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HLAVNÍ  MĚSTO  PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního  města  Prahy   

    

Výbor  pro zdravotnictví  a bydlení  ZHMP  

ZÁPIS z 20. jednání 
 

Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP konaného dne 18. 4. 2018 ve 14:00 hod. 

Výjezdní zasedání, Olivova dětská léčebna, Olivova 224/108, Říčany 

 

   

  
Přítomni: PhDr. Helena Briardová, Ing. Miloš Růžička,  

Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý Dr. MSc., PharmDr. Petr Fifka,  
Bc. Libor Hadrava, Mgr. Daniel Štěpán 
 

 

Omluveni: MgA. Eliška Kaplický Fuchsová, Mgr. Ondřej Počarovský, Ing. Jarmila Bendová 
 

Nepřítomni: viz omluveni 
 

Hosté: PhDr. Tomáš Klinecký, ředitel ZSP MHMP 

Ing. Miroslav Vacek, ředitel Olivovy dětské léčebny, o.p.s. 
 

Jednání řídil: Ing. Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP      

 

Text zahájení: 

Začátek jednání v 14:00 hodin. 

Předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP přivítal všechny přítomné. Oznámil, že se z jednání omluvili 
tři členové výboru a konstatoval, že výbor je usnášeníschopný. Poté sdělil, že navrhuje za ověřovatele zápisu 
paní PhDr. Helenu Briardovou. 

Po úvodním slovu přistoupil předseda výboru k projednávání jednotlivých bodů programu.  

Schválený program: 
 

Bod Věc  

1.    Úvod  

1.1. Schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisu  

1.2. Schválení zápisu z minulého jednání  

2. Olivova dětská léčebna o.p.s. a její léčebný provoz  

3. Poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální neinvestiční dotace 
Olivově dětské léčebně o.p.s.  

 

4. Souhrnná informace o tiscích schválených RHMP  

5.  Souhrnná informace o tiscích předkládaných k projednání ZHMP  
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Bod Věc  

6.    Různé  

7.    Zakončení  

 
 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Úvod 

 

1.1. Schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisu 

Předkladatel: Ing. Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP 

Usnesení č. U-VZ-0081 

Výbor pro zdravotnictví a bydlení ZHMP 

I .   sc hvaluje  

program 20. jednání a ověřovatelku zápisu, kterou je paní PhDr. Helena Briardová 

 

přijato jednomyslně pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0. 
 

1.2. Schválení zápisu z minulého jednání 

Předkladatel: Ing. Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP 

Usnesení č. U-VZ-0082 

Výbor pro zdravotnictví a bydlení ZHMP 

I .   sc hvaluje  

zápis z 19. jednání výboru ze dne 15.3.2018 

 

přijato jednomyslně pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0. 

 

2. Olivova dětská léčebna o.p.s. a její léčebný provoz 

Předkladatel: Ing. Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP 
 

Ing. Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP: Uvedl body jednání výboru, které 
se týkají Olivovy dětské léčebny, a předal slovo jejímu řediteli.  

Ing. Miroslav Vacek, ředitel Olivovy dětské léčebny o.p.s.: Sdělil, že členové výboru měli možnost vidět 
léčebný provoz a shrnul, že Olivova dětská léčebna (ODL) se v tuto chvíli zabývá třemi skupinami diagnóz, 
tj. plicním postižením, obezitou a fyzioterapií resp. postižením pohybového ústrojí. Dále uvedl, že ODL 
nyní prochází revitalizací, ke které je potřeba určitý čas. Postupně se daří doplňovat personál, díky tomu 
jsou léčebné metody doplněné i výchovnými a vzdělávacími aktivitami, které zajišťuje vychovatelna, jenž 
současně zabezpečuje veškeré potřebné volnočasové aktivity. Dále konstatoval, že v současné době je 
hlavním cílem ODL naplnění kapacity, která čítá zhruba 130 lůžek.  „Dlouhodobě je průměr zhruba kolem 
40 lůžek, což není dostatečné“, uvedl. „Cílem je postupně zvýšit naplněnost ODL a to se postupně daří. 
Rok 2016 již přinesl zvýšení, ale nárůst je samozřejmě postupný a pozvolný“, podotkl. Na závěr 
konstatoval, že ODL předkládá každý měsíc podrobné zprávy správní radě a informuje tak o všech 
přijatých opatřeních a chodu ODL.  
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PhDr. Tomáš Klinecký, ředitel ZSP MHMP: Potvrdil, že správní rada dostává o provozu ODL měsíční zprávy 
a že se momentálně hledá vhodné personální doplnění. „Cílem je zvýšení a následná stabilizace ODL na 
úrovni ekonomické efektivity. Nejedná se sice o primární cíl, nicméně i tato část je samozřejmě nezbytná a 
nelze takto obrovské zařízení dotovat pravidelně“, řekl. Potvrdil také, že v tuto chvíli leží na MHMP žádost 
o návratnou půjčku ve výši 1,9 mil. Kč, tudíž celkově se s dotací od města Říčany jedná o velké množství 
peněz. Cílem je navýšení personálu, protože samozřejmě nedostatek personálu je jasným limitem pro 
zvýšení počtu pacientů. Na závěr konstatoval, že dotaci pro ODL podporuje a chce dát vedení léčebny 
šanci zlepšit celkovou situaci léčebny. Požádal proto, aby členové výboru i Praha byli shovívaví a dali 
léčebně čas na rozvoj jejího provozu. 

Ing. Miroslav Vacek, ředitel Olivovy dětské léčebny o.p.s.: Uvedl, že v poslední době navštívili 6 léčeben, 
z toho 3 léčebny jsou velmi prosperující. Jedná se o rehabilitační ústav Kladruby, Hamzovu léčebnu Luže – 
Košumberk a Sanatorium EDEL v Jeseníkách. Poslední léčebna je soukromá, funguje 20 let a je zisková. 
Přitom se jedná o podobné zařízení jako je ODL, má obdobnou strukturu i velikost. V celém provozu je 
znát ziskovost, která jasně ukazuje, že léčebna tohoto typu může z dlouhodobého hlediska prosperovat.  

Mgr. Daniel Štěpán: Reagoval tím, že před 10-ti lety byla v ODL primářka, díky které prosperoval celý 
areál. Po jejím odchodu odešel personál a pověst ODL začala upadat. Vyjádřil přesvědčení o tom, že je 
potřeba dát světu vědět, že v ODL došlo opět ke změnám k lepšímu. Navrhl natočení medailonku nebo 
pořadu obdobného jako dělá MUDr. Cajthamlová, který by představil léčebnu v novém světle.  

Ing. Miroslav Vacek, ředitel Olivovy dětské léčebny o.p.s.: Vyjádřil souhlas s navrženým postupem. Sdělil, 
že se snaží rovněž inspirovat v postupech a v provozu uváděných úspěšných léčeben. Konstatoval, že ODL 
má v tuto chvíli více marketingových aktivit a že důležitý je také přísun pacientů od lékařů. Zmínil např. 
léčebné lázně Velké Losiny, kde je postup takový, že z blízké nemocnice tam po ortopedické operaci 
rovnou vozí pacienty na rehabilitaci. Takového postupu by bylo ideální dosáhnout i v případě ODL, aby 
pediatři posílali do léčebny jimi léčené děti.  

PharmDr. Petr Fifka: Dotázal se, zda se uvažuje perspektivně o rozšíření léčby dle indikačních seznamů 
tak, aby byly zohledněny moderní trendy. Vyjádřil obavu, že bez tohoto přístupu se nelze zcela pohnout 
z místa.  

Ing. Miroslav Vacek, ředitel Olivovy dětské léčebny o.p.s.: Potvrdil, že ODL jednoznačně zamýšlí rozšíření 
léčby. Sdělil, že má nastoupit lékařka endokrinoložka, pneumoložka a lékařka imunoložka. Sdělil, že tyto 
změny nejsou definitivní, principem změn je přizpůsobení se trendům doby a požadavkům pacientů. 
Uvedl, že k této otázce je zpracována také studie dětské nemocnosti, vypracovaná primářkou Doc. 
Hnilicovou, která se zabývá vývojem dětské nemocnosti v posledních 10-ti letech. V předmětné studii je 
zpracovaný vývoj dětské nemocnosti různých skupin, z čehož pro ODL vyplývá, jakým diagnózám by se 
mohla léčebna věnovat, což je otázka, kterou řeší primář ODL.  

PhDr. Tomáš Klinecký, ředitel ZSP MHMP: Doplnil, že radní pro zdravotnictví si nechal udělat analýzu, zda 
nabídka služeb ODL odpovídá potřebnosti. Cílem je nechat si doporučit externě nějaký zdroj, kam by vlna 
dalšího přístupu léčebny měla jít, jaké jsou trendy v oblasti, kam se zaměřit.  

PharmDr. Petr Fifka: Konstatoval, že se jedná o podobnou situaci jako v případě Nemocnice Na Františku. 
Základem je pacient, který přinese peníze ze zdravotního pojištění, tzn. s takovým typem onemocnění, 
které bude pojišťovna vstřícně hradit.  

Ing. Miroslav Vacek, ředitel Olivovy dětské léčebny o.p.s.: Uvedl, že příkladem změny léčebných metod je 
např. Rehabilitační ústav Kladruby, kde v průběhu asi dvou let vyvinuli léčebnou metodu, kterou dobře 
zaplatila pojišťovna a současně byla příznivá pro pacienty, kteří odcházeli z léčebny v podstatně lepším 
stavu než po jiných léčebných přístupech. Tento postup je tamějším ředitelem vnímám jako základ 
úspěšnosti této léčebny. Tímto sdělením se Ing. Vacek znovu vrátil k tématu inspirace ODL jinými 
úspěšnými léčebnými provozy. Současně zdůraznil, že je třeba změnit přístupy, myšlení a kulturu léčebny. 

Mgr. Vladimír Kořen, starosta města Říčany: Sdělil, že by se rád vyjádřil i za město Říčany. Vyjádřil 
přesvědčení, že základní problém ODL je marketingový. Konstatoval, že i na základní diagnózy se může 
najít dostatek dětí, které by Olivovu dětskou léčebnu mohly navštívit. Cílovou skupinou je v podstatě         
1 milion dětí v rámci celé ČR. Konstatoval, že konkurence je největší v zimě díky horským ozdravovnám. 
Kritickými měsíci jsou leden, únor, březen. Proto je třeba vymyslet program, který by zatraktivnil danou 
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lokalitu. Zmínil, že úspěšnost již zmiňované paní primářky byla existující  síť dětských pediatrů, kteří byli 
navázáni na ODL. Právě taková síť dětských lékařů by mohla synergicky pomoci ODL s dětskými pacienty a 
efektivním využíváním možností této léčebny. Dále řekl, že v současnosti nemocnice v Říčanech změnila 
majitele. Jedná se o společnost AGEL, která má síť zdravotnických zařízení po celé ČR. Tudíž právě zde by 
mohl vzniknout výrazný potenciál pro ODL. Dále uvedl, že město Říčany podpořilo ODL půjčkou, nicméně 
počítá s tím, že v budoucnu bude půjčka převedena do formy daru ODL, pokud se to ukáže jako nezbytné. 
Dále provedl srovnání s organizacemi, které jsou příspěvkovými organizacemi města, kde dotování 
probíhá prakticky obdobně. Snahou města je zejména podpořit to, že se jedná o aktivity, které jsou 
vykonávány pro dobro města, dětí apod.  

PharmDr. Petr Fifka: Dotázal se, zda se ODL uvažuje i o doplňkové činnosti např. pronajímání prostor pro 
konference různých firem a nadnárodních koncernů, které by mohly tímto podpořit provoz dětské 
léčebny.  

Ing. Miroslav Vacek, ředitel Olivovy dětské léčebny o.p.s.:  Potvrdil, že i touto cestou se ODL ubírá. Jsou 
organizovány koncerty, divadelní představení, schází se tu starostové, lékaři, pořádají se zde i odborné 
konference apod. „Vidíme i v této sféře velký potenciál a zdroj finančních prostředků, které pomohou 
chodu ODL“. Jsme otevřenou přátelskou organizací.“, řekl. 

Mgr. Vladimír Kořen, starosta města Říčany: Zmínil, že se v rámci regionu zamýšlí i nad otázkou zřízení 
dětské lékařské pohotovosti v ODL, neboť pacienti ze širokého okolí jezdí do Thomayerovy nemocnice do 
Prahy. Proto je jednou z úvah, kterými se město zaobírá vybudování pohotovostí pro určité typy dětské 
pohotovosti, tzn. nikoliv pohotovosti poúrazové, ale spíše základní péče, noční problémy dětí s teplotou 
apod. 

PharmDr. Petr Fifka: Uvedl, že nechce od tohoto závěru město zrazovat, nicméně se domnívá, že ODL 
nebude mít dostatečné zázemí pro dětskou pohotovost pro případ nějakého zásadnějšího problému, což 
může být rizikové. 

Ing. Miroslav Vacek, ředitel Olivovy dětské léčebny o.p.s.: Uvedl, že i tato otázka by měla být řešena 
vhodným personálním obsazením a je věcí dalšího řešení a diskuzí.  

Mgr. Vladimír Kořen, starosta města Říčany: Uzavřel toto téma tím, že samozřejmě i tímto je třeba se 
zabývat. Reagoval na připomínku možného nedostatečného zázemí pro dětskou pohotovost s tím, že 
taková situace by byla rozhodně řešena bezodkladným odesláním pacienta s komplikacemi do pražské 
nemocnice.  

Usnesení č. U-VZ-0083 

Výbor pro zdravotnictví a bydlení ZHMP 

I. bere  na vědomí :  

 současný stav Olivovy dětské léčebny o.p.s. a jejího léčebného provozu 

přijato jednomyslně pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0. 
 

Jednání výboru opustil v 15:30 hodin PharmDr. Petr Fifka.  

 

3. Poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální neinvestiční dotace Olivově 
dětské léčebně o.p.s. 

Předkladatel:  Ing. Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP 
 

Ing. Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP:  Na úvod konstatoval, že existuje 
málo organizací, kterými se výbor zabývá tak často jako Olivovou dětskou léčebnou. Dotázal se, zda 
dochází k určitému progresu, tzn. zda ročně dochází k nárůstu vkladů či naopak.  

Ing. Miroslav Vacek, ředitel Olivovy dětské léčebny o.p.s.: Uvedl, že příloha k žádosti o poskytnutí dotaci 
obsahovala souhrn a přehledný rozpis veškerých nákladů.  Sdělil, že progres nastává pomalu. Zdůraznil, že 
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je vše o marketingu, který není pouze o získávání klientů. „Marketing je i o přijímání dobrých lékařů, což je 
jeden z největších problémů. V tuto chvíli se ODL výrazně věnuje marketingu. Došlo k výměně vedoucího 
marketingu, průběžně řešíme personální problémy“, řekl.  

Mgr. Daniel Štěpán: Dotázal se, zda se pracuje také s různými sympózii lékařů pediatrů. 

Ing. Miroslav Vacek, ředitel Olivovy dětské léčebny o.p.s.: Potvrdil, že ano, že i tento postup bere jako 
postup, jak získat další pacienty. „S panem primářem navštěvujeme okolní nemocnice, několik primářů 
navštívilo nás. Děláme akce pro terénní pediatry, konference, rozesíláme informační materiály“, řekl.  

Mgr. Daniel Štěpán: Uvedl, že má na mysli velká republiková sympózia, kde by léčebna mohla být 
prezentována např. již uváděným propagačním medailónkem.  

Ing. Miroslav Vacek, ředitel Olivovy dětské léčebny o.p.s.: Potvrdil, že toto rozhodně probíhá. Vyzdvihl i 
práci primáře, jenž patří mezi primáře, kteří jsou schopni rovněž prezentovat svoji práci navenek a 
přispívat tak k marketingovým aktivitám.  

Ing. Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP: Poukázal také na důležitost 
prezentace ve vztahu k cílovým skupinám tj. zejména ve vztahu k rodičům dětí.  

Ing. Miroslav Vacek, ředitel Olivovy dětské léčebny o.p.s.: Potvrdil, že ODL pracuje i na sociálních sítích, 
dělá různé kampaně, které měly pozitivní efekt, a je třeba se jim věnovat. Poukázal také na to, že špatná 
pověst se bohužel napravuje jen postupně a pomalu. 

Ing. Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP: Zdůraznil, že by mělo být cílem, 
nikoliv se vracet k minulým úspěchům ODL, ale naopak jít naproti současnosti. Požadavkům rodičů, novým 
léčebným přístupům a metodám, které také vyvolávají určitou poptávku, a které pak hledají sami rodiče. 
Jedná se často o léčebné postupy, které nejsou pro pojišťovny třeba zatím zcela blízké, nicméně přesto se 
dají jistě nastavit tak, aby korespondovaly i s přístupy pojišťoven.  

Ing. Miroslav Vacek, ředitel Olivovy dětské léčebny o.p.s.:  Uvedl, že se snaží trendy podchytit a 
konstatoval, že nastupujícím trendem je obezita. Sdělil, že v tuto chvíli připravuje ODL speciální program, 
nastavující systematický proces, který dítě např. po roce, po opakovaných pobytech dostane do běžného 
režimu.  

Ing. Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP: Ukončil projednávání tohoto bodu 
a přistoupil k zahájení hlasování o níže uvedeném usnesení.  

 

Usnesení č. U-VZ-0084 

Výbor pro zdravotnictví a bydlení ZHMP 

I .   doporučuje :  

 schválení poskytnutí jednorázové účelové individuální neinvestiční dotace ve výši 2.500.000,- Kč na 
úhradu provozních nákladů a k zajištění finanční stabilizace Olivovy dětské léčebny, o.p.s. 

 

přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 
 

 

 

4.   Souhrnná informace o tiscích schválených RHMP 

Předkladatel: Ing. Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP 

Usnesení č. U-VZ-0085 

Výbor pro zdravotnictví a bydlení ZHMP 

I .   bere  na  vědomí :  

 informace o předložených tiscích schválených RHMP 

přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0. 
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5.   Souhrnná informace o tiscích předkládaných k projednání ZHMP 

Předkladatel: Ing. Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP 

Členové výboru vzali na vědomí tisky, které spadají do působnosti VZB ZHMP a jsou předkládány 
k projednání ZHMP.  

Bylo přistoupeno k následujícímu hlasování. 

Usnesení č. U-VZ-0086 

Výbor pro zdravotnictví a bydlení ZHMP 

I .   bere  na  vědomí :  

předložené tisky 

přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0. 

 

 

7.     Různé  

 

8.     Zakončení 

Ing. Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP: Poděkoval přítomným členům 
výboru i hostům za jejich účast a jednání výboru ukončil.  
 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Jednání řídil: 

 

 

 

Zapsala: 

 

 

 

Ověřil:                              PhDr. Helena Briardová 
                     členka Výboru pro zdravotnictví 
                                  a bydlení ZHMP                             

 

Ing. Miloš Růžička 
předseda Výboru pro zdravotnictví  

a bydlení ZHMP 
 
 

JUDr. Eva Slavíková 
tajemnice Výboru pro zdravotnictví  

a bydlení ZHMP 
 

 


