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ÚVODNÍ SLOVO 

Vážení partneři, kolegové a uživatelé našich služeb, 

rok 2010 byl rokem náročným, ale zásadním pro společnost Ledax Vysoké Mýto o.p.s., 

potažmo Domov pro seniory Vysoké Mýto. I když se dveře Domova otevřely až 1. ledna 

2011, předcházela tomu všemu intenzivní práce. V první fázi to byla příprava nabídky 

do koncesního řízení, po vybrání naší společnosti za provozovatele Domova pro seniory 

jsme intenzivně komunikovali s městem Vysoké Mýto, vlastníkem budovy Domova ohledně 

dokončovacích prací. Dále jsme se věnovali registraci sociální služby a kompletní přípravě 

pobytového zařízení na příchod prvních obyvatel. Pro všechny z nás to byla velmi cenná 

a inspirativní zkušenost. Zároveň mne velmi těší, že projekt Domov pro seniory Vysoké Mýto 

je průkopníkem PPP projektů v oblasti sociálních služeb v České republice a jde tak 

příkladem ostatním subjektům, které by se chtěli vydat touto cestou.  

Považuji za důležité zmínit i méně viditelnou, ale neméně důležitou část naší práce v roce 

2010, kterou byla systematická příprava standardů kvality sociálních služeb. Standardů, 

které se budeme snažit dle našeho nejlepšího přesvědčení aplikovat v každodenní praxi 

Domova pro seniory a díky tomu docílit maximální spokojenosti našich budoucích uživatelů, 

jejich rodinných příslušníků, vlastních zaměstnanců a v neposlední řadě i města Vysoké 

Mýto. 

Závěrem bych chtěla poděkovat všem kolegům a partnerům, kteří nás v takto zásadním roce 

podpořili, obětavě spolupracovali a hlavně v nás vložili důvěru. Důvěru v to, že zaměstnanci 

společnosti Ledax Vysoké Mýto o.p.s. jsou profesionály v poskytování sociálních služeb 

pro seniory a připraví pro budoucích 100 uživatelů příjemný nový domov. 

 

 

 

Ing. Irena Lavická 

ředitelka společnosti 
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KONTAKTNÍ ÚDAJE 

Název: Ledax Vysoké Mýto o.p.s. 

Právní forma: obecně prospěšná společnost 

Sídlo: V Břízkách 776, Vysoké Mýto 566 32  

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: 17. 7. 2007 

ORGÁNY SPOLEČNOSTI 

Statutární orgány 

Správní rada: 

Ing. Irena Lavická – předsedkyně správní rady 

Bc. Lenka Daňhová – členka správní rady 

Blanka Daňhová – členka správní rady 

Dozorčí rada:  

Ing. Pavla Koubová Nováková – předsedkyně dozorčí rady 

Jana Ludvíková – členka dozorčí rady 

Naděţda Boušková – 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. provozuje od 1. ledna 2011 Domov pro seniory 

Vysoké Mýto. Ledax Vysoké Mýto o.p.s. je rovněţ členem skupiny DfK Group, která zajišťuje 

společnosti stabilní zázemí a také nabízí, prostřednictvím společnosti Ledax o.p.s., 

mnohaleté zkušenosti s poskytováním sociálních a zdravotních sluţeb pro seniory. 

Domov pro seniory Vysoké Mýto se nachází v těsné blízkosti Vysokomýtské nemocnice, 

s kterou je spojený krytým koridorem. Kapacita domova pro seniory je 100 lůţek, která jsou 

umístěna ve 48 jednolůţkových a 26 dvoulůţkových pokojích. Pokoje jsou moderně 

vybaveny dle standardů pobytových sluţeb. Kaţdý pokoj má navíc přístup na terasu nebo na 

balkón. V domově je postavena velkokapacitní kuchyně, která zajišťuje stravu nejen 

uţivatelům Domova pro seniory, ale i pacientům a personálu Vysokomýtské nemocnice, také 

zájemcům z řad veřejnosti. 

Projekt výstavby a provozování Domova pro seniory Vysoké Mýto je realizován v tzv. Public 

Private Partnership (PPP) reţimu, coţ je obecný název pro spolupráci veřejného 

a soukromého sektoru, jejímţ cílem je efektivně vyuţít zdrojů a schopností soukromých firem 

pro zajištění veřejné infrastruktury nebo sluţeb.  

Obecně prospěšná společnost Ledax Vysoké Mýto se v roce 2010 stala novým 

spoluorganizátorem konference SENIOR LIVING. 

Domov pro seniory Vysoké Mýto 

Společnost Ledax Vysoké Mýto o.p.s. (dále jen Společnost) se v roce 2010 zúčastnila 

Koncesního řízení Provozování sociálních sluţeb Domova pro seniory v objektu Domova 

důchodců Vysoké Mýto“ v němţ byla v červnu 2010 na základě podané nabídky, městem 

Vysoké Mýto vybrána jako provozovatel, koncesionář Domova pro seniory Vysoké Mýto. 

Dne 22. 9. 2010 byla Koncesní smlouva starostou Města Vysoké Mýto Ing. Martinem Krejzou 

a předsedkyní správní rady Společnosti Ing. Irenou Lavickou podepsána. Na základě tohoto 

aktu začala Společnost plnit závazky z Koncesní smlouvy plynoucí. 

Aby Společnost mohla poţádat o dotační prostředky MPSV a dostát tak svým závazkům, 

musela být stavba domova pro seniory dokončena v předpokládaném termínu. To se zprvu 

kvůli problémům s vysycháním podkladového betonu zdálo jako nesplnitelné. Díky přičinění 

všech zúčastněných stran bylo nakonec 25. 9. 2010 kolaudační rozhodnutí vydáno. 

Společnost se díky tomu mohla na Krajském úřadě Pardubického kraje zaregistrovat jako 

poskytovatel sociální sluţby domov pro seniory a následně poţádat o udělení provozní 

dotace Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Tím společnost splnila všechny 

formální náleţitosti nezbytné pro fungování provozu v roce 2011. 

Od roku 2010 Společnost buduje tým pracovníků Domova pro seniory Vysoké Mýto, které 

následně na nové zaměstnání vzdělává a školí. Společnost se snaţí co nejvíce vyuţít 

místních personálních zdrojů, coţ se jí částečně daří.   

V listopadu 2010 Krajská hygienická stanice uzavírá provoz vývařovny Vysokomýtské 

nemocnice. Společnost byla oslovena, zda by byla schopna zajistit, v podstatě ze dne na 

den, stravu pro zhruba 200 pacientů a zaměstnanců nemocnice. Společnost vychází 

nemocnici vstříc, a ač ještě nezahájila provoz Domova pro seniory, vaří celodenní stravu pro 

Vysokomýtskou nemocnici.  
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Ke konci roku 2010 má společnost zajištěn provozní tým, připraven a nakoupen nezbytný 

provozní materiál a nic nebrání plynulému, nenásilnému zahájení provozu 1. 1. 2011 

a přijímání nových uţivatelů, kteří byli v průběhu podzimu Společností osloveni. Společnost 

tak plní bez výhrad povinnosti vycházející z koncesní smlouvy uzavřené mezi společností 

a městem Vysoké Mýto. 

Konferenční činnost 

V roce 2010 se společnost Ledax Vysoké Mýto o.p.s. poprvé podílela na organizaci 

a spoluorganizaci konference zaměřených na seniorskou problematiku. Zároveň se zástupci 

společnosti účastnili několika konferencí Asociace poskytovatelů sociálních sluţeb ČR. 

V. ročník konference SENIOR LIVING 

Konference Senior Living se věnuje problematice kvality ţivota ve stáří a jako jediná v ČR 

také seniorskému bydlení. 

V. ročník konference Senior Living se uskutečnil 9. a 10. listopadu 2010 ve Výstavním 

a společenském centru IDEON v Pardubicích.  

Záštitu nad konferencí převzali ministr práce a sociálních věcí JUDr. Petr Šimerka, 

Ministerstvo pro místní rozvoj, člen Rady Pardubického kraje Mgr. Miloslav Macela, primátor 

města Pardubice Mgr. Jaroslav Deml, děkan Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity 

v Č. Budějovicích prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc. A děkanka Fakulty stavební ČVUT 

v Praze prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. 

Partnery konference se staly Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích, Fakulta stavební ČVUT v Praze a poprvé také Ledax Vysoké Mýto o.p.s. 

V. ročník konference byl zaměřený na tyto tematické okruhy: 

1. Kvalita života ve stáří 

- terénní sluţby 

- aktivizační činnosti pro seniory 

- důstojný ţivot seniorů v pobytových zařízeních 

2. 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 

- veřejno-soukromé partnerství při výstavbě a rekonstrukci seniorského bydlení  

3. Doprovodné aktivity pro veřejnost 

- Dny zdraví s VZP 

- Výstava obrazů s APSS ČR 

- Ukázka canisterapie pro seniory 

- Workshop taneční terapie pro seniory 

- Promítání filmu O bydlení seniorů 

- Diskuze o novém domově seniorů ve Vysokém Mýtě 



 

Výroční zpráva společnosti 

Ledax Vysoké Mýto o.p.s. za rok 2010 

 

Strana 7 

V rámci konference byl prezentován Domov seniorů Vysoké Mýto (příspěvek Ing. Vladimíra 

Sloupa z Asociace PPP „Veřejno-soukromý projekt DS Vysoké Mýto“; diskuze o novém 

domově seniorů a také exkurze účastníků konference do DS Vysoké Mýto). 

Celkem se konference zúčastnilo na 30 přednášejících, 10 vystavovatelů a 350 účastníků.  

Členství v asociacích 

Společnost Ledax Vysoké Mýto o.p.s. se stala 8. 11. 2010 členem Asociace poskytovatelů 

sociálních sluţeb ČR (APSSČR). 

PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU 

Rádi bychom poděkovali našim sponzorům a partnerům, kteří s námi v roce 2010 

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

- Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

- Město Vysoké Mýto 

- Pardubický kraj 

- Společnosti skupiny DfK Group 

- Profistav Lytomyšl, a.s. 

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI 

Příloha k účetní závěrce za rok 2010 

Název: Ledax Vysoké Mýto o.p.s. 

Sídlo:  V Břízkách 776, 566 32  Vysoké Mýto 

Právní forma: obecně prospěšná společnost 

IČO: 28117557 

Datum vzniku společnosti: 1. února 2010 

Druh obecně prospěšných služeb: 

- poskytování základního a odborného sociálního poradenství seniorům 

- poskytování pobytových sluţeb pro seniory (domovy pro seniory, odlehčovací sluţby, 

chráněné bydlení pro seniory) 

- poskytování ambulantních sluţeb pro seniory (provoz denních stacionářů pro seniory) 

- poskytování terénních sluţeb pro seniory (pečovatelská sluţba, osobní asistence, 

tísňová péče) 

- poskytování sociálních sluţeb v integrovaných centrech pro seniory 

- poskytování dalších fakultativních sluţeb souvisejících s hlavními obecně prospěšnými 

sluţbami 

- pořádání vzdělávacích akcí 

- poradenství seniorům v oblasti moţností trávení volného času a odpočinku 

- poradenství v oblasti moţností pracovního uplatnění seniorů 

- poradenství poskytovatelům sociálních sluţeb v oblasti kvality a humanizace sociálních 

sluţeb 
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Doplňková činnost: 

- hostinská činnost 

Správní rada: 

Předsedkyně správní rady:  Ing. Irena Lavická 

Členové správní rady:  Bc. Lenka Daňhová 

 Blanka Daňhová 

Dozorčí rada: 

Předsedkyně dozorčí rady: Ing. Pavla Koubová Nováková 

Členové dozorčí rady: Jana Ludvíková 

 Naděţda Boušková 

Zakladatel: 

DfK Group a.s., České Budějovice, Riegrova 1756/51, 370 01, IČO: 280 69 234, peněţitý 

vklad ve výši 3 200 000 Kč dne 24. 2. 2010. 

Doplňující informace: 

Společnost byla zaloţena zakládací listinou dne 22. ledna 2010. Vzhledem k novým 

podnikatelským záměrům byla 20. srpna 2010 tato zakládací listina změněna, přičemţ došlo 

ke změně sídla společnosti a ke změně názvu společnosti. Původní sídlo České Budějovice, 

Riegrova 1756/51, 370 01 bylo změněno na Vysoké Mýto, V Břízkách 776, 566 32. Původní 

název Ledax Care o.p.s. byl změněn na Ledax Vysoké Mýto o.p.s. 

Pouţité 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 

Způsoby ocenění a odepisování: 

Dlouhodobým hmotným majetkem je majetek, jehoţ vstupní cena je 40 000 Kč a více a doba 

pouţitelnosti je delší neţ 1 rok. Tento majetek je evidován na majetkových účtech.  

Drobným dlouhodobým hmotným majetkem je majetek, jehoţ vstupní cena je 1000 Kč 

včetně DPH a více a doba pouţitelnosti je delší neţ 1 rok. Tento majetek je účtován 

do spotřeby materiálu a je sledován v operativní evidenci.  

Dlouhodobým nehmotným majetkem je majetek, jehoţ vstupní cena je 60 000 Kč a více 

a doba pouţitelnosti je delší neţ 1 rok.  

Drobným dlouhodobým nehmotným majetkem je majetek, jehoţ vstupní cena je 1000 Kč 

včetně DPH a více a doba pouţitelnosti je delší neţ 1 rok. Tento majetek je účtován jako 

sluţba a je sledován v operativní evidenci.  
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Účetní odpisy majetku jsou rovny daňovým, majetek je odepisován od měsíce následujícího 

po zařazení majetku.  

V roce 2010 byla pořízena nová Škoda Octavia a starší Ford Transit, k odepisování byly 

zvoleny zrychlené odpisy. Dále byl pořízen podlahový mycí stroj, k odepisování byly zvoleny 

zrychlené odpisy, odpis byl zvýšen o 10 % vstupní ceny. 

Zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách a jsou účtovány způsobem B. 

Přehled splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení 
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, veřejného zdravotního 
pojištění a evidované daňové nedoplatky: 

 Částka k 31. 12. 2010 

Okresní správa sociálního zabezpečení 92 952 

Všeobecná zdravotní pojišťovna 8 585 

Vojenská zdravotní pojišťovna 8 241 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 16 638 

Oborová zdravotní pojišťovna 1 502 

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra 4 912 

Finanční úřad – zálohová daň z mezd 14 457 

Finanční úřad – silniční daň  355 

Výše uvedené závazky byly ke dni splatnosti uhrazeny. 

Průměrný přepočetný počet zaměstnanců: 

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců ve sledovaném období byl 3,3. 

Výsledek hospodaření v členění na hlavní a hospodářskou činnost 
(v tis. Kč): 

 Hlavní činnost Hospodářská činnost 

Náklady celkem 1 011 1 087 

Výnosy celkem 6  684 

Výsledek hospodaření před zdaněním - 1 005  - 403 

Daň z příjmů 0 0 

Výsledek hospodaření po zdanění  - 1 005 - 403 

Společnosti nebyly poskytnuty ţádné dary ani dotace.  

Významné události, které nastaly po datu účetní závěrky: 

Ţádné události, které by ovlivnily účetní závěrku roku 2010, po datu účetní závěrky 

nenastaly. 

Sestaveno dne:  9. 3. 2011 

Sestavil: Ing. Jana Ludvíková, ekonom 
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