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1. Správní a Dozorčí rada
Během roku 2015 došlo ke změnám členů Správní a Dozorčí rady Olivovy dětské léčebny, o.p.s.
K 1. 1. 2015 bylo složení obou rad následující:
Správní rada
Jméno:
Funkce:

MUDr. Tomáš First, Csc.
předseda správní rady

- Den zániku členství: 15. dubna 2015

Jméno:
Funkce:

Ing. Petr Faus
člen správní rady

- Den zániku členství: 16. března 2015

Jméno:
Funkce:

Ing. Lukáš Končický
člen správní rady

Jméno:
Funkce:

Mgr. Viola Břeňová
členka správní rady

Jméno:
Funkce:

MUDr. Filip Svatoš
člen správní rady

- Den zániku členství: 17. března 2015

Jméno:
Funkce:

JUDr. Hana Uhlíková
členka správní rady

- Den zániku členství: 16. března 2015

Dozorčí rada
Jméno:
Funkce:

Iveta Jelínková
členka dozorčí rady

Jméno:
Funkce:

JUDr. Leona Nováková
členka dozorčí rady

Jméno:
Funkce:

Ing. Věra Krejčová
členka dozorčí rady

- Den zániku členství: 10. března 2015

K 31. 12. 2015 bylo personální obsazení rad následující:
Správní rada
Jméno:
Funkce:

Ing. Lukáš Končický
předseda správní rady

- Den vzniku funkce: 9. dubna 2015

Jméno:
Funkce:

Ing. Radek Lacko
člen správní rady

- Den vzniku členství: 8. dubna 2015

Jméno:
Funkce:

PhDr. Tomáš Klinecký
člen správní rady

- Den vzniku členství: 8. dubna 2015
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Jméno:
Funkce:

Mgr. Viola Břeňová
členka správní rady

Jméno:
Funkce:

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

- Den vzniku členství: 17. března 2015

Dozorčí rada
Jméno:
Funkce:

Iveta Jelínková
členka dozorčí rady

Jméno:
Funkce:

Ing. Věra Krejčová
členka dozorčí rady

Mimo změn ve správní a dozorčí radě došlo také ke změnám ve statutárním orgánu léčebny:
Ředitelku Ing. Blanku Vysloužilovou, MBA nahradil 10. dubna 2015 Ing. Jiří Bruk.

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
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
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4 Náležitosti výroční zprávy podle § 21 Zákona č. 248/1995 o obecně prospěšných
společnostech
4.1 Úvodní slovo
Olivova dětská léčebna, o.p.s. vstoupila do roku 2015 s jasnou koncepcí, tj. poskytování léčebné
péče pro nemocné děti.
Olivovna patří mezi nejstarší léčebny v České republice. Nadále přitom zůstává vyhledávána
klienty především pro svou kvalitní úroveň péče, a také vzhledem k dobré dostupnosti z hlavního
města Prahy.
V roce 2015 ODL poskytovala své služby dětem především v léčebném programu na základě
zdravotních indikací, které byly nasmlouvány se zdravotními pojišťovnami., tj. zejména léčba
dýchacího ústrojí, léčba nadváhy a dětské obezity a v neposlední řadě léčba pohybového ústrojí.
4.2 Ambulantní péče
Pediatrická ambulance Olivovy dětské léčebny, o.p.s. pečovala o děti z Říčan, z přilehlých regionů,
a přivedla také klienty z Prahy. Jedná se o ambulanci se zaměřením na dětskou pneumologii –
MUDr. Koťátko a dětskou kardiologii - prim. MUDr. Jan Šulc, CSc, FCCP. Ambulance byly
zařazeny pod ambulanci pediatrickou.
V ambulanci pracovaly dvě sestry, které prováděly vyšetření plicních funkcí, jak pro ambulantní
pacienty, tak i pro pacienty na léčebném pobytu v Olivovně.
4.3 Léčebné pobyty
Největší část činnosti Olivovy dětské léčebny, o.p.s. představovaly léčebné pobyty. Počet dětí
přicházejících s chronickým recidivujícími nemocemi respiračního ústrojí je stabilizovaný. Díky
modernějším a účinnějším lékům lze některé nemoci dýchacího ústrojí léčit ambulantně. Nezdravý
životní styl v rodinách je hlavní příčinou, která se promítá do zdravotního stavu dětí. V posledních
letech dramaticky stoupá počet dětí s nadváhou. Stále významnější je i počet dětí s poruchou příjmu
potravy. S dětskou nadváhou je úzce spojeno taky onemocnění pohybového ústrojí. Věkové
rozhraní klientů bylo od 1-18 let věku dítěte. Děti ve věku do 6-ti let přicházely s doprovodem
jednoho z rodičů, starší děti pak bez doprovodu.
Dětem na léčebném pobytu a v celé řadě případů i jejich rodičům v doprovodu se cíleně věnoval i
nový psycholog léčebny. Pozitivním faktorem léčby je taky plavání v bazénu OpenGate v Babicích.
V průběhu roku 2015 primář léčebny se svým
kolektivem pracoval na zlepšení kvality
stávajících
(„tradičních“)
zdravotnických
programů. Mezi tradiční zdravotnické programy
patří:
-
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Program respirační (R). Tento program
byl zlepšen ve spolupráci s ambulantním
a
lůžkovým
oddělením
(dětská
pneumologie garant MUDr. P.
Koťátko)
Kliniky
dětského
a
dorostového
lékařství
Všeobecné

fakultní nemocnice (KDDL) a 1. LF UK. Touto spoluprací byla vytvořena garance pro
aktuální léčebné a diagnostické postupy (např. měření funkce hlavního dechového svalu bránice) u dětí. Důvodem je skutečnost, že KDDL je pracovištěm, které získalo odbornou
akreditaci. Naše práce se zaměřuje na chronická onemocnění dětského respiračního traktu
především alergické průduškové astma, recidivující a/nebo chronické záněty průdušek,
průdušnice, vedlejších dutin nosních, záněty středouší, nosohltanu, katary horních cest
dýchacích, chronické rýmy apod. (poznámka: dalším akreditovaným pracovištěm pro
dětskou pneumologii je pouze Pediatrická klinika FN Motol).
-

Program obezitologický (OB). Tento program Olivovna zlepšila ve spolupráci s
obezitologem MUDr. Tomsem, dále s naší nutriční terapeutkou na výživu, stravovacím
úsekem, psycholožkou a rehabilitačním týmem. RHB tým je nutný proto, že většina OB dětí
není schopna jiného pohybu než pomalé chůze. Tyto nezbytné členy OB týmu zmiňujeme
proto, že děti trpící obezitou mají řadu doprovodných velmi specifických problémů,
například nízké sebehodnocení, dlouhý čas strávený před obrazovkami, abnormální způsob
domácího/školního stravování atd. Vysoká odborná erudice našeho týmu vedla k tomu, že
jsme nezaznamenali žádnou odbornou kritiku. Naši pacienti dosahují ideální regrese tělesné
hmotnosti, tj. snížení o více než 5% iniciální hmotnosti. OB léčba v Olivovně se zaměřuje
nejen na dětskou nadváhu a obezitu způsobenou nadměrným příjmem kalorií (nepoměr mezi
příjmem a výdejem energie), ale i na obezitu velmi závažnou, tzv. morbidní.

-

Program rehabilitační (RHB) byl zkvalitněn díky doplnění stavu fyzioterapeutů a ve
spolupráci s garantem odborné péče Mgr. P. Bitnarem z Kliniky RHB FN Motol. Díky tomu
léčíme v Olivovně následující onemocnění pohybového systému: vrozené a získané
ortopedické vady, stavy po ortopedických operacích, skoliózy, hyper kyfózy, hyper lordózy,
obecně vadná držení těla, bolesti zad apod.

Kromě výše uvedených léčebných aktivit lékařský tým Olivovny pracoval na zvýšení počtu
zdravotnických programů.
-

Program refluxní choroba jícnu (RCHJ). Pod touto diagnózou je uváděn jednak gastroezofageální reflux (GERD) a extra-ezofageální reflux (EERD). Nejčastějším synonymem v
češtině je „pálení žáhy“ s řadou dalších – často velmi vážných – příznaků (záněty středouší a
vedlejších dutin nosních, nealergické astma, recidivující a/nebo chronické záněty průdušek,
záklopky hrtanové, chrapot, zápach z úst, zvýšená kazivost zubů). Ve stručnosti – jde o
léčbu RCHJ cestou rehabilitace bránice. Bránice totiž funguje jako vnější svěrač jícnu,
přičemž posílení a následné zvýšení napětí bránice vede k úpravě příznaků RCHJ.

-

Program atopická dermatitis, AD (atopický ekzém). Jde o součást onemocnění zvaného
dermorespirační syndrom, tedy kombinace atopického ekzému a průduškového astmatu.
Používáme různé přísadové koupele, tzv. vlhké balení postižených míst, promašťující krémy
a masti.

Reflexe těchto programů očima pacientů a expertů
Nástroji pro pozitivní reflexi v očích pacientů, dále jejich rodičů a expertů v jednotlivých oborech je
nutná součinnost v následujících oblastech.
-

Kvalitní zdravotnický tým zaručující schopnost kvalitně se orientovat nejen v samotných
odborných způsobilostech pro jednotlivé zdravotní indikace (onemocnění / diagnózy,
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sesterská péče), ale – a to je nutno silně zdůraznit – umět bezvadně s klienty a jejich rodiči
pracovat i na poli výchovném a edukačním. Obdobně jako všechna zdravotnická zařízení
v ČR se i Olivovna potýkala s generační výměnou pediatrů. V pediatrické péči v ČR se
generační výměna projevuje tím, že na trhu práce jsou pouze čerství absolventi lékařské
fakulty bez atestace a atestovaní senioři. Dalším problémem je nově v ČR zavedený
„kmenový“ systém postgraduálního vzdělávání absolventů, kdy podle zákona č. 262/2006
Sb. odesílá přijatého pediatra-absolventa na školitelské pracoviště zaměstnavatel.
-

Činnost marketingového oddělení, který aktivně nabízí léčebné programy Olivovny
příslušným okruhům klientů a jejich lékařů, nejčastěji praktických dětských lékařů. Do
tohoto okruhu aktivit patří i přednášková a osvětová činnost a pořádání odborných
akreditovaných seminářů v ODL. Obsazenost lůžkové části Olivovny v roce 2015 byla
následující:

lůžkodny
děti

lůžkodny
doprovod

počet dětí
průměr

doprovod
průměr

1.Q

3210

985

36

11

2.Q

5712

1811

63

20

3.Q

8714

1302

95

14

4.Q

4104

1593

52

20

celkem 2015

21 740

5691

62

16

-

Průběžné sledování zápisů v Knize přání a stížností umístěné na recepci ODL, dotazníků
spokojenosti, dále multioborová edukace matek, reflexe matek na facebooku atd. V roce
2015 nebyl podána žádná oficiální stížnost.

-

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
koncentruje
na
péči
„rodinného“ typu a na
celostní princip pohledu na
nemocné
nebo
neprospívající dítě. K tomu
napomáhá velmi dobrá
kooperace mezi nutriční
terapeutkou, psychologem a
specializovanými
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vychovateli.
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: chabé kampaně proti nejrůznějším
zlozvykům dětí, ale i v rodinách, neexistující zákony proti nezdravým formám stravování (fastfoody blízko škol), chabá podpora pohybových aktivit atd.
Tyto aktivity jsou plně podporovány nejvyšším managementem ODL.
Všechny děti ubytované v Olivovně získají léčebnou péči posilující jejich zdraví a celkovou
kondici, mj. formou perličkových koupelí, vodních masáží, skupinových cvičeních, tělesné
výchovy, 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, se souhlasem rodičů poskytována také cílená psychoterapie.
Za pozitivními léčebnými výsledky se dále v nemalé míře podepsala možnost cvičení ve
fitness centru léčebny, jízda na kolech, procházky a hry v lesích okolo léčebny, pravidelné plavání v
bazénu či bohatý volnočasový program: herní terapie, ergoterapie (např. sportovní a společenské
hry a soutěže, výtvarná výchova a výroba velikonočních a vánočních symbolů, canisterapie, výlety,
návštěvy muzeí, ZOO, bubenické workshopy, koncerty v kapli ODL atd.)
Během školního roku se děti na ozdravných pobytů účastní školní docházky přímo v
léčebně, kde působí samostatná Základní a mateřská škola se zkušeným týmem pedagogů.
Probíraná látka navazovala vždy současně probíhající látku v domovské škole tak, aby dítě během
svého pobytu v léčebně nezameškalo výuku. Současně s ukončením léčby byla do domovské školy
dětí zaslána zpráva o dosažených výsledcích jednotlivých žáků. Po návratu z léčebny tak děti mohly
plynule navázat na výuku ve své škole. Děti v léčebně probírají hlavní předměty. Nevyučují se zde
tělesná a hudební výchova. Ty jsou však dětem plně vynahrazeny v rámci léčebných procedur i
organizovaných volnočasových aktivit.
V odpoledních hodinách se dětem věnuje zdravotnický personál a zkušení vychovatelé. Ti
neopomínají dohlížet na plnění domácích úkolů dětí, dále však zajišťují také volnočasový program.
Případné výrobky z těchto činností si děti mohou poté odvézt domů, někomu věnovat, anebo je
ponechat vystavené v léčebně jako připomínku šikovnosti dětských klientů.
4.4. Stacionář
V roce 2015 pokračovala práce ve stacionáři pro děti do 6ti let věku. Ten navštěvují zejména děti s
problémy dýchacích cest. Děti zde absolvují pravidelné lékařské prohlídky. Rodičům je nabízena
možnost umístění nemocného dítěte pod zdravotní dohled na lůžkové oddělení po celý den.
4.5. Odborné semináře
Pokračujeme v pořádání pravidelných odborných seminářů. Pro lékaře garantované OS ČLK Praha
východ a pro sestry garantované Českou asociací sester. Přednášky jsou ohodnoceny kreditními
body, které zdravotní personál uplatňuje v rámci celoživotního vzdělávání. Přednášející jsou lékaři
pediatrie s patřičnou specializací. Odborným garantem je MUDr. Böhmová. Za rok 2015 proběhlo
v Olivovně celkem 7 seminářů. Dále pravidelně přispíváme většinou odbornými články do
měsíčníku Kurýr a dalších médií.
4.6.
Kulturní a společenské akce
Olivova dětská léčebna pořádá pro děti na léčení různé společenské akce (divadla pro děti,
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turistické výlety, prohlídky s výkladem, den dětí apod.). Léčebna se stále častěji zapojuje do
kulturního a společenského dění Města Říčany. Namátkou jmenujme folkový festival, orientační
běh Olivovnou a kulturní akce ZUŠ Říčany.
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:
- primář MUDr. Jan Šulc, CSc., FCCP - pediatr a dětský kardiolog, L3,
- MUDr. Růžena Štorcová - sekundární lékař L1,
- MUDr. Olga Böhmová - specialista pro nefrologii, L3,
- MUDr. Petr Koťátko - dětský pneumolog L3,
- MUDr. Miroslav Toms - pediatr, obezitolog, L2,
- MUDr. Zuzana Půdová – ukončen základní kmen v oboru dětského lékařství,
- MUDr. Lucie Krejbichová – zařazena do specializačního vzdělávání v oboru dětského
lékařství,
- MUDr. Lucia Magová – VŠ diplom,
- MUDr. Pavel Kryl – specialista dětská chirurgie,
- a lékaři na DPP a DPČ.
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

74,42

Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený

64,47

Počet osob pracujících na dohodu o provedení práce

100

Počet osob pracujících na dohodu o pracovní činnosti
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Celkové osobní náklady činily 23.003 tis. Kč
4.7. Informace o celkovém objemu výnosů a nákladů v členění na výnosy dle zdrojů a 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

34.879

602 – tržby z prodeje léčebná péče ZP

32.995

602 – korekce plateb plus

227

602 – korekce plateb minus

-500

602 – tržby z prodeje regulační popl.-kompen.

81

602 – tržby z prodeje denní stacionář

672

680 – mimořádné výnosy

0

682 – přijaté dary

713

688 – ostatní mimořádné výnosy

687
9

691 – poskytnuté příspěvky

4

691 – prostředky z grantů

0

b.) výnosy z doplňkové činnosti

2.452

601 – tržby za vlastní výrobky strava

548

602 – tržby z prodeje služeb

215

602 – tržby z prodeje zdravotních služeb

158

602 – tržby z prodeje přeúčtování služeb

15

602 – tržby z prodeje pořádání akcí

39

602 – tržby z prodeje ubytování

125

602 – tržby z pronájmu

923

602 – tržby GER (samoplátci)

173

604 – tržby za zboží

232

646 – výnosy z odepsaných pohledávek

0

648 – ostatní provozní výnosy

5

649 – jiné výnosy

19

c.) výnosy z ostat.činností spojených se
správou

0

Příjmy celkem

37.331

a.) náklady z obecně prospěšné činnosti

34.736

b.) náklady z doplňkové činnosti

2.431

c.) náklady z ostatních činností spojených se
správou
Náklady celkem

417

37.584

Zisk / ztráta
a.) z obecně prospěšné činnosti

143

b.) z doplňkové činnosti

21

c.) z ostatních činností spojených se správou

-417

Zisk / ztráta celkem

-253
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4.8. Informace o stavu majetku a závazků obecně prospěšné společnosti k rozvahovému
dni a o jejich struktuře.
Software

248

Stavby

118

SMV a soubory movitých věcí

3.623

Ostatní dlouhodobý majetek

348

Oprávky k software

-248

Oprávky ke stavbám

-15

Oprávky k SMV a souborům movitých věcí

-2.146

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému
majetku
Zásoby zboží

-100
272

Pokladna

31

Zůstatky na bankovních účtech

6.091

Pohledávky za odběrateli

1.268

Jiné pohledávky

32

Dohadné účty aktivní

856

Opravná položka k pohledávkám

-160

Aktiva celkem

10.218

Závazky:
Vůči dodavatelům

1.356

Vůči zaměstnancům

1.135

Vůči institucím soc. zabezpečení a zdrav.
pojištění

730

Vůči finančním institucím (daň ze závislé čin.)

111

Vůči finančním institucím (DPH)

50

Vůči finančním institucím (ostatní daně)

5

Ostatní závazky

156

Jiné závazky

1.691

Krátkodobé bankovní úvěry

335
11

Dohadné účty pasivní
Výdaje příštích období
Závazky celkem

1.159
9
6.737

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 jsou relevantní aktiva a pasiva
přepočtena kurzem ČNB platným k datu, ke kterému je účetní závěrka sestavena.
Dohadné účty aktivní
Na těchto účtech je evidován předpoklad plnění v rámci ročního vyúčtování se zdravotními
pojišťovnami, které je prováděno až v polovině následujícího roku. V roce 2015 bylo roční
vyúčtování provedeno před sestavením účetní závěrky.
Jiné závazky
Položka Jiné závazky je tvořena půjčkou od Olivovy Nadace ve výši 325 tis. Kč, půjčkou od
společnosti Maitrea a.s. ve výši 400 tis. Kč a závazkem z probíhajících soudních sporů ve výši 948
tis. Kč.
Krátkodobé bankovní úvěry
Na tomto účtu je zůstatek spotřebitelského úvěru, který se váže na nákup firemních aut pořízených
v roce 2014.
Dohadné účty pasivní a Výdaje příštích období
Na těchto účtech jsou evidovány časově rozlišené výdaje budoucích období, vyúčtování dodávek
energií vyúčtovaných v I. polovině 2016.
V roce 2015 bylo Olivově dětské léčebně vystaveno doúčtování elektrické energie od
společnosti ČEZ za tzv. podměřování fází, které vzniklo špatným zapojením elektroměru.
Tento mimořádný náklad činil 850 tis. Kč. Dalším nákladem bylo pro ODL doúčtování
spotřeby tepla/plynu, které bylo vyšší o 500 tis. Kč proti fakturaci v minulých letech.
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Oba tyto mimořádné náklady ovlivnily celkově hospodaření ODL a vedly k zápornému
hospodářskému výsledku za rok 2015.

4.9.Hospodaření Olivovy dětské léčebny
V roce 2015 léčebna poskytovala služby hlavní a vedlejší činnosti, 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 2015 jsou nedílnou součástí této
Výroční zprávy, stejně tak i Zpráva nezávislého auditora společnosti Deloitte Audit s.r.o.
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5. Poděkování dárcům
Olivova dětská léčebna by ráda poděkovala všem dárcům, kteří podpořili zdejší práci také v roce
2015. Jmenovitě chceme poděkovat následujícím společnostem a organizacím: Městu Říčany,
Magistrátu hlavního města Prahy, Olivově Nadaci, TOROS CF v.o.s. Nejvíce naše děti ocenily
rekonstrukci přijímací chodby, realizované za pomoci Magistrátu hlavního města Prahy a Nadace
Archa Chantal s barevnou dětskou dekorací a herními prvky. 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.

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:

Byl ukončen soudní spor s bývalou ředitelkou Mgr. Zdeňkou Provazníkovou Dohodou o
narovnání a vypořádání.
Zakladatel – Hlavní město Praha poskytlo Olivově dětské léčebně, o.p.s. neinvestiční dotaci
ve výši 3,6 mil. Kč na pokrytí kumulované neuhrazené ztráty z minulých let a na potencionální
závazky ze soudních sporů.
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.
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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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