tělesné výchovy a sportu 
a právě práva. Když jsem ale 
zjistil, že s  některými sportovními 
disciplínami bych měl velký problém, 
práva na mě tak nějak zbyla.      
Od března zajišťujete jako 
dobrovolník bezplatnou právní 
poradu Senior Pointu ve Vysokém 
Mýtě. S jakými dotazy se na Vás 
senioři nejčastěji obrací?
Dotazy jsou velmi různorodé, ale ne 
nečekané. Lidé se ptají na řešení 
dluhů, na to, jak mají nejlépe darovat 
majetek dětem, jak vypořádat 
dědictví nebo spoluvlastnictví, 
které historicky nabyli, co dělat, 
pokud podlehli „skvělé“ nabídce 
podomních a telefonických 
obchodníků.  Bohužel jde i o případy, 
kdy je třeba doporučit klientům 
návštěvu policie. Jde prostě o věci, 
které seniory obvykle tíží.  
Kdy by podle Vás měl občan 
rozhodně vyhledat pomoc právníka?
S právem je to jako se zdravím. 
Kdo o své zdraví 
pečuje, je na 
tom lépe než 
ten, kdo ho 
z a n e d b á v á . 
Tedy rozhodně 
d o p o r u č u j i 
v š e c h n y 
p o d s t a t n é 
p r á v n í 
záležitosti řešit 
včas, ideálně 
p r e v e n t i v n ě , 
pokud to jde. 
Bohužel se ve 
své právní praxi 
velmi často 
setkávám s  tím, 

že lidé řeší právní problémy ve 
chvíli, kdy jim již není pomoci, nebo 
je pomoc velmi komplikovaná a tedy 
i drahá a méně efektivní. V právu 
platí jedna základní zásada „Práva 
náležejí bdělým“, lidé bohužel často 
bdělí nejsou. Rozumím tomu, že 
právní služba je finančně náročná, 
ale pro sociálně slabé již dnes 
existují různé programy, v rámci 
kterých lze získat alespoň základní 
bezplatnou právní radu. Ostatně 
každý advokát by měl v duchu 
etických pravidel advokátní komory 
základní krátkou bezplatnou poradu 
poskytnout. Ve většině případů tak 
má dnes každý možnost zjistit, zda 
v určité situaci problém má, nebo 
nikoliv, zda je třeba jeho situaci 
nějak řešit, nebo ne.      
Jsou specifické právní problémy, 
které se týkají seniorů nebo 
handicapovaných?
Domnívám se, že každá věková, 
sociální či jiná skupina má své 
specifické problémy, senioři 
tak nejsou výjimkou. Problémy 
seniorů bych rozdělil asi na dva 
základní okruhy: problémy v rodině 
a mimo rodinu. V prvém případě 
jsou to otázky nakládání s jejich 
majetkem ve prospěch svých 
potomků, ochrany jejich majetku 
před rodinnými příslušníky, otázky 
týkající se soužití s potomky, 

zejména zletilými, 
a bohužel také 
p r o b l e m a t i k a 
domácího násilí. 
Vně rodiny se 
senioři setkávají 
často s tím, 
že podléhají 
tlaku různých 
o b c h o d n í k ů 
a  jiných osob, které 
se pohybují často 
na hraně zákona 
a  připravují seniory 
o peníze.

(pokračování na 
straně 6)

číslo 37
prosinec 2018 - únor 2019
Téma: Návraty

Probouzím se do pondělního rána, 
jsem odpočatá, spokojená. Těším 
se do práce. Venku leží poprašek 
sněhu, teploměr ukazuje -2°C. Ne-
vím, jak dlouho bude iluze zimy 
trvat, tak si ji musím užít. Stojím 
před domem, zavírám oči a dý-
chám chladný vzduch. Najednou 
přichází vzpomínka, je mi asi 
5 let a odjíždím se svojí babičkou 
na návštěvu tety do Rokycan. Na 
vlakovém nádraží ve Zlivi kupuje 
babička jízdenky, vycházíme z ná-
dražní haly, venku leží minimálně 
30 cm sněhu.  Obdivuji pečlivě 
prohrnuté cestičky pro pěší a nej-
radši bych do sněhu skočila. Ale 
neudělám to, babička by se zlobi-
la. Nastupujeme do vlaku, cesta 
ubíhá pomalu, jedeme osobákem 
do Plzně. Tam přestoupíme, ale na 
další spoj čekáme téměř 2 hodiny. 
Pozoruji lidi na nádraží, cítím jeho 
vůni, zdá se mi, že slyším babiččin 
hlas.
Je mi zima, chlad mě vrací do sou-
časnosti. Nasedám do auta a od-
jíždím do práce. Zdravím kolegy, 
připravuji se na porady, schůzky, 
vyřizuji e-maily, telefonáty… Po 
práci spěchám za dcerou a ma-
minkou domů. Opět se mi vybaví 
ranní vzpomínka. Byla jako sen. 
Sen, u kterého nechceme, aby 
skončil. Prožít tak ještě jednou ten 
moment, dotknout se minulosti! 
Čas bohužel nezastavíme, ale do 
minulosti se můžeme kdykoli vrá-
tit v našich myšlenkách a  vzpo-
mínkách. Právě o návratech, ale 
nejen o nich, jsme si povídali v Ka-
várně Emausy s Alenou Pancero-
vou. 
Děkuji svým kolegům a spolupra-
covníkům, děkuji Ledax Novinám 
za krásná setkání s lidmi z našich 
titulních stran. Přeji vám pohodo-
vé Vánoce a šťastné návraty.
Jana Grillová
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Tištěná média mají velký vliv. I dnes si jsem 
jistá, že mohou noviny, které jsou člověku 
blízko, hodně pomoci. U nás máme rubri-
ku „Deník pomáhá“. Mám vždycky radost, 
když se kolegům podaří dovést k vyřešení, 
byť lokální a pro jiné možná zanedbatelný, 
problém. Opravit střechu zastávky, najít 
toho, kdo založil černou skládku, uspíšit 
opravu silnice, pomoci v zajištění lékařské 
služby pro zapadlý kout jihu Čech nebo 
spojit dohromady ty, kteří si sami jednat 
netroufají. Možná proto jsme jako zpravo-
dajské noviny v regionech číslem jedna.
Můžete charakterizovat noviny, pro které 
pracujete? Jaký je váš Deník?
Jsme noviny do každé rodiny. Opravdu. 
Snažíme se o co nejširší servis pro naše 
čtenáře, aby u nás našli informace, kde 
se co děje, kam jít za zábavou, sportem, 
co chystá místní radnice, aby nebyli vo-
liči zaskočeni, varovat včas, kdy budou 
zavřené silnice, nepůjde proud, kdy vyve-
zou bio odpad, který zubař má o víkendu 
ambulanci. Zkrátka chceme být co nejvíce 
užiteční. Ale to by nestačilo. Protože jsme 

lokální noviny, jsme také lokálními patrio-
ty. A tak každý z našich sousedů, podaří-li 
se mu něco výjimečného, vyhraje soutěž, 
pomáhá lidem kolem sebe, sbírá zajíma-
vé věci, je dobrý v nějakém oboru, je ve 
středu našeho zájmu. Naším mottem je 
lidi spíše spojovat než rozdělit. Proto také 
věnujeme velký prostor činnostem míst-
ních komunit. Chceme ale naše čtenáře 
i bavit. A určitě jim nevnucovat, co si mají 
myslet. A být jim blíž. Opustit kamenné re-
dakce a jít za nimi tam, kde se přirozeně 
pohybují. Proto máme projekty, které nás 
přibližují k našim čtenářům a tomu, co je 
zajímá, co potřebují vědět. Například ka-
várna Deníku.
Vaši redaktoři provozují kavárny?
Tak to bychom neuměli. Kavárna Deníku 
je spíše značka. Máme za sebou pilotní 
projekt v Českých Budějovicích. V létě 
jsme na tři měsíce zakotvili v tamním 
městském parku Bosonoha. Tam jsme 
každý den připravili nějaký program pro 
tamní komunitu, byly to především ma-
minky s dětmi. u (pokračování na straně 4)
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Musím stihnout ještě spoustu věcí pro jiný lidi
K rozhovoru jsem pozvala ženu, která ví, co a proč dělá. A říká. Mimo jiné i to, že „musí 
stihnout ještě spoustu věcí pro jiný lidi“. Alena Pancerová je šéfredaktorka sedmi 
regionálních Deníků na jihu Čech a zástupkyně ředitele sedmdesáti redakcí vydavatelství 
Vltava Labe Média, které kromě mnoha časopisů vydává noviny blízké čtenáři. V dětství 
ji ovlivnil její třídní učitel Petr Pavlík, spisovatel, který učil své žáky číst „mimoškolní“ 
a nepovinnou četbu. K novinám se dostala spíše náhodou, ale zůstala u nich. Proč?

Děkujeme akademickému malíři Miroslavu Konrádovi za akvarel včetně vánočního přání, který věnoval Ledaxu.  
Zveme vás na výstavu jeho obrazů a akvarelů, která se koná v Galerii Dolní Brána v Prachaticích do 11. ledna 2019.
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Členství v asociacích

Společnost Ledax o.p.s. je členem níže uvedených asociací a v průběhu roku 2018 se aktivně podílela na 
činnostech souvisejících s členstvím (účast na jednáních, aktivní a pasivní účast na konferencích).

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.

Česká asociace sester 

Česká asociace sester je dobrovolná, samosprávná, nepolitická, profesní organizace zdravotnických 
pracovníků se středoškolským, vyšším odborným vzděláním a vysokoškolským vzděláním.
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 Poděkování za podporu

Rádi bychom poděkovali našim uživatelům, sponzorům, dodavatelům, mediálním a dalším partnerům, kteří 
s námi v roce 2018 spolupracovali. Zároveň se těšíme na spolupráci a nová partnerství v nadcházejícím 
roce.

• Jihočeský kraj
• Statutární město České Budějovice
• Spolupracující města a obce – Jindřichův Hradec, Dačice, Třeboň, Týn nad Vltavou, Lišov, Borovany, 

Slavonice, Studená, Trhové Sviny, Nové hrady, Kamenný Újezd a další přispívající obce
• APSS – Asociace poskytovatelů sociálních služeb České Republiky
• Auta Borek, a.s.
• Autoservis Čížek s.r.o. České Budějovice
• Úřad práce České republiky
• E.ON
• ACTIVA spol. s r. o.
• GW Diesel a.s.
• Telefónica Czech Republic, a.s.
• Bonno Gastro Servis s.r.o. České Budějovice
• Gastro zařízení Švorc
• Auto Štěpán, s.r.o.
• Jiří Souček, s.r.o. - autoservis
• Autoservis ZTS Jindřichův Hradec s.r.o.
• KHL – Klub historie letectví Jindřichův Hradec
• Papera s.r.o.
• Hartmann – RICO, a.s.
• APSS
• Česká podnikatelská pojišťovna
• Sodexo Pass Česká republika a.s.
• společnosti skupiny DfK Group
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Účetní závěrka 2018 a zpráva auditora

Ledax o. p. s. IČO: 28068955

Riegrova 1756/51, České Budějovice 3, 370 01

České Budějovice

370 01

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU

K 31. 12. 2018
(v celých tisících Kč)

označ. AKTIVA Stav k 1. dni Stav k posled. dni
účetního období účetního období

AKTIVA 11 825 11 369

A. Dlouhodobý majetek celkem 3 128 3 587

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 6 640 8 847

4. Hmotné movité věci a jejich soubory 6 172 8 847

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 468 0

A.III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 1 530 310

5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky 1 530 310

A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -5 042 -5 570

7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům
hmotných movitých věcí

-5 042 -5 570

B. Krátkodobý majetek celkem 8 697 7 782

B.II. Pohledávky celkem 3 836 3 453

1. Odběratelé 626 720

4. Poskytnuté provozní zálohy 591 637

5. Ostatní pohledávky 1 367 1 285

6. Pohledávky za zaměstnanci 1 1

13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních
samosprávných celků

717 792

17. Jiné pohledávky 534 18

B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 4 586 4 064

1. Peněžní prostředky v pokladně 39 91

2. Ceniny 24 15

3. Peněžní prostředky na účtech 4 523 3 958

B.IV. Jiná aktiva celkem 275 265

1. Náklady příštích období 227 205

2. Příjmy příštích období 48 60
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Ledax o. p. s., IČO 28068955

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K 31. 12. 2018

označ. PASIVA Stav k 1. dni Stav k posled. dni
účetního období účetního období

PASIVA 11 825 11 369

A. Vlastní zdroje celkem 639 2 232

A.I. Jmění celkem 3 417 5 205

1. Vlastní jmění 3 417 5 205

A.II. Výsledek hospodaření celkem -2 778 -2 973

1. Účet výsledku hospodaření 0 -195

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení -85 0

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let -2 693 -2 778

B. Cizí zdroje celkem 11 186 9 137

B.II. Dlouhodobé závazky celkem 6 0

7. Ostatní dlouhodobé závazky 6 0

B.III. Krátkodobé závazky celkem 11 092 8 346

1. Dodavatelé 3 896 4 179

3. Přijaté zálohy 7 27

4. Ostatní závazky 0 42

5. Zaměstnanci 1 960 1 988

7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního
pojištění

1 133 1 117

9. Ostatní přímé daně 273 246

10. Daň z přidané hodnoty 0 12

11. Ostatní daně a poplatky 3 2

17. Jiné závazky 209 36

18. Krátkodobé úvěry 3 022 0

22. Dohadné účty pasivní 589 697

B.IV. Jina pasiva celkem 88 791

1. Výdaje příštích období 0 8

2. Výnosy příštích období 88 783

Okamžik sestavení: 29. 5. 2019

Podpisový záznam: ..........................................................
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Ledax o. p. s. IČO: 28068955

Riegrova 1756/51, České Budějovice 3, 370 01 Účetní období: 1.1.2018 až 31.12.2018

České Budějovice

370 01

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU

(DRUHOVÉ ČLENĚNÍ)

K 31. 12. 2018
(v celých tisících Kč)

označ. TEXT Činnost hlavní Činnost hospodářská Celkem

A. Náklady

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 16 899 44 16 943

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních
neskladovatelných dodávek

4 630 21 4 651

3. Opravy a udržování 1 205 4 1 209

4. Nákady na cestovné 28 0 28

5. Náklady na reprezentaci 189 0 189

6. Ostatní služby 10 847 19 10 866

III. Osobní náklady 37 696 190 37 886

10. Mzdové náklady 28 063 151 28 214

11. Zákonné sociální pojištění 8 855 39 8 894

13. Zákonné sociální náklady 682 0 682

14. Ostatní sociální náklady 96 0 96

IV. Daně a poplatky 95 1 96

15. Daně a poplatky 95 1 96

V. Ostatní náklady 958 3 961

16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a
penále

11 0 11

17. Odpis nedobytné pohledávky 19 0 19

18. Nákladové úroky 64 0 64

21. Manka a škody 1 0 1

22. Jiné ostatní náklady 863 3 866

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a
opravných položek

584 16 600

23. Odpisy dlouhodobého majetku 584 16 600

VII. Poskytnuté příspěvky 8 0 8

28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované
mezi organizačními složkami

8 0 8

Náklady celkem 56 240 254 56 494

B. Výnosy

I. Provozní dotace 35 972 0 35 972

1. Provozní dotace 35 972 0 35 972

II. Přijaté příspěvky 2 0 2

3. Přijaté příspěvky (dary) 2 0 2

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 19 297 630 19 927

IV. Ostatní výnosy 386 12 398

7. Výnosové úroky 4 12 16

9. Zúčtování fondů 167 0 167

10. Jiné ostatní výnosy 215 0 215
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Ledax o. p. s., IČO 28068955 Str. 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU Účetní období: 1.1.2018 až 31.12.2018

označ. TEXT Činnost hlavní Činnost hospodářská Celkem

Výnosy celkem 55 657 642 56 299

C. Výsledek hospodaření před zdaněním -583 388 -195

D. Výsledek hospodaření po zdanění -583 388 -195

Okamžik sestavení: 29. 5. 2019

Podpisový záznam: ..........................................................
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Příloha v účetní závěrce, strana 1/9

PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
k 31. 12. 2018

LEDAX o. p. s. 
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I. Základní údaje

Název účetní jednotky: LEDAX o. p. s.

Sídlo: Riegrova 1756/51, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice

Datum vzniku: 17. července 2007

Právní forma: obecně prospěšná společnost

IČO: 280 68 955

Statutární orgán: Irena Lavická, ředitelka

Správní rada: Lenka Suková, předsedkyně správní rady

Pavla Koubová Nováková, členka správní rady

Blanka Toulová, členka správní radě

Dozorčí rada: Zdeněk Daňha, předseda dozorčí rady

Martina Jedličková, členka dozorčí rady

Lenka Stehlíková, členka dozorčí rady 

Účel (poslání): poskytování sociálních a zdravotních služeb

Hlavní činnost:
- 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

- poskytování zdravotní péče všeobecné sestry - domácí péče

Vedlejší (hospodářská) činnost: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona

Účetní období: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
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Kategorie účetní jednotky: malá

Zakladatel (zřizovatel): DfK Group a.s., IČO: 280 69 234
Riegrova 1756/51, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice

Přiložená individuální účetní závěrka (nekonsolidovaná) byla připravena v souladu se zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o účetnictví“) 
a prováděcí vyhláškou č. 504/2002 Sb., 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, ve znění pozdějších předpisů, 
ve znění platném pro rok 2018 a 2017 (dále jen „prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví“).

II. Obecné účetní zásady

II.1. Dlouhodobý majetek
Způsoby ocenění a odepisování:

Účtování majetku se řídí Směrnicí č.: LX-12 Hmotný a nehmotný majetek.

V rozvaze se eviduje dlouhodobý hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok a s pořizovací 
cenou vyšší než 40 tis. Kč. 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek je majetek, jehož vstupní cena je vyšší než 1 000,- Kč a doba 
použitelnosti je delší než jeden rok. Tento majetek je účtován do spotřeby materiálu a sledován 
v operativní evidenci.

Dlouhodobý nehmotný majetek je majetek, jehož vstupní cena je vyšší než 60 000,- Kč a doba 
použitelnosti je delší než jeden rok. Tento majetek je evidován na majetkových účtech.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je majetek, jehož vstupní cena je vyšší než 3 000,- Kč a doba 
použitelnosti je delší než jeden rok. Tento majetek je účtován jako služba a sledován v operativní 
evidenci.

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.

Úroky nejsou součástí pořizovací ceny dlouhodobého majetku. 

Účetní odpisy majetku pořízeného od 1. 1. 2011 jsou rovnoměrné, doba odepisování je určena dle 
délky použitelnosti majetku a počátek odepisování je od měsíce následujícího po zařazení majetku. 
Pro daňové účely od roku 2016 je používán odpis rovnoměrný.

Účetní odpisy majetku pořízeného v předchozích letech jsou rovny daňovým, majetek byl odepisován 
zrychleně od měsíce následujícího po zařazení majetku.

Kategorie Počet let odpisování

Kamerový a zabezpečovací systém, venkovní pec, sedací souprava 5

Osobní automobily 6

II.2. Pohledávky

Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Společnost běžně v souladu s vyhláškou 
netvoří opravné položky. O případně tvorbě opravných položek může rozhodnout ředitel. 
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II.3. Časové rozlišení

Společnost účtuje o nákladech, výnosech, výdajích a příjmech příštích období podle časové 
souvislosti.

II.4. Bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek, investiční dotace a dary

Ve vlastním jmění na účtu 901 Vlastní jmění se účtuje o zdrojích pořízení bezúplatně nabytého 
dlouhodobého majetku stejně tak jako o investičních dotacích nebo účelových investičních darech. 
Tato částka je pak rozpouštěna na účet 648 Ostatní výnosy – Zúčtování fondů a souvztažně 
s účtováním odpisů.

II.5. Přijaté dotace

Přijaté dotace jsou prostředky poskytnuté z veřejných zdrojů, tedy zejména ze zdrojů státního 
rozpočtu, z rozpočtů územně samosprávných celků, ze zdrojů státních rozpočtů cizích států apod. 

O těchto prostředcích se účtuje při přijetí na závazkových účtech 346 Nároky na dotace a ostatní 
zúčtování se státním rozpočtem a 348 Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem územních 
celků, popřípadě rovnou ve výnosech na účtu 691 Dotace.

II.6. Jmění

Vlastní jmění je tvořeno vkladem zakladatele z roku 2007 ve výši 3 000 000 Kč, který byl v roce 2015 
dále navýšen o hodnotu daru dlouhodobého majetku, konkrétně peci, pořízené ze sbírky „Plníme 
přání seniorům“ od společnosti Sodexo Pass Česká republika a. s. ve výši 74 732 Kč. K dalšímu 
navýšení vlastního jmění došlo v roce 2016 vkladem hodnoty daru od společnosti AGROFERT, a. s.
ve výši 210 000 Kč a v roce 2017 od téhož subjektu ve výši 200 000 Kč. V roce 2018 bylo vlastní 
jmění navýšeno o částku celkem 1 951 483,10 Kč, a to o hodnoty investičních dotací poskytnutých 
v první řadě v částce 619 832 Kč od Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky na nákup 4 
osobních automobilů a v druhé řadě v částce 1 331 651,10 Kč od Ministerstva pro místní rozvoj České 
republiky, respektive jím zřízeného Integrovaného regionálního operačního programu na nákup 6 
osobních automobilů.

Hodnota vlastního jmění je pravidelně snižována o hodnotu odpisů majetku, který byl pořízen právě 
z externě poskytnutých podpor. V roce 2018 bylo vlastní jmění sníženo celkem o 163 306,54 Kč, 
jedná se o rozpouštění investičních dotací do výnosů ve prospěch účtu 648. Pro stanovení měsíční 
částky byl použit stejný algoritmus jako pro výpočet účetních odpisů dlouhodobého majetku 
pořízeného z této dotace (doba odepisování majetku = doba rozpouštění dotace z vlastního jmění 
do výnosů).

II.7. Daň z příjmů

Společnost je veřejně prospěšným poplatníkem v souladu s §17a zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP). 

Společnost uplatňuje osvobození darů podle §19b odst. 2 b) ZDP vždy když je to možné.
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II.8. Změny účetních metod

Z důvodu srovnatelnosti došlo v letošní rozvaze k převykázání následujících částek k 1. 1. 2018, které 
byly v loňské rozvaze vykázány v nesprávných položkách:

tis. Kč pol. 2018 název 2018 pol. 2017 název 2017

589 P.B.III.22. Dohadné účty pasivní (KR) P.B.II.6. Dohadné účty pasivní (DL)

174 P.B.III.17. Jiné závazky (KR) P.B.II.7. Ostatní dlouhodobé závazky

III. Doplňující údaje k výkazům

III.1. Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

POŘIZOVACÍ CENA
Počáteční 

zůstatek Přírůstky Úbytky Převody Konečný 
zůstatek

Hmotné movité věci 6 172 2 278 -71 468 8 847
Nedokončený DHM 468 0 0 -468 0
Celkem 2018 6 640 2 278 -71 0 8 847
Celkem 2017 6 465 903 -728 0 6 640

OPRAVNÉ POLOŽKY A OPRÁVKY
Počáteční 

zůstatek Odpisy Úbytky Převody Konečný 
zůstatek

Opravné 
položky

Účetní 
hodnota

Hmotné movité věci -5 042 -599 71 0 -5 570 0 3 277
Nedokončený DHM 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 2018 -5 042 2 278 -71 0 -5 570 0 3 277
Celkem 2017 -5 378 -517 853 0 -5 042 0 1 598

Dlouhodobý majetek společnosti je tvořen zejména osobními automobily, venkovní pecí, kamerovým 
a zabezpečovacím systémem a sedací soupravou.

V roce 2018 došlo k pořízení 12 osobních automobilů a k vyřazení nepotřebného nábytku.

Dlouhodobý finanční majetek (v tis. Kč)

Počáteční 
zůstatek Přírůstky Úbytky Konečný zůstatek

Dlouhodobé zápůjčky 1 530 0 -1 220 310

Dlouhodobý finanční majetek představuje zápůjčka společnosti Telura a. s.

III.2. Pohledávky

Pohledávky jsou zastoupeny pohledávkami z obchodních vztahů, které se týkají zejména 
fakturovaných zdravotnických úkonů a pečovatelských služeb, poskytnutými provozními zálohami, 
souvisejícími s dosud nevyúčtovanými zálohami na energie a ostatními pohledávkami, které tvoří 
předepsané úhrady za služby ubytovaným klientům. Významné pohledávky představují nároky 
na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem územních celků. Ve všech případech se jedná 
o krátkodobé pohledávky.
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III.3. Jiná aktiva

Jiná aktiva se týkají časového rozlišení nákladů na provozované internetové domény a související IT 
služby.

III.4. Dlouhodobé závazky

Dlouhodobé závazky se týkají splátek leasingů splatné více než 1 rok po datu účetní závěrky. 
K 31. 12. 2018 se již jedná o krátkodobé závazky, vykázané v položce pasiv B.III.17.

III.5. Krátkodobé závazky

Ostatní přímé daně tvoří daň ze závislé činnosti.

Jiné závazky se týkají exekucí z mezd.

Dohadné účty pasivní jsou tvořeny zejména na nevyfakturovanou spotřebu energií, na výdej stravenek 
a pojištění automobilů.

III.6. Dluhy po splatnosti z titulu daní, sociálního či zdravotního pojištění

Společnost žádné takové dluhy po splatnosti neeviduje. 

III.7. Závazky nevykázané v rozvaze

Společnost neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány v rozvaze.

III.8. Jiná pasiva

Výnosy příštích období časově rozlišují dva dotační tituly.

III.9. Osobní náklady

Osobní náklady

Průměrný počet zaměstnanců 

Kategorie tis. Kč 2018 tis. Kč 2017

Průměrný počet zaměstnanců 86,23 76,46

z toho vedoucích zaměstnanců 8,5 8,0
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Osobní náklady

v tis. Kč 2018 2017

zaměstnanci vedoucí 
zaměstnanci

zaměstnanci vedoucí 
zaměstnanci

Mzdové náklady 24 697 3 517 23 083 3 457

Zákonné sociální pojištění 7 708 1 186 6 944 1 171

Ostatní sociální pojištění 0 0 0 0

Zákonné sociální náklady 617 65 550 50

Ostatní sociální náklady 90 6 36 5

Členům orgánů v roce 2018 a v roce 2017 nebyly poskytnuty žádné odměny ani funkční požitky, 
nebyly jim poskytnuty ani žádné půjčky, úvěry, záruky či jiná plnění.

Počet členů správní a dozorčí rady mající pracovní poměr ve společnosti v roce 2017: 2

Počet členů správní a dozorčí rady mající pracovní poměr ve společnosti v roce 2018: 3

Účasti členů řídicích, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky určených statutem, stanovami 
nebo jinou zřizovací listinou a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela 
za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.

Orgán Jméno Účast ve společnosti

Správní rada

Bc. Lenka Suková
DfK Group a.s.

Telura a.s.

ZP Group a.s.

Ing. Pavla Koubová Nováková DfK Group a.s.

Telura a.s.

Blanka Toulová
DfK Group a.s.

Telura a.s.

ZP Group a.s.
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III.10. Odměna přijatá statutárním auditorem

Druh služeb tis. Kč 2018 tis. Kč 2017

Audit účetní závěrky 30 24

Jiné ověřovací služby 0 0

Daňové poradenství 0 0

Jiné neauditorské služby 0 0

Celkem 30 24

III.11. Přijaté dotace

V roce 2018 čerpala společnost Ledax, o. p. s. finanční prostředky ze státního rozpočtu, rozpočtu 
kraje, rozpočtu měst a obcí a integrovaného regionálního operačního programu IROP.

V roce 2018 a 2017 byly přijaty následující dotace:

Poskytovatel tis. Kč 2018 tis. Kč 2017

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Staroměstské 
nám. 932/6, 110 15 Praha 1 – Integrovaný regionální 
operační program

1 377 0

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, Na 
Poříčním právu 376/1, 128 000 Praha 2

620 0

Nadace Agrofert 0 465

Dotace ze státního rozpočtu: Dotace Jihočeského kraje 29 702 26 015

Dotační programy Jihočeského kraje 1 185 1 036

Dotace statutárního města České Budějovice 2 186 1 935

Dotace z rozpočtu měst a obcí + příspěvky na provoz 5 072 4 626

Celkem 35 792 34 077

Investiční dotace IROP – pořízení 6 ks osobních automobilů: 1 377 631,10 Kč

Investiční dotace MPSV – pořízení 4 ks osobních automobilů: 619 832,00 Kč

Operační program Zaměstnanost - Zkvalitnění sociálních služeb Ledax o.p.s, CSS Emausy s.r.o. 
a Ledax Vysoké Mýto o. p. s.

Realizace projektu 1. 4. 2018 – 31. 3. 2020, v r. 2018 vyčerpáno 1 142 649,25 Kč
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III.12. Výsledek hospodaření a daň z příjmu

Výsledek hospodaření za rok 2017 byl převeden do nerozděleného zisku minulých let.

Za rok 2018 společnost vykazuje ztrátu ve výši 195 tis. Kč. Základ daně z příjmů po přičtení 
nedaňových nákladů ve výši 451 tis. Kč činil 256 tis. Kč.

Základ daně byl snížen na 0 Kč uplatněním snížení základu daně v souladu s § 20 odst. 7 ZDP.

Daňová úspora získaná v roce 2017 byla v roce 2018 použita na úhradu konkrétních nákladů.

III.13. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení 
účetní závěrky

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události
nad rámec běžné činnosti.

V Českých Budějovicích dne 29. 5. 2019

Sestavil: Hana Jakšová, účetní

Statutární orgán: Irena Lavická, ředitelka
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Zpráva nezávislého auditora

zakladateli a správní radě Ledax o. p. s.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Ledax o. p. s., se sídlem Riegrova

1756/51, České Budějovice 3, 370 01, České Budějovice, identifikační číslo 28068955, (dále

také společnost) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k

31. 12. 2018, výkazu zisku a ztráty za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a přílohy této

účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující

informace.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti

Ledax o. p. s. k 31. 12. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1.

1. 2018 do 31. 12. 2018, v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České

republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a

upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je

podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se

zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na

společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů.

Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný

základ pro vyjádření našeho výroku.

Jiné skutečnosti

Účetní závěrku společnosti Ledax o. p. s. k 31. 12. 2017 ověřoval jiný auditor, který ve své

zprávě ze dne 21. 4. 2018 vydal k této závěrce výrok bez výhrad.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve

výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá

statutární ředitel společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich

povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a

posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném nesouladu s účetní závěrkou či s našimi

znalostmi o účetní jednotce získanými během provádění auditu nebo zda se jinak tyto

informace nejeví jako významně nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve

všech významných ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto

posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální

BDO CB s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČO 490 23 306, registrovaná u Rejstříkového soudu České Budějovice, oddíl a vložka C. 3151,
evidenční čislo Komory auditorů ČR 094) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní
sítě nezávislých členských firem BDO. 
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náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti, tj. zda případné

nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních

informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní

závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s účetní závěrkou a

- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o společnosti, k nimž jsme

dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné věcné nesprávnosti. V

rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné věcné

nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost statutárního ředitele a správní rady společnosti za účetní závěrku

Statutární ředitel společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý

obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který

považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné

nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je statutární ředitel společnosti povinen posoudit, zda je

společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky

záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při

sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární ředitel plánuje zrušení společnosti

nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve společnosti odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou

nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok.

Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v

souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou

existující významnou nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb

a považují se za významné, pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu

mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě

přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během

celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem

BDO CB s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČO 490 23 306, registrovaná u Rejstříkového soudu České Budějovice, oddíl a vložka C. 3151,
evidenční čislo Komory auditorů ČR 094) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní
sítě nezávislých členských firem BDO. 
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nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat

dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok.

Riziko, že neodhalíme významnou nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než

riziko neodhalení významné nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou

být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo

obcházení vnitřních kontrol.

- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem společnosti relevantním pro audit v takovém

rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti,

nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a

informace, které v této souvislosti statutární ředitel společnosti uvedl v příloze účetní

závěrky.

- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky

statutárním ředitelem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje

významná nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit

schopnost společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná

nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této

souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit

modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti společnosti nepřetržitě trvat vycházejí

z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo

podmínky mohou vést k tomu, že společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to,

zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k

věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat statutárního ředitele a správní radu mimo jiné o plánovaném

rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili,

včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Českých Budějovicích dne 30. 5. 2019

Auditorská společnost: Statutární auditor:

BDO CB s. r. o. Ing. Miroslav Souček

evidenční číslo 094 evidenční číslo 1660

BDO CB s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČO 490 23 306, registrovaná u Rejstříkového soudu České Budějovice, oddíl a vložka C. 3151,
evidenční čislo Komory auditorů ČR 094) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní
sítě nezávislých členských firem BDO. 
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