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Úvodní slovo ředitelky společnosti 
Ledax o.p.s.

Vážení čtenáři,

otevíráte Výroční zprávu společnosti Ledax o.p.s. za rok 2019, která vznikala ve 
složitém koronavirovém období náročného pro pracovníky i uživatele terénních služeb 
a jejich blízké. 

Rok 2019 pro nás znamenal především zajištění poskytování kvalitních terénních 
sociálních služeb pro stávající i nové uživatele a rozvoj terénních služeb zdravotních 
(domácí zdravotní péče a domácího hospice), které vnímáme jako důležitou součást 
zajištění komplexní péče v domácím prostředí. 

Ráda bych na tomto místě poděkovala všem, kteří nás na naší cestě podporují, všem 
našim zaměstnancům, spolupracujícím organizacím a jmenovitě bývalé ředitelce a nyní 
předsedkyni správní rady Ing. Ireně Lavické za skvělou dosavadní práci a více než 
desetileté nasazení pro Ledax, ve kterém budeme společně pokračovat i nadále.  
Těším se na spolupráci a setkání. 

Ing. Eliška Hájková
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: 800 22 10 22
E-mail: info@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 2019 došlo ke změně ředitelky společnosti.      
Od 1. 9. 2019 převzala tuto funkci Ing. Eliška Hájková. 
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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 
2019 byla poskytována pečovatelská služba, osobní asistence a terénní odlehčovací 
služba v 87 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 to, komu je a komu není služba určena, specifikují 
Standardy kvality sociálních služeb, které si každý poskytovatel utváří dle charakteru jím 
poskytované služby.

Společnost Ledax o.p.s. je rovněž oprávněným poskytovatelem terénních zdravotních 
služeb – zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta včetně formy paliativní 
péče dle zákona o zdravotních službách (zákon č. 372/2011 Sb.). 

Námi poskytované služby jsou pečovatelská služba, osobní asistence, terénní 
odlehčovací služba, domácí zdravotní péče, mobilní hospic a pronájem zdravotnických 
pomůcek.

Pracovníci společnosti Ledax o.p.s. se i v roce 2019 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 2019 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. 2019 byl 
pověřen Jihočeským krajem k poskytování služby obecně hospodářského zájmu – 
pečovatelské služby, osobní asistence a terénní odlehčovací služby.

Toto pověření je v souladu s Akčním plánem střednědobého plánu rozvoje sociálních 
služeb Jihočeského kraje pro r. 2019.

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 roce 2019 vzniklo nové středisko Kaplice, kde je poskytována pečovatelská služba 
a terénní odlehčovací služby. Středisko vzniklo na základě velké poptávky a podpory ze 
strany města Kaplice a na základě poptávky po těchto službách ze strany uživatelů bylo 
vytvořeno zázemí pro pracovníky – kancelář v Domě s pečovatelskou službou Kaplice.

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.

Na střediscích, ve všech kancelářích a místnostech tvořících zázemí pro pracovníky 
dochází dle potřeby k postupné obměně vybavení a drobným rekonstrukcím. 



Výroční zpráva Ledax o.p.s. za rok 2019      6

Pečovatelská služba Ledax 

Pečovatelská služba Ledax 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, Kaplice 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 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 poskytovat za úhradu pečovatelskou 
službu uživatelům prostřednictvím individuální podpory či pomoci, s respektem 
k lidským právům a lidské důstojnosti. 
Pečovatelská služba usiluje o maximální možnou míru zachování dosavadního 
způsobu života uživatelů. Umožňuje jim setrvat co možná nejdéle v jejich přirozeném 
prostředí a prožít důstojný život nejblíže své rodině ve svém přirozeném a známém 
prostředí.
Pečovatelská služba u uživatelů zachovává optimální míru samostatnosti, nezávislosti 
a odpovědnosti za své chování, jednání, rozhodování, a přispívá tak k prožití 
plnohodnotného života. 
Služby jsou cíleně zaměřené na pomoc při zvládání běžných životních potřeb, o které 
se uživatel vzhledem ke svému věku a tělesnému omezení již nemůže sám postarat.

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: 
• osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického   

onemocnění nebo zdravotního postižení, 
• rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.  
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Okruh osob, kterým služba není určena (důvody zamítnutí poskytování služby):  
• zájemce žádá o službu, kterou pečovatelská služba neposkytuje (hospitalizace), 
• poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu pro poskytnutí služby,  
• zájemci byla v době kratší než 6 měsíců vypovězena smlouva o poskytování 

pečovatelské služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy. 

Na bezplatné poskytnutí služby, kromě nákladů na stravu, mají nárok:
a) rodiny, kterým se narodily současně 3 nebo více dětí, jestliže tyto děti jsou mladší 

4 let věku, 
b) účastníci odboje,
c) osoby, které jsou rehabilitovány podle zákona č. 119/1990 Sb., 
d) osoby, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru ,
e) pozůstalí manželé (pozůstalé manželky) po osobě v písmenech b) až d) starším 70 

let (viz § 75, zákona o soc. službách č. 108/2006 Sb.). 

Cílem pečovatelské služby je zajistit pomoc osobám cílové skupiny tak, aby mohly 
zůstat ve svém domácím prostředí. Podporujeme rozvoj nebo zachování stávající 
soběstačnosti, pomáháme zachovat jejich životní styl, snižujeme sociální a zdravotní 
rizika související se způsobem jejich života. 

Služby poskytujeme na základě jejich individuálních potřeb tak, že:
• uživatel zůstává ve svém domácím prostředí a žije běžným způsobem života 
• uživatel má v maximální možné míře zachované své schopnosti, dovednosti   

a zvyklosti,
• uživatel využívá veřejné instituce,
• uživatel s ohledem na svůj zdravotní stav a soběstačnost uplatňuje vlastní vůli, 
• uživatel je respektovaný ve svých právech a je mu zachována lidská důstojnost.

Zásady poskytovaných služeb  
Za účelem dosažení stanovených cílů uplatňujeme při poskytování služeb   
následující zásady: 
• Maximální naplňování práv uživatele  
 Poskytovatel při poskytování služeb dbá, aby byla zajištěna ochrana práv uživatelů 

a tato práva byla maximálně naplňována. 
• Rovné podmínky pro všechny uživatele   
 Systém sociálních služeb v organizaci dává všem stejné příležitosti a přistupuje 

spravedlivě ke všem uživatelům. 



Výroční zpráva Ledax o.p.s. za rok 2019      8

• Individualizovaná podpora uživatele 
 Každému uživateli jsou služby poskytovány na základě dohodnutých osobních 

cílů a plánů, tyto cíle i plány jsou pravidelně hodnoceny a pružně přizpůsobovány 
aktuální situaci. 

• Zamezení sociálnímu vyloučení uživatele 
 Poskytované služby směřují k zapojení uživatele do života ve společnosti, uživatel je 

podporován při využívání vnějších dostupných služeb. 
• Týmová spolupráce   
 Profesionalita poskytovaných služeb vychází z týmové spolupráce všech 

zainteresovaných profesí uvnitř i vně poskytovatele, důraz je přitom kladen na 
vzájemný dialog a dohodu.   

• Odpovědnost poskytovatele   
 Role jednotlivých zaměstnanců zapojených do poskytování sociálních služeb jsou 

jasně definovány, včetně příslušných kompetencí a z toho plynoucích odpovědností.  
• Bezpečnost a odbornost poskytovaných služeb  
 Poskytovatel garantuje oboustranně bezpečný způsob poskytování služeb a jejich 

kvalitu, klade důraz na další vzdělávání zaměstnanců a pravidelné hodnocení 
zaměstnanců i poskytovaných služeb.   

• Transparentnost při poskytování služeb  
 Veškerá činnost poskytovatele je průhledná, je o ní zajištěna dostatečná 

informovanost, která umožňuje jak odbornou diskusi, tak i veřejnou kontrolu. 

Rozvoj pečovatelské služby Ledax probíhal v roce 2019 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),
• spoluprací při vydávání občasníku Ledax NOVINY,
• účastí na rozvojovém plánu sociálních služeb města České Budějovice, Jindřichův 

Hradec, Kaplice, Dačice, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou a Třeboň.
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Osobní asistence Ledax 

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 je odborně poskytovat pomoc a péči osobám se 
sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 
postižení a to tak, aby mohli žít co nejdéle ve svém domácím prostředí.

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: 
• osoby od 7 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 

onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 
osoby.

 
Hlavním cílem Osobní asistence Ledax o.p.s. je podpora v soběstačnosti 
a samostatnosti, která vychází z individuálních potřeb a přání uživatelů.    
Při naplňování hlavního cíle a při poskytování služby pracovníci: 
• podporují komunikaci uživatelů s rodinou a blízkými, 
• podílí se na sociálním začleňování uživatelů, 
• vyvrací veřejnosti mylné informace o službě osobní asistence.
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Za účelem dosažení stanovených cílů jsou při poskytování osobní asistence 
uplatňovány následující zásady: 
• odbornost,
• flexibilita,
• individuální přístup,
• diskrétnost,
• slušnost.

Dílčí aktivity:
• podílení se na zajišťování komplexní terénní sociálně zdravotnické péče    

(ve spolupráci s ostatními službami poskytovanými společností Ledax o.p.s.),
• 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,   

Jindřichův Hradec, Kaplice, Dačice, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou a Třeboň.
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Terénní odlehčovací služba Ledax 

Terénní odlehčovací služba začala poskytovat služby od října 2018 a nabízí podporu 
osobám, které dlouhodobě pečují o osobu blízkou s potřebou 24hodinové péče. 

Posláním Terénní odlehčovací služby Ledax je podpora a pomoc seniorům, dospělým 
lidem se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním v době, kdy jejich 
blízcí, kteří o ně pečují, potřebují odpočinek.

Hlavním cílem Terénní odlehčovací služby Ledax o.p.s. je umožnit lidem se sníženou 
soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení 
setrvat v jejich přirozeném prostředí a jejich rodinám pomoci v péči o blízkou osobu.

Dalšími cíli Terénní odlehčovací služby Ledax o.p.s. je:
• ulevit osobám pečujícím o své blízké a umožnit jim tak realizovat se,   

odpočinout si anebo vyřídit vlastní osobní záležitosti mimo domov,
• podpořit prožívání kvalitního, důstojného a spokojeného života uživatele   

v domácím prostředí,
• zastoupit pečujícího člena rodiny,
• zlepšit podmínky pečujících členů rodiny, předejití jejich vyčerpání,  

zanedbávání sebe sama a zamezení jejich sociální izolaci. 

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.

Klíčové aktivity terénní odlehčovací služby v roce 2019:
Mezi hlavní úkoly tohoto roku patřilo především rozšiřování služby. V roce 2019 vzniklo 
nové středisko Kaplice, kde je poskytována pečovatelská služba a terénní odlehčovací 
služby. Středisko vzniklo na základě velké poptávky po těchto službách ze strany 
uživatelů a podpory ze strany města Kaplice. V Domě s pečovatelskou službou Kaplice 
bylo vytvořeno zázemí pro pracovníky a kancelář.

Terénní odlehčovací služby tvoří významnou součást Domácího hospice Ledax. 
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Domácí hospic Ledax 

Domácí hospicovou péči zajišťuje multidisciplinární tým (zdravotní sestry, lékaři, 
sociální pracovník, pečovatelky, pracovník pronájmu zdravotnických pomůcek, 
v případě potřeby psycholog apod.) v domácím prostředí pacienta.

Hospicová péče je péče o nevyléčitelně nemocné v terminálním stádiu života. 

Podmínkou přijetí do Domácího hospice Ledax je pokročilé stádium nevyléčitelného 
onemocnění, ukončení kauzální léčby a zajištění nepřetržité celodenní péče o klienta 
v domácnosti „pečující osobou“. Péče může být indikována propouštějícím lékařem 
z nemocnice, obvodním lékařem, ale lze ji poskytovat i bez indikace lékaře, kdy o péči 
zažádá klient či jeho rodina.

V roce 2019 jsme na odbornost 926 uzavřeli pro území okresu České Budějovice 
smlouvy se  zdravotními pojišťovnami VZP, VoZP, ČPZP, s dalšími zdravotními 
pojišťovnami OZP a ZPMVČR  jsme byli koncem roku v jednání, smlouvy s nimi se 
podařilo uzavřít v průběhu počátku roku 2020.

Domácí hospic Ledax má nyní nové zázemí v Otakarově ulici 23 v Českých 
Budějovicích. Od září roku 2019 pracujeme s novým elektronickým programem, který 
zkvalitňuje a usnadňuje nezbytnou administrativu.

Statistika péče v roce 2019

Tým domácího hospice pečoval v roce 2019

Celkový počet nevyléčitelně nemocných 39

    z toho mužů 19
    z toho žen 20
    nejmladší nemocný 45 let
    nejstarší nemocný 97 let
    průměrný věk 64,4 let
    průměrný počet dnů péče 23 dnů
    nejméně dní péče 1 den
    nejvíce dní péče 125 dnů
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Domácí zdravotní péče 

Tato forma péče je zaměřena na podporu, udržení a navrácení zdraví a rozvoj 
soběstačnosti. Jejím smyslem je umožnit klientovi setrvání v jeho přirozeném 
domácím prostředí např. při doléčení chronických nebo akutních onemocnění.

Domácí zdravotní péči zajišťuje tým zdravotních sester na základě indikace lékaře 
(všeobecného praktického lékaře, pediatra, lékaře ošetřujícího při hospitalizaci apod.).

Domácí zdravotní péče je plně hrazena smluvními zdravotními pojišťovnami.

V rámci domácí zdravotní péče jsou zajišťovány výkony jako např. odběr biologického 
materiálu (krev, moč, stolice apod.) včetně odvozu do laboratoře nebo k lékaři, měření 
fyziologických funkcí (krevní tlak, puls apod.), aplikace injekcí, převazy ran apod.
Službu poskytujeme na Trhosvinensku.  

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
Službu Pronájem pomůcek provozuje společnost Ledax již od roku 2011. Služba tak 
doplňuje poskytované služby, ale slouží i široké veřejnosti.  

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. I v roce 2019 
jsme zaznamenali velmi vysokou poptávku po zápůjčce zdravotnických pomůcek 
nejen z řad našich uživatelů, ale i z řad veřejnosti, a proto došlo k dalšímu navýšení 
a rozšíření sortimentu nabízených pomůcek, zejména o elektricky polohovatelná lůžka 
s antidekubitními matracemi. Zdravotnické pomůcky jsou pronajímány dle platného 
ceníku. Současně při pronájmu lůžek zajišťujeme dovoz a montáž, a nájemce řádně 
poučíme o jejich užívání. Pronájem zdravotnických pomůcek se osvědčil zejména jako 
vhodný doplněk služby Domácí hospicové péče, kdy uživatel naše pomůcky využije 
na překlenovací dobu, než získá pomůcky své. Veškerý sortiment zdravotnických 
pomůcek je v plně funkčním stavu, o který se stará servisní tým, zároveň každým 
rokem probíhají zákonem stanovené revize. Od 1. 1. 2019 je zároveň platný nový ceník, 
který upravuje ceny dopravy, výši vratné kauce, a zároveň změnou prošla i nájemní 
smlouva včetně předávacího protokolu.
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Volnočasové a poradenské    
aktivity Ledax v roce 2019

I v tomto roce byly volnočasové a poradenské aktivity pro seniory nedílnou součástí 
aktivit společnosti Ledax o.p.s. 

Klub R51 plus

Klub pro generaci 50+ s názvem Klub R51 plus se schází již od podzimu roku 2013 
a velmi nás těší, že jeho obliba nadále roste. Na konci roku 2019 má Klub za sebou 
již 62. setkání. Za dobu svého fungování se společných setkání zúčastnilo téměř 
200 hostů, jednotlivců nebo organizací, kteří představili své aktivity nebo vyprávěli 
příběh o svých uskutečněných snech. Klub navštěvuje pokaždé cca 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 kulatého 60. setkání Klubu R51 plus proběhl 
v říjnu 2019  již čtvrtý ročník módní přehlídky Seniors défilé, letos s názvem „Stoletá 
móda“. Modelky ve „zralém“ věku, tentokrát v doprovodu svých manželů, předvedly 
modely značek Móda Gerry Weber, Oděvní galerie a Slunce v Měsíci. Módu 20. let 
19. století představil Kloboukový klub. Sál Beseda, kde se akce konala, byl zcela 
zaplněn nadšenými příznivci. Statutární město České Budějovice módní přehlídku 
podpořilo z dotačního programu.
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Klub seniorů – Komunitní centrum Máj

V Komunitním centru na sídlišti Máj probíhaly pravidelné středeční aktivity v Klubu 
seniorů i v roce 2019. Rukodělná dopoledne, hrátky s pamětí, cvičení, přednášky 
a besedy na různá témata nebo výroba různých drobností pod značkou Ledax Art 
- to vše  byly u seniorů oblíbené  aktivity. Výborně fungovala spolupráce s místní 
pobočkou Jihočeské  vědecké  knihovny a s Centrem  prevence  civilizačních chorob, 
které funguje při Zdravotně sociální fakultě JČU.

Ledax ART

Zdárně pokračoval také projekt Ledax ART. Senioři vyráběli pletené, šité, háčkované 
nebo jiné výrobky – dle umu jednotlivých zúčastněných - a následným prodejem pak 
podporovali dobročinné projekty i seniory samotné. Všem zúčastněným seniorům 
patří velký obdiv nad tím, jak krásné věci dokáží vytvořit, a obrovské poděkování za to, 
že svým dílem umožňují nejen sobě, ale i dalším seniorům žít aktivněji. V neposlední 
řadě přináší zakoupené výrobky jejich novým majitelům radost a dobrý pocit, že koupí 
podpořili dobrou věc. 

Senior Pointy
První Senior Pointy v Českých Budějovicích byly pod záštitou Ledax o.p.s. otevřeny 
v roce 2015. 

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 funguje 
v rámci služeb Senior Pointu bezplatná právní poradna. V roce 2019 poskytovala  
poradna své služby ve středu v sudé týdny od 9:00 do 12:00 hod.  Od  konce dubna 
2019 se poradna rozběhla  také v Komunitním centru Máj (KC Máj), kde fungovala 
v odpoledních hodinách – od 13:00 do 16:00 hod. Kapacita poradny byla využita téměř 
na 100 %. 

Senior Pointy fungovaly celkem dva dny v týdnu – ve čtvrtek od 9:00 do 15:30 hod. 
(Otakarova 23) a v pátek od 8:00 do 14:30 hod. (KC Máj). V roce 2019 senioři využívali 
možnost zřízení Senior Pasů, možnost informovat se v sociální a kulturní oblasti 
a dále možnosti zprostředkování kontaktů na další instituce, vždy individuálně dle 
problémů, které senioři řešili.  Zájem o možnost přístupu na internet již upadá, je znát, 
že generace dnešních seniorů většinou vlastní tablet, chytrý telefon nebo počítač. 
Všechny výše uvedené služby a aktivity byly pro seniory zdarma.



Výroční zpráva Ledax o.p.s. za rok 2019      17

V roce 2019 měli senioři také možnost zúčastnit se poznávacích i turistických výletů, 
historických a přírodovědných vycházek nebo tvořivých workshopů. Novinkou roku 
2019 bylo uskutečnění víkendového pobytu s názvem „Začínající léto na farmě“, který 
si návštěvníci velmi pochvalovali. Připojili jsme se také k edukačnímu a preventivnímu 
projektu Senior bez nehod a jako každoročně jsme se zúčastnili Seniorských hrátek. 
Ve spolupráci s Policií ČR proběhlo preventivní divadelní představení s názvem 
„Mě neoklameš, šmejde“. S kladnou odezvou byl také přijat kurz „První pomoc pro 
seniory“, který byl určen nejen seniorům, ale i jejich blízkým.

Nadále pokračovalo v činnosti 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 2019

Účelová dotace Jihočeského kraje na poskytování sociálních služeb Pečovatelská 
služba, Osobní asistence a Terénní odlehčovací služba Ledax. 

Podpora vzniku mobilní specializované paliativní péče v Ledax o.p.s.

• projekt byl podpořen z dotačního programu Podpora paliativní péče v Jihočeském 
kraji pro rok 2019

• poskytovatel dotace: Jihočeský kraj
• v rámci realizace projektu byl vytvořen multidisciplinární tým, který zajišťuje 

poskytování mobilní paliativní péče na území okresu České Budějovice. Zároveň byly 
pořízeny zdravotnické přístroje a pomůcky, které jsou v rámci poskytování služby 
využívány samotnými uživateli paliativní péče

Pečovatelská služba Ledax

• projekt byl podpořen z Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb 
pro rok 2019

• poskytovatel dotace: Jihočeský kraj
• účelem dotace byla podpora pečovatelské služby, která je poskytována na území 

Jihočeského kraje. Pečovatelská služba zajišťuje pomoc při zvládání běžných úkonů 
péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, poskytnutí stravy, pomoc při zajištění 
chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
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Osobní asistence Ledax

• projekt byl podpořen z Krajského dotačního programu na podporu sociálních 
služeb pro rok 2019

• poskytovatel dotace: Jihočeský kraj
• účelem dotace byla podpora osobní asistence, která je poskytována na území 

Jihočeského kraje. Hlavním cílem sociální služby osobní asistence je podpora 
v soběstačnosti a samostatnosti, která vychází z individuálních potřeb a přání 
uživatele

Podpora rozvoje domácí ošetřovatelské a hospicové péče Ledax

• projekt byl podpořen v rámci dotačního programu Jihočeského kraje pro rok 
2018 Podpora zkvalitnění zdravotní péče o nevyléčitelně nemocné, včetně 
podpory rodin těchto nemocných

• poskytovatel dotace: Jihočeský kraj
• projekt byl zaměřen na nákup polohovacích lůžek, antidekubitních pomůcek, 

zdravotnických přístrojů a zdravotnického materiálu pro uživatele domácí 
ošetřovatelské a hospicové péče Ledax

SeniorPoint R51

• projekt byl podpořen v rámci dotačního programu Jihočeského kraje pro rok 
2019 Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách

• poskytovatel dotace: Jihočeský kraj
• cílem projektu bylo zajistit aktivity SeniorPoitu R51 a nabídnout seniorům 

z Českých Budějovic a okolí ucelenou nabídku volnočasových aktivit, 
poradenství a pomoc s řešením každodenních životních situací
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Rozvoj terénní odlehčovací služby Ledax

• projekt byl podpořen v rámci Dotačního programu města České Budějovice 
na podporu „sociální oblasti“ v roce 2019

• poskytovatel dotace: statutární město České Budějovice
• příspěvek byl určen na podporu a dofinancování Terénní odlehčovací služby 

Ledax o.p.s. na území města České Budějovice. Terénní odlehčovací služba 
nabízí podporu osobám, které dlouhodobě pečují o osobu blízkou s potřebou 
24hodinové péče

Seniors Defilé 2019

• projekt byl podpořen v rámci Dotačního programu města České Budějovice na 
podporu „sociální oblasti“ v roce 2019

• poskytovatel dotace: statutární město České Budějovice
• Statutární město České Budějovice podpořilo uspořádání již 4. ročníku 

seniorské módní přehlídky. 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

Domácí hospicová péče Ledax

• projekt byl podpořen z rozpočtu statutárního města České Budějovice
• poskytovatel dotace: statutární město České Budějovice
• dotací bylo podpořeno poskytování hospicové péče v domácím prostředí 

občanům města České Budějovice, kteří jsou terminálním stadiu svého 
onemocnění

Podpora Pečovatelské služby a Osobní asistence Ledax

• Statutární město České Budějovice poskytlo dotaci na kofinancování sociálních 
služeb pečovatelská služba a osobní asistence pro občany města České 
Budějovice. Dotace byla využita na nákup materiálu, služby, mzdové a provozní 
náklady spojené s poskytováním služeb
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Rozvoj osobní asistence Ledax o.p.s.

• projekt byl podpořen v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
• poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj
• projekt byl zaměřen na zkvalitnění poskytování terénní sociální služby Osobní 

asistence Ledax prostřednictvím pořízení 4 nových automobilů

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. 108/2006 Sb. a návazné vzdělávání sociálních 
pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Projekt byl realizován od dubna 2018 
do března 2020 ve spolupráci s partnery, kterými jsou Ledax Vysoké Mýto o.p.s a CSS 
Emausy s.r.o.

Za kostkou cukru do Dačic

• poskytovatel dotace: Město Týn nad Vltavou
• Pečovatelská služba Ledax o.p.s. pro své uživatele zorganizovala celodenní 

výlet s tématem – Za kostkou cukru do Dačic, součástí výletu byla návštěva 
Karmelitánského Kláštera v Kostelním Vydří.
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Terénní sociální služby v roce 2019 podpořila většina obcí, ve kterých službu 
poskytujeme, mezi nejvýznamnější přispěvatele patří: České Budějovice, Jindřichův 
Hradec, Dačice, Kaplice, Týn nad Vltavou, Třeboň, Trhové Sviny, Slavonice, Studená, 
Lišov, Kamenný Újezd, Borovany, Zliv, Nové Hrady, Ledenice, Lomnice nad Lužnicí, 
Nová Včelnice, Strunkovice nad Blanicí, Boršov nad Vltavou a další. 

Jindřichův Hradec Dačice

Týn nad Vltavou Kaplice
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Publikační činnost

V roce 2019 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.
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Členství v asociacích

Společnost Ledax o.p.s. je členem níže uvedených asociací a i v průběhu roku 2019 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.

Fórum mobilních hospiců
Domácí hospic Ledax je od roku 2019 přidruženým členem Fóra mobilních hospiců. 
Fórum je zastřešující organizace sdružující 40 poskytovatelů mobilní specializované 
paliativní péče (tedy takzvané mobilní nebo domácí hospice). Fórum mobilních hospiců 
tvoří společenství hospiců, agentur domácí péče, charitních organizací a dalších 
zdravotnických zařízení, které poskytují profesionální specializovanou paliativní péči 
v domácím prostředí pacienta.
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Poděkování za podporu

Velmi si vážíme finanční, materiální i odborné pomoci od našich partnerů,    
a to konkrétně:
• společností skupiny DfK Group
• Jihočeského kraje
• Statutárního města České Budějovice a dalších spolupracujících měst a obcí
• APSS – Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky
• Úřadu práce České republiky
• Fóra mobilních hospiců
• České asociace sester
• Klubu historie letectví Jindřichův Hradec
• Holistic management, s.r.o.
• Ging s.r.o.
• TKP geo s.r.o.
• INPRESS a.s.

Vážíme si i dlouhodobé spolupráce s našimi dodavateli, a to zejména:
• Auta Borek, a.s.
• Autoservis Čížek s.r.o. České Budějovice
• 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.
• Papera s.r.o.
• Hartmann – RICO, a.s.
• Česká podnikatelská pojišťovna
• Sodexo Pass Česká republika a.s.
• Dentimed s.r.o.
• Ortoservis s.r.o.
• Zdravotnické potřeby Zelená hvězda
• Meyra ČR s.r.o.
• lékárna Dr. Max
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Účetní závěrka 2019       
a zpráva auditora
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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, statutární ředitelka do 31. 8. 2019 

 Eliška Hájková, statutární ředitelka od 1. 9. 2019 

Správní rada: Lenka Suková, předsedkyně správní rady do 31. 8. 2019 

 Irena Lavická, předsedkyně správní rady od 1. 9. 2019 

 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 

- poskytování zdravotní péče poskytované ve vlastním sociálním 
prostředí pacienta paliativní péče 
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Vedlejší (hospodářská) činnost: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona 

Účetní období: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 

Kategorie účetní jednotky: malá 

Zakladatel (zřizovatel): DfK Group a.s., IČO: 280 69 234 
Riegrova 1756/51, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice, 
vklad zakladatele 3 000 tis. Kč 

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 2019 a 2018 (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 1 000,- 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 
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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.  

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 2018 od téhož subjektu ve výši 200 000 Kč. V roce 2019 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 2019 bylo vlastní jmění sníženo celkem o 408 tis. 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.  

II.8. Změny účetních metod 

V roce 2019 došlo ke snížení hranice pro klasifikaci drobného nehmotného majetku v operativní 
evidenci z 3 tis. na 1. tis. Kč. 
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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 8 847 0  -137 0 8 710 
Nedokončený DHM 0 0 0 0 0 
Celkem 2019  8 847 0 -137 0 8 710 
Celkem 2018 6 640 2 278 -71 0 8 847 

 

OPRAVNÉ POLOŽKY A OPRÁVKY 
 Počáteční 

zůstatek Odpisy Úbytky Převody Konečný 
zůstatek 

Opravné 
položky  Účetní 

hodnota 
Hmotné movité věci -5 570 -802  137 0 -6 235 0  2 475 
Nedokončený DHM 0 0 0 0 0 0  0 
Celkem 2019  -5 570 -802 137 0 -6 235 0  2 475 
Celkem 2018 -5 042 -599 71 0 -5 570 0  3 277 

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

V roce 2019 došlo k vyřazení dvou osobních automobilů a jednoho počítače. 

Dlouhodobý finanční majetek (v tis. Kč) 

 Počáteční 
zůstatek Přírůstky Úbytky Konečný zůstatek 

Dlouhodobé zápůjčky 310  0 0 310 

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. 

III.3. Jiná aktiva 

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

III.4. Krátkodobé závazky 

Ostatní přímé daně tvoří daň ze závislé činnosti. 

Jiné závazky se týkají exekucí z mezd.  
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Dohadné účty pasivní jsou tvořeny zejména na nevyfakturovanou spotřebu energií, na výdej stravenek 
a pojištění automobilů. 

III.5. Dluhy po splatnosti z titulu daní, sociálního či zdravotního pojištění 

Společnost žádné takové dluhy po splatnosti neeviduje.  

III.6. Závazky nevykázané v rozvaze 

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

III.7. Jiná pasiva 

Výnosy příštích období časově rozlišují dva dotační tituly. 

III.8. Osobní náklady 

Osobní náklady  

Počet zaměstnanců  

Kategorie tis. Kč 2019 tis. Kč 2018 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 90,08 86,23 

z toho vedoucích zaměstnanců 10 8,5 

Osobní náklady 

v tis. Kč 2019 2018 

 zaměstnanci  vedoucí 
zaměstnanci 

zaměstnanci  vedoucí 
zaměstnanci 

Mzdové náklady 25 417 3 719 24 697 3 517 

Zákonné sociální pojištění 8 101 1 233 7 708  1 186 

Ostatní sociální pojištění 0 0 0 0 

Zákonné sociální náklady 631 88 617 65 

Ostatní sociální náklady 140 11 90 6 

Členům orgánů v roce 2019 a v roce 2018 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 2018: 3 

Počet členů správní a dozorčí rady mající pracovní poměr ve společnosti v roce 2019: 4 
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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 

Ing. Pavla Koubová Nováková DfK Group a.s. 

Telura a.s. 

Blanka Toulová 
DfK Group a.s. 

Telura a.s. 

ZP Group a.s. 
 

III.9. Odměna přijatá statutárním auditorem 

Druh služeb tis. Kč 2019 tis. Kč 2018 

Audit účetní závěrky 100 30 

Jiné ověřovací služby 0 0 

Daňové poradenství 0 0 

Jiné neauditorské služby 0 0 

Celkem 100 30 

Náklady na audit v roce 2019 obsahují kromě ověření účetní závěrky a výroční zprávy 2018 i ověření 
podkladů pro konsolidovanou účetní závěrku 2017. 

III.10. Náklady a výnosy mimořádné svým objemem nebo původem 

položka Popis tis. Kč 2019 tis. Kč 2018 

A.I.1. Spotřeba materiálu 3 766 7 098 

A.I.1. Spotřeba energie 616 553 

A.I.6. Náklady opravy 1 127 1 209 

A.I.6. Nájemné 1 072 847 

A.I.6. Náklady na reprezentaci 202 189 

A.I.6. Ekonomické a právní služby 2 986 2 619 

A.I.6. Reklama a marketing  1 198 1 278 

A.I.6. Školení 352 500 

A.I.6. Poštovné, telefony, internet 223 194 
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A.V.22. Pojistné 565 425 

III.11. Zástavy a ručení 

Majetek Společnost není zatížen žádným zástavním právem. Společnost neposkytla ani nepřijala 
žádná ručení. 

III.12. Přijaté dotace 

V roce 2019 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 2019 a 2018 byly přijaty následující dotace: 

Poskytovatel tis. Kč 2019 tis. Kč 2018 

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

81 1 377  

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

0 620 

Nadace Agrofert 0 0 

Dotace ze státního rozpočtu: Dotace Jihočeského kraje  26 126 29 702 

Dotační programy Jihočeského kraje 3 297 1 185 

Dotace statutárního města České Budějovice 3 829 2 186 

Dotace z rozpočtu měst a obcí + příspěvky na provoz 5 134  5 072  

Celkem 38 467 35 792 

Investiční dotace IROP 2018 – pořízení 6 ks osobních automobilů: 1 377 631,10 Kč 

Investiční dotace MPSV 2018 – 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. 2019 – 31. 3. 2020, v r. 2018 vyčerpáno 1 142 649,25 Kč, v roce 2019 
1 453 002,47 Kč 
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BDO Audit s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČO 453 14 381, registrována u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 
7279, auditorské oprávnění Komory auditorů ČR č. 018) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným 
registrované ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní sítě nezávislých členských firem BDO. 

 

Zpráva nezávislého auditora 

Zakladateli a správní radě společnosti Ledax o. p. s. 

Výrok auditora 

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Ledax o. p. s., se sídlem Riegrova 
1756/51, České Budějovice, identifikační číslo 280 68 955, (dále také společnost) sestavené na 
základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2019, výkazu zisku a 
ztráty za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 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. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období 
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, 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. 

Zdůraznění skutečnosti 

Upozorňujeme na skutečnost uvedenou v článku 15 přílohy účetní závěrky, popisující vliv 
opatření k infekci COVID-19 na činnost účetní jednotky. Činnost společnosti není dle statutárního 
orgánu v souvislosti s virem COVID-19 ohrožena. Náš výrok není v souvislosti s touto záležitostí 
modifikován. 

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 Ledax o. p. s. 

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 
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významných ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením 
se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální 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 Ledax o. p. s. za účetní 
závěrku 

Statutární ředitel společnosti Ledax o. p. s. 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 Ledax o. p. s. 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 správní rada společnosti 
Ledax o. p. s. 

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: 
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- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem 
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 Ledax o. p. s. 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 společnosti Ledax o. p. s. 
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 8. 6. 2020 

Auditorská společnost: Statutární auditor: 

BDO Audit s. r. o. Ing. Miroslav Souček 
evidenční číslo 018 evidenční číslo 1660 
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