Olivova dětská léčebna,
o.p.s.

Výroční zpráva za rok 2018
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Identifikační údaje společnosti
Název: Olivova dětská léčebna, o.p.s.
Sídlo: Olivova 224, Říčany, 251 01
IČ: 256 89 371
DIČ: CZ25689371
Vznik: 14. 8. 1998
Zapsáno: Městský soud v Praze, oddíl O, vložky 53
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1. Správní a Dozorčí rada
Správní rada
Jméno:
Funkce:

Ing. Radek Lacko
člen správní rady

Jméno:
Funkce:

PhDr. Tomáš Klinecký
člen správní rady

Jméno:
Funkce:

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

Jméno:
Funkce:

JUDr. Zdeněk Hraba
člen správní rady

Jméno:
Funkce:

Ing. Vladimír Polánský
člen správní rady

Vznik členství 7. dubna 2018

Jméno:
Funkce:

Ing. Ernest Ištvánfy, MBA
člen správní rady

Vznik členství 18. prosince 2018

Dozorčí rada
Jméno:
Funkce:

Jaroslav Borovský
člen dozorčí rady

Vznik členství 27. dubna 2018

Jméno:
Funkce:

MUDr. Michal Mrázek
člen dozorčí rady

Vznik členství 27. dubna 2018
Zánik členství 9. listopadu 2018

Ředitelem léčebny je i nadále Ing. Miroslav Vacek.

2. Zakladatelé
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ: 000 64 581
Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1
zastoupené PhDr. Tomášem Klineckým, ředitelem odboru zdravotnictví, sociální péče a
prevence MHMP
Město Říčany, IČ: 002 40 702
Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany
zastoupené starostou Mgr. Vladimírem Kořenem
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3. Oblasti činnosti


Hlavní činnost obecně prospěšné společnosti:
◦ Poskytování zdravotní péče v nestátním zdravotnickém zařízení
◦ Dlouhodobá léčebná péče o pacienty s respiračními chorobami převážně alergického
typu, s poruchou výživy a s nemocemi svalové a kosterní soustavy
◦ Následná po nemocniční péče o dětské pacienty
◦ Příprava léčebné výživy pro zařízení v oblasti zdravotnictví
◦ Poskytování sociální péče o děti a mládež
◦ Příprava výživy, zejména dietní pro sociální zařízení
◦ Provozování denního stacionáře pro děti předškolního věku



Doplňková činnost:
◦ Hostinská činnost
◦ Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

4 Náležitosti výroční zprávy podle § 21 Zákona č. 248/1995 o obecně prospěšných
společnostech
4.1

Úvodní slovo

V roce 2018 probíhala v Olivově dětské léčebně řada poměrně dynamických změn a to jak
personálních, tak i organizačně-procesních.
Zejména v marketingové pracovní skupině docházelo k častým personálním výměnám. Celkem
léčebnu opustilo ve zkušební době 5 pracovníků, než se kvalita práce tohoto úseku ustálila a její
výsledky už jsou velmi slušné.
Pozitivním jevem bylo postupné a plynulé doplnění plánovaného stavu zdravotních sester a
fyzioterapeutů. Tyto dvě profesní skupiny se na konci roku 2018 zdají být stabilizované odborně i
sociálně.
Velmi dramatický byl vývoj v oblasti lékařského personálu, který prošel řadou změn, jež byly
způsobeny zejména vnitřním sociálním napětím. Vedoucímu lékaři se nepodařilo vytvořit potřebnou
pozitivní atmosféru, proto léčebnu opustil.
Nicméně na konci roku se sociální vztahy postupně urovnaly a na závěrečném výročním setkání
zaměstnanců bylo možné konstatovat velmi přátelské a pozitivní ovzduší.
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4.2

Ambulantní péče

Pediatrická ambulance Olivovy dětské léčebny, o.p.s. dále poskytuje své služby nutriční poradny.
Nutriční ambulance slouží pro děti od 1-18 let s indikacemi obezity nebo naopak podvýživy.
Pracujeme s dětmi, které budou nastupovat na pobyt k nám do léčebny, nebo které jsou po pobytu
jako následnou péči- nejlépe z blízkého okolí, ale také se nám hlásí děti od okolních pediatrů na
doporučení. Jinak doporučujeme vyhledat nutričního terapeuta v okolí svého bydliště. Důležitá je
spolupráce celé rodiny, proto apeluji na účast obou rodičů.
V ambulanci měla tradičně své ordinační hodiny odbornost dětské pneumologie – MUDr. Petr
Koťátko. Ambulance je využívána pro vyšetření plicních funkcí, jak pro externí pacienty, tak zejména
pro pacienty na léčebném pobytu v Olivovně.

4.3

Léčebné pobyty

Nejpodstatnější činností Olivovy dětské léčebny jsou samozřejmě léčebné pobyty- Olivovna přijímá
děti od 1-18 let věku dítěte. Děti přicházející s chronickými recidivujícími nemocemi respiračního
ústrojí, s postižením pohybového ústrojí nebo s nadváhou. Zanedbatelnými nejsou ani počty dětí
s poruchami přijmu potravy. Děti ve věku do 6-ti let jsou u nás převážně za doprovodu zákonných
zástupců, starší děti pak bez doprovodu.
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Na 5ti týdenní pobyt přijímáme nejčastější indikaci léčbu obezity.
Léčba obezity spočívá v pravidelném měření a vážení a dostačující
pohyb. Důležitá je i edukace dětí o zdravé stravě, hraní her
spojených s výživou nebo stavění potravinové pyramidy. Dalšími
dietami, které se u nás vyskytují jsou bezlaktozové, bezlepkové,
histaminováé intolerance nebo různé kombinace alergií a
intolerancí. Nově nyní spolupracujeme s MUDr. Pazdírkovou a její
nutriční terapeutkou paní Komárkovou, které nám posílají
pacienty s fenylketonurií nejčastěji v kombinaci s obezitou. Tato
dieta vyžaduje individuální stravu s podrobným propočtem všech
živin – hlavně tedy bílkovin a fenylalaninu, dále pak energie, tuků
a sacharidů. Důležité je sledovat konzumaci stravy a mít vše pod
dohledem. Dítě je následně po pobytu vráceno do péče MUDr.
Pazdírkové, která dělá kontrolní testy. Stejně tak je pod dohledem
i histaminová intolerance, kde je potřebné sledovat konzumaci
hlavně potravin bohatých na histamin (ryby, bílek, některé druhy
ovoce a zeleniny, atd.).

Nedílnou součástí týmu Olivovy dětské léčebny je marketingové
oddělení, které je personálně plně pokryto od dubna 2018.
Marketingové aktivity byly zaměřeny na dvě skupiny, na rodiče a
odbornou veřejnost/lékaře pediatry s cílem vybudovat kredit
odborného zdravotnického zařízení na špičkové úrovni se
zaměřením na užší výběr diagnóz ze schválených indikací:
obezita, respirační onemocnění s komplikací GER a
dermorespirační syndrom. Tato strategie, včetně aktivních účastí
na lékařských kongresech ruku, prezentacemi v odborném tisku,
i on-line marketingovými aktivitami na rodiče, přinesly Olivovně
zvýšený zájem rodičů i lékařů o naše léčebné pobyty a Olivovna
se tak dostává do povědomí široké veřejnosti jako odborná
dětská léčebna, kde umíme dětem pomoci.

Obsazenost lůžkové části Olivovny v roce 2018 byla následující:
lůžkodny

lůžkodny

děti
1.Q

doprovod

počet dětí
průměr

doprovod
průměr

3130

874

34

10

2.Q

5628

1017

61

11

3.Q

8217

1321

89

14

4.Q

3170

830

34

9

celkem
2018

20 145

4042

218

44
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Průběžné sledování zápisů v Knize přání a stížností umístěné na recepci ODL, dotazníků
spokojenosti, dále multioborová edukace matek, reflexe matek na facebooku atd. To vše nám
pomáhá zlepšování našich služeb. V roce 2018 bylo podáno 8 stížností, které byly evidovány
sekretariátem ODL a vyřízeny bez průtahů se stěžovateli. Často šlo o nepochopení, či jiný zorný úhel
na problém, který se mohl vyřešit včasným projednání – hned po vzniku. Pochybení v péči o děti
jsme nemuseli řešit.

Odborné konzultace s experty jednotlivých oborů probíhají průběžně především v rámci překladů jak z klinik fakultních nemocnic k doléčení v ODL, tak opačně - z ODL na kliniky v případech
diagnostické nebo terapeutické hospitalizace. Odezvy na léčebné výsledky jsou po odborné stránce
příznivé.
Celý tým ODL se soustřeďuje na péči „rodinného“ typu a na celostní princip pohledu na nemocné
nebo neprospívající dítě. K tomu přispívá nejen tým zdravotníků, ale napomáhá velmi dobrá
kooperace mezi nutriční terapeutkou, psychologem a pracovníky volnočasových aktivit.
Dalším pozitivem současné činnosti ODL je kladení důrazu na prevenci výše popsaných onemocnění
(osvětovou a poradenskou činností) – právě pro jejich stále stoupající výskyt u dětí v ČR.
Zdravotnický tým dále zdůrazňuje, že formou prevence je možno vrátit budoucím generacím
českých dětí to, co jim naše současná společnost neumožňuje: málo účinné kampaně proti
nejrůznějším zlozvykům dětí, ale i v rodinách, neexistující právní předpisy omezující nezdravé formy
stravování (fast-foody blízko škol), nedostatečně důrazná podpora pohybových aktivit atd. Tyto
aktivity jsou plně podporovány i
managementem ODL.
Všechny děti ubytované v Olivovně získají
léčebnou péči posilující jejich zdraví a
celkovou kondici, mj. formou perličkových
koupelí, vodních masáží, skupinových
cvičeních,
individuální
rehabilitace,
muzikoterapie, míčkování, pobytu v sauně
včetně relaxačních metod, ozařování
biotronovou lampou a podobně. Dle
indikace či zjevné potřeby je mnohým
klientům, zejména pak dětem s nadváhou
v rámci edukací, se souhlasem rodičů
poskytována také cílená psychoterapie.
Děti na pobytu v léčebně, ve věku od 6-ti let, navštěvují samostatnou Základní a mateřskou školu,
která má zkušený tým pedagogů. Škola při naší léčebně připravuje pro děti individuální plán, vy
komunikovaný s domovskou školou. O průběhu vyučování a o hodnocení žáků je poté domovská
škola informována. Po návratu z léčebny pak mohou děti plynule navázat na výuku ve své škole. Děti
do 6-ti let pobývají v léčebně s doprovodem. Všechny děti mají v průběhu dne naplánované
procedury. V odpoledních hodinách je pro děti připravený bohatý program: možnost cvičení ve
fitness centru léčebny, jízda na kolech, procházky a hry v lesích okolo léčebny, pravidelné plavání
v bazén, herní terapie, ergoterapie (např. sportovní a společenské hry a soutěže, výtvarná výchova
a výroba velikonočních a vánočních symbolů, výlety, návštěvy muzeí, ZOO, bubenické workshopy,
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koncerty v kapli ODL atd.) Mimo školní rok je výuka ve škole nahrazena bohatším volnočasovým
programem. Výhodou je obrovský a krásný areál léčebny, se sportovním hřištěm.
4.4.

Stacionář

V roce 2018 pokračovala péče o děti ve stacionáři, kam jsou přijímány děti do 6 let věku. Ten
navštěvují zejména děti s problémy dýchacích cest ale i jinak chronicky nemocné. Děti zde absolvují
pravidelné lékařské prohlídky a stanovený počet rehabilitačních procedur. Rodičům je nabízena i
možnost umístění nemocného dítěte pod zdravotní dohled na lůžkové oddělení po celý den.
4.5.

Odborné semináře

Odborné semináře jsou i nadále součástí našich aktivit. V roce 2018 jsme pořádali 13 těchto
seminářů. To je o 7 více než v předchozím roce. Semináře pro lékaře garantuje OS ČLK a pro sestry
Česká asociace sester. Jedná se o večerní semináře, dokonce i o několikadenní. Nejúspěšnějším
školením je nadále kurz Míčkování. O těchto i
jiných tématech píšeme vždy na našich
webových stránkách, velmi často i v
odborných i dalších periodikách. Velká spousta
lékařů k nám na semináře dochází již
pravidelně a zájemcům zasíláme veškeré
nabídky elektronicky.
Nejčastěji zveřejňujeme v měsíčníku Kurýr,
kde informujeme o veškerých našich
činnostech. Současně se zúčastňujeme
kongresů a seminářů, kde prezentujeme
léčebnu. Těchto akcí se zúčastní lékaři, ředitel
nebo marketingový úsek.

4.6. Kulturní a společenské akce
Kromě léčebných procedur patří do pobytu dětí u nás i zajímavý program. Opakují se výlety, exkurze,
divádelka či prohlídky s výkladem. V roce 2018 jsme pokračovali ve spolupráci se známým
youtuberem a parkouristou ‚‚Tarym‘‘. Ten pravidelně každý turnus navštíví a dětem předvede, své
fyzické a pohybové dovednosti. Tary je mezi
dětmi velmi oblíbený. Léčebna pokračuje ve
spolupráci s Městem Říčany. Společně jsme
pořádali několik akcí. Tradiční akcí se stal
Filmový festival nebo festival JazzJam. ZUŠ
Říčany v naší kapli pořádá koncerty, které
jsou přístupné i dětem a maminkám u nás na
pobytu. Dále spolupracujeme s Muzeem
Říčany nebo skupinou MAS. Pro veřejnost
nadále pořádáme divadélka, prohlídky nebo
i různé individuální akce. Nejvýznamnější
akcí roku byla oslava stého výročí od založení
Československé republiky, které jsme se
zúčastnili ve spolupráci s Městem Říčany.
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4.7.

Odborný personál

Rozsah pracovních úvazků v jednotlivých kategoriích zdravotnických zaměstnanců se měnil v
závislosti na měnící se obsazenost lůžek, s největším rozsahem v letních období.
Lékařský tým pracoval v následujícím složení:
-

MUDr. Petr Koťátko 0,2
MUDr. Zuzana Půdová m. d.
MUDr. Jan Hoch 0,6
MUDr. Václav Koucký 0,2
MUDr. Olga Obrová 1
a lékaři na DPP a DPČ

V průběhu roku odešli MUDr. Štorcová a MUDr. Černý, oba s úvazky 0,6. Koncem roku nastoupily a
odešly ještě dvě lékařky: MUDr. Vašíčková s úvazkem 0,8 a MUDr. Zubíková s úvazkem 0,8.
Zdravotní sestry a fyzioterapeuti: úvazky byly směrovány k plnění limitu stanoveném vyhláškou
9/2012 Sb., stejně tak sanitární pracovníci. Část tvořili brigádníci vypomáhající v období letních
prázdnin.
Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách

76

Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený

71,86

Počet osob pracujících na dohodu o provedení práce

77

Počet osob pracujících na dohodu o pracovní činnosti

18

Celkové osobní náklady činily 30.922 tis. Kč.
4.8.

Informace o celkovém objemu nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně
prospěšných služeb, pro plnění doplňkových činností a na vlastní činnost obecně prospěšné
společnosti.

a.) výnosy z obecně prospěšné činnosti

41.158

601 – tržby za vlastní výrobky

249

602 – tržby stravovací služby

759

602 – tržby z prodeje léčebná péče ZP

36.348

602 – korekce plateb plus

636

602 – korekce plateb minus

-58

602 – tržby z prodeje ZP samoplátci

140

602 – tržby z prodeje denní stacionář

559

64x – ostatní provozní výnosy

81

66x – ostatní finanční výnosy

95

68x – ostatní mimořádné výnosy

-14

691 – poskytnuté příspěvky

2.363
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b.) výnosy z doplňkové činnosti

2.875

601 – tržby za vlastní výrobky strava

502

602 – tržby z prodeje služeb

27

602 – tržby z prodeje pořádání akcí

277

602 – tržby z prodeje ubytování

97

602 – tržby z pronájmu

1.722

604 – tržby za zboží

241

64x – ostatní provozní výnosy
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Příjmy celkem

44.033

a.) náklady z obecně prospěšné činnosti

43.515

b.) náklady z doplňkové činnosti

3.040

Náklady celkem

46.555

Zisk / ztráta
a.) z obecně prospěšné činnosti

-2.357

b.) z doplňkové činnosti
Zisk / ztráta celkem

4.9.

-165
-2.522

Informace o stavu majetku a závazků obecně prospěšné společnosti k rozvahovému dni a o jejich
struktuře.

Software

367

Stavby

118

SMV a soubory movitých věcí

5.071

Ostatní dlouhodobý majetek

347

Oprávky k software

-267

Oprávky ke stavbám

-33

Oprávky k SMV a souborům movitých věcí

-3.709

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému majetku

-348

Zásoby zboží

347

Pohledávky za odběrateli

2.432
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Poskytnuté provozní zálohy

2.488

Ostatní pohledávky

61

Dohadné účty aktivní

155

Opravná položka k pohledávkám

-33

Peněžní prostředky v pokladně

49

Peněžní prostředky na účtech

4.006

Náklady příštích období
Aktiva celkem

13
11.064

Krátkodobé závazky:
Vůči dodavatelům

761

Přijaté zálohy

158

Vůči institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění

872

Vůči finančním institucím (daň ze závislé čin.)

225

Vůči finančním institucím (DPH)

51

Jiné závazky

1.662

Dohadné účty pasivní

2.599

Krátkodobé závazky celkem

6.328

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.
Způsob stanovení reprodukční ceny
Ve sledovaném účetním období nedošlo k žádnému případu.
Změny oceňování, odepisování a postupů účtování
Ve sledovaném účetním období nedošlo k žádným změnám v těchto oblastech.
Odepisování
Pro účetní odpisy byl zvolen rovnoměrný způsob. Odpisové sazby jsou určeny na základě
předpokládané doby životnosti majetku. Majetek se začíná odepisovat následující měsíc po
zaúčtování do skupiny 01 a 02.
Od roku 2012 se drobný majetek od 5 – 40 tis. Kč účtuje přímo do nákladů na účet 501.
Drobný nehmotný majetek do 60 tis. Kč je účtován do nákladů společnosti na účet 518.
Přepočet cizích měn na českou korunu
Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost pevný měsíční kurz vyhlášený ČNB
k prvnímu pracovnímu dni v měsíci. K datu účetní závěrky neeviduje společnost žádná aktiva a pasiva
11

v cizí měně.
Dohadné účty aktivní
Na těchto účtech je evidován předpoklad plnění v rámci ročního vyúčtování za služby spojené
s pronájmem nebytových prostor (vyúčtování energií).
Jiné závazky
Položka Jiné závazky představuje závazek z titulu nevyplacených mezd za období prosinec 2018,
které jsou splatné v lednu 2019.
Krátkodobé bankovní úvěry
Společnost v roce 2018 nečerpala žádné bankovní úvěry.

Dohadné účty pasivní a výnosy příštích období
Na tomto účtu jsou evidovány časově rozlišené výdaje budoucích období, zejména vyúčtování
dodávek energií vyúčtovaných v I. polovině 2019.

4. 10. Hospodaření Olivovy dětské léčebny
V roce 2018 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 2018 jsou nedílnou součástí této Výroční
zprávy, stejně tak i Zpráva nezávislého auditora společnosti AUDIT DANĚ CZ s.r.o.

5. Poděkování dárcům
I za rok 2018 chceme jmenovitě poděkovat následujícím společnostem a organizacím - Magistrátu
hlavního města Prahy, Olivově Nadaci, společnosti IKEA, KIKA nebo Whirlpool – za dary a finanční
prostředky na rozvoj léčebny. Celý seznam dárců je uveden na http://www.olivovna.cz/podekovani/.
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.
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6.

Náležitosti výroční zprávy podle § 21 Zákona o účetnictví č. 593/1991 Sb.
6.1.
Informace o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro
naplnění účelu výroční zprávy:
Žádné takové skutečnosti nenastaly.
6.2.

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.
6.3.

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje

Olivova dětská léčebna, o.p.s. nemá žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.
6.4.

Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů

Léčebna pozorně sleduje legislativu v této oblasti a důsledně ji ve svých podmínkách
realizuje.
6.5.

Organizační složka v zahraničí

Olivova dětská léčebna, o.p.s. nemá organizační složku v zahraničí.
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