
 

___________________________________________________________________________ 
Stránka 1 z 4 

 

Název:   

Kontakt:   Kvalitní podzim života, z.ú., Vestecká 11, 252 42, Vestec,   

   Praha-západ 

tel.:    778 095 645 

email:    administrativa.kpz@email.cz 

www stránky:   www.kvalitnipodzimzivota.cz 

IČ:    033 38 878 

Statutární zástupce:   Lenka Klestilová, ředitelka 

 

 Kvalitní podzim života, z.ú. (dále ústav) 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. Ústav 

začal provozovat činnost od 1.1.2015 

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.  Tato 

sociální služba byla v roce 2018 hlavní činností ústavu.  

Odkaz na registrační údaje na portálu MPSV: 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=e9878767595fb4e0fc26e9f0737bbefd&SU

BSESSION_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.  Aktuálně se již péče 

společnosti KPŽ zajišťuje v Praze a v okres Praha západ a východ.  

Tuto službu pokrývá pracovní kolektiv v celkovém počtu: 6 pečovatelek, 1 administrativní 

pracovnice, ředitelka a osoby, které pracují externě - účetní, sociální pracovník, 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 

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
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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 Pečovatelské služby terénní formou, tedy v domácím prostředí 

klientů. Tato služba je spojena výhradně s potřebami klienta s odkazem na jejich nepříznivou 

sociální situaci. 

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. 

 

V roce 2018 naše pracovnice uskutečnily celkem 6843 návštěv u klientů a v přímé péči 

o klienty odpracovaly 6922 hodin.  

 

Hlavní události v roce 2018 

Pořízení dvou osobních automobilů a to Fiatu Seicento (finacoval soukromý dárce) a Dacie 

Sandero (financováno spotřebitelským úvěrem.  

Dále došlo k navýšení základního kapitálu u společnosti Služby KPŽ s.r.o. kde má ústav 

podíl 40%. Konkrétně došlo k navýšení tohoto podílu ze 4.000,- Kč na 44.000,- Kč.     

 

Hospodaření v roce 2018 

Náklady činily celkem 3.840.000,- Kč, z toho osobní (mzdové)  náklady činily 2.616.000,- 

Kč. Výnosy činily 4.232.000,- Kč, z toho provozní dotace činily 2.363.000,- Kč, vlastní tržby činily 

1.869.000,- Kč. Výsledek hospodaření je účetní zisk 392.000,-  Kč. 

(částky v tomto odstavci jsou zaokrouhlené na tisíce Kč) 
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Dotace a dary 

Ústav na základě veřejnoprávní smlouvy o pověření k poskytování služby obecného 

hospodářského zájmu uzavřené s Krajským úřadem Středočeského kraje čj. S-16673/SOC/2016 

je oprávněn přijímat finanční prostředky ze státního rozpočtu. 

Dotace a dary přijaté v roce 2017 byly v průběhu roku 2018 řádně vyúčtovány dárcům, 

nebyla nám v souvislosti s dotacemi uložena žádná sankce nebo uplatněn požadavek na vrácení 

dotace nebo daru.  

   

V roce 2018 ústav přijal tyto dary a dotace: 

• Krajský úřad Středočeského kraje  - dotace ve výši 1.194.400,- Kč -  použitá v souladu 

s pravidly na činnost základní činností 

pečovatelské služby 

• Imperial Tobacco CR,  s.r.o.   - dar ve výši  10.000,- Kč -  použitý na tvorbu a  

výrobu webových stránek ústavu. 

• Nadace Agrofert    - dar ve výši 75.000,- Kč -  použitý na činnost  

pečovatelské služby 

• Nadace ČEZ         - dar ve výši  95.000,- Kč - použitý na nákup  

kompenzačních pomůcek pro půjčovnu 

• obec Dolní Břežany    - dotace ve výši 50.000,- Kč -  použitá v souladu s  

pravidly na činnost pečovatelské služby pro občany 

obce 

• Obec Vestec u Prahy    - dotace ve výši 153.550,- Kč  -  použitá v souladu s  

pravidly na činnost pečovatelské služby pro občany 

obce 

• Městská část Libuš    - dotace ve výši 40.000,- Kč  -  použitá v souladu s  

pravidly na činnost pečovatelské služby pro občany 

obce 

V roce 2018 nám byly poskytnuty věcné dary, které jsme dále distribuovali našim seniorům jako 

vánoční a velikonoční balíčky. 

Maxx Win Nutrition-REVI Plus doplňky stravy 

Ducase s.r.o. knihy a kalendáře 

Procter ß Gamble-Rakona s.r.o.  prací prostředky 

AVEFLOR a.s. spreje, vůně 

Untraco, v. o. s. upomínkové předměty 

DELIKOMAT s.r.o. croissanty, čaj a křížovky 

Dallmayr Vending & Office k.s. kávu 

RYOR a.s. krémy 

Kostelecké uzeniny a.s. šunky v konzervě 

REDA a.s. propisovačky s logem 

Burda Praha spol. s. r.o. časopisy, křížovky a čaje  
 

Nekton – Vrňata s.r.o výrobky z ryb 
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Lékárna Dr. Max potravinové a léčebné doplňky 

Zentrichova apatika, s.r.o. potravinové doplňky a knihy 

Pivovar Svijany a.s. pivo v plechovkách 

RB Harmonia Vini s.r.o. vína 

World Wine vína 

Agro Aliance s.r.o. vína 

Helma 365, s.r.o. vína 

 

• dotace od Humanitárního fondu Středočeského kraje ve výši 842.600,- Kč 

• Od Úřadu práce ČR jsme získali dotaci ve výši 48.752,- Kč na společensky účelná 

pracovní místa 

• Veřejná sbírka ve výši 6.889,-Kč byla použita na opravu osobního automobilu 

• Dotace Česká lékárna HOLDING – 50.000,- Kč použita na nákup osobního automobilu 

Další informace k hospodaření 

 

Výsledek hospodaření skončil v zisku 392.519,- Kč. Zisku ústav dosáhl díky větší podpoře 

od obcí a čerpání vyrovnávací platby ve výši 100% Podrobné výsledky hospodaření jsou uvedeny 

ve výkazu zisků a ztrát tvořícím přílohu k této zprávě.   

Ústav  byl v roce 2018 společníkem s obchodním  podílem 40% ve společnosti Služby KPŽ 

s.r.o., IČ: 05002427 se sídlem: Vestecká 11, 252 50 Vestec, Spisová značka: C 256364 vedená u 

Městského soudu v Praze. Služby KPŽ s.r.o. je koncipován jako sociální podnik a principy 

sociálního podniku přímo zapracované v zakladatelských dokumentech.  Z tohoto kapitálového 

majetku nebude mít ústav jakožto společník za rok 2017 žádný zisk ani nebude krýt ztrátu.  

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

a správě sociálního zabezpečení. Krátkodobé závazky díky zřízení kontokorentního úvěru, půjčce 

zakladatelky k překrytí výpadku v hospodaření a nákupu nového osobního vozu Dacia Logan na 

úvěr zůstaly na přibližně stejné úrovni s klesající tendencí.  

Ústav nemá pohledávky po splatnosti. Meziročně narostl hmotný majetek díky nákupu 

kompenzačních pomůcek do půjčovny a díky nákupu osobních automobilů. 

  

Závěr k hospodaření v roce 2018 a doporučení a úkoly pro rok 2019: 

V roce 2018 došlo k rozvoji služeb. Průběžně dochází k zefektivňování péče a organizace 

práce zaměstnanců, což vede k efektivnějšímu vynakládání mzdových prostředků. Podařilo se 

vyřešit problém se stárnutím vozového parku prostřednictvím darovaného vozu a díky nákupu 

vozidla na úvěr.  

Pro rok 2019 je hlavním úkolem udržet vysoký standard poskytovaných služeb a získat 

finanční prostředky v investiční oblasti.  

Ve Vestci 30.5. 2019 

Vypracovali:   Ing. Milena Ondrušková, Mgr. Josef Batelka 

 

Předkládá:   Lenka Klestilová, ředitelka 


