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ÚVODNÍ SLOVO 

Vážení partneři, kolegové a uživatelé našich služeb, 

rok 2011 byl pro společnost Ledax Vysoké Mýto o.p.s. rokem  velkých změn a rozvoje.           
Od 1. ledna tohoto roku jsme začali provozovat Domov pro seniory ve Vysokém Mýtě a během 
roku se nám Domov podařilo naplnit uživateli  a současně s tím se postupně tvořil i tým 
pracovníků, kteří služby zajišťují. Vzhledem k tomu, že se během roku sešlo v Domově         
100 uživatelů, kteří přišli z různého prostředí a více než 50 pracovníků, kteří mají různé 
pracovní návyky,  byla koordinace všech aktivit pro uživatele, stejně jako vedení pracovníků 
naším hlavním úkolem roku 2011.  S tím pochopitelně souviselo i vzdělávání pracovníků           
a systematická příprava standardů kvality sociálních služeb. Těmito kroky jsme se snažili zajistit 
 maximální spokojenost uživatelů a jejich rodinných příslušníků s poskytovanou službou.  

Společnost Ledax Vysoké Mýto o.p.s. začala v roce 2011 naplňovat povinnosti vycházející 
z Koncesní smlouvy uzavřené mezi společností a městem Vysoké Mýto, na jejímž základě je 
Domov provozován. Považuji za důležité zde zdůraznit, že spolupráci je nutno hodnotit jako 
spolupráci dvou subjektů, které se snaží dosáhnout společného cíle. 

Závěrem bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům za snahu o naplňování cílů společnosti, 
pracovníkům města Vysoké Mýto za spolupráci na společném projektu a všem kolegům a 
partnerům za podporu a pomoc v roce 2011, který byl pro společnost Ledax Vysoké Mýto o.p.s. 
tak zásadní. 

 

 

Ing. Irena Lavická 
ředitelka společnosti 
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KONTAKTNÍ ÚDAJE 

Název: Ledax Vysoké Mýto o.p.s. 
Právní forma: obecně prospěšná společnost 
Sídlo: Žižkova 913, Vysoké Mýto, 566 01  
Telefon: +420 725 470 636 
E-mail: irena.lavicka@vm.ledax.cz 
Web: vysokemyto.ledax.cz 
IČ: 28117557 
DIČ: CZ28117557 
Bankovní spojení: 235096078/0300 (ČSOB, a.s.) 
Datum vzniku: 1. 2. 2010 

ORGÁNY SPOLEČNOSTI 

Statutární orgány 

Správní rada: 
Ing. Naděžda Boušková – předsedkyně správní rady 
Bc. Lenka Daňhová – členka správní rady 
Blanka Toulová – členka správní rady 

Dozorčí rada:  
Ing. Pavla Koubová Nováková – předsedkyně dozorčí rady 
Ing. Jana Ludvíková – členka dozorčí rady 
Ing. Iveta Petráňová – členka dozorčí rady 

Výkonný orgán 

Ing. Irena Lavická – ředitelka společnosti 
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O SPOLEČNOSTI LEDAX VYSOKÉ MÝTO O.P.S. 

Společnost Ledax Vysoké Mýto o.p.s. je členem skupiny DfK Group, která zajišťuje stabilní 
zázemí a nabízí prostřednictvím společnosti Ledax o.p.s. mnohaleté zkušenosti s poskytováním 
sociálních a zdravotních služeb pro seniory. 

Hlavním posláním společnosti Ledax Vysoké Mýto o.p.s. je poskytování pobytových sociálních 
služeb, které svojí kvalitou podporují aktivní a důstojný život seniorů v České republice. Usiluje 
také o rozšíření své činnosti o poskytování terénních služeb.  

Společnost Ledax Vysoké Mýto o.p.s. vznikla v roce 2010 s cílem věnovat se problematice 
seniorů. Kromě pobytové služby nabízí poradenství v oblasti bydlení a zdravotní péče 
seniorům, ale také poradenství potencionálním poskytovatelům a zřizovatelům v oblasti 
výstavby nových domovů pro seniory. V témže roce se společnost Ledax Vysoké Mýto o.p.s. 
stala také novým spoluorganizátorem konference SENIOR LIVING. 

Od 1. 1. 2011 je společnost Ledax Vysoké Mýto o.p.s. provozovatelem domova pro seniory na 
území Pardubického kraje. Snahou domova je umožnit kvalitní život seniorům tak, aby se jejich 
žití v domově co nejvíce přiblížilo dřívějšímu životu v jejich domácím prostředí.  

Domov pro seniory Vysoké Mýto 

Domov pro seniory je registrovaná sociální služba v Pardubickém kraji. Služba je zajišťována 
kvalifikovaným týmem pracovníků, kteří dbají na naplňování standardů kvality sociální práce, 
zejména na dodržování práv uživatelů, rovnost a individuální přístup.  

Prioritou Domova pro seniory je, aby se zde každý uživatel cítil jako v přirozeném domácím 
prostředí. Velký důraz je kladen na kvalitu poskytované služby a profesionalitu pracovníků. 

 
Posláním Domova pro seniory Vysoké Mýto je odborně poskytovat pomoc, podporu a péči 
lidem se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, vytvořit jim důstojné prostředí 
s důrazem na individuální potřeby, kvalitu a úctu. 
 
Základní činnosti Domova pro seniory Vysoké Mýto 
 

- Poskytnutí ubytování 
- Poskytnutí stravy 
- Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
- Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
- Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
- Sociálně terapeutické činnosti 
- Aktivizační činnosti 
- Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

 
Vedle základních činností nabízí domov pro seniory svým uživatelům i řadu činností 
fakultativních. 
 

Okruh osob, kterým je služba poskytována 
Služba Domov pro seniory Vysoké Mýto je určena převážně osobám z celého Pardubického 
kraje, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 
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Okruh osob, kterým není služba poskytována 
- Osobám mladším 55 let 

- Pokud má osoba infekční onemocnění, proti kterým není možné v podmínkách domova 
vytvořit opatření 

- Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje pobyt v domově se zvláštním režimem 

- Osobám, které žádají o službu, kterou domov neposkytuje 

- Jde-li o osobu závislou na alkoholu či na jiných návykových látkách 

- Pokud je pravděpodobné, že by osoba mohla svojí agresivitou ohrožovat ostatní 

uživatele či pracovníky domova 

- Osoby odkázané na speciální prostředky komunikace, které personál neovládá (např. 
znaková řeč) 
 

Cíle Domova pro seniory Vysoké Mýto 

Hlavním cílem je umožnit našim uživatelům důstojné prožití stáří a zabránit tím jejich sociálnímu 
vyloučení.  

Dílčí cíle: 
- Jednání dle Standardů kvality sociálních služeb 
- Podpora při hledání smyslu v nynější životní etapě uživatele 
- Pomoc a podpora v rozvíjení přirozených schopností a dovedností uživatele 
- Snaha minimalizace osamělosti uživatele, motivace k sociálnímu začlenění 

 
Zásady Domova pro seniory Vysoké Mýto 
 

- Profesionalita  
- Odbornost 
- Úcta a slušnost  
- Respekt a ochrana práv 
- Podpora samostatnosti 

 
Zásady Domova pro seniory vyjadřují hodnoty, které jsou pro danou službu prioritní. Všichni 
pracovníci jsou povinni se jimi řídit a dodržovat je. Zásady mají vést k nejvíce možnému 
sociálnímu začlenění uživatelů domova. 
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Klíčové aktivity Domova pro seniory v roce 2011 
Hlavním cílem pro rok 2011 bylo začít poskytovat danou službu, co nejdříve ji stabilizovat, 
sjednotit pracovní tým, rozšířit nabídku činností (základních, doplňkových), zavést individuální 
plánování a další – např. pravidelné výlety pro uživatele.  

Společnost Ledax Vysoké Mýto o.p.s. se v roce 2011 soustředila převážně na rozvoj Domova 
pro seniory prostřednictvím následujících činností: 

 zavádění Standardů kvality sociálních služeb, 
 stabilizace pracovního týmu, 
 rozšiřování nabídky fakultativních (doplňkových) činností dle potřeb a zájmu uživatelů, 
 rozšíření kvality a pestrosti stravování a to včetně dietního stravování, 
 zvyšování odbornosti pracovníků domova pro seniory, 
 vybavení pracovníků dalšími ochrannými pomůckami, 
 rozšiřování přehledného informačního systému pro uživatele (budovy, pracovníků), 
 vydávání Zpravodaje pro uživatele Domova pro seniory.  

Konferenční činnost 

V roce 2011 se společnost Ledax Vysoké Mýto o.p.s. partnerem konference SENIOR LIVING 
zaměřené na seniorskou problematiku a podílela se na její organizaci. Zároveň se zástupci 
společnosti účastnili několika konferencí Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. 

VI. ročník konference SENIOR LIVING 

Konference Senior Living se věnuje problematice kvality života ve stáří a jako jedna z mála 
v České republice také seniorskému bydlení. 

VI. ročník konference Senior Living se uskutečnil ve dnech 8. a 9. listopadu 2011 v DK Metropol 
v Českých Budějovicích.  

Záštitu nad konferencí převzali Ing. Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo 
práce a sociálních věcí ČR, Mgr. Ivana Stráská, náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje, Mgr. 
Juraj Thoma, primátor Statutárního města České Budějovice, prof. PhDr. Valérie Tóthová, 
Ph.D., děkanka Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, prof. 
Ing. Alena Kohoutková, CSc., děkanka Fakulty stavební ČVUT v Praze.  

Partnery konference se staly Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích, Fakulta stavební ČVUT v Praze a Ledax Vysoké Mýto o.p.s. 

VI. ročník konference byl zaměřený na tyto tematické okruhy: 

I. Kvalita života ve stáří 

 terénní služby 
 důstojný život seniorů 
 aktivizační činnosti pro seniory 
 dobrovolnictví 
 senioři a média 
 výživa seniorů 

II. Bydlení seniorů 

 architektonické a urbanistické aspekty seniorského bydlení 
 upravitelnost bytů a rekonstrukce pobytových zařízení pro seniory 
 aktuální trendy ve výstavbě pobytových zařízení pro seniory 
 bezbariérovost a přístupné prostředí pro seniory 
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 veřejno-soukromé partnerství při výstavbě a rekonstrukci seniorského bydlení 

III. Doprovodné aktivity pro veřejnost 

 Den pro Vaše zdraví s VZP 
 Výstava obrazů s APSS ČR 
 Výstava fotografií a výrobků seniorů z projektu Nadace T. Kuchařové 
 Ukázka canisterapie pro seniory 
 Ukázka arteterapie pro seniory 
 Odborné postery 

Domov seniorů Vysoké Mýto byl na konferenci představen článkem v Konferenčních novinách 
a také příspěvkem starosty města Vysoké Mýto Ing. Miloslava Souška.  

Celkem se konference zúčastnilo na 35 přednášejících, 10 vystavovatelů a na 250 účastníků.  

Členství v asociacích 

Společnost Ledax Vysoké Mýto o.p.s. se stala 8. 11. 2010 členem Asociace poskytovatelů 
sociálních služeb ČR (APSSČR). 

 

PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU 

Rádi bychom poděkovali našim sponzorům a partnerům, kteří s námi v roce 2011 
spolupracovali:  

- Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
- Město Vysoké Mýto 
- Pardubický kraj 
- Společnosti skupiny DfK Group 
- Profistav Litomyšl, a.s. 

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

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

 
PZ v pokladně a na běžném účtu k 1. 1. 2011 +176 
Příjmy celkem 38 132 
z toho: faktury vydané (zaplacené) 4 858 
přijaté dotace, dary 11 365 
ostatní příjmy (pokladna příjem, úroky, …) 21 909 
Výdaje celkem 35 792 
z toho: faktury přijaté (zaplacené) 15 538 
ostatní výdaje (pokladna výdej, poplatky, mzdy,…) 20 254 
KZ v pokladně a na běžném účtu k 31. 12. 2011 +2 516 

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

Zdroj Částka 

MPSV 5 077 
Kraje 553 
Obce 4 973 
ESF 436 
Dary 87 
Zúčt. fondů 10 
Ostatní 34 
Celkem 31 673 
 

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

  Stav 
na začátku 

období 
Přírůstky Úbytky 

Stav 
na konci období 

Vlastní jmění 3 200 0 0 3 200 

Rezervní fond 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření -1 504 0 - 1 504 0 

Nerozdělený zisk/ztráta 0 - 1 504 0 - 1 504 
 

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

  Stav 
na začátku 

období 
Přírůstky Úbytky 

Stav 
na konci 

období 

Majetek (netto) 420 105 168 357 

Závazky 
z obchodních vztahů 

578 15 538 15 072 1 044 

Závazky - mzdy 269 11 871 11 082 1 058 
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Náklady: 

Náklady hlavní činnost 27 063 

Náklady hospodářská činnost 5 106 

 

Příloha k účetní závěrce za rok 2011 

Název: Ledax Vysoké Mýto o.p.s. 
Sídlo: Žižkova 913, 566 01 Vysoké Mýto 
Právní forma: obecně prospěšná společnost 
IČO: 28117557 
Vznik společnosti: 1. 2. 2010 

Předmět činnosti 

- 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 obecněprospěšnými 

službami  
- pořádání vzdělávacích akcí 
- 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 

Doplňková činnost 

- hostinská činnost 
 

Ředitelka:  Ing. Irena Lavická 

 

Správní rada 

Předsedkyně:  Ing. Naděžda Boušková 
Členové správní rady:  Bc. Lenka Daňhová 
 Blanka Toulová 

Dozorčí rada 

Předsedkyně: Ing. Pavla Koubová Nováková 
Členové: Ing. Jana Ludvíková 
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 Ing. Iveta Petráňová 

Zakladatel 

DfK Group a.s., České Budějovice, Riegrova 1756/51, 370 01, IČO: 280 69 234, vklad ve výši 
3 200 000 Kč. 

Doplňující informace 

Od 1. 1. 2011 společnost poskytovala dvě sociální služby dle Zákona 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to Domov pro seniory a Pečovatelskou 
službu.  Pro malý zájem o pečovatelskou službu bylo poskytování této služby k 30. 4. 2011 
ukončeno.  

Zároveň došlo ke změně sídla společnosti, původní sídlo Vysoké Mýto, V Břízkách 776, 566 32, 
bylo změněno na Vysoké Mýto, Žižkova 913, 566 01. 

Použité předpisy 

- Zákon č. 248/ 1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech 
- Zákon č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví 
- Vyhláška 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 

- České účetní standardy 

Účetní období 

Účetním obdobím je kalendářní rok. 

Způsoby ocenění a odepisování 

Dlouhodobým hmotným majetkem je majetek, jehož vstupní cena je 40 000,- Kč a více a doba 
použitelnosti je delší než 1 rok. Tento majetek je evidován na majetkových účtech.  

Drobným dlouhodobým hmotným majetkem je majetek, jehož vstupní cena je 1000,- Kč včetně 
DPH a více a doba použitelnosti je delší než 1 rok. Tento majetek je účtován do spotřeby 
materiálu a je sledován v operativní evidenci.  

Dlouhodobým nehmotným majetkem je majetek, jehož vstupní cena je 60 000,- Kč a více 
a doba použitelnosti je delší než 1 rok. Tento majetek je evidován na majetkových účtech. 

Drobným dlouhodobým nehmotným majetkem je majetek, jehož vstupní cena je vyšší než 
1 000,- Kč včetně DPH a více a doba použitelnosti je delší než 1 rok. Tento majetek je účtován 
jako služba a je sledován v operativní evidenci.  

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

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

V roce 2011 byl pořízen nový kopírovací stroj Konica-Minolta. 
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Zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách a jsou účtovány způsobem B. 

 

Stav majetku k 31. 12. 2011 (v tis. Kč) 

Zásoby majetku 209 
Finanční majetek 2 516 
Pohledávky z obchodních vztahů 963 
 z toho po splatnosti 527 
Pohledávky za ZP z titulu vykázané zdravotní péče 240 
 

Stav závazků k 31. 12. 2011 (v tis. Kč) 

Závazky k dodavatelům 1 044 
 z toho měsíc po splatnosti 0 
Závazky k zaměstnancům 1 058 
Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami 592 
 z toho po splatnosti 0 
Závazky k FÚ 868 
 z toho po splatnosti 0 
 

Zaměstnanci a osobní náklady 

průměrný přepočtený stav zaměstnanců 56,68 
průměrný přepočtený stav zaměstnanců ZPS/ZTP 4,93 
počet osob pracujících na DPČ 5 
počet osob pracujících na DPP 33 
mzdové náklady celkem (v tis. Kč) 11 868 
 v tom DPČ 185 
 DPP 419 
pojištění ZP a SP z mezd (v tis. Kč) 3 849 
 v tom DPČ 62 
 

Výsledek hospodaření v členění na hlavní a hospodářskou 

činnost (v tis. Kč) 

 

 Hlavní činnost Hospodářská činnost 

Náklady celkem 27 063 5 106 

Výnosy celkem 26 511 5 162 

Výsledek hospodaření před zdaněním -552 56 

Daň z příjmů 0 0 

Výsledek hospodaření po zdanění -552 56 
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Dotace 

V roce 2011 čerpala společnost Ledax Vysoké Mýto, o.p.s. finanční prostředky ze státního 
rozpočtu, rozpočtu kraje, rozpočtu měst a obcí a z fondu Evropské unie. 

Dotace ze státního rozpočtu: Dotace MPSV (služba Domov pro seniory) 

 Celková částka: 5 000 000,- Kč 

Dotace z rozpočtu kraje: Grant Pk – Domov pro seniory Vysoké Mýto 

 Celková částka: 552 500,- Kč 

Dotace z rozpočtu měst a obcí: Dotace města Vysoké Mýto 

 Celková částka: 4 972 603,- Kč 

Dotace spolufinancovaná ze státního rozpočtu a z fondu Evropské unie: Vzdělávání v DS 
Vysoké Mýto 

 Celková částka: 753 098,- Kč 

Dary 

Dar od společnosti Citibank Europe plc ve výši 27 190,- Kč 

Dar od společnosti Iveco Czech Republic, a.s. ve výši 70 000,- Kč 

Dar od společnosti Ekol, spol. s r.o. ve výši 40 000,- Kč 

Všechny dary byly poskytnuty výlučně pro podporu hlavní činnosti Domova pro seniory Vysoké 
Mýto. 

 

Po datu účetní závěrky nenastaly žádné události, které by ovlivnily účetní závěrku roku 2011. 

 

Sestaveno dne:  14. 6. 2012 

Sestavil:  Ing. Pavlína Netrefová, účetní 

 

 

 



 

Výroční zpráva společnosti 

Ledax Vysoké Mýto o.p.s. za rok 2011 

 

Strana 14 

 



 

Výroční zpráva společnosti 

Ledax Vysoké Mýto o.p.s. za rok 2011 

 

Strana 15 

 



 

Výroční zpráva společnosti 

Ledax Vysoké Mýto o.p.s. za rok 2011 

 

Strana 16 

 



 

Výroční zpráva společnosti 

Ledax Vysoké Mýto o.p.s. za rok 2011 

 

Strana 17 

 



 

Výroční zpráva společnosti 

Ledax Vysoké Mýto o.p.s. za rok 2011 

 

Strana 18 

 



 

Výroční zpráva společnosti 

Ledax Vysoké Mýto o.p.s. za rok 2011 

 

Strana 19 

 



 

Výroční zpráva společnosti 

Ledax Vysoké Mýto o.p.s. za rok 2011 

 

Strana 20 

 



 

Výroční zpráva společnosti 

Ledax Vysoké Mýto o.p.s. za rok 2011 

 

Strana 21 

 



 

Výroční zpráva společnosti 

Ledax Vysoké Mýto o.p.s. za rok 2011 

 

Strana 22 

 



 

Výroční zpráva společnosti 

Ledax Vysoké Mýto o.p.s. za rok 2011 

 

Strana 23 

 
Zpráva auditora o ověření účetní závěrky 
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