Příloha č. 2 ke Standardnímu postupu č. 25 – Postup při poskytování informací
dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v OLU

Informace o Odborném léčebném ústavu Paseka,
příspěvkové organizaci Olomouckého kraje (dále jen „OLU“)
OLU v souladu s § 5 odst. 1 písm. a ) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění sděluje základní údaje:
Zřizovatel :
Sídlo:
Telefon:
Fax:
e-mail, elektron.podatelna:
webové stránky:
IČO:
Id datové schránky:

Olomoucký kraj
Paseka 145, 78397 Paseka
585 007 802
585 007 809
info@olupaseka.cz
http://www.olupaseka.cz/
00949081
itfk6wz

Vedení ústavu
ředitel:
manažer kvality:
zástupce pro LPP:
náměstek HTS:
náměstkyně oš. péče:

MUDr. Zdenka Polzerová
Mgr. Kamila Smítalová
MUDr. Richard Kaňa
Ing. Miroslav Čeladník
Helena Rozehnalová

Rada pro kontrolu hospodaření
předseda:
místopředseda:
člen:
člen:
člen:
člen:
člen:
člen:
člen:

Mgr. Jiří Zemánek
Mgr. Dalibor Horák
Ing. Bohuslav Kolář, MBA
Ing. Pavel Vrbecký, MBA
Mgr. Bc. Michal Majer
Jiří Blažek
Ing. Zdenka Szukalská
Michal Oborný
Ing. Ludmila Zavadilová

Rozhodnutím Okresního úřadu v Olomouci č. 1000/188/91 ze dne 14.11.1991 s účinností od 1.1.1992 byla
zřízena příspěvková organizace Odborný léčebný ústav Paseka, IČO: 00849081.
Sídlo OLU: Paseka 145, 78397 Paseka
S účinností od 1.1.2003 se stal OLU příspěvkovou organizací Olomouckého kraje. Na základě schválení
Zastupitelstva Olomouckého kraje č.j. UZ/14/17/2003 ze dne 20.2.2003 byla vydána zřizovací listina OLU.
Od 1.1.2015 došlo ke sloučení organizací OLÚ Paseka a OLÚNG Moravský Beroun
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Rada Olomouckého kraje dne 24.7.2014 svým usnesením souhlasila se záměrem sloučení svých
příspěvkových organizací dle §27 zákona o rozpočtových pravidel územních rozpočtů č.250/2000 Sb. Toto
usnesení bylo schváleno ZOK dne 19.9.2014 - UZ/12/42/2014.
Dne 19.9.2014 bylo po schválení Zastupitelstvem Olomouckého kraje pod č.UZ/12/42/2014 vydáno
nové úplné znění zřizovací listiny, které je upraveno v souladu s platným zněním zákonů č.250/2000 Sb.
(zákon o rozpočtových pravidlech) a 129/2000 Sb. (o krajích).
OLU je právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost
z těchto vztahů vyplývající. OLU je zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě
oddíl Pr, vložka 947.

Hlavním předmětem činnosti OLÚ Paseka je poskytování zdravotnických služeb.
Předmět činnosti:
1. Poskytování zdravotních služeb v rozsahu oprávnění podle zákona č.372/2011 Sb., o zdravotních
službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, a to
-

ambulantní péče - v oborech diabetologie, geriatrie, chirurgie, neurologie, psychiatrie,
pneumologie a ftizeologie, radiologie a zobrazovací metody (a to skiagrafie a skiaskopie),
rehabilitační a fyzikální medicína, všeobecné praktické lékařství, vnitřní lékařství a fyzioterapie

-

lůžkové péče - včetně péče následné a dlouhodobé - v oborech geriatrie, pneumologie a
ftizeologie, rehabilitační a fyzikální medicína - a to včetně druhů péče léčebně rehabilitační
péče a ošetřovatelské péče

-

ambulantní péče (laboratoř klinické biochemie)

2. Poskytování sociálních služeb podle § 35 a § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů (sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové
péče)
Kromě hlavní činnosti je OLU oprávněn provozovat tuto doplňkovou činnost:
3. Doplňková činnost
-

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:
a) provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
b) velkoobchod a maloobchod
c) Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního
zboží
d) skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
e) realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
f)

pronájem a půjčování věcí movitých

g) provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích zábavních zařízení, pořádání kulturních
produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
h) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
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i)

výroba, obchod a služby jinde nezařazené

-

hostinská činnost

-

masérské, rekondiční a regenerační služby

-

čištění a praní textilu a oděvů

-

výroba elektřiny

Hlavní a doplňková činnost je účetně oddělena sledováním nákladů a výnosů na tyto činnosti.

V Pasece 1.1.2016

MUDr. Zdenka Polzerová , MBA ředitelka OLU
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