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 Kvalitní podzim života, z.ú. byl založen v roce 2014 na základě zakladatelské 

listiny dvěma fyzickými osobami, a to Ivanou Pohlovou a Lenkou Klestilovou, a do 

rejstříku ústavů zapsán pod spisovou značkou U 70 vedeno u Městského soudu 

v Praze dne 2. září 2014. 

Kvalitní podzim života, z.ú. získal v roce 2014 zaregistrována podle § 78 odst. 

2. zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Identifikátor je 3101074.  

Odkaz na registrační údaje na portálu MPSV: 
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=e9878767595fb4e0fc26e9f0
737bbefd&SUBSESSION_ID=1496668823560_4  

Forma poskytování služby: terénní 

Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, rodiny s dítětem/dětmi, senioři 

Věková struktura cílové skupiny: osoby bez omezení věku 

Hlavní činností společnosti je poskytování služeb v terénu, jde o péči o seniory 

v jejich domácím prostředí. Tato služba je spojena výhradně s potřebami klienta - 

osoby, na kterou se služba vztahuje.  Aktuálně se již péče společnosti KPŽ zajišťuje 

v Praze a v okres Praha západ a východ.  

http://www.kvalitnipodzimzivota.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=e9878767595fb4e0fc26e9f0737bbefd&SUBSESSION_ID=1496668823560_4
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=e9878767595fb4e0fc26e9f0737bbefd&SUBSESSION_ID=1496668823560_4


Tuto službu pokrývá pracovní kolektiv v celkovém počtu: 6 pečovatelek, 1 
administrativní pracovnice, sociální pracovník, ředitelka a osoby, které pracují 
externě - účetní, PR, právní služby.  

 

 

 

 

 

Naše služba je určena: 

 seniorům 

 občanům, kterým byl přiznán starobní či invalidní důchod 

 občanům se zdravotním postižením 

 občanům se sníženou mobilitou 

 občanům, kteří potřebují v průběhu své rekonvalescence pomoc další osoby, 

k zajištění svých potřeb 

 rodinám, kterým se narodily současně 3 a více dětí, a to do 4 let jejich věku 

  

Naše služba není určena: 

 osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči lékaře v lůžkovém 

zdravotnickém zařízení 

 osobám v akutní fázi infekčního onemocnění 

 osobám, které by ohrožovaly sebe a své okolí 

 osobám, které nespadají do cílové skupiny 

 

Naší hlavní činností je poskytování služeb v terénu - tedy doma. Tato služba je 

spojena výhradně s potřebami klienta - osoby, na kterou se služba vztahuje. 

Péče o klienty je prováděna zpravidla ve všední dny v době od 7:00 do 16:00. 

Naši pečovatelé se v rámci zajištění potřeb klienta starají zejména o: 

 Nákupy (potraviny, lékárna a jiné) 

 Úklid za klientem  

 Odvoz klienta k lékaři, na úřady, nákup a další 

 Hlídání nemocných klientů, pečovatelská činnost 

 Zajištění kvalifikovaných pracovníků v oblasti pedikúra, manikúra, kadeřník 

a masáže 

 Konzultace zdravotního stavu s rodinnými příslušníky 



 Duchovenská peče (předčítání, luštění křížovek a další) 

 Aktivizační péče (začleňování klientů do akcí probíhajících v obci apod.) 

 Nabízíme také zajištění obědů nejen pro seniory. 

 

Ústav začal provozovat činnost od 1.1.2015 

Hlavní události v roce 2016: 

1) Kapitálový vstup do nově založené firmy Služby KPŽ s.r.o., IČ: 05002427 se 

sídlem: Vestecká 11, 252 50 Vestec, Spisová značka: C 256364 vedená u Městského 

soudu v Praze.  Účelem založení této dceřiné firmy je oddělení komerčních a 

nekomerčních činností, které doposud zajišťoval ústav. Služby KPŽ s.r.o. je 

koncipován jako sociální podnik a principy sociálního podniku přímo zapracované 

v zakladatelských dokumentech.  

2) Zařazení  do základní sítě sociálních služeb – od 1.1. 2017 bude ústav zařazen do 

základní sítě sociálních služeb.    

 
Hospodaření v roce 2016 

Náklady v roce 2016 činily celkem 3.988.000,- Kč, z toho mzdové  náklady 
činily 1.734.000,- Kč.  

Výnosy činily 3.750.000,- Kč, z toho provozní dotace činily 1.267.000,- Kč, 
vlastní tržby činily 2.261.000,- Kč.  
V roce 2016 ústav přijal tyto dary a dotace: 

 Finanční dar od soukromé osoby ve výši 75.000,- Kč 

 Od Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové jsme získali na realizaci 

půjčovny zdravotních pomůcek. 80.000,- Kč 

 Od Fondu Hejtman jsme získali dar ve výši 35.000,- Kč na realizaci 

Transport senior. 

 Od Nadace GCP jsme získali dar ve výši 51.750,- Kč na realizaci Transport 

senior. 

 Byla nám schválená dotace od Humanitárního fondu ve výši 600.000,- Kč 

 Od Úřadu práce Praha-západ a Praha jsme získali dotace na každou 

pečovatelku, kterou jsme zaměstnali jako uchazečku o práci zaregistrovanou 

na ÚP 

 
Výsledek hospodaření skončil ve ztrátě cca 444.521,- Kč. Ztráta byla 

způsobena zejména deficitem mezi příjmy z dotací a mzdovými náklady. Ztráta byla 
pokryta půjčkou zakladatelky Lenky Klestilové a zřízením kontokorentního účtu 
zřízeného u ČS a.s. ve výši 350.000,-Kč.  Podrobné výsledky hospodaření jsou 
uvedeny ve výkazu zisků a ztrát tvořícím přílohu k této zprávě.   



 
 
Ústav nemá  závazky po splatnosti. Ústav nemá dluhy vůči státu, zdravotním 

pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení. Zvětšily se krátkodobé závazky díky 
zřízení kontokorentního úvěru a půjče zakladatelky.  

Ústav nemá pohledávky po splatnosti. Meziročně narostl hmotný majetek díky 
nákupu vozu Dacia Logan a zdravotních pomůcek. 

 
Závěr k hospodaření v roce 2016 a doporučení pro rok 2017: 
Nepodařilo se zajistit příjmy odpovídající výdajům, což muselo nutně po zjištění této 
skutečnosti v průběhu roku vést ke zefektivnění některých procesů a omezení 
mzdových nákladů a zejména k vyšší efektivitě jejich vynakládání. V tomto trendu 
budeme nadále pokračovat, zejména cestou zvyšování kapacity služeb a jejich pokrytí 
stávajícími zaměstnanci. 
Rozšířit zdroje financování služby zejména dotacemi ze soukromých zdrojů, od obcí 
v regionu a od státu prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje. 
 
 
  



Cíle pro rok 2017: 

 zajistit větší vytíženost  a efektivitu práce pečovatelů 

 rozšířit povědomí o našem ústavu v okolních obcích 

 navázat spolupráci s obecními úřady v okolních obcích 

 spolupráce s MAS Dolnobřežansko 

 zajistit zdroj financování služby od obcí a Městských částí v Praze 

 zvyšovat kvalifikaci a odbornost zaměstnanců  

 zlepšovat informovanost veřejnosti o činnosti  např. formou dobročinných 

bazárků, reklamou na firemních vozech 

 pravidelně aktualizovat webové stránky 

 rozšiřovat nabídku našich služeb 

 udržet finanční stabilitu ústavu (dotace, sponzorské dary, příjmy za 

poskytované služby), hledat možné úspory ( ekonomický provoz 

automobilů…) 

 
 
 
 
 
Ve Vestci 10. 04. 2017 
 
 
Vypracovala a předkládá: Lenka Klestilová, ředitelka 
 

 


