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Úvodní slovo

Další kovidový rok 2021 je nenávratně za námi. I pro nás byl
v mnoha ohledech náročný, složitý a vysilující. Tak jako
v ostatních zdravotnických zařízeních, nastavená epidemická
opatření změnila zaběhnuté stereotypy v organizaci i v provozu
naší léčebny. Na základě získaných zkušeností z roku 2020 se
nám podařilo vytvořit bezpečné prostředí dětem i jejich
doprovodům na léčebných pobytech. Občasné nízké počty
zaměstnanců na pracovištích se díky vzájemné kolegialitě
překonaly a podařilo se nám udržet potřebnou kvalitu
poskytované péče.
Po stabilizaci léčebny, která trvala 4 roky, můžeme mluvit o
plném stavu zdravotního personálu a nízké fluktuaci. Našim
zaměstnancům se zvýšily mzdy a k jejich ohodnocení
v kovidovém období přispěla i vláda, která pracovníkům ve
zdravotnictví poskytla finanční odměny.
I přes nepříznivou situaci se nám podařilo uskutečnit několik prací jak v dodavatelské,
tak vlastní údržbě, popř. modernizaci.
Velmi přínosná byla pomoc našeho zřizovatele (Magistrátu hl. m. Prahy), který nám po
celý rok dodával ochranné prostředky, které se staly nezbytným pomocníkem roku 2021.
Zaznamenali jsme změnu složení pacientů, kteří se z nadváhy a obezity bohužel často
dostali do kategorie morbidní obezity. Tito pacienti vyžadují speciální režim rehabilitace a
zároveň roste náročnost na přístrojové vybavení s vyšší nosností. Proto jsme na konci roku
2021 udělali plán investic, který bychom v roce následujícím rádi naplnili. Jedná se především
o rehabilitační bazén a přístrojové vybavení v řádu milionu korun.
Celý rok 2021 v léčebně hodnotíme jako rok, který nám přinesl další zkušenosti a
ukázal, že i ve dnech plných nejistot umíme držet při sobě.

Ing. Miroslav Vacek
ředitel léčebny
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2

Základní informace

2.1 Základní údaje
Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Vznik:
Zapsáno:
Webové stránky:
Datová schránka:

Olivova dětská léčebna, o.p.s.
Olivova 224, Říčany, 251 01
256 89 371
CZ25689371
14. 8. 1998
Městský soud v Praze, oddíl O, vložky 53
www.olivovna.cz
s5zncbg

Obrázek 1: Olivova dětská léčebna

2.2 Právní vymezení a hlavní činnost
Olivova dětská léčebna je obecně prospěšnou společností, kterou zřizují:
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ: 000 64 581
Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1
zastoupené Mgr. Martinem Ježkem, MBA, ředitelem odboru zdravotnictví MHMP
MĚSTO ŘÍČANY, IČ: 002 40 702
Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany
zastoupené starostou Ing. Davidem Michaličkou
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Správní rada:
Jméno:
Funkce:

Mgr. Martin Ježek, MBA
předseda správní rady

Jméno:
Funkce:

Ing. Alena Havelková
člen správní rady

Jméno:
Funkce:

PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D.
člen správní rady

Jméno:
Funkce:

Ing. Jarmila Voráčková
člen správní rady

Jméno:
Funkce:

Ing. Vladimír Polánský
člen správní rady

Jméno:
Funkce:

Ing. Ernest Ištvánfy, MBA
člen správní rady

Dozorčí rada
Jméno:
Funkce:

Ing. Bc. Daniela Polesová
člen dozorčí rady

Jméno:
Funkce:

Ing. Kamila Svobodová
člen dozorčí rady

Jméno:
Funkce:

Ing. Tomáš Skřivánek
člen dozorčí rady

Ředitelem léčebny je Ing. Miroslav Vacek.
Olivova dětská léčebna (dále ODL) poskytuje léčebně rehabilitační a následnou péči dětem
od jednoho roku do osmnácti let. Specializuje se na léčbu a prevenci onemocnění dýchacího
a pohybového ústrojí, nadváhy a obezity. Hlavní náplní činnosti ODL je poskytování lůžkové a
ambulantní péče. Léčebný pobyt je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Dětem do 6 let hradí zdravotní pojišťovna také doprovod rodiče.
Příznivé klimatické podmínky jsou pro léčebnu velmi cennou hodnotou a přínosem pro dětské
pacienty.
Součástí léčebny je Základní škola a Mateřská škola. Hlavním úlohou školy je zajistit kontinuitu
práce žáků, udržet a rozvíjet jejich znalosti. Pedagogové se také snaží o upevnění psychické
sebedůvěry dětí, která je vzhledem k jejich zdravotnímu stavu oslabena.
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2.3 Vize
„Hl. m. Praha a město Říčany, jako současní zakladatelé obecně prospěšné společnosti Olivova
dětská léčebna, chtějí společně budovat moderní zdravotní služby, které budou efektivně a
účinně reagovat na současné zdravotní potřeby dětských pacientů a aktivně naplňovat odkaz
manželů Olivových. Olivova dětská léčebna chce být známa široké veřejnosti především jako
špičkový poskytovatel léčebně rehabilitační péče v České republice. Olivova dětská léčebna
chce být prostřednictvím svého personálu nositelem moderních metod práce a vysoké kvality
poskytované zdravotní péče.“

2.4 Předmět činnosti
ODL poskytuje v souladu s oprávněním Krajského úřadu Středočeského kraje následující
zdravotní služby:
Forma zdravotní péče: Specializovaná ambulantní péče
Obor zdravotní péče:


dětská endokrinologie



dětská pneumologie a ftizeologie



dětské lékařství



fyzioterapeut (individuální fyzioterapie, skupinová pohybová léčba, pohybová léčba
pomocí přístrojů, fyzikální terapie, vodoléčba)



nutriční terapeut

Forma zdravotní péče: Lůžková péče


následná lůžková péče
Indikační seznam – pro děti a dorost
INDIKACE IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek
INDIKACE X. Nemoci dýchací soustavy
INDIKACE XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
INDIKACE dle základní diagnózy (M 40 – 43)
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Doplňková činnost:

3

◦

Provozování denního stacionáře pro děti předškolního věku

◦

Hostinská činnost

◦

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Náležitosti výroční zprávy
(dle § 21 zákona č. 248/1995 o obecně prospěšných společnostech)

3.1 Ambulantní péče
Hlavním cílem ambulancí v naší léčebně je včasná a správná indikace, komplexní přístup
k prevenci a udržení stavu výrazného zlepšení po intenzivním pobytu v naší léčebně. Dětským
pacientům od 1 do 18 let nabízíme ambulantní péči v oblasti endokrinologie, ve které stále
působí MUDr. Jitka Kytnarová, Ph.D. a naše lékařka MUDr. Eva Havránková působící též
v lůžkové péči ODL. Nadále spolupracujeme s erudovaným lékařem MUDr. Petrem Koťátkem,
který již několikátým rokem poskytuje služby v ambulanci pneumologie a ftizeologie.
Ambulance fyzioterapie, která je v provozu nejkratší dobu, má velmi pozitivní ohlas u
veřejnosti i u pacientů, kteří absolvovali pobyt v léčebně. Ambulanci mohou využít pacienti s
poruchami psychomotorického vývoje, s ortopedickou diagnózou, respirační problematikou,
diastázou břišní, reﬂuxní chorobou jícnu, poruchou motility trávicího traktu, obezitou a
vadným držením těla. Zabýváme se v ní posouzením psychomotorického vývoje dítěte,
vyšetřením stoje a chůze včetně vyšetření na podoskopu, pracujeme s funkční korekcí
postavení hlezna a přednoží. Využíváme metody cvičení na neurofyziologickém podkladě,
vycházející zejména z vývojové kineziologie, jako je akrální koaktivační terapie,
senzomotorika, Vojtova metoda, apod. dle individuálních potřeb klienta.
Všichni ambulantní pracovníci se neustále
vzdělávají, sami poskytují odborné semináře pro
lékaře v okolí a jejich snaha, zkušenosti a zájem o
poskytování té nejlepší péče je znát na pozitivním
hodnocení pacientů, jejich rodičů a spolupracujících
pediatrů.
Všechny služby v ambulancích jsou hrazeny
z veřejného zdravotního pojištění.
Obrázek 2: Ambulance fyzioterapie
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3.2 Léčebné pobyty
patří mezi hlavní a nejvýznamnější činnosti Olivovy dětské léčebny a jsou plně hrazeny
z veřejného zdravotního pojištění.
Nejčastější léčbu poskytujeme pacientům s nadváhou a obezitou, s onemocněním dýchacího
a pohybového ústrojí a dále s atopickým ekzémem. Do 6 let probíhá léčba s doprovodem.
Doprovod může být schválen i u dětí starších 6 let – např. na doporučení psychiatra,
psychologa či jiného odborného lékaře. V léčebně jsou dvě oddělení pro děti s doprovodem
a dvě oddělení pro děti bez doprovodu. O děti se stará odborný tým zdravotníků a
vychovatelů. Součástí léčebny je i ZŠ a MŠ. Probíhá výuka všech hlavních předmětů včetně
výuky cizích jazyků.
Vzhledem k pandemii COVID-19 a z toho plynoucího nedostatku pohybu, trávení času u
monitorů PC a dalších okolností, navštívilo naší léčebnu v roce 2021 téměř 90 % dětských
pacientů z důvodu indikace nadváhy a obezity a přidružených diagnóz.
Základem léčby obezity v ODL je redukční dieta spojená s edukací pod vedením nutriční
terapeutky, kdy si děti osvojují základy správné výživy a mohou si i některé dietní pokrmy
samy připravit. Další složkou redukčního režimu je léčebná tělesná výchova (LTV), která
probíhá pod vedením fyzioterapeutů nebo trenérů. Léčebná tělesná výchova je doplněna
dalšími pohybovými aktivitami – chůze v terénu, míčové hry, výlety, plavání v bazénu. V
rámci otužování probíhá u dětí saunování 1x týdně. Nedílnou součástí léčby je aplikace
vodoléčebných koupelí – vířivé koupele, střídavé nožní koupele. O naplnění volného času dětí
se stará tým vychovatelů ve spolupráci se zdravotními sestrami.
Cílem pohybové aktivity u dětí v naší léčebně je zlepšení fyzické kondice, korekce postury,
prevence plochonoží, naučení se správných cviků na protahování a posilování svalstva a tím
zmírnění svalových dysbalancí. Nedílnou součástí je edukace, jejímž cílem je děti seznámit s
vhodnými pohybovými aktivitami s přihlédnutím ke stupni obezity a celkovému zdravotnímu
stavu. Pohybová aktivita také zvyšuje sebevědomí dítěte a přispívá k psychickému uvolnění.
Přibližně u 7% nástupů byly realizované léčebné pobyty pro pacienty s léčbou dýchacího
ústrojí; zkušený lékařský tým ve spolupráci s ošetřujícím lékařem se snaží optimalizovat či
zjednodušit léčbu, která je často medikamentózní. Hlavní naší výhodou je možnost zde
dětského pacienta průběžně sledovat během celého jeho pobytu ve skutečných podmínkách
(v dětském kolektivu a ve škole, při tělesném pohybu, při odpočinku a ve spánku), což je
jinak v obvyklé ambulantní léčbě nebo během vyhrazeného času v ordinaci nedosažitelné.
Náš lékařský tým se zabývá mj. i syndromem obstrukční spánkové apnoe (OSAS).
Léčbu pohybového ústrojí u nás v roce 2021 absolvovalo zhruba 2% pacientů. Ve většině
případů se i nadále jedná o tzv. překlady z „lůžka na lůžko“(dítě je po zákroku na klinice a
po krátké rekonvalescenci převezeno k nám do léčebny k další následné léčbě, spojené
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s individuální rehabilitací). V takovém případě je plán následné léčby podrobně konzultován
s lékařem a fyzioterapeutem dané kliniky.
Léčbu s indikací „Dermorespirační syndrom“ absolvovalo zhruba 1% pacientů. Jedná se o
pacienty, kteří se dlouhodobě léčí s atopickým ekzémem. Léčba je řízena dětským
dermatologem, který po podrobném vyšetření sestavuje pacientovi individuální léčebný plán.
Cílem léčby je výrazné zmírnění průběhu nemoci.
Pacienti, kteří absolvují léčebný pobyt v Olivovně získají kvalitní péči posilující jejich zdraví a
celkovou kondici, mj. formou perličkových koupelí, vodních masáží, skupinových cvičení,
individuální rehabilitace, muzikoterapie, míčkování, pobytu v sauně včetně relaxačních
metod, ozařování biotronovou lampou a podobně. V roce 2021 začínají práce na nové solné
jeskyni, která bude další procedurou zkvalitňující pobyt.
V roce 2021 bylo realizováno 11 turnusů. Léčebné programy úspěšně absolvovalo 842
pacientů (odesláno od 445 pediatrů), děti do 6 let strávily léčebný pobyt v doprovodu
zákonného zástupce.
Obsazenost lůžkové části Olivovny v roce 2021 byla následující:
počet
lůžkodnů

počet
lůžkodnů

děti
3 593
7 418
8 112
5 273

doprovod
724
1 190
1 333
552

24 396

3 799

1.Q
2.Q
3.Q
4.Q
celkem
2021

počet dětí
průměr

doprovod
průměr

50
95
103
72

8
13
14
7

80
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3.3 Vzdělávání
Děti ve věku od 6 let, které jsou na léčebném pobytu, navštěvují samostatnou Základní a
mateřskou školu, která má zkušený 13 členný tým pedagogů. Na základě osnov z kmenové
školy pro pacienta připravuje ZŠ při naší léčebně pro děti individuální učební plán. Domovská
škola je po ukončení pobytu dítěte o průběhu vyučování informována. Po návratu z léčebny
pak mohou děti plynule navázat na výuku ve své škole. Děti do 6 let pobývají v léčebně
s doprovodem. Všechny děti mají v průběhu dne naplánované léčebné procedury.
V roce 2021 pokračoval stacionář, kam jsou přijímány děti do 6 let věku s trvalým pobytem
v Říčanech. Stacionář navštěvují zejména děti s problémy dýchacích cest, ale i jinak
chronicky nemocné. Děti zde standardně absolvují pravidelné lékařské prohlídky a stanovený
počet rehabilitačních procedur. Tyto procedury byly ovšem z epidemických důvodů dětem
9

omezeny či úplně zrušeny. Důvodem byla co největší ochrana dětí na pobytu. I nadále
pokračujeme v provozu stacionáře, který je určen pouze dětem s doprovodem na pobytu.
Doprovody tento benefit velmi kladně vnímají.
Volnočasová pobytová terapie
Po každodenním ukončení procedur je pro děti připraven kvalifikovanými vychovateli
odpolední program. Jedná se o vyrábění různých předmětů, karnevaly, diskotéky, jízda na
koloběžkách, chůze s nordic walking holemi, procházky a hry v lesích okolo léčebny,
pravidelné plavání v bazénu v nedalekých Babicích, návštěvy kina, herní terapie, ergoterapie
(např. sportovní a společenské hry a soutěže). Rok
2021 byl opět plný restrikcí, ale personálně
posílený tým vychovatelů dokázal dětem vytvořit
pestrý program i v epidemicky omezeném období.
V letních měsících naši pacienti využívali 4
venkovní bazény v areálu léčebny a především
každodenní pobyt na čerstvém vzduchu v rámci
klimatoterapie. I v roce 2021 jsme pokračovali ve
spolupráci se známým youtuberem a parkouristou
‚‚Tarym‘‘. Ten pravidelně každý turnus navštěvuje
léčebnu, dětem předvádí své fyzické a pohybové
Obrázek 3: Společné bubnování
dovednosti a motivuje je svým příběhem.
Veškeré tyto činnosti jsou v souladu s ochrannou osobních údajů publikovány na sociálních
sítích. Rodiče dětí tak mohou sledovat každodenní aktivity svých dětí. Velmi pozitivně je
vnímáno minimální využívání mobilních telefonů pacienty. Telefony dostávají pouze na
minimální čas ke kontaktování rodičů a přátel. Na základě hodnotících dotazníků můžeme
konstatovat, že děti si po léčebném pobytu samy uvědomují, že svět lze vnímat kvalitněji
než s hlavou skloněnou do mobilního telefonu a odjíždějí s různými motivacemi, novými
přáteli a pravidelně nám pak posílají zpětnou vazbu, jak se jim daří.
3.4 Kulturní, společenské a sportovní akce
I v roce 2021 byly aktivity zaměřené na
kulturní, společenské a sportovní akce
značně omezené pandemií COVID – 19.
Přes zimní a podzimní měsíce byl veškerý
program externích osob zrušen z důvodu
bezpečnosti našich pacientů (divadélka,
koncerty apod.). V letních měsících jsme
aktivity
plánovali
ve
venkovních
prostorech a dbali na zvýšené hygienické
podmínky. Zúčastnili jsme se akce
s naším zřizovatelem Městem Říčany při
pořádání dne dětí a přivítali jsme
Obrázek 4: Setkání s youtuberem Kovym
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velmi milého hosta youtubera Kovyho, který dětem zpříjemnil odpoledne na zahradě.
Zaměstnanci ZŠ a MŠ při ODL zřídili v areálu léčebny dílnu pro děti, která byla slavnostně
otevřena v říjnu a děti se na tyto pracovní činnosti vždy velmi těší.
3.5 Vyhodnocování kvality poskytované péče
Léčebna má dle zákona zavedený interní systém hodnocení kvality. Na spokojenost pacientů
jejich zkušenosti s poskytovanou péčí je kladen velký důraz. Spokojenost s poskytovanými
zdravotnickými službami mohou vyjádřit děti i jejich doprovody v anonymních dotaznících i
v pravidelných diskusích s ředitelem léčebny (probíhají pravidelně 2x za pobyt). Výsledky se
důkladně projednávají na poradách vedení.
V roce 2021 jsme obdrželi 1 stížnost, která byla klasifikována jako nepříliš závažná a ihned
došlo k nápravě.
3.6 Olivova dětská léčebna v médiích
Televize a rozhlas





Česká televize: Studio 6 (Léčba dětské obezity)
 24. 6. 2021; 2:47:00
Česká televize: Události (Těžká obezita u dětí)
 14. 8. 2021; 28:08
Česká televize: Sama doma (Onemocnění cest dýchacích u dětí)
 12. 10. 2021; 10:63
Český rozhlas:
 17. 2. 2021 (Obezita)
 22. 7. 2021 (Metodu 5-2-1-0 pro boj s dětskou obezitou a nadváhou
doporučuje psycholožka Aneta Rychová)

Média:






VOX Pediatriae (SPLDD)
 1/2021 „Olivova dětská léčebna v roce 2021“; prim. MUDr. Ludmila Vašíčková
 4/2021 „Vliv obezity na pohybový aparát dítěte a možnosti léčebné tělesné
výchovy u obézních dětí v Olivově dětské léčebně“; prim. MUDr.
Ludmila Vašíčková
 7/2021 „Reflux jícnu u dětí“; Vladimíra Konečná, DiS.
Astma, alergie, bronchitida (TIGIS)
 1/2021 „Astma bronchiale u dětí“; MUDr. Petr Koťátko,
MUDr. Jana Tuková, Ph.D.
 2/2021 „Astma bronchiale u dětí a onemocnění COVID – 19“
Pediatrie pro praxi (SOLEN)
 2/2021 „Astma bronchiale u dětí“; MUDr. Petr Koťátko,
MUDr. Jana Tuková, Ph.D.
 4/2021 „Poruchy dýchání ve spánku u dětí“; MUDr. Václav Koucký, Ph.D.
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 9/2021 „Astma bronchiale u dětí a onemocnění COVID – 19“
VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
 3/2021 „Děti v tom nesmí zůstat samy“; Mgr. Aneta Rychová
Týdeník KVĚTY
 6/2021 „Děti a jídlo. Do boje!“; Mgr. Aneta Rychová

Webové portály




Blogy

Deník.cz
 5/2021 „Obezita není jen věcí dítěte, říká psycholožka. Rodiče se zbytečně
dopouští chyb“; Mgr. Aneta Rychová
 7/2021 „Chodí vaše děti jen od gauče k ledničce? Motivujte je k pohybu“
 7/2021 „Obezita dítěte je problém, který musí společně řešit celá rodina“;
Mgr. Edita Knotková
 7/2021 „Už pět týdnů může pomoci zlepšit kvalitu dalšího života celé rodiny“;
prim. MUDr. Vašíčková
Seznam.cz
 5/2021 „Obezita není jen věcí dítěte, říká psycholožka. Rodiče se zbytečně
dopouští chyb“; Mgr. Aneta Rychová
EDUzín.cz
 6/2021 „Děti tloustnou. Žít zdravě pro ně nesmí být nuda a trest, ale především
zábava“; MUDr. Zlatko Marinov, Mgr. Aneta Rychová



Rodina na cestách
 4/2021 „Plní se léčebny obézních dětí“; Sylvie Rákosníková
 web ODL: pravidelné příspěvky do sekcí:
 „Lékař bloguje“
 „Představujeme vám“
 „Zdravý jídelníček“
Kongresy





Kongres primární péče dne 17. – 18. 9. 2021
Pediatrický kongres v Hradci Králové 23. – 25. 9. 2021
Pediatrický kongres v Plzni 26. – 27. 11. 2021
Dny zdraví 23. 10. 2021

Blog na webu ODL


Lékař bloguje, dne 30. 9. 2020
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Webové portály
 eMimino.cz
 Poradna pediatra – MUDr. Jiří Havránek
 Poradna dermatoložky – MUDr. Petra Fojtková
 Odborné články
 Modrý koník
 Blog (odborné články, o životě v Olivovně, chaty s rodiči)
Pro komunikaci s veřejností a sdílení marketingových aktivit ODL využívá též sociální sítě
facebook a instagram.
3.7 Spolupráce a marketingové kampaně ODL
Spolupráce Dr. Klaun – Chance for childern


Pravidelná akce „Barevné hraní“



6/2021 Návštěva youtuberky „Carinky“



9/2021 Návštěva youtubera „Kovyho“ (ve spolupráci s Pangaminem)

Spolupráce s Nadací Zdeňky Žádníkové Volencové


Realizace grantu – výmalba prostor jídelny a vstupní
chodby (českým výtvarníkem L. Škrlíkem); práce
budou ukončeny v r. 2022

Spolupráce s nadací Chantal Poullain


Knihy pro děti

Nadace ČEZ


sepsání nové žádosti na Oranžové hřiště

Kampaně na webu ODL


Zpátky do formy



Online cvičení s Olivovnou



V Olivovně probíhá školní výuka v lavicích



Online skupinové cvičení pokračuje



Prodělalo Vaše dítě Covid? Poskytneme Vám odbornou péči



Dvojitá dávka Taryho

Obrázek 5: Ilustrace L. Škrlíka
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3.8 Odborný personál
Rozsah pracovních úvazků v jednotlivých kategoriích zdravotnických zaměstnanců se měnil
v závislosti na měnící se obsazenost lůžek, s největším rozsahem v letním období.
Lékařský tým pracoval v následujícím složení:
Titul

Jméno

Příjmení

Nástup

Úvazek

oblast

MUDr.

Eva

Havránková

12/2019

1,0

lůžková část

MUDr.

Zarina

Karimova

10/2019

1,0

lůžková část

MUDr.

Václav

Koucký

01/2018

0,3

MUDr.

Petr

Koťátko

06/2011

0,2

MUDr.
MUDr.

Zuzana
Milana

Půdová
Saxová

05/2015
10/2021

0,6
1,0

MUDr.

Ludmila

Vašíčková

11/2020

0,8

MUDr.

Petra

Fojtková

02/2020

0,2

MUDr.

Jitka

Kytnarová

06/2019

0,2

lůžková část
ambulance
pneumologie
lůžková část
lůžková část
primářka,
lůžková část
dermatoložka
ambulance
endokrinologie

Poznámka
Od
29.8.2021
mateřská
dovolená

+ další sloužící lékaři externě na DPP a DPČ
V průběhu roku odešla MUDr. Karimova na mateřskou dovolenou a nahradila ji v říjnu 2021
MUDr. Milada Saxová.
Úvazky zdravotních sester, fyzioterapeutů a sanitárních pracovníků byly směrovány k plnění
limitu stanoveném vyhláškou 99/2012 Sb. Část tvořili brigádníci vypomáhající v období
letních prázdnin.
Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách

135

Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený

73,35

Počet osob pracujících na dohodu o provedení práce

34

Počet osob pracujících na dohodu o pracovní činnosti

12

Celkové osobní náklady činily 50 714 tis. Kč
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3.9 Informace o celkovém objemu výnosů a nákladů v členění na výnosy a
náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění
doplňkových činností a na vlastní činnost obecně prospěšné společnosti

a.) výnosy z obecně prospěšné
činnosti
Tržby z prodeje služeb (602)

63 137

Jiné ostatní výnosy (649)

276

Přijaté příspěvky (dary) (682)

654

Provozní dotace (691)

3 658

b.) výnosy z doplňkové činnosti
Tržby z prodeje služeb (602)

2 349

Tržby za prodané zboží (604)

235

Jiné ostatní výnosy (649)
Příjmy celkem

10
70 319

a.) náklady z obecně prospěšné
činnosti

65 031

b.) náklady z doplňkové činnosti

2 777

Náklady celkem

67 808

Zisk / ztráta celkem

1 495

a.) z obecně prospěšné činnosti

1 678

b.) z doplňkové činnosti

- 183
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3.10 Informace o stavu majetku a závazků obecně prospěšné společnosti k
rozvahovému dni a o jejich struktuře
Software (013)

657

Stavby (021)

119

HMV a jejich soubory (022)

6 211

Oprávky k softwaru (073)

-505

Oprávky k stavbám (081)

-51

Oprávky k HMV a souborům movitých věcí
(082)

-5 147

Materiál na skladě (112)

223

Pohledávky za odběrateli (311)

3 532

Poskytnuté provozní zálohy (314)

24

Ostatní pohledávky (315)

58

Daň z příjmů (341)

520

Ostatní daně a poplatky (345)

3

Jiné pohledávky (378)

1

Dohadné účty aktivní (388)

2 769

Opravná položka k pohledávkám (391)

- 34

Peněžní prostředky v pokladně (211)
Peněžní prostředky na účtech (221)

16
8 734

Náklady příštích období (381)

116

Příjmy příštích období (385)

153

Aktiva celkem

17 399

Dlouhodobé úvěry (953)

647

Dodavatelé (321)

460

Přijaté zálohy (324)

110

Ostatní závazky (325)

50

Zaměstnanci (331)

2 470

Závazky k institucím soc. zabezpečení a
veřejného zdrav. pojištění (336)

1 448

Ostatní přímé daně (342)

71

Daň z přidané hodnoty (343)

46
16

Jiné závazky (379)

20

Krátkodobé bankovní úvěry (231)

53

Výdaje příštích období (383)

51

Závazky celkem

5 526

Účetním obdobím je kalendářní rok od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
Zásoby
Zásoby jsou účtovány způsobem B, v cenách jsou zahrnuty vedlejší pořizovací náklady
/dopravné, atd./.
Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
Veškerý DHM a DNM je nakoupený a je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky.
Dlouhodobým majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok
a jehož ocenění je v jednotlivém případě vyšší než 40 tis. Kč u hmotného majetku a 60 tis.
Kč u nehmotného majetku.
Způsob odpisování
Pro účetní odpisy byl zvolen rovnoměrný způsob odpisů. Odpisové sazby jsou určeny na
základě předpokládané doby životnosti majetku. Zahájení odpisů v měsíci, ve kterém byl
majetek zařazen do užívání.
Drobný hmotný majetek do 40 tis. Kč je účtován přímo do spotřeby.
Drobný nehmotný majetek do 60 tis. Kč je účtován přímo do spotřeby.
Pohledávky
Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou o případné
opravné položky k pochybným a nedobytným částkám.
Způsob tvorby opravných položek
Účetní jednotka tvoří opravné položky podle zákona upravujícího rezervy pro zjištění základu
daně z příjmů.
Závazky
Závazky jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.
Úvěry
Úvěry jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část
dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od data, ke kterému je sestavena
účetní závěrka.
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Rezervy
Rezervy jsou vytvářeny podle zákona upravujícího rezervy pro zjištění základu daně z příjmů.
Přepočet cizích měn na českou měnu
Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá organizace pevný měsíční kurz vyhlášený
ČNB k prvnímu pracovnímu dni v měsíci.
K datu účetní závěrky jsou relevantní aktiva a pasiva přepočtena kurzem ČNB platnému
k datu, ke kterému je účetní závěrka sestavena.
Výnosy
Výnosy jsou účtovány v hodnotě přijatého plnění nebo plnění, které bude přijato, a představují
pohledávky za služby a zboží poskytnuté v průběhu běžné činnosti, po odečtení slev, daně z
přidané hodnoty a dalších daní souvisejících s prodeji.
Přijaté dary
Organizace účtuje o přijatých peněžních darech na vrub účtu 221 – Bankovní účet a ve
prospěch účtu 378 – Jiné pohledávky při úhradě daru a interními doklady ve prospěch účtu
682 – Přijaté dary.
Dary přijaté ve formě materiálu jsou účtovány na vrub účtu 501 – Spotřeba materiálu a ve
prospěch účtu 682 – Přijaté dary.
Investiční dary a dotace
V případě přijetí daru nebo dotace na pořízení dlouhodobého majetku je částka daru/dotace
zaúčtována jako zvýšení Vlastního jmění a následně rozpouštěna do Jiných ostatních výnosů
ve výši odpisů zafinancovaného dlouhodobého majektu.
Přijaté dotace
V průběhu roku 2021 i 2020 obdržela Organizace dotaci od Ministerstva zdravotnictví České
republiky na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů
lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19. Tato dotace byla zaúčtována ve prospěch
účtu 691 – Provozní dotace.
Veřejná sbírka
Organizace nepořádá veřejné sbírky.
Použití odhadů
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení organizace používalo odhady a předpoklady,
jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na
vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení organizace stanovilo tyto
odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně,
jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů
odlišovat. Nejvýznamnějším odhadem v této účetní závěrce je odhadovaný výnos z plnění
zdravotních pojišťoven plynoucí z kompenzací za covid a konečného vyúčtování za rok 2021.
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Jelikož tyto nebyly k datu sestavení a auditu účetní závěrky známé, jsou odhadované výnosy
vykázány oproti položce Dohadné účty aktivní.
Změny oceňování, odpisování a postupů účtování
Ve sledovaném účetním období nedošlo k žádným změnám v těchto oblastech.
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztráty
Významné přírůstky DHM zahrnují (údaje v pořizovací ceně):
Vířivá vana pro RHB ANNA lite v pořizovací ceně 159 tis. Kč pořízená z účelového finančního
daru
Niox vero test kit v pořizovací ceně 49 tis. Kč
Vakuovací přístroj Jumbo H30l v pořizovací ceně 44 tis. Kč
(v tis. Kč)
Stav
Stav
Pořizovací cena
Přírůstky Úbytky
k 31.12.2020
k 31.12.2021
Software
657
0
0
657
Stavby
119
0
0
119
Hmotné movité věci a jejich
5960
251
0
6211
soubory
Celkem
6 736
251
0
6 987

Oprávky
Software
Stavby
Hmotné movité věci a jejich
soubory
Celkem

Zůstatková hodnota
Software
Stavby
Hmotné movité věci a jejich
soubory
Celkem

Stav
k 31.12.2020
466
45

(v tis. Kč)
Stav
Přírůstky Úbytky
k 31.12.2021
39
0
505
6
0
51

4 513

634

0

5147

5 024

679

0

5 703

Stav
k 31.12.2020
191
74

(v tis. Kč)
Stav
k 31.12.2021
152
68

1447

1064

1 712

1 284
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Úvěrové smlouvy
Organizace eviduje čtyři osobní automobily na úvěr, jsou to následující:
Škoda Octavia – celková nesplacená částka 117 tis. Kč
Hyundai Tucson – celková nesplacená částka 146 tis. Kč
Fiat Doblo – celková nesplacená částka 53 tis. Kč (celá částka splatná v roce 2022)
Škoda Karoq – celková nesplacená částka 383 tis. Kč
Nájemní smlouva
Organizace má v pronájmu pronajatou nemovitosti, ve které sídlí a vykonává svojí činnost,
od jednoho ze svých zakladatelů – Magistrátu hl. m. Prahy.

3.11 Hospodaření Olivovy dětské léčebny
V roce 2021 léčebna poskytovala služby v hlavní a vedlejší činnosti tak, jak jsou uvedeny
v rejstříku obecně prospěšných společností. V rámci hlavní činnosti byly poskytovány
zdravotní služby nestátního zdravotnického zařízení, tj. dlouhodobá péče o pacienty
s respiračními chorobami převážně alergického typu, léčba poruchy výživy, nemocí svalové
a kosterní soustavy.
Vedle hlavní obchodní činnosti Olivova léčebna vykonávala také doplňkovou činnost, tedy
hostinskou činnost, výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského
zákona.
Dále léčebna provozovala denní stacionář pro děti předškolního věku.
Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Příloha k účetní závěrce za rok 2021 jsou nedílnou součástí
této Výroční zprávy, stejně tak i Zpráva nezávislého auditora společnosti CS AUDIT s.r.o.
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4

Poděkování sponzorům

Touto cestou bychom rádi poděkovali společnostem a organizacím, které nás podpořily svými
dary a finančními prostředky na rozvoj léčebny. Jedná se o:
Magistrát hlavního města Prahy, Nadaci Agrofert, Nadaci Chantal Poullain, společnostem
Mountfield a.s., LIFETECH, Decathlon, Workout – botyobleceni.cz, Rodinný pivovar Bernard.
V souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech bude Výroční
zpráva Olivovy dětské léčebny, o.p.s. po schválení Správní radou veřejně přístupná na
www.olivovna.cz a přiložena k dokumentaci vedené u rejstříkového soudu o.p.s.

Obrázek 6: Setkání dětí v areálu
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5

Náležitosti výroční zprávy dle zákona o účetnictví
(podle § 21 Zákona o účetnictví č. 593/1991 Sb.)

5.1 Informace o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou
významné pro naplnění účelu výroční zprávy
Žádné takové skutečnosti nenastaly.
5.2 Informace o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky
Olivova dětská léčebna se bude i v nadcházejících obdobích orientovat na poskytování
kvalitní léčby dětí. Současně bude usilovat o stabilní finanční hospodaření a zdokonalování
našich služeb.
5.3 Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje
Olivova dětská léčebna, o.p.s. nemá žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

5.4 Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů
Léčebna pozorně sleduje legislativu v této oblasti a důsledně ji ve svých podmínkách
realizuje.
5.5 Organizační složka v zahraničí
Olivova dětská léčebna, o.p.s. nemá organizační složku v zahraničí.

Ing.
Miroslav
Vacek
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