OLIVOVA NADACE
zal. 1896

Olivova nadace
výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva Olivovy nadace za
rok 2010, kterou zpracovala PhDr. Věra
Doušová, byla schválena na schůzi správní
rady dne 29. června 2011. Zprávu dozorčí rady
zpracovali Hana Machálková, Mgr. Josef
Zámečník a byla schválena na schůzi dozorčí
rady dne 29. června 2011.
V souladu se zákonem č. 227/1997 Sb.,
v platném znění, a Statutu Olivovy nadace je
výroční zpráva uložena u rejstříkového soudu
a zpřístupněna na Internetu na adrese
www.olivovanadace.cz a v sídle Olivovy
nadace v úředních hodinách.
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100 LET PÉČE O DĚTI

1.

Správní rada

složení Správní rady Olivovy nadace k 31. 12. 2010

Marie Adámková
předsedkyně správní rady

Ing. Jiří Straka
místopředseda správní rady

MVDr. Ing. František Reichel, CSc.
člen správní rady

Josef Srb
člen správní rady

Mgr. Miroslav Rovenský
člen správní rady

Jan Boček
ředitel nadace
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2.

Dozorčí rada

složení Dozorčí rady Olivovy nadace k 31. 12. 2010

Hana Machálková

JUDr. Marie Myslilová

Mgr. Josef Zámečník

čestné předsednictvo

Manželé Guttmannovi - Venezuela
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3.

Úvodní slovo

Vážení přátelé, příznivci a čtenáři,
jako předsedkyně správní rady bych chtěla především poděkovat Vám všem, našim příznivcům, podporovatelům a spolupracovníkům, kteří jste nám svými finančními příspěvky a dary pomohli k tomu, abychom mohli poskytovat i v tomto roce tak širokou pomoc dětem se zdravotním a sociálním znevýhodněním, což je nejen v souladu s cílem činnosti nadace, ale i s odkazem jejího zakladatele, Aloise Olivy.
Kromě podpory, kterou průběžně nadace poskytuje Olivově dětské léčebně, poskytujeme průběžně po
celý rok finanční prostředky nejen pro děti se zdravotním postižením, ale i pro neziskové organizace,
které o ně pečují, a to na nákup zdravotních pomůcek, diagnostických přístrojů, odstraňování bariér,
rehabilitačních pobytů a dalších potřebných aktivit, které pomáhají zvýšit kvalitu života těchto dětí.
Olivova nadace také poskytuje každoročně finanční prostředky z výnosu NIF.
Naše aktivity směřují také do zahraničí - již po několik let finančně podporujeme děti v Indii a Zambii
prostřednictvím projektu Adopce na dálku, ve spolupráci s Armádou ČR pomáháme dětským nemocnicím v provincii Lógar v Afghánistánu a v roce 2010 jsme přispěli dětským nemocnicím na Ukrajině na
nákup nezbytného zařízení .
Olivova nadace je také zřizovatelem Olivovy dětské léčebny, o.p.s., Olivova evropského centra, o.p.s.
a Klubu přátel Olivovy nadace.
Jménem celé správní rady Olivovy nadace Vám děkuji za Vaše dary a důvěru, kterou nám projevujete.

Marie Adámková, předsedkyně Správní rady
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4.

Činnost Olivovy
nadace v r. 2010

4.1. Zpráva o činnosti
Nadační činnost byla zaměřena na poskytování nadačních příspěvků fyzickým a právnickým osobám ke
zlepšení zdravotní a sociální péče v České republice i v zahraničí. Především se jednalo o příspěvky na
rehabilitační a kompenzační pomůcky, ozdravné a léčebné pobyty a projekty podporující vzdělávání.
Nadace pokračovala v projektu adopce na dálku v Indii a podpořila výstavbu školy v Zambii. Kromě
poskytování nadačních příspěvků realizovala nadace také vlastní projekty a programy. V roce 2010
nadace uspořádala 4 benefiční koncerty.
Nadace měla v průběhu r. 2010 v trvalém pracovním poměru 2 zaměstnance. Účetnictví a mzdy zpracovávaly formou dodávky služeb fyzických osob externí účetní se živnostenským oprávněním. V ojedinělých případech nadace uzavírala dohody o provedení práce.
Správní rada Olivovy nadace v roce 2010 měla 7 řádných zasedání a 1 mimořádné zasedání.
V roce 2010 Olivova nadace obdržela od fyzických a právnických osob finanční i věcné dary v celkové
výši 268 365 Kč. Nadace je členem Fóra dárců a dodržuje etický kodex nadací.

4.2. Kalendář akcí Olivovy nadace
Leden
Tříkrálový koncert pořádaný NO CČSH v Kolíně a Olivovou nadací, vystoupily sbory VOX Bohemica
z Českého Brodu, Mamáter z Poděbrad a Čáslavská chrámová schola.
Nadace i v roce 2010 pokračovala ve spolupráci s MUDr. V. Klocem na projektu NIOX, který přispívá ke
zlepšení poskytované lékařské péče dětským pacientům s astmatem.
Správní rada Olivovy nadace a p. Srb jmenovali do Správní rady Olivovy dětské léčebny MUDr. Petra Fialu,
který nahradil MUDr. Vlastimila Kloce.

Březen
Byla vyhlášena pravidla na poskytnutí grantu „Toulavý autobus“ z NIF.
Nadace pořádala benefiční koncert v prostorách Senátu ČR, vystoupili žáci ZUŠ v Říčanech pobočka
Stránčice - flétnový soubor Harpyje a studenti plzeňské konzervatoře.
Proběhl benefiční koncert pro Olivovu nadaci v kostele sv. Františka z Assisi v Praze na Starém Městě,
vystoupil sbor St. Michael's College Chor.

Duben
Správní rada nadace podpořila na základě žádosti organizace World Outreach dostavbu školy v Zambii
a rozhodla poskytnout účelový nadační příspěvek ve výši 12 000 Kč.
Zástupci Olivovy nadace se zúčastnili tradičního jarního otevírání Hamzova parku a arboreta v Hamzově
léčebně Košumberk.
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Květen
Zástupci nadace uskutečnili ve dnech 9.-15.5. cestu na Ukrajinu, jejíž cílem bylo zjistit možnosti
spolupráce a pomoci dětem ve Lvovské a Zakarpatské oblasti a získat podporu generálního konzulátu
ve Lvově při pomoci dětem se zdravotním postižením - zajišťování ozdravných pobytů dětí v ČR. SR ON
schválila nadační příspěvky pro dětské oblastní nemocnice ve Lvově a Mukačevě po 40 000 Kč na
vybavení.

Červen
Zástupci nadace se zúčastnili vyhlášení „Ceny Ď“ v Národním divadle a „Ceny Olgy Havlové 2010“ pořádané Výborem dobré vůle.

Červenec - Srpen
Správní rada Olivovy nadace projednala zprávu výběrové komise na poskytnutí nadačního příspěvku
z NIF. Příspěvek ve výši 387 111 Kč byl přiznán občanskému sdružení Sedm Paprsků na organizaci
Toulavého autobusu do Norska.
Ředitel nadace se zúčastnil cesty do Rumunského Banátu, kde předal škole věcný dar v hodnotě 5 000
Kč pro zkvalitnění výuky dětí českých krajanů.

Říjen - listopad
ON vydala z účelových darů knihu „Nadace a nadační fondy v protektorátu“. Olivova nadace získala od
Středočeského kraje účelovou dotaci na vydání knihy „Nadace a nadační fondy ve Středočeském kraji“.
Projekt Olivovy nadace „115 let ve službě dětem – Olivovna Říčany“ byl vybrán k podpoře a zaregistrován na Státním zemědělském intervenčním fondu“.
SR ON a p. J. Srb jmenovali do SR ODL opětovně Doc. Dr. Martiše s volebním období od 24. 11. 2010 do
23. 11. 2013, na uvolněné místo po Ing. Čelikovské Mgr. Pavla Baroně s volebním obdobím od 24. 11. 2010
do 23. 11. 2013 a na uvolněné místo po p. Janečkovi Pavlínu Filkovou s volebním obdobím od 30. 11. 2010
do 29. 11. 2013.
Dále jmenovali do DR ODL opětovně prom. fyz. Kupce s volebním obdobím od 24. 11. 2010 do 23. 11.
2013 a na uvolněné místo za JUDr. Medřického Ing. Danielu Fraňkovou s volebním obdobím od 24. 11.
2010 do 23. 10. 2012.
Správní rada vzala na vědomí rezignaci PhDr. M. Pešáka na členství v SR ON. Členství skončilo také M.
Adámkové a v DR JUDr. M. Myslilové. SR opětovně zvolila M. Adámkovou členem SR ON a předsedkyní
SR ON. Za Dr. Pešáka byla zvolena PhDr. V. Doušová. Do DR byla opětovně zvolena JUDr. M. Myslilová.
24. listopadu se uskutečnila děkovná ekumenická bohoslužba v katolickém kostele Petra a Pavla v Říčanech. Bohoslužbu uvedl P. Timotej Pavel Vácha a společně ji sloužili Vladimír Pír, farář z Českobratrské
církve evangelické, otec Evžen Červinský, kněz pravoslavné církve a Daniel Kvasnička, kazatel Církve bratrské. Děkovné bohoslužby se zúčastnili zakladatelé obnovené nadace MVDr. Ing. F. Reichel, CSc. a J. Boček, kteří seznámili přítomné s novodobou historií a činností nadace. Mezi milými hosty byl také starosta města J. Kořen, který přednesl poděkování nadaci za její činnost, dále pak místostarostky K. Egidová
a H. Špačková.

Prosinec
Uctění památky A. Olivy, zakladatele nadace a Vychovatelny v Říčanech, u rodinné hrobky.
Adventní benefiční koncert v kostele Sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v podání:
Markéty Mátlové - zpěv, Josefa Zámečníka - trubka, Roberta Huga - varhany, Harpyje - soubor zobcových
fléten ZUŠ Říčany.
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4.3. Klub přátel Olivovy nadace
Klub sdružuje fyzické i právnické osoby a svojí svoji aktivitou zvyšuje společenskou prestiž nadace.
Předsedkyní Klubu přátel Olivovy nadace byla v roce 2010 MUDr. Miriam Toppischová.
Klub přátel ve spolupráci s Olivovou nadací uspořádal ve dnech 27. - 31. 10. 2010 odbornou zahraniční
cestu do Bruselu a Strassbourgu s tímto programem:
Brusel - seminář v budově Evropského parlamentu „Paul Henry Spaag“
Přednáška paní Jany Janovec (Estonsko) o aktuálních otázkách, které se v současné době
projednávají v evropském parlamentu
Prohlídka Evropského parlamentu - hlavního jednacího sálu a návazných místností.
Návštěva informačního centra Evropského parlamentu a seznámení se s vydávanými
informačními materiály zejména v českém jazyce.
Lucemburk - kromě prohlídky historické části (včetně hrobu Jana Lucemburského v katedrále)
byla prohlídka zaměřena v návaznosti na přednášku paní Ciscátové komplexu budov Evropské
unie.
V průběhu zájezdu se ještě uskutečnily dva informační panely:
Přednáška Dr. F. Reichela o spolupráci a návaznostech mezi Evropskou unií a Českou
republikou, zejména o informačním centru EU v Praze (Jungmannova 24) a o možnostech jeho
využití, o spolupráci Ministerstva zdravotnictví ČR s EU, o publikaci, která informuje zájemce
cestující do států EU o možnostech a využití cestovního pojištění.
Přednáška ředitele ON Jana Bočka o Olivově nadaci - historii i současném zaměření a úkolech,
o možnostech spolupráce včetně nabídky na členství v Klubu přátel Olivovy nadace
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5.

Nadační investiční
fond

NIF R. 2010
Příspěvky z výnosů NIF
Sedm paprsků, o.s.

v Kč
Studijní cesta Norsko

387 111

Celkem

387 111

Složení nadačního jmění k 31.12.2010 získaného z NIF

v Kč

nákup

přecenění k 31.12.10

výnosy

CP ČSOB nadační

12 110 000

99 157

312 424

CP BFN Pioneer Investments

10 000 000

197 418

157 853

9 274 964

- 619 269

307 363

CP RFN Pioneer Investments

1 421 000

- 45 120

75 401

Celkem

32 805 964

- 367 814

853 041

CP Fiducia

V r. 2010 (nejpozději však do 31.12.2011) měla nadace poskytnout třetím osobám na základě veřejného
výběrového řízení finanční příspěvky ve výši vypočtené podle vzorce na výpočet povinného objemu
rozdělených nadačních příspěvků z výnosů NIF roku 2009, který zní:
0,5 x 1,4925 x 1/100 x registrovaná výše příspěvku z NIF v nadačním jmění v Kč tj.
0,5 x 1,4925 x 328 060 = 244.815 Kč.
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6.

Dary a nadační
příspěvky

PŘIJATÉ DARY R. 2010
Finanční dary

v Kč

Středočeský kraj

účelová dotace na publikační činnost

Společnost T.A.Q. s.r.o.

dar na publikační činnost

Společnost T.A.Q. s.r.o.
Fanstav a.s.

85 000
50 000
50 000

dar na publikační činnost

40 000

Prag Int, s.r.o.

5 800

Akvadukt, s.r.o.

5 000

Drobné finanční dary Adventní koncert ON

3 065

Drobné finanční dary

14 500

Celkem

253 365

Věcné dary
Dárce si nepřál být zveřejněn

v Kč
Televizor a set top box

Celkem

15 000
15 000

PŘIJATÉ DARY CELKEM:

268 365
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7.

Spolupráce
s Olivovou dětskou
léčebnou

Olivova nadace v roce 2010 poskytla Olivově dětské léčebně věcné nadační příspěvky a uhradila sociální pobyt několika dětí v tomto zařízení. Mimo přímo poskytnuté příspěvky Olivova nadace zapůjčila
Olivově dětské léčebně jízní kola a helmy v hodnotě 43 630 Kč a vybudovala chodníky k novému dětskému hřišti v areálu léčebny v hodnotě 180 000 Kč.

8.

Majetek Olivovy
nadace a správa
majetku Hlavního
města Prahy

V r. 2010 podobně jako v předchozích třech letech nadace neinvestovala do technického zhodnocení
areálu ODL. Přes dozvuky celosvětové finanční krize došlo k udržení bilančních hodnot, byť odpisy
investičního majetku jsou lehce nad 1 mil. Kč a stále jsou nízké hodnoty cenných papírů . V roce 2010
o cca 393 tis. Kč nižší než jejich pořizovací cena (r. 2009 nižší o 339 tis. Kč) . V aktivech rozvahy jsou
k 31.12.2010 též vysoké pohledávky z obchodního styku 1,140 tis. Kč, jde zejména o pohledávky za
nájemným od ODL, ale i další odběratelé se potýkaly s platební neschopností. Většina pohledávek je
k datu účetní závěrky uhrazena, pohledávky u ODL jsou aktuálně předmětem řešení.
Od r. 2005 nadace vede nedokončenou investici na vodovodní přípojce do statku v areálu ODL za
86 339 Kč.
V roce 2010 vykonávala Olivova nadace řádnou správu a údržbu na nadačním objektu lázeňského domu
Astoria v Janských Lázních. Nájemcem objektu je i nadále pan Filip Duda. Objekt je pojištěn a nadace
hradí daňové povinnosti podle platných účetních předpisů. Lázeňský dům je využíván především pro
lyžařské kurzy, školy v přírodě ale také pro pobyty seniorů, turistů a dalších hostů.
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9.

Ekonomika

9.1. Hospodaření Olivovy nadace
V roce 2010 se uskutečnila, tak jako v předcházejících letech, řádná inventarizace majetku nadace
k datu 31. prosince. Účetnictví pro Olivovu nadaci smluvně zajišťovala účetní a ekonomická poradkyně
Anna Marková. Audit hospodaření Olivovy nadace za rok 2010 provedla auditorka Ing. Irena Gajdošová.
Způsob zjištění hospodářského výsledku nadace za r. 2010 ve výši 275 088 Kč před zdaněním
(103 898 Kč po zdanění) a následně základu daně ve výši 628 567 Kč , resp. 1 287 961 Kč (rozdíl
659 394 Kč účetní odpisy) z hospodářské činnosti vyplývá z interního dokladu 17/2010.
V hlavní činnosti nadace obdržela dividendu ČSOB Multi Cash - samostatný základ daně zdaněný 15%
srážkovou daní u zdroje - výnos 5 654 Kč.
Režijní náklady nadace dle statutu nemají a zdaleka nepřekročují 30 % nadačního jmění (zapsané NJ
v hodnotě 44 806 000 Kč k 31.12.2010). V r. 2010 činí režijní náklady 1 228 137 Kč, což je 2,74 % ze
zapsaného nadačního jmění v nadačním rejstříku k 31.12.2010.

9.2. Rozvaha a výkaz zisků a ztrát
ROZVAHA K 31.12.2010

AKTIVA

v tis. Kč

1.1.2010

31.12.2010

STÁLÁ AKTIVA

54 129

54 163

30 039
117
26 640
2 597
598
87

31 270
117
26 640
3 837
589
87

Oprávky k
Budovy, stavby, haly
Samostatné movité věci
Oprávky k drobnému hmotnému inv. majetku

-9 487
-6 639
-2 250
-598

-10 630
-7 544
-2 497
-589

Finanční majetek
Ostatní dlouhodobý finanční majetek

33 577
33 577

33 523
33 523

Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Budovy, stavba a haly
Stroje, přístroje a zařízení
Drobný hmotný investiční majetek
Pořízení dlouhodobého majetku
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v tis. Kč

1.1.2010

31.12.2010

4 440

4 406

5
3
2

1
1
0

Pohledávky
Odběratelé
Poskytnuté zálohy
Daňové pohledávky

1 926
1 795
11
120

1 354
1 140
113
99

Krátkodobý finanční majetek
Pokladna
Bankovní účty

2 377
30
2 347

3 032
32
3 000

132
23
82
27

19
19
0
0

58 569

58 569

v tis. Kč

1.1.2010

31.12.2010

VLASTNÍ ZDROJE

58 122

58 169

58 122
58 348
113
- 339

58 065
58 348
113
- 393

0
0
0

0
104
0

CIZÍ ZDROJE

447

400

Krátkodobé závazky
Dodavatelé
Přijaté zálohy
Závazky k zaměstnancům
Závazky k institucím soc. a zdrav. pojištění
Daňové závazky

398
311
23
39
21
4

394
291
2
44
25
32

49
4
0
45

6
1
0
5

58 569

58 569

OBĚŽNÁ AKTIVA
Zásoby
Materiál na skladě
Zboží na skladě

Přechodné účty aktivní
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Dohadné účty aktivní

AKTIVA CELKEM:

ROZVAHA K 31.12.2010

PASIVA

Jmění
Vlastní jmění
Fondy organizace
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku
Hospodářský výsledek
Hospodářský výsledek k 31.12.
Nerozdělený zisk předchozích let

Přechodné účty pasivní
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Dohadné účty pasivní

PASIVA CELKEM:
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31.12.2010
v tis. Kč
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
Úroky
Jiné ostatní výnosy
Výnosy CP NJ FNM
Výnosy CP ostatní
Finanční dary neúčelové
Mimořádné výnosy (pojistné)

nedaněno
507
0
3
0
853
6
78
0

VÝNOSY:

1 447

v tis. Kč
nedaněno
Spotřeba materiálu
125
Spotřeba energie
2
Prodané zboží
4
Opravy a udržování
33
Cestovné
72
Reprezentace
14
Ostatní služby
92
Mzdové náklady
286
Odvody z mezd
67
Daň silniční
0
Daň z nemovitosti
22
Ostatní daně a poplatky
1
Kursová ztráta
2
Poskytnuté příspěvky
125
Poskytnuté příspěvky z výnosů z daru FNM
387
Jiné ostatní náklady
64
Odpisy dlohodobého majetku
493
Členské přispěvky
12

daněno
2 532
80
24
29
0
0
0
6

2 671

celkem
3 039
80
2
29
853
6
78
6

4 118

daněno
27
161
38
303
0
0
228
459
155
2
0
3
0
0
0
7
659
0

celkem
152
163
42
336
72
14
320
745
222
2
22
4
2
125
387
71
1 152
12

2 042

3 843

nedaněno

daněno

celkem

-354

629

275

0

171

171

nedaněno

daněno

celkem

-354

458

104

NÁKLADY:

1 801

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM
v tis. Kč

DAŇ Z PŘÍJMŮ

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ
v tis. Kč

Údaje ve výroční zprávě uvedené jsou v souladu s údaji uvedenými v účetní závěrce a v účetních
Ing. Irena Gajdošová, auditorka
výkazech za rok 2010.
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10.

Historie

Olivova nadace byla založena Aloisem Olivou v roce 1896 k podpoře a financování vychovatelny Aloise a
Luisy Olivových v Říčanech u Prahy. Alois Oliva se narodil dne 11. 07. 1822 v Kutné Hoře a zemřel 21.
12. 1899 v Praze. Pocházel ze skromných poměrů a svojí pílí a pracovitostí se stal velkoobchodníkem s
cukrem, císařským radou, zakladatelem a členem správní rady Živnobanky, Pražské burzy, Obchodní
akademie a mnohých jiných obchodních a průmyslových podniků. Byl i štědrým mecenášem umění. Jako
příklad lze uvést houslového virtuosa F. Ondříčka a V. Brožíka.
A. Oliva u Pražského magistrátu prosadil smlouvu na výstavbu vychovatelny v Říčanech pro děti z Prahy
(80 dívek a 40 chlapců). Třetinu nákladů spojených s výstavbou a s nákupem pozemků hradil. Pro
zajištění nákladů na provoz ústavu založil Alois Oliva nadaci.
V době II. světové války nadaci zrušil říšský protektor pro Čechy a Moravu výnosem Pv 95/125, čj. III 781
ze dne 24. 03. 1943. Po válce byla nadace ministerstvem vnitra opět obnovena, ale 06. 10. 1953 byla
zrušena tentokrát usnesením Ústředního národního výboru hl. města Prahy. Celý majetek nadace byl
zestátněn a nadační domy přešly do majetku bytového podniku a Československé státní banky. Vklady
na účtech byly převedeny do rozpočtu Ústředního národního výboru hl. města Prahy.
Nadace z výnosů svých 4 domů v Praze a značné finanční hotovosti ve spolupráci s Pražským magistrátem financovala až do svého zrušení provoz ústavu.
V roce 1990 byla činnost nadace obnovena a kontinuálně navázala na tradice poslání a poslední vůli
manželů Olivových. Obnovením nadace se podařilo naplnit odkaz Aloise Olivy skupinou přátel, kteří chtěli
zlepšit zdravotní a sociální péči o děti. Nadaci znárodněný majetek nebyl vrácen (protože není zákon o
navracení majetku nadacím) a i přesto dokázala, že myšlenky jejího zakladatele z konce 19. století jsou
stále živé.

Poslání Olivovy nadace od svého obnovení v roce 1990
Nadace soustřeďuje finanční prostředky ke zlepšení zdravotní
a sociální oblasti s cílem nadačními příspěvky zkvalitnit zdravotní
a sociální péči o děti.
Dosavadní úspěchy
1991
zajištění ozdravných pobytů dětí Volyňských Čechů.

1992
získání Lázeňského domu Astoria v Janských Lázních darem od
manželů Guttmannových.
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1992 - 1996
zajišťování ozdravných pobytů pro děti v Lázeňském domě Astoria (od roku 1998 je budova
nadačním jměním ve výši 12 mil. Kč).

1995
na základě smlouvy s Magistrátem hl. města Prahy byly budovy dětské léčebny včetně 9 ha parku
a zeleně pronajmuty Olivově nadaci na dobu 25 let za symbolické nájemné.

1995
Olivova nadace odstátnila Dětskou respirační léčebnu v Říčanech, která se od 01. 04. 1995 stala
nadační léčebnou.

1997
vybudování 35ti lůžkového oddělení pro děti s rodiči nákladem 4,182 tis. Kč. Tuto stavbu bylo možné
vybudovat na základě grantů a z výnosu majetku nadace.

1997 - 1998
pomoc dětem z oblastí postižených záplavami - zajištění a financování psychosociálních pobytů.

1998
Správní rada Olivovy nadace a p. J. Srb zřídili Olivovu dětskou léčebnu, o.p.s. z důvodu, že nemohla
nadále podle zákona o nadacích č. 227/1997 Sb. léčebnu provozovat.

1999
získání grantu od Fondu národního majetku z I. části Nadačního investičního fondu v částce
7,396 tis. Kč.
vybudování bezbariérových úprav vstupu, sociálních zařízeních a oddělení pro děti s pohybovými
vadami v Olivově dětské léčebně v Říčanech v částce 1,902 tis. Kč.
zpracování koncepce rozvoje Olivovy dětské léčebny, o.p.s., a Olivovy nadace.

2000
vybudování vodoléčby, sauny a relaxační místnosti pro děti v Olivově dětské léčebně v Říčanech
v částce 1,876 tis. Kč.

2002
vybudování oddělení pro děti s kombinovaným postižením v Olivově dětské léčebně v Říčanech
nákladem 4,239 tis. Kč.
získání grantu od Fondu národního majetku z Nadačního investičního fondu v částce
11,017 tis. Kč.

2003
vybudování objektu kuchyně v hodnotě 10.474 tis. Kč
vybudování oddělení intermediární péče v částce 1.325 tis. Kč
získání grantu od Fondu národního majetku z Nadačního investičního fondu v částce 6.486 tis. Kč
navázání spolupráce s neziskovými organizacemi v Estonsku
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2004
pořízení diagnostického přístroje NIOX pro astmatiky v hodnotě 910 tis. Kč
dokončení I. etapy výstavby odd. pro děti do 6 let s rodiči v hodnotě 700 tis. Kč
vybudování víceúčelové ordinace v hodnotě 623,703 tis. Kč
založení Klubu přátel Olivovy nadace

2005
zřízení oddělení evropské integrace v Olivově nadaci
uvedení do provozu oddělení pro děti do 6 let s rodiči v Olivově dětské léčebně v Říčanech
vybudování ventilační laboratoře v areálu Olivovy nadace

2006
vybudování 26lůžkového oddělení v Olivově dětské léčebně v Říčanech
získání finančních prostředků od Ministerstva financí ve výši 1,421.000,- Kč z Nadačního
investičního fondu
uspořádání I. reprezentačního plesu Olivovy nadace
v nově vybudované ventilační laboratoři bylo v roce 2006 vyšetřeno 1200 pacientů, z toho 500 dětí
z Prahy a Středočeského kraje

2007
předání Olivově dětské léčebně do provozu nově vybudované odd. pro děti se zdravotním
a sociálním postižením
vybudování nové přijímací haly v léčebně
uspořádání II. reprezentačního plesu Olivovy nadace

2008
uspořádání mezinárodní konference - Villa Ramadas
uspořádání 3 benefičních koncertů Olivovy nadace
účast zástupce Olivovy nadace na Ceně Ď 2008

2009
uspořádání 3 benefičních koncertů Olivovy nadace
účast zástupce Olivovy nadace na Ceně Ď 2009
humanitární pomoc dětem v Afghánistánu
uspořádání odborného semináře pro lékaře v Evropském parlamentu

2010
uspořádání 4 benefičních koncertů Olivovy nadace
účast zástupců Olivovy nadace na Ceně Ď 2010
humanitární pomoc dětem na Ukrajině a v Rumunsku
uspořádání odborného semináře pro lékaře v Evropském parlamentu
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11.

Zpráva
dozorčí rady

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY OLIVOVY NADACE
o činnosti a hospodaření Olivovy nadace za rok 2010
V roce 2010 pracovala dozorčí rady Olivovy nadace (dále jen DR) ve složení JUDr. Marie Myslilová, Hana
Machálková a Mgr. Josef Zámečník.
DR se sešla v roce 2010 sedmkrát na základě plánu kontrolní činnosti. Na svých zasedáních projednala
veškeré záležitosti, které jsou právními předpisy ON svěřeny DR, včetně materiálů, jejichž předložení si
v rámci kontrolní činnosti od správní rady Olivovy nadace vyžádala (dále jen SR ON). Tyto předložené
písemné materiály byly doplněny komentářem členů SR ON.
Kontrolní činnost DR byla v uplynulém období zaměřena zejména na revizi hospodaření ON a schválení
účetní uzávěrky za rok 2010.

Revize hospodaření ON a schválení účetní uzávěrky za rok 2010
ON poskytla v roce 2010 v souladu se svým posláním a finančními a organizačními pravidly nadační
příspěvky fyzickým i právnickým osobám na základě veřejného výběrového řízení. Nadační majetek byl
řádně spravován.
Podkladem pro revizi byly:
a)
Výroční zpráva ON za rok 2010.
Výroční zpráva vyčerpávajícím způsobem postihuje činnost Olivovy nadace.
b)
Daňové přiznání ON za rok 2010 k dani z příjmů právnických osob.
Daňové přiznání Olivovy nadace za rok 2010 odpovídá účetní uzávěrce k datu 31. 12. 2010.
c)
Zpráva auditora o ověření hospodářského výsledku ON za rok 2010.
Audit za rok 2010 konstatuje ve svém závěru, že ověřovaná roční účetní uzávěrka Olivovy
nadace k 31. 12. 2010 je sestavena podle platných norem a postupů a navazuje na údaje
v účetnictví. Na základě kontrol metodické správnosti účetních postupů a výběrově ověřených
dokladů dle nejlepšího přesvědčení a svědomí se auditor domnívá, že účetnictví podává věrný
a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace nadace k 31. 12. 2010 a nákladů, výnosů
a výsledku hospodaření za rok 2009 v souladu s českými účetními předpisy. Vzhledem k vykazovaným skutečnostem a náležitostem jež jsou v souladu s realitou a s předpisy vztahujícími se
k vedení účetnictví, vyjadřuje auditor svůj „výrok bez výhrad“.
d)
Účetní doklady za rok 2010.
V souladu s výše uvedeným DR konstatuje, že celkový hospodářský výsledek ON za rok 2010 se
nezpochybňuje. DR konstatuje, že byl dodržen čl. IX Statutu nadace a celkové roční náklady související
se správou, zdaleka nedosahují 30 % zapsaného nadačního jmění.

Závěr
DR konstatuje, že při pravidelných kvartálních kontrolách nebyly shledány žádné nedostatky, a to jak
v obsahové náplni Olivovy nadace, tak i v jejím hospodaření.
Dozorčí rada Olivovy nadace Říčany, dne 29. června 2010

JUDr. Marie Myslilová

Hana Machálková
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Mgr. Josef Zámečník

12.
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Výrok auditora

Benefiční koncerty
Olivovy nadace
Slavnostní koncert spolupořádaný
místopředsedou Senátu
Doc. JUDr. Petrem Pithartem
u příležitosti 20. výročí obnovení
Olivovy nadace v Rytířském sálu
Valdštejnského paláce.
Účinkují soubory zobcových fléten
ZUŠ Říčany „Harpyje“
a Konzervatoře Plzeň „Il bosco
di flauti“.

Olivova nadace

Benefiční koncert v kostele
sv. Františka z Assisi na Starém
Městě pražském.
St. Michael's College School Band
(Kanada), dirigent Paul
Pietrkiewicz.
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Zahraniční pomoc
Olivovy nadace
Ukrajina
Návštěva u generálního konzula
p. Davida Pavlity ve Lvově a ve zdravotnickém zařízení

Zambie - škola

100 let
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Děkovná ekumenická bohoslužba
v katolickém kostele Petra a Pavla
v Říčanech. Bohoslužbu uvedl
P. Timotej Pavel Vácha a společně ji
sloužili Vladimír Pír, farář z Českobratrské církve evangelické, otec Evžen
Červinský, kněz pravoslavné církve
a Daniel Kvasnička, kazatel Církve
bratrské.

Toulavý autobus - Norsko
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