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1. ÚVODNÍ SLOVO 

 

Vážení, 
 dovoluji si Vám předložit výroční zprávu 
Centra sociálně zdravotních služeb za rok 
2015. 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 a AT 
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. Rok 2015 tak byl v CSZS obdobím 
stabilizace poskytovaných služeb, rokem zvyšování kvality těchto služeb, etapou 
rozvoje spolupráce s dalšími poskytovateli sociálních služeb i ostatními 
organizacemi a institucemi a též stádiem příprav na následující rozvoj organizace i 
poskytované pomoci. 

Základní filozofií naší organizace je poskytovat terénní sociální a zdravotní 
služby 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. Vzdělávacími a kulturními aktivitami umožňujeme našim seniorům a 
zdravotně znevýhodněným spoluobčanům občansky se angažovat. 

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 
vyjádřit naději, že naše spolupráce bude dále úspěšně pokračovat.  

Čtenářům přeji, ať ve výroční zprávě naleznou vše, co je bude o naší práci 
zajímat. Pokud by  konkrétní informace chyběla, neváhejte se na mne obrátit. S 
potěšením Vám naši organizaci představím a informace doplním. 
 
 
 
 
 

PhDr. Jindřich Kadlec 
                ředitel CSZS 
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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 na základě 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. 
 

 Mezi základní poskytované služby patří: 
 

o Pomoc při prostorové orientaci 
o Pomoc s hygienou (koupel) v domácnosti 
o Úprava vlasů a péče o nehty 
o Dovoz a donáška obědů – klient si může vybrat ze 3 druhů jídel 
o Pomoc při přípravě jídla a pití 
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o Pomoc s úklidem 
o Hromadné nákupy, individuální nákupy, pochůzky  
o Praní a žehlení prádla 
o Doprovod k lékaři, na úřady, i na procházky 

Všichni naši pracovníci pečovatelského úseku CSZS jsou na profesionální úrovni a 
mají podle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 odborný akreditovaný 
kvalifikační vzdělávací kurz v rozsahu 150 hodin pro pracovníky v sociálních 
službách, a pravidelně se vzdělávají minimálně 24 hodin ročně na odborných 
školeních, přednáškách a praxích.    
CSZS si vede klientský narozeninový kalendář, během roku se pořádá různé 
společenské akce, v případě hospitalizace je stav osamělých klientů neustále 
sledován. Pečovatelská služba se tak u opuštěných seniorů snaží i částečně 
suplovat funkci rodiny. Pečovatelky navštěvují různá setkání důchodců, kde 
seznamují důchodce s činností CSZS. 
Za rok 2015 jsme vykonali 39018 z toho 25445 dovozů či donášek jídla.                                             
K 31. 12. 2015 evidujeme cca 616 klientů. 
 

 
NEJČASTĚJŠÍ ÚKONY PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 

 

 
 
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. 
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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 2015 bylo sociální poradenství poskytnuto cca 212 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 poradny je každý čtvrtek, včetně svátků v době od 17 do 23 hodin.  
Služby jsou poskytovány na základě zájmu klienta, který službu kontaktuje 
telefonicky, emailem či osobně. Kontakty s klienty jsou důvěrné a musí být 
prováděny diskrétně.  

 
Za rok 2015 navštívilo opakovaně naší službu či nás kontaktovalo přes 2952 
kontaktů prostřednictvím 183 klientů naší služby, značná část klientů dochází do 
AT poradny opakovaně a delší časové období. 
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. 
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Klient nemusí vystoupit z anonymity. Služba je poskytována každý čtvrtek v roce 
od 8 do 23 hodin. 
Během roku 2015 využilo nabídku služeb AT linky více než 1 283 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, dysortografie, 

dysgrafie, dyskalkulie) individuální formou 
Pod vedením speciálních pedagogů probíhá reedukace poruch učení moderními 
nápravnými metodami. Četnost reedukací se přizpůsobuje individuálním potřebám 
jednotlivých klientů. 
 Poradenskou činnost v oblasti školního neúspěchu a poruch pozornosti 

 Předškolní přípravu pro budoucí prvňáčky 

Jedná se o práci individuální i skupinovou, během které se u předškolních dětí 
rozvíjí všechny oblasti potřebné ke zvládnutí nástupu školní docházky a osvojení si 
dovedností potřebných ke zvládnutí čtení a psaní.  
 Rozvoj komunikačních dovedností, logopedická péče pro děti z MŠ 

Diagnostika a poradenství v oblasti školní zralosti, překonávání obtíží 
v komunikaci, logopedická cvičení a rozvoj slovní zásoby – skupinovou i 
individuální formou.  
Pracujeme s využitím například těchto nápravných programů: 
MAXÍK – stimulační program pro předškoláky a pro děti s odloženou školní 
docházkou 
Percepční a motorická oslabení ve školní praxi (Mgr. P. Bubeníčková) 
Trénink kognitivních funkcí (HappyNeuron - Brain Jogging) 
Nácvik prvopočátečního čtení, odstranění problémů (analyticko-syntetická metoda, 
genetická metoda, sfumato) 
Rozvoj grafomotoriky 
HYPO – primárně preventivní program pro děti od 4 do 8 let 
V roce 2015 se speciálně pedagogickou poradnou evidujeme 150 spolupracujících 
osob. 
 
3.1.2.4. Psychologická poradna 

 
Na zmíněném pracovišti se realizuje ambulantní péče o klienty – zejména rodiny 
s dětmi ve věku od narození do 18 let. Ve výjimečných případech (snadná 
dostupnost bydliště klienta) je možná návštěva v rodině. 

Jaké služby lze v poradně využít:  
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 Diagnostiku psychických poruch v dětství a adolescenci v oblasti 
neurotických, psychosomatických a pervazivních poruch a poruch chování 

 Rodinnou terapii 
 Provázení (u rodin s dítětem s chronickým onemocněním) 
 Krizovou intervenci 
 Poradenství 

 
V péči ordinace je v současné době  - za rok 2015 cca 148 klientů. 
Probíhá kontinuálně úzká spolupráce s pediatry z terénu, jinými medicínskými 
odborníky (psychiatrie, ORL, nefrologie, chirurgie, alergologie, obezitologie), ped. 
psychologickými poradnami, předškolními i školními zařízeními. Úzká je též 
spolupráce s OSPOdem a s vedením nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 
Klub 17 na úseku prevence sociopatologických jevů. 
 
3.1.3.   Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Klub 17“ 

 

 
 
 

Základem poskytování služeb v Klubu 17 je princip nízkoprahovosti. 
Poskytujeme ambulantní, terénní služby dětem ohroženým společensky 
nežádoucími jevy ve věku 6 – 18 let. Poskytování podmínek pro vhodné trávení 
volného času uživatelů z cílové skupiny v bezpečném zázemí. 
Vstup není omezen pohlavím, národností, ani náboženským vyznáním. Služby 
poskytujeme bezplatně diskrétně, s možností anonymity.  Služba je postavena 
tak, aby nevytvářela bariéry pro vstup a byla tak co nejpřístupnější zvolené 
cílové skupině potenciálních uživatelů. Každý příchozí se zavazuje dodržovat 
základní pravidla klubu, která zajišťují bezpečný prostor pro všechny zájemce a 
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uživatele služby. 
Služba je s ustáleným pracovním týmem 3 pracovníků v běžném přirozeném 
prostředí a vychází z potřeb a přání klienta. Pro realizaci služby není třeba znát 
podrobné údaje o klientovi. Cíle služby jsou zde nastaveny na minimalizaci rizik 
spojených s životním stylem klienta. Kontaktní práce je základní metodou 
nízkoprahově orientovaných služeb, jejichž cílem je vytvářet podmínky pro 
navázání kontaktů a konkrétní kontaktní práce s danou skupinou. 
 

Klub 17 je otevřen: 
Úterý 15.00 – 20.00h 
Středa15.00 – 20.00h 
Pátek 15.00 – 20.00h 

 
Klub je otevřen během celého roku. O letních prázdninách prvních čtrnáct dní 
v červenci a posledních čtrnáct dní v srpnu v příslušném roce. 
Klienti klubu využívají veškeré zařízení klubu bezplatně a k dispozici je jím 
např.: velké množství stolních her, kulečník, stolní fotbálek, PC, Air hokej,  
Xbox, televize, keramika, sportovní vybavení klubu, anebo koutek na pokec .  
Pořádáme výtvarné, keramické tematické dny a dny otevřených dveří, sám 
klient se poté rozhodne, zda se zapojí do programu či nikoli. V nabídce také 
máme možnost doučování. Často využíváme zahradní areál na sportovní vyžití 
klientů a následný odpočinek, relaxaci na terase. Každý rok se pořádají  
různé akce pro veřejnost nebo i výlety s klienty Klubu 17. 

 
Za rok 2015 evidujeme 3 453 vstupů prostřednictvím asi 150 klientů. 
 

3.2.  Služby navazující na sociální služby - kluby seniorů 
 
Na území městské části Prahy 17 se pravidelně schází již 4 kluby seniorů a 
zdravotně znevýhodněných, o klubech se můžete pravidelně dozvídat 
prostřednictvím regionálních 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 (sociální dávky, zdravotní pomůcky 
a jejich využití) nebo besedy s herci např. pí. Valerie Zawadská, p. Lumír Olšovský 
anebo zastupitelé naší městské části.  
Členové klubu seniorů se účastní se různých sportovních klání, kde převažuje 
pétanque ,bowling, nordicwalking a jiné aktivity. 
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 do16.00 hodin na 
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adrese Ke kulturnímu domu 14, Praha 6. Klub vede paní Karla Stýblová.  
Klub se rád schází při besedách a přednáškách v prostorách tomu určených, 
1x měsíčně se koná posezení s muzikou, navštěvují divadelní představení a 
výstavy. 

 
 
Klub Gemini 
Klub vznikl z iniciativy zdravotně znevýhodněných občanů Řep a sympatizujících 
seniorů. Setkávání seniorů probíhá 1x týdně každé pondělí v 14.30 – 16.30h v 
Socháňova 1221, Praha 6 -  Řepy (Klub 17). 
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Klub seniorů Řepy (KSŘ) 
 
Setkávání seniorů probíhá 1x týdně každou středu 9.00 – 11.00h 
na adrese Socháňova 1220, Praha 6 Řepy (KC Průhon).  
Předseda klubu je pan Josef Procházka 
 Upřednostňují sportovně společenské hry a aktivity dle možností členů klubu, 

které  jsou např. pétanque, bowling, kondiční a rehabilitační tělovýchova vedená 
odborníky, kondiční chůze a poznávací vycházky. Rádi si ale také vyslechnou 
různé besedy, semináře či navštěvují společenské a kulturní akce. 
 

 
 
Klub Průhon 
 
Setkávání seniorů probíhá 1x týdně každé úterý 9.00 – 11.00h 
Socháňova 1224 Praha 6 Řepy (Klub 17). Předsedkyní klubu je paní Ivana 
Jelínková. 
Prioritou klubu seniorů Průhon jsou výlety ať kratší čí delší, různé besedy, 
přednášky, semináře, které se konají v prostorách klubu anebo v jiném prostředí, 
společně  trávené dovolené, spolupráce s  Mateřským centrem Řepík, Domovem 
sv. Karla Boromejského, nebo pomoc  při různých akcích, výstavy, divadelní 
představení atd. 
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Všechny kluby seniorů vyvíjí značnou aktivitu při zajištění programu pro své členy. 
V průběhu roku CSZS organizuje celodenní výlety, a další koncipované programy 
v průběhu roku ve spolupráci s městskou částí Praha 17 (Den matek, vánoční 
posezení apod.). 
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3.2.1. Kurzy výuky práce na PC pro seniory  
 
Výuka probíhá každý týden v úterý v odpoledních hodinách. Účastníci pracují 
celkem ve 4 skupinách po 6 klientech, každý účastník má k dispozici svůj počítač. 
Frekventanti zvládnou základy práce na PC, pracovat s emailovou schránkou, psát 
a odpovídat na zprávy, tvořit dokumenty, archivovat je a vyhledávat si informace 
na internetu. Kurzy probíhají vždy na jaře a na podzim a díky finanční podpoře MČ 
Praha 17 jsou kurzy zcela zdarma. Podmínkou zařazení do kurzu je trvalé bydliště 
na Praze 17 a věk od 60 let. Za rok 2015 navštívilo kurz celkem 48 seniorů. 
Ukončený je 10. běh kurzu. Celkem za dobu existence navštívilo kurz 402 seniorů. 
 

 
 
3.2.2. Knihovna pro seniory a zdravotně znevýhodněné  
 
Jedná se o projekt pro zájemce z Řep v seniorském věku a OZP, kde si mohou 
bezplatně zapůjčit knihy (máme k dispozici více 3000 knižních titulů). Knihy 
donášíme i do domácností. Knihovna je otevřena každé pondělí od 13 do 17 hodin 
a ve čtvrtek od 8 do 12 hodin. V době otevření knihovny je k dispozici využití 
počítačů s připojením na internet zdarma. 

Ke konci roku 2015 evidujeme 89 aktivních čtenářů. 
Aktivita je zdarma. 

 
3.2.3. Výuka cizích jazyků pro seniory  

 
Velmi oblíbený projekt výuky anglického, francouzského, německého a 

ruského jazyka v celkem 6 skupinách. Výuka je jednou týdně, s lektorem, který 
vyučuje bezplatně, jako dobrovolník. V tuto chvíli se účastní 70 aktivních studentů. 

http://www.repy.cz/photo_full/dsc-0564?id_album=476
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3.2.4. Plavání pro seniory 

 
CSZS pořádá již od roku 2011 plavání pro seniory v bazénu Baby Clubu 

Juklík na Praze 5. Plavání probíhá pod vedením instruktora vždy v pátek 2 hodiny 
od 16.00 – 18.00h, kapacita bazénu je 15 osob. 

Aktivita je pro seniory zdarma. 

U seniorů je tato aktivita velice oblíbená, možnost návštěvy bazénu využili 

senioři 545 krát.  

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 ZP ČR a OZP zaměstnanců bank, pojišťoven a 
stavebnictví. Naším cílem je poskytovat klientům komplexní péči, proto úzce 
spolupracujeme s fyzioterapeutkou, pečovatelskou službou a sociálními 
pracovníky. CSZS má vlastní půjčovnu kompenzačních pomůcek.  
V průběhu roku 2015 byla zdravotní péče poskytována 204 pojištěncům výše 
uvedených zdravotních pojišťoven. Rozdělení klientů podle pohlaví naleznete 
v grafu číslo 1. Z celkového počtu klientů jich bylo 44 nově registrovaných v DZP, 
u dalších 160 lidí pokračovala již indikovaná domácí zdravotní péče – viz graf číslo 
2. 

 
Graf číslo 1                            Graf číslo 2 
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Zdravotními sestrami bylo celkem vykonáno 8 629 návštěv u klientů. 
V domácím prostředí byli ošetřováni klienti s onemocněními 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 úrazů 
 odběry biologického materiálu - krve, moči, stěry z rány 
 aplikace injekcí i.m., s.c., inzulínu 
 výměny permanentních močových katetrů u žen a péče o ně 
 příprava a podávání léků a jejich kontrola 
 edukace a kontrola léčebného režimu 
 ošetřovatelské cvičení - nácvik úkonů vedoucích k zlepšení sebeobsluhy 

a celkové soběstačnosti 
 paliativní péče pro terminálně nemocné 

 
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 2015 bylo 
zdravotními sestrami CSZS provedeno celkem 14 582  zdravotních výkonů. 

Jejich rozdělení podle zdravotních pojišťoven naleznete v grafu číslo 3. 
 

Graf číslo 3 

 

 
Největší počet klientů tvořili pojištěnci zdravotní pojišťovny VZP, převážně 

senioři. Nejčastěji žádali domácí zdravotní péči pro své klienty praktičtí lékaři 
z Řep a Zličína, požadujícími byli rovněž ošetřující lékaři z FN Praha – Motol, z 
Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha a z Nemocnice 
Na Homolce. 
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3.3.2.      Fyzioterapie 
 

Fyzioterapie v domácnosti klienta je součástí domácí zdravotní péče. Je 
zaměřena na nácvik soběstačnosti, samostatnosti klienta v domácím prostředí 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 celkovou 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 sídlišti Řepy. V roce 2015 byla 
fyzioterapie indikována celkem 137 klientům (108 žen a 29 mužů).  Za celý rok 
bylo provedeno celkem 1959 výkonů. Většina klientů jsou smluvními pojištěnci 
VZP. Evidujeme dalších 633 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.  
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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  

 

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 2015 získalo CSZS kromě neinvestičního příspěvku na provoz od 
zřizovatele ve výši 8 478 000 Kč a jeho navýšení o 200 000 Kč na zájmovou 
činnost seniorů, dětí a mládeže, provoz sociálních služeb také dotaci 1 790 000 
Kč od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na poskytování sociálních služeb, 
grant 652 000 Kč od Hlavního města Prahy na sociální služby, prevenci 
kriminality mládeže a protidrogovou prevenci a 500 000 Kč od městské části 
Praha - Zličín na poskytování sociálních služeb pro občany Zličína.  
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ROZVAHA  K 31.12. 2015/ v Kč/     
Název položky Období běžné Období minulé 

 Brutto korekce Netto  
AKTIVA CELKEM                     7 251 860,22 4 135 149,25 3 116 710,97 4 979 695,28 
A. Stálá aktiva                            4 313 514,25 4 135 149,25 178 365,00 241 105,00 
I. Drobný dlouh. nehmotný majetek 101 152,90 101 152,90     
II. Dlouhodobý hmotný majetek 4 212 361,35 4 033 996,35 178 365,00 241 105,00 
III. Dlouhodobý finanční majetek          
IV. Dlouhodobé pohledávky         

B. Oběžná aktiva 2 938 245,97   2 938 345,97 4 738 590,28 
I. Zásoby 26 971,00   26 971,00 49 162,80 
II. Krátkodobé pohledávky 1 507 387,35   1 507 387,35 3 046 565,97 
III. Krátkodobý finanční majetek 1 403 987,62   1 403987,62  1 642 861,51 

PASIVA CELKEM 3 116 710,97 4 979 695,28 
C. Vlastní kapitál 1 445 982,87 1 437 567,42 
I. Jmění účetní jednotky 178 365,00 241 105,00 
II. Fondy účetní jednotky 1 105 884,85 950 153,02 
III. Výsledek hospodaření 161 733,02 246 309,40 

D. Cizí zdroje 1 670 728,10 3 542 127,86 
I. Rezervy     
II. Dlouhodobé závazky     
III. Krátkodobé závazky 1 670 728,10 3 542 127,86 

Výkaz  zisku  a  ztráty  k  31.12. 2015 / v Kč / 
Název položky Období běžné Období minulé 

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost 

A. Náklady celkem 15 574 634 243 131 14 295 719 254 819 

I. Náklady z činnosti 15 574 497 2 431 319 13 232 651 333 277 
1.spotřeba materiálu 1 298 698 13 168 948 254 127 089 
2.spotřeba energie 390 355 57 602 655 837 87 207 
8.opravy a udržování 120 663 988 85 083 1 550 
9.cestovné 50 647   49 898   
10.náklady na reprezentaci 13 049   23 631   
12.ostatní služby 1 477 214 13 461 1 500 642 19 626 
13.mzdové náklady 8 225 600 132 816 8 052 852 110 950 
14.zákonné sociální pojištění 2 408 365 22 977 2 366 801 20 823 
15.jiné sociální pojištění 29 371 291 28 197 263 
16.zákonné sociální náklady 211 871 676 205 611 612 
18.daň silniční   1 152   1 080 
20.jiné daně a poplatky 1 520   620   
22.smluvní pokuty a úroky z prodlení     119   
23.jiné pokuty a penále     2 806   
28.odpisy dlouhodobého majetku 62 740   103 780   
35.náklady z drob. dlouhodobého majetku 1 239 428   227 722   
36.ostatní náklady z činnosti 44 977   43 866   

II. Finanční náklady          
III. Náklady na transfery         
IV. Daň z příjmů 138   341   
B. Výnosy celkem 15 574 634 404 864 14 296 060 501 128 

I. Výnosy z činnosti 3 953 910 404 864 3 068 679 501 128 
2.výnosy z prodeje služeb 3 321 556 313 636 2 734 499 292 862 
3.výnosy z pronájmu    91 228   208 266 
16.čerpání fondů 166 910   182 778   
17.ostatní výnosy z činnosti 465444,15     

465444,15 
  151 403   

II. Finanční výnosy 724   2 081   
2.úroky 724   2 081   

IV. Výnosy z transferů 11 620 000   11 225 300   
2.výnosy vybraných místních vládních 
institucí z transferů 

11 620 000   11 225 300   

C. Výsledek hospodaření 138 161 733 341 246 309 
2. Výsledek hospodaření b.úč.obd.   161 733   246 309 

Pozn.: položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty zde neuvedené jsou nulové 
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE –  ÚČETNÍ OBDOBÍ  1.1. 2015 – 31.12. 2015 
a) Název 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. (převažující hlavní činnost),  poskytování 
zdravotní péče, doplňková činnost: praní, kopírování, pronájem věcí movitých – půjčování rehabilitačních pomůcek, 
pronájem nebytových prostor, masérské a rekondiční služby 
Statutární orgán - ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec 
Účetní jednotka je zapsána (registrována) u Městského soudu v Praze, oddíl Pr., vložka 755 dne 5.8.2003 
c) Účetním obdobím je kalendářní rok. 
Účetní jednotka používá 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. 
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: 161 733,02 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 
Zaplacená daň za minulé účetní období činí 0,00 
Zaplacená daň za sledované účetní období činí 0,00 
s) Finanční situace: běžný účet: 1.245.944,62 Kč 
 účet FKSP:  38.058,00 Kč 
 ceniny:38.820,00 Kč 
 pokladna:     81.165,00 Kč  
t) V roce 2015 neplatila organizace žádné leasingové splátky ani nepořídila žádný dlouhodobý hmotný nebo 
nehmotný majetek na leasing. 
u) v roce 2015 přijala organizace dary od fyzických osob na poskytování sociálních a zdravotních služeb, 
které byly po schválení zřizovatelem – městskou částí Praha 17 zaúčtovány do rezervního fondu a nejsou tedy 
zahrnuty ve výsledku hospodaření za rok 2015: 11.160,- Kč 
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6. VÝHLED DO BUDOUCNOSTI 
  

Také v roce 2016 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, Bendova ulice č. 1121/5 
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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 1121/5 
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 
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