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1. ÚVODNÍ  SLOVO 
 
Vážení, 
 dovoluji si Vám předložit výroční zprávu Centra sociálně zdravotních 
služeb za rok 2020.  

Vážení spoluobčané, je mi velkou ctí, že vás mohu opět oslovit v úvodu 
výroční zprávy Centra sociálně zdravotních služeb za rok 2020. Byl to pro nás 
velmi nelehký rok z důvodu covidové pandemie, která postihla celou naší 
společnost. V rámci činnosti CSZS jsme museli vytvořit úplně nový model 
fungování, tak aby byla co nejvíce eliminována možnost nakažení našich 
zaměstnanců a klientů. Velmi se nám osvědčilo, to že jsme vždy kladli důraz na 
samostatnost a odbornou fundovanost našich zaměstnanců a jejich schopnost 
improvizace.  

Opět se potvrdilo, že propojení sociálních terénních a zdravotních služeb 
v domácím prostředí umožňuje občanům naší městské části zůstat v bezpečí 
svého domova a společně s jejich rodinnými příslušníky jim vytvářet pocit 
jistoty.  

Dnes, kdy píši tyto řádky, nastává pro mě čas rekapitulace, kdy odcházím 
z pozice ředitele CSZS na zasloužený odpočinek a musím přiznat, že cítím hrdost 
nad tím, že jsem před dvaceti šesti lety stál u zrodu Centra sociálně zdravotních 
služeb. Svoji roli ředitele CSZS jsem bral vždy jako službu Vám, řepským 
spoluobčanům.  

 
 

                                                                       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 registrovaným 
poskytovatelem zdravotních služeb, 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, tak na péči o 
děti, mládež a dospělé – na celou rodinu. 
 

3.1.1.   Pečovatelská služba 

Posláním pečovatelské služby je umožnit seniorům, zdravotně 
postiženým občanům a osobám s chronickým onemocněním zachovat si 
v dostatečné míře dosavadní způsob života, kompenzovat sníženou 
soběstačnost, žít běžným způsobem života a zůstat co nejdéle s potřebnou 
mírou podpory v prostředí domova bez nutnosti odchodu do pobytového 
zařízení.  
           Poskytování pečovatelských služeb v domácím prostředí občanů je 
zaměřené na pomoc při zvládnutí běžných životních potřeb, které si klient, 
vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu, již nemůže sám zajistit. Péče 
je poskytována profesionálně v souladu se Standardy kvality.  
          Pečovatelskou službu zajišťujeme podle požadavků klientů v době od 7,00 
do 19 hodin, a to i o víkendech a svátcích. Nejčastěji požadované úkony jsou: 
dovoz obědů, příprava a podání jídla, pomoc s hygienou, běžný úklid, nákupy a 
pochůzky, praní a žehlení prádla, dohled nad klientem v domácnosti. 
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Mezi základní poskytované činnosti patřily v roce 2020: 

o Pomoc s hygienou (1 965 hodin) 
o Dovoz a donáška obědů – klient si může vybrat ze 7 druhů jídel    

(24 044  obědů celkem) 
o Pomoc při přípravě a podání jídla a pití (2 072 hodin) 
o Běžné nákupy, pochůzky (2 205 hodin) 
o Praní a žehlení prádla (1 036 kg) 

V roce 2020 jsme pečovatelskou službu poskytli celkem 233 klientům. 

3.1.2.   AT linka a AT poradna 
 

Cílem AT poradny je poskytování pomoci lidem, kteří se potýkají 
s problémy zneužívání návykových látek legálních i nelegálních. 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. Toxikologické 
testy a testy na alkohol provádíme zdarma. 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 2020 navštívilo opakovaně naší službu 164 klientů, značná část 
klientů dochází do AT poradny opakovaně a delší časové období, za rok 2020 
evidujeme 1 358 kontaktů. V roce 2020 jsme provedli 821 testů, z toho 459 na 
přítomnost drog v moči a 362 testů na alkohol v dechu. 

 
 AT linka poskytuje anonymní telefonickou krizovou intervenci: Splňuje 
cíle krizové telefonické intervence aktuální stabilizace klienta, snížení nebezpečí 
prohlubující se krize atd. a cíle perspektivní, propracování blízké budoucnosti, 
směrování k řešení atd.  
 Telefonická intervence splňuje možnost okamžité anonymní konzultace, 
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  2020 kontaktovalo tuto službu 2 541  klientů. 
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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 rizik souvisejících 
s jejich způsobem života, umožnit jim se lépe orientovat v jejich sociálním 
prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace.  Vstup 
není omezen pohlavím, národností ani náboženským vyznáním. Služba je 
poskytována v co nejvíce běžném prostředí klienta s ustáleným pracovním 
týmem. 

Zařízení má jasně definované cíle, cílovou skupinu, principy práce a 
pravidla využívání služeb, které jsou veřejně dostupné.  Poskytování služeb se 
řídí vnitřními metodickými směrnicemi Centra sociálně zdravotních služeb (dále 
jen CSZS), které jsou v souladu se standardy kvality sociálních služeb a platnými 
právními předpisy. 

Otevřeno bylo v roce 2020 v souladu s vládními opatřeními. V letních 
měsících se uskutečnily výjezdové akce jako např. lezecká stěna, motokáry, 
výlety poznávací, ZOO a další. 

Veškeré zařízení Klubu 17 mohou klienti užívat bezplatně. Mohou zde 
najít kulečník, stolní fotbálek, air hokej, hudební aparaturu, počítače s možností 
připojení na internet, velké množství stolních her, sportovní vybavení a další, 
v naší nabídce také máme možnost doučování.  

Pořádáme 1x měsíčně dny otevřených dveří pro veřejnost. V letních 
měsících je hojně využívána zahrada na posezení, ale i na sportovní aktivity. 
Patronkou našeho klubu je herečka a dabérka paní Valerie Zawadská. 

Za rok 2020 evidujeme 141 aktivních klientů. 

Klub 17 je otevřen: 
Úterý  15.00 – 20.00 
Středa 15.00 – 20.00 
Pátek  15.00 – 20.00 
 

 

3.2.  Služby navazující na sociální služby - kluby seniorů 
 
 Na území městské části Prahy 17 se pravidelně každý týden schází 5 
klubů seniorů, informace o činnosti klubů jsou pravidelně zveřejňovány 
prostřednictvím regionálních novin „Řepská 17“. 

Náplní klubu je kromě samotného setkání i rozmanitý program, který 
sestavuje pracovnice Centra sociálně zdravotních služeb (garant klubu) 
společně s nejaktivnějšími členy klubu. Setkávání je pro seniory důležitým 
momentem v prevenci sociální izolace a aktivního trávení volného času. 
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 Klub Klas 
Setkávání seniorů probíhá 1x týdně každé pondělí od 14.00 – 16.00 hod. 
v Kulturním domě na Bílé Hoře, Ke kulturnímu domu 14, Praha 6 - Řepy. 

 Klub Průhon 
Setkávání seniorů probíhá 1x týdně každé úterý 9.00 – 11.00 hod. v pobočce 
CSZS, Socháňova 1221, Praha 6, Řepy (Klub 17).  

 Klub seniorů Řepy (KSŘ) 
Setkávání seniorů probíhá 1x týdně každou středu 9.00 – 11.00 hod. 
v Kulturním centru Průhon, Socháňova 1220, Praha 6 - Řepy. 
 

 Klub seniorů Centrum 
Klub seniorů se schází každé úterý od 9.00 do 11. 00h v sídle CSZS, Bendova 5, 
Praha 6 - Řepy. 

 Klub dobré nálady 
V tomto klubu se potkávají zájemci 1 x měsíčně od 17 do 19 hodin na adrese 
CSZS, Bendova 5, Praha 6 - Řepy. 

Vzhledem k pandemické situaci nebylo možné uskutečnit v průběhu roku 
tradiční celodenní výlety a další programy ve spolupráci s městskou částí Praha 
17, jako např. Den matek, vánoční posezení apod. Doufáme, že se tyto akce 
podaří co nejdříve obnovit.  
      Kluby seniorů navštěvuje přibližně 150 seniorů. 

V době nouzového stavu se pracovníci CSZS snažili být kontinuálně 
s řepskými seniory v kontaktu. CSZS poskytovalo pomoc osamělým seniorům -  
nákupy potravin a léků a zajištění dovážky. Probíhalo telefonické zjišťování 
potřeb, základní i odborné sociální poradenství a psychologická podpora. CSZS 
také zdarma rozdávalo seniorům roušky. 
 

3.2.1. Knihovna pro seniory  
Jedná se o projekt pro zájemce z Řep v seniorském věku, kde si mohou 

bezplatně zapůjčit knihy (máme k dispozici více 5 000 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. K 31.12. 2020 evidujeme 102 
aktivních čtenářů. 
 

3.2.2. Výuka cizích jazyků 
Vzhledem k pandemické situaci nebylo možné tuto aktivitu realizovat. 
 

3.2.3. Plavání pro seniory 

CSZS pořádá již od roku 2011 pravidelně plavání pro seniory. Na tuto 

důležitou sportovní aktivitu získalo CSZS od MČ Praha 17 účelový příspěvek. 

Vzhledem k pandemické situaci nebylo možno tyto prostředky zcela vyčerpat a 
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tak bude plavání pokračovat v roce 2021 v nově otevřeném Sportovním centru 

Řepy. 

3.3.  Zdravotní úsek 
 
3.3.1. Domácí zdravotní péče  

 
Domácí zdravotní péče (dále DZP) 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 
pečovatelskou službou, fyzioterapeutkou a sociálními pracovníky. CSZS má 
vlastní půjčovnu kompenzačních pomůcek.  

Všechny naše zdravotní sestry mají osvědčení k práci bez odborného 
dohledu a průběžně se vzdělávají, vrchní sestra absolvovala školení paliativní 
péče. 

V průběhu roku 2020 byla zdravotní péče poskytována 158 pojištěncům 
výše uvedených zdravotních pojišťoven.  

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 katétrů u žen, péče o katétry u 
obou pohlaví 

 nácvik soběstačnosti u nemocných 

 příprava a podávání léků a jejich kontrola 

 aplikace parenterální výživy 

 edukace a kontrola léčebného režimu 

 ošetřovatelská rehabilitace - nácvik úkonů vedoucích k zlepšení 
sebeobsluhy  

 paliativní péče o terminálně nemocné 
 

Některým klientům byla poskytována komplexní ošetřovatelská péče 
ve spolupráci s pečovatelskou službou. V domácím prostředí bylo ošetřováno 
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několik klientů v terminálním stádiu onemocnění. Zdravotní péče byla zajištěna 
po celý týden včetně večerních hodin, víkendů a svátků, po celý rok 2020 bez 
přerušení, i během nouzového stavu. 

 

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“. Zdravotní péči - fyzioterapii 
poskytuje jak ambulantně v CSZS, tak v terénu - návštěvní službě v Praze 17. 

V roce 2020, který byl poznamenán výskytem nemoci Covid – 19, byla 
fyzioterapie indikována celkem 110 klientům (76 žen a 34 mužů). Za celý rok 
bylo provedeno celkem 1657 výkonů. Převážná část klientů jsou smluvními 
pojištěnci VZP. Evidujeme dalších 142 kontaktů kondičního cvičení v CSZS. 
Domácí a ambulantní fyzioterapii provádíme pro pojištěnce smluvních 
pojišťoven zdarma. Jedná se o tyto pojišťovny : VZP, VoZP, OZP, ZPMV. 

3.3.3. Klinická psychologie 

Na zmíněném pracovišti se realizuje ambulantní péče o klienty – zejména 
rodiny s dětmi ve věku od narození do 18 let. Diagnostiku psychických poruch 
v dětství a adolescenci v oblasti neurotických, psychosomatických a 
pervazivních poruch a poruch chování. 

Za rok 2020 vykazujeme 415 konzultací s našimi klienty. 
 

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 pokrytí 
nákladů hlavní činnosti. 

CSZS v rámci doplňkové činnosti poskytuje: 
- půjčování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek 
- kopírování a laminování 
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- praní a žehlení prádla 
- pronájem nebytových prostor 
- masérské, rekondiční a regenerační služby (masáže, přístrojová a manuální 

lymfodrenáž, cvičení pro seniory) 
- přeprava imobilních osob 

 

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, s 
dotacemi ze státního rozpočtu, s granty a dary od fyzických a právnických osob.  

V roce 2020 získalo CSZS kromě neinvestičního příspěvku na provoz 
z rozpočtu zřizovatele ve výši 11 150 000 Kč a jeho navýšení o 110 800 Kč na 
nákup plavání seniorů a mládeže z nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub 
17 také dotaci 4 191 000 Kč a grant 1 490 000 Kč od Hlavního města Prahy na 
sociální služby, 121 000 Kč  od Hlavního města Prahy na prevenci kriminality a 
protidrogovou prevenci, 500 000 Kč  a od MČ Praha - Zličín na poskytování 
sociálních služeb pro občany Zličína. Ze státního rozpočtu (MPSV ČR) obdrželo 
CSZS dotaci 837 776 Kč na mimořádné ohodnocení zaměstnanců a zvýšené 
náklady v souvislosti s pandemií COVID 19. Na Komunitní centrum a PC kurzy 
pro seniory byl v roce 2020 získán sponzorský dar 100 000 Kč od Letiště Praha, 
a.s., na nákup kompenzačních pomůcek a přístrojů pro dezinfekci prostor jsme 
dostali dar ve výši 58 000 Kč od fy TRUMF sanace s.r.o.  
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ  1.1. 2020 – 31.12. 2020 
a) Název účetní jednotky : Centrum sociálně zdravotních služeb 
 IČO:       67365647 

sídlo účetní jednotky je:  163 00 Praha 6 – Řepy, Bendova 1121/5 
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 dle zákona č. 372/2011 Sb. a navazujících služeb. 
                doplňková činnost:  praní, kopírování, pronájem věcí movitých – půjčování rehabilitačních pomůcek, pronájem  
                nebytových prostor, masérské a rekondiční služby, přeprava seniorů a zdravotně postiženích. 
                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. 
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),. 
                Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti: 89.299,86 Kč. 
m) Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců: 25 

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 dle zákona č. 586/1992 Sb. O daních z příjmů. 
r) Daňová povinnost za minulé účetní období činí 20.220,00 Kč 

Daňová povinnost za sledované účetní období 0,00 Kč 
Zaplacená daň za minulé účetní období činí 20.220,00 Kč 

               Zaplacená daň za sledované účetní období činí 0,00 Kč 
s) Finanční situace: běžný účet: 2.776.786,16 Kč 
 účet FKSP: 207.135,92 Kč 
                ceniny:         22.640,00 Kč 

pokladna:     97.355,00 Kč 
t) V roce 2020 neplatila organizace žádné leasingové splátky ani nepořídila žádný dlouhodobý hmotný nebo           
                nehmotný majetek na leasing. 
u) v roce 2020 přijala organizace dary od fyzických a právnických osob na poskytování sociálních, zdravotních a  
                navazujících služeb (aktivizační programy pro seniory a OZP): 
 - Letiště Praha, a.s. – 100.000,- Kč na projekt Komunitního centra a PC kurzy pro seniory 
               - TRUMF sanace, s.r.o. - 58.000,- dar na kompenzační pomůcky a přístroje na dezinfekci prostor 
 - drobné dary od fyzických osob – 5.386,63 Kč 
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6. VÝHLED DO BUDOUCNOSTI 
  

Rok 2021 nebude pro naši činnost jednoduchý. Celý svět, včetně nás, se 
potýká s pandemií koronaviru. Proto je těžké předjímat budoucnost naší 
organizace, ale jsme pevně rozhodnuti poskytovat i nadále kvalitní zdravotní a 
sociální  péči  pro obyvatele naší krásné městské části.  

Chceme navrátit do normálu život i v oblasti volnočasových aktivit, 
jakými jsou výlety pro seniory, jazykové kurzy, aktivity pro klienty 
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klubu 17 a všechny další činnosti, na 
které jste Vy, naši klienti, zvyklí. 

A když už mluvíme o budoucnosti, rádi bychom realizovali službu, která 
bude pomáhat rodinným příslušníkům, kteří se musí a chtějí starat o své blízké 
v domácnosti. Pomůžeme nastavit spolupráci s organizacemi, využít dostupné 
služby a pomůžeme se získáním informací.  
 

 
 
 

 
Sídlo Centra sociálně zdravotních služeb v Praze – Řepích, Bendova ulice č. 1121/5 

  

 



 

 

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 
 

 

Datová schránka - ID:   jbskg4y 
 

 

Fax:        235 300 474 
 

 

E-mail:   cszs@iol.cz 

 
 

www.cszs.cz 
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