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1. ÚVODNÍ SLOVO
Vážení,
dovoluji si Vám předložit výroční zprávu Centra sociálně zdravotních služeb za rok 2013. Naše
organizace byla zřízena městskou
částí Praha 17 jako poskytovatel
sociálních služeb (pečovatelská
služba s celotýdenním provozem,
odborné sociální poradenství, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Klub 17“, Alko-toxo poradna
Ředitel CSZS
a tel. linka), zdravotní péče (domácí zdravotní péče, fyzioterapie v domácnosti, klinická psychologie)
a navazujících aktivit a tento účel jsme se snažili jako každý rok naplnit k plné spokojenosti našich klientů.
Základní filozofií naší organizace je poskytování terénních sociálních a zdravotních služeb klientovi co nejdéle v jeho domácím přirozeném prostředí a zabránit tak jeho sociálnímu vyloučení. Ve spolupráci
s kluby seniorů a zdravotně znevýhodněných pak vytvořit podmínky
pro jejich aktivní život v naší městské části.
Centrum sociálně zdravotních služeb se také snaží podporovat aktivní politiku zaměstnanosti – zúčastnilo se projektu „50+= nová šance“, který byl zaměřen na rekvalifikaci nezaměstnaných osob starších 50 let na pozici pracovník v sociálních službách a byl financován
z Operačního programu Praha – adaptabilita a státního rozpočtu ČR.
Na závěr bych chtěl poděkovat svým spolupracovníkům za vytrvalost, spolehlivost i trpělivost, klientům za důvěru a náklonnost, našim
dárcům za velkorysost, a především vedení městské části Praha 17
za velkou podporu a doufám, že spolupráce bude dále úspěšně pokračovat.
PhDr. Jindřich Kadlec
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2. VZNIK, CHARAKTERISTIKA
A POSLÁNÍ ORGANIZACE
Centrum sociálně zdravotních služeb bylo založeno 1. 1. 1998 jako
samostatná příspěvková organizace zastupitelstvem městské části
Praha-Řepy usnesením č. 3/32 ze dne 17.11. 1997 podle § 8 odst. 2
písmeno c zákona č. 90/1993 Sb., O hlavním městě Praze a podle
§ 31 zákona č. 576/90 Sb., O pravidlech hospodaření s rozpočtovými
prostředky České republiky a obcí v České republice.
Centrum sociálně zdravotních služeb bylo zřízeno k zabezpečení péče v oblasti sociální a zdravotní pro obyvatele městské části
Praha-Řepy a dle dohody pro jiné. Ve své hlavní činnosti se zaměřuje na poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006
Sb. a služeb navazujících a je nestátním zdravotnickým zařízením,
dále vykonává doplňkovou činnost ve smyslu zákona č. 250/2000
Sb.,O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.

3. POSKYTOVANÉ SLUŽBY
V RÁMCI HLAVNÍ ČINNOSTI
3.1. Sociální úsek
Sociální služby jsou poskytovány dle zákona č. 108/2006 Sb.,
O sociálních službách, vyhlášky č. 505/2006 Sb. a principy standardů
kvality sociálních služeb. V rámci sociálních služeb se zaměřujeme
jak na péči o starší, osamělé a zdravotně postižené spoluobčany v jejich domovech, aby tito lidé mohli co nejdéle žít ve svém prostředí, tak
na péči o děti, mládež a dospělé – na celou rodinu.
3.1.1. Pečovatelská služba
Je hlavní složkou Centra sociálně zdravotních služeb. Zajišťujeme všestrannou péči o staré, zdravotně postižené a dlouhodobě nemocné občany v domácím prostředí, kde se cítí nejlépe. Snažíme se
služby poskytovat na vysoké kvalitní úrovni, v souladu se standardy
kvality sociálních služeb.
4
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seniorů snaží i částečně suplovat funkci rodiny. Pečovatelky navštěvují různá setkání důchodců, kde seznamují důchodce s činností pečovatelský služby.
Za rok 2013 jsme vykonali 31 846 úkonů, z toho 20 786 dovozů či
donášek jídla. K 31. 12. 2013 evidujeme 401 aktivních klientů.
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3.1.2. Odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství bylo poskytováno nejen klientům
pečovatelské služby a domácí zdravotní péče, ale také ostatním občanům Prahy 17, kteří o pomoc požádali. Poskytování služby se řídí
zákonem o sociálních službách a zásadami standardů kvality sociálních služeb.
3.1.2.1. Sociální poradenství
Jedná se o podání základních informací ze sociálně právní oblasti: dávky státní sociální podpory a péče, případně doprovod a pomoc při vyřizování těchto dávek na úřadě, pomoc při sepsání žádostí
nebo odvolání na úřady či k soudu atd. (především rodinná, bytová
problematika, dlužnictví, nezaměstnanost). Nedílnou součástí sociálního poradenství je podávání komplexních informací o sociální síti
ČR a možnostech jejího využití. Nabízíme také poradenství v oblasti
kompenzačních pomůcek (i při ošetřování ležících pacientů).
V roce 2013 bylo sociální poradenství poskytnuto cca 367 klientům.
3.1.2.2. AT poradna s AT linkou
Cílem AT poradny je poskytování pomoci lidem, kteří se potýkají
s problémy zneužívání návykových látek legálních i nelegálních. AT
poradna nabízí individuální, partnerskou i rodičovskou terapii.
AT poradna nabízí individuální, rodinnou a partnerskou psychoterapii, edukační pohovory, prvokontakty a další prvky patřící do práce
AT poradny.
Poskytuje také poradnu formou e-mailového kontaktu, telefonickou psychoterapeutickou, konzultační, podpůrnou a edukační službu.
Zdarma provádíme toxikologické testy a testy na alkohol pro klienty
z Prahy 17.
Poradna je plně vytížena, jejích služeb v průměru na jeden den využije 6–9 klientů, často v doprovodu rodinných příslušníků. Součástí
služeb poskytovaných poradnou je doléčovací skupina, která probíhá
každý čtvrtek od 17 do 19 hodin a účastní se jí v průměru 15 klientů.
Provoz linky je každý čtvrtek, včetně svátků v době od 17 do 23 hodin.
Služby jsou poskytovány na základě zájmu klienta, který službu
6
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kontaktuje telefonicky, emailem či osobně. Kontakty s klienty jsou důvěrné a musí být prováděny diskrétně.
Za rok 2013 navštívilo opakovaně naší službu či nás kontaktovalo
přes 2783 kontaktů prostřednictvím 190 klientů naší služby, značná
část klientů dochází do AT poradny opakovaně a delší časové období. V roce 2013 jsme provedli 1956 testů z toho 1069 na přítomnost
drog v moči, ostatní jsou alkoholové testy dechu.
AT linka poskytuje anonymní telefonickou krizovou intervenci:
Splňuje cíle krizové telefonické intervence aktuální/stabilizace klienta, snížení nebezpeční prohlubující se krize atd. a cíle perspektivní
propracování blízké budoucnosti, směrování k řešení atd.
Telefonická intervence splňuje možnost okamžité anonymní konsultace, kontaktu s odborníkem, bez odkladu, bez této péče hrozí riziko další zátěže, prohloubení krize a dopadů s tímto spojené.
Klient nemusí vystoupit z anonymity. Služba je poskytována každý
čtvrtek v roce od 8 do 23 hodin.
Během roku 2013 využilo nabídku služeb AT linky více než 1374
klientů telefonickou či emailovou podobou kontaktu.
3.1.2.3 Speciálně pedagogická poradna, logopedie
Speciálně pedagogická poradna, logopedie zajišťuje:
• Systematickou nápravu specifických poruch učení (dyslexie,
dysotografie, dysgrafie) skupinovou i individuální formou
Pod vedením speciálních pedagogů probíhají s četností 1x týdně
speciální hodiny českého jazyka a matematiky pro děti se specifickými poruchami učení a pro děti se školním neúspěchem a špatnou
koncentrací pozornosti. Ve skupině je vždy 8-12 dětí doporučených
psychologem.
• Předškolní přípravu budoucích prvňáčků – skupinovou formou
Jedná se o práci se skupinou školsky nezralých dětí, během které
pedagožky podporují rozvoj všech podstatných oblastí podílejících
se zvládání nástupu školní docházky a osvojování si učiva 1. třídy
základní školy. Skupina se schází 1x měsíčně, děti jsou do ní doporučovány psychologem.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
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• Logopedickou péči
Diagnostika a poradenství v oblasti logopedie, nápravu vadné výslovnosti, překonávání obtíží v komunikaci a rozvoj slovní zásoby –
skupinovou i individuální formou.
Jde o skupinové nápravy vadné výslovnosti u předškolních dětí
přímo v MŠ (Socháňova 1175 a Socháňova 1176).
• Poradenství pro výukové problémy
V roce 2013 se speciálně pedagogickou poradnou spolupracovalo
více než 980 klientů, značná část z nich vstoupila do kontaktu s námi
opakovaně.
3.1.2.4. Psychologická poradna
Poradna je koncipována jako péče ambulantní, po dohodě je samozřejmostí i možnost kontaktu v domácnosti klienta. Poradna zabezpečuje:
• Krizovou intervenci – tj. psychologickou 1. pomoc. Jedná se
o ošetření akutně vzniklých obtíží bez omezení věkem nebo problematikou, s doporučením následné péče, zprostředkování kontaktů se
specializovanými institucemi psychosociální sítě.
• Péči o dětskou populaci od narození do adolescence (psychologická a pedagogicko- psychologická diagnostika, spolupráce s mateřskými a základními školami).
• Psychologické poradenství / spolupráce s OPD, soc. odborem
MÚ, odd. soc. prevence).
• Psychoterapeutické vedení individuální i rodinné s důrazem na
komplexní péči o celý rodinný systém.
V evidenci psychologické poradny je celkem 732 klientů.
Nejvíce návštěv zaznamenala psychologická poradna v měsíci
září a nejméně návštěv bylo v letních měsících červenec a srpen.
Při své práci psycholožka v zájmu svých klientů spolupracuje se
sociálním odborem MÚ, oddělením péče o dítě, oddělením sociální
prevence, předškolními a školními zařízeními. Důraz je kladen zejmé8
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na na spolupráci s obvodními a praktickými lékaři v oblasti psychosomatických poruch u dětí, na práci s dětmi dlouhodobě zdravotně
postiženými a na úseku prevence sociopatologických jevů je úzká
spolupráce s vedením nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
Klub 17.
3.1.3. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Klub 17“
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež se zaměřuje na pravidelnou a systematickou práci s dětmi a mládeží ve věku 6 – 18 let. Cílem
služby je zlepšit kvalitu jejich života s předcházením nebo snížením
sociálních a zdravotních rizik souvisejících s jejich způsobem života,
umožnit jim se lépe orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet
podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba je poskytována v co nejvíce běžném prostředí klienta s ustáleným pracovním
týmem. Pracovníci Klubu 17 spolupracují s řadou institucí s návaznou
pomocí pro klienta, v případě přání klienta mohou poskytnout i doprovodné služby.
Pro realizaci služby není potřeba znát podrobné údaje o klientovi.
Základní metodou práce je princip kontaktní práce, což je komplex
nízkoprahově orientovaných služeb, jejichž cílem je navázání kontaktu s cílovou skupinou.
Klub 17 je otevřen v úterý, středa a pátek od 15 do 20 hod., za přítomnosti 3 pracovníků (vychovatelů). Letní prázdniny jsou umožněni
prvních 14 dni v červenci a posledních 14 dní v srpnu, kdy se převážně vyjíždí na různé výletní akce mimo prostory Klubu 17, jinak je klub
otevřen během celého roku.
Veškeré zařízení Klubu 17 mohou návštěvníci užívat zdarma, je
zde připraven na každý den různorodý program a je na návštěvnících
dle svého rozhodnutí zda se zapojí či nikoli. V další zde mohou najít
kulečník, stolní fotbálek, air hockey, hudebnu, počítače s možností
připojení na internet, rozmanitou škálu stolních her, sportovní vybavení a další. V letních měsících je hojně využívána zahrada jak na
posezení, tak na různé sportovní aktivity. Pořádají se zde tématické
měsíce zaměřené na určité poslání.
Cílem práce je vytvoření bezpečného prostoru všem klientům, aby
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
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se mohli svěřovat se svými problémy a obavami a společně hledat
východisko z těchto situací za spolupráce pracovníka kubu.
Za rok 2013 eviduje naše zařízení 3 633 vstupů prostřednictvím
150 klientů, což je průměrně 30 dětí za den. Během roku se uspořádalo několik akcí (karneval, čarodějnický rej, bowling v Mantě, mikulášská, narozeniny K17, návštěva kina a muzikálů např. „Pomáda,
Děti ráje, Mauglí“, paintball, aquapark a další. Zúčastňujeme se akce
„Babí léto“.
Záštitu nad naším klubem má herečka pí Valerie Zawadská a pan
Petr Kostelník.

3.2. Služby navazující na sociální služby – kluby seniorů
Na území městské části Prahy 17 se pravidelně 3x týdně scházejí
4 kluby seniorů a zdravotně znevýhodněných, o klubech se můžete pravidelně dozvídat prostřednictvím regionálních Řepských novin,
přes ÚMČ Praha 17, lékaře, ale především od svých vrstevníků. Náplní klubu je kromě samotného setkání i rozmanitý program, který
sestavuje pracovnice Centra sociálně zdravotních služeb (garant
klubu), společně s nejaktivnějšími členy klubu. Jedná se především
zajištění koncertů, výletů, přednáškové činnosti na různá témata (so10
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ciální dávky, zdravotní pomůcky a jejich využití) nebo besedy s herci
např. pí Valerie Zawadská, velmi oblíbené jsou poetické pořady.
Setkávání pro seniory je důležitým momentem v prevenci sociální
izolace a aktivního trávení volného času.

Klub Klas
Setkávání seniorů probíhá 1x týdně každé pondělí od 14.00–16.00
hod. na adrese Ke kulturnímu domu 14, Praha 6.
Klub Gemini
Klub vznikl z iniciativy zdravotně znevýhodněných občanů Řep
a sympatizujících seniorů. Setkávání seniorů probíhá 1x týdně
každé pondělí v 14.30–16.30 hod. na adrese Socháňova 1224,
Praha 6-Řepy (Klub 17).
Klub Průhon
Setkávání seniorů probíhá 1x týdně každé úterý 9.00–11.00 hod.
na adrese Socháňova 1224, Praha 6-Řepy (Klub 17).

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
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3.2.1. Kurzy výuky práce na PC pro seniory
Výuka probíhá jednou za 14 dní v úterý v odpoledních hodinách.
Každý účastník pracuje sám u počítače. Ukončený je 6. běh kurzu.
Díky finanční podpoře nadaci Letiště a.s. a MČ Praha 17 je kurz zcela
zdarma. Podmínkou zařazení do kurzu je trvalé bydliště na Praze 17
a věk od 60 let. Za rok 2013 navštívilo kurz 540 seniorů z toho 442
žen a 98 mužů.
3.2.2. Knihovna pro seniory
Jedná se o projekt pro zájemce z Řep v seniorském věku, kde si
mohou bezplatně zapůjčit knihy (máme k dispozici více 2000 knižních
titulů). Knihy donášíme i do domácností. Knihovna je otevřena každé
pondělí od 13 do 17 hodin a v pátek od 8 do 12 hodin. V době otevření knihovny je k dispozici využití počítačů s připojením na internet
zdarma. Ke konci roku 2013 evidujeme 70 aktivních čtenářů.
3.2.3. Výuka cizích jazyků
Nový projekt výuky anglického a francouzského jazyka a rozvoj kognitivních funkcí. Výuka je jednou týdně s lektorem. Nabídka je zdarma, probíhá pilotní fáze projektu, evidujeme výrazný zájem seniorů.
V tuto chvíli se účastní 30 aktivních studentů.
12
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3.2.4. Plavání pro seniory
CSZS pod finanční podporou Městské části Prahy 17 pořádá
plavání pro seniory v Baby Clubu Juklík na Praze 5 vždy v pátek
od 16.00–18.00 h v počtu 15 klientů, pod vedením 2 instruktorů.
U seniorů je tato aktivita velice oblíbená, snažíme se seniory pravidelně střídat. Celkem se služby plavání pro seniory zúčastnilo
390 klientů z toho 319 žen a 71 mužů.

3.3. Zdravotní úsek
3.3.1. Domácí zdravotní péče (DZP)
Domácí zdravotní péče je zajišťována zkušenými registrovanými zdravotními sestrami v domácnosti klienta. Zdravotní výkony jsou
prováděny na základě indikace registrujícího praktického lékaře nebo
ošetřujícího lékaře z lůžkového oddělení nemocnice (po dobu nejdéle
následujících čtrnácti dnů po propuštění) a jsou hrazeny zdravotními
pojišťovnami. Jsme smluvními partnery VZP, ZP Ministerstva vnitra
ČR, Vojenské
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srdečně cévními, neurologickými, kožními, onkologickými, s onemocněními pohybového aparátu, s metabolickými onemocněními, apod.
Nejčastěji prováděnými zdravotními výkony byly:
• kontroly zdravotního stavu, krevního tlaku a pulsu, měření
glykemie
• ošetření defektů, operačních ran, stomií a zranění
• odběry biologického materiálu – krve, moči, stěry z rány
• aplikace injekcí i.m., s.c., inzulínu
• výměny permanentních močových katetrů a péče o ně
• příprava a podávání léků a jejich kontrola
• edukace a kontrola léčebného režimu
• ošetřovatelská rehabilitace - nácvik úkonů vedoucích k zlepšení sebeobsluhy a celkové soběstačnosti
Některým klientům byla poskytována komplexní ošetřovatelská
péče ve spolupráci s pečovatelskou službou. V domácím prostředí
bylo ošetřováno několik klientů v terminálním stádiu onemocnění.
Zdravotní péče byla zajištěna po celý týden včetně večerních hodin,
víkendů a svátků. V roce 2013 bylo osmi zdravotními sestrami CSZS
provedeno celkem 9 921 zdravotních výkonů.
3.3.2. Fyzioterapie
Fyzioterapie v domácnosti klienta je součástí domácí zdravotní
péče. Je zaměřena na nácvik soběstačnosti klienta v bytě po návratu
z nemocnice, na rozcvičení postižených končetin po cévních mozkových příhodách a po zlomeninách a na kondiční cvičení, kterým si
klient v průběhu jednoho až dvou měsíců může zlepšit svoji fyzickou
kondici. Součástí fyzioterapeutické péče je také poradenství v oblasti
kompenzačních pomůcek a nácvik při jejich používání.
V současnosti zaměstnáváme registrovanou fyzioterapeutku, která
splňuje kritéria odbornosti dle zákona č. 96/2006 Sb.  Má předepsané
vzdělání včetně atestace v oboru „Aplikovaná fyzioterapie“. Věnuje
se fyzioterapii v DPS Zličín a návštěvní službě na Řepích.
V roce 2013 byla fyzioterapie indikována celkem 119 klientům.
14
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Většina klientů jsou smluvními pojištěnci VZP.   Evidujeme dalších
680 kontaktů kondičního cvičení v CSZS nebo v DPS Zličín. Domácí
a ambulantní fyzioterapii provádíme pro pojištěnce smluvních pojišťoven zdarma. Jedná se o tyto pojišťovny: VZP, VoZP, OZP, ZPMV.

4. POSKYTOVANÉ SLUŽBY V RÁMCI DOPLŇKOVÉ
ČINNOSTI
CSZS provozuje kromě své hlavní činnosti, tj. činnosti, ke které
bylo zřízeno, také podnikatelské aktivity – doplňkovou činnost za tržní
ceny pro ostatní občany.
Zisk z této činnosti je v souladu se   zákonem č. 250/ 2000 Sb.,
O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění použit na úhradu nákladů hlavní činnosti.
Centrum v rámci doplňkové činnosti poskytuje:
• půjčování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek
• kopírování a laminování
• praní a žehlení prádla
• pronájem nebytových prostor
• masérské a rekondiční činnosti (masáže a cvičení pro seniory)

5. HOSPODAŘENÍ
CSZS hospodaří s finančními prostředky získanými v rámci hlavní
činnosti, s prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele – městské části Praha 17, s prostředky svých fondů, s prostředky získanými svou
doplňkovou činností a s dotacemi a dary od fyzických a právnických
osob. V roce 2013 získalo CSZS dotace 1 465 000 Kč od MPSV ČR,
130 000 Kč od Hlavního města Prahy, 291 900 Kč od M.Č. Praha 17,
500 000 Kč od M.Č. Praha-Zličín na poskytování sociálních, zdravotních a navazujících služeb a 100 000 Kč jako sponzorský dar od
Letiště Václava Havla, a.s. na PC kurzy pro seniory.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
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Název položky

ROZVAHA K 31.12. 2013 / v Kč /

AKTIVA CELKEM
A. Stálá aktiva

I. Drobný dlouh. nehmotný majetek
II. Dlouhodobý hmotný majetek
III. Dlouhodobý finanční majetek
IV. Dlouhodobé pohledávky

B. Oběžná aktiva

I. Zásoby
II. Krátkodobé pohledávky
III. Krátkodobý finanční majetek

PASIVA CELKEM

Brutto

Období běžné

korekce

8 468 687

3 094 847

5 373 840

4 582 750

65 038
3 374 694

65 038
3 029 809

344 885

151 863

5 028 955

4 430 887

5 373 840

4 582 750

344 885
809 936
209 261

151 863
819 995
132 761

3 439 732

3 094 847

5 028 955
48 285
3 381 045
1 599 624

344 885

48 285
3 381 045
1 599 624

C. Vlastní kapitál

1 364 082

I. Jmění účetní jednotky
II. Fondy účetní jednotky
III. Výsledek hospodaření

D. Cizí zdroje

I. Rezervy
II. Dlouhodobé závazky
III. Krátkodobé závazky

Název položky

I. Náklady z činnosti

1.spotřeba materiálu
2.spotřeba energie
8.opravy a udržování
9.cestovné
10.náklady na reprezentaci
12.ostatní služby
13.mzdové náklady
14.zákonné sociální pojištění
15.jiné sociální pojištění
16.zákonné sociální náklady
18.daň silniční
20.jiné daně a poplatky
23.jiné pokuty a penále
28.odpisy dlouhodobého majetku
35.náklady z drob. dlouhodobého majetku
36.ostatní náklady z činnosti

II. Finanční náklady
III. Náklady na transfery
IV. Daň z příjmů

B. Výnosy celkem

I. Výnosy z činnosti

2.výnosy z prodeje služeb
3.výnosy z pronájmu
16.čerpání fondů
25.ostatní výnosy z činnosti

II. Finanční výnosy
2.úroky

IV. Výnosy z transferů

2.výnosy vybraných místních vládních
institucí z transferů

C. Výsledek hospodaření

55 723
2 777 791
1 597 373

1 104 619

4 009 758

3 478 131

4 009 758

3 478 131

Období běžné
Hlavní činnost
Doplňková činnost

3 478 131

13 232 651

333 277

894 145
575 170
153 661
58 389
14 127
1 343 823
7 402 041
2 163 277
27 694
206 891

18 209
104 421
1 850

13 232 651

862
229
74 168
268 390
49 784

Období minulé
Hlavní činnost
Doplňková činnost

333 277

12 910 989

258 944

716 549
468 078
57 777
76 752
11 867
1 419 294
7 421 880
2 166 644
25 757
219 280

18 290
90 565
1 850

12 910 989

24 944
154 597
27 180
344
796
936

1 100

258 944

25 226
98 039
22 753
288
669
1264

66 372
212 412
47 227

13 232 651

542 538

12 910 989

391 705

2 539 747

282 981
194 428

1 978 501

221 302
170 403

2 715 474
209 437
33 710-

2 277

542 538

65 129

2 277

2 361 446
278 806
104 139

391 705

2 343
2 343

10 514 900

10 547 200

10 514 900

10 547 200

209 261

2. Výsledek hospodaření b.úč.obd.
209 261
Pozn.: poloţky rozvahy a výkazu zisku a ztráty zde neuvedené jsou nulové
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151 863

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31.12. 2013 / v Kč /

A. Náklady celkem

a)

Období minulé

Netto

16

132 761
132 761

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 1.1. 2013 – 31.12. 2013
Název účetní jednotky: Centrum sociálně zdravotních služeb
CENTRUM SOCIÁLNĚ
IČ:
67365647
sídlo účetní jednotky je: 163 00 Praha 6 – Řepy, Bendova 5/1121

ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 1.1. 2013–31.12. 2013
a) N
 ázev účetní jednotky: Centrum sociálně zdravotních služeb, IČ: 67365647
sídlo účetní jednotky je: 163 00 Praha 6-Řepy, Bendova 5/1121
právní forma: příspěvková organizace, zřízená Městskou částí Praha 17 dne 1.1. 1998
hlavní činnost: poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. a nestátní zdravotnické
zařízení
doplňková činnost: praní prádla, kopírování, pronájem věcí movitých – půjčování rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek, pronájem nebytových prostor, masérské a rekondiční činnosti
Statutární orgán – ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec
b) Účetní jednotka je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl Pr., vložka 755 dne 5.8. 2003
c) Účetním obdobím je kalendářní rok.
Účetní jednotka používala účetní odpisy.
Účetní jednotka nevytváří opravné položky ani rezervy.
Účetní jednotka účtuje o zásobách metodou B.
d) Účtování: dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a Vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění
a ČÚS.
e) Oceňování majetku a zásob: dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění.
f) Účetní jednotka nemá přímý ani nepřímý podíl na jiných společnostech.
g) Účetní jednotka nemá k rozvahovému dni žádné splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, veřejného zdravotního pojištění a evidované
daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů.
h) Účetní jednotka nemá žádné akcie nebo podíly.
i) Účetní jednotka nemá žádné majetkové cenné papíry, vyměnitelné ani prioritní dluhopisy ani podobné cenné papíry nebo práva.
j) Účetní jednotka nemá žádné závazky splatné déle než za pět let.
Účetní jednotka nemá žádné závazky kryté plnohodnotnou zárukou.
k) Účetní jednotka nemá žádné závazky neuvedené v rozvaze.
l) Výsledek hospodaření z hlavní činnosti: 0 Kč (příspěvek zřizovatele a účelové dotace byly plně vyčerpány), náklady vynaložené na provádění všech jednotlivých činností organizace v rámci hlavní
činnosti jsou vyšší než výnosy z těchto činností.
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti: 209.260,53 Kč.
m) Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců: 22
Počet členů statutárních a kontrolních orgánů,
kteří jsou zároveň zaměstnanci, je: 1 (ředitel – statutární zástupce)
n) Výše záloh a úvěrů, poskytnutých členům statutárních a kontrolních orgánů 0 Kč s úrokem 0 %.
o) Výpočet hospodářského výsledku nebyl ovlivněn způsoby oceňování finančního majetku.
p) Základ daně z příjmů byl stanoven jako součet kladných hospodářských výsledků (zisků) jednotlivých
akcí hlavní činnosti plus hospodářský výsledek z hospodářské činnosti zvýšený o nedaňové náklady
těchto akcí. Při stanovení základu daně bylo využito odčitatelné položky dle § 20 odst. (7) zákona
o daních z příjmů. Prostředky takto získané budou využity na pokrytí nákladů hlavní činnosti.
r) Daňová povinnost za minulé účetní období činí 0,00
Daňová povinnost za sledované účetní období 0,00
s) Finanční situace: běžný účet: 1.454.248,09 Kč
účet FKSP: 35.166,37 Kč
ceniny: 31.440,- Kč
pokladna: 78.770,- Kč
t) V roce 2013 neplatila organizace žádné leasingové splátky. Byl prodán ojetý automobil a finanční
prostředky získané prodejem byly v rámci finančního vypořádání převedeny na účet zřizovatele. Byl
pořízen koupí nový automobil za účelem provozu pečovatelské služby.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
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6. VÝHLED DO BUDOUCNOSTI
Také v roce 2014 čeká Centrum sociálně zdravotních služeb mnoho práce. Budeme dále pokračovat v realizaci dlouhodobého projektu týkajícího se vytvoření komunitního centra pro všechny generace
občanů v městské části Praha 17. Naše služby se budeme nadále
snažit přizpůsobovat přáním a potřebám klientů a doufáme, že se na
nás budou i nadále s důvěrou obracet.
Centrum sociálně zdravotních se společně s MČ Praha 17,
uživateli a dalšími poskytovateli aktivně účastní tzv. komunitního plánování sociálních služeb a aktualizace Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb v MČ Praha 17, jehož cíle se bude snažit v dalších
letech naplňovat.
Věříme, že všechny tyto aktivity přispějí ke zkvalitnění našich
služeb, které jsou dostupné pro všechny občany MČ Praha 17.

Sídlo Centra sociálně zdravotních služeb v Praze-Řepích
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CENTRUM SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
příspěvková organizace, zřízená městskou částí Praha 17 zapsaná
dne 5. 8. 2000 u  Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 755
Statutární zástupce – ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec
Adresa: 163 00 Praha 6-Řepy, Bendova 5/1121
IČ: 67365647
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Č. bankovního účtu: 0168034319/0800
Tel.:

235 314 141
235 313 182   
777 575 117
Pobočka Socháňova 1221 – Klub 17: 235 311 791
AT linka a poradna: 724 307 775
Pobočka DPS Zličín: 257 951 099
Datová schránka – ID: zhgh8q
Fax: 235 300 474
E-mail: cszs@iol.cz

www.cszs.cz

