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SPOLEČNOST A JEJÍ ČINNOST 

Posláním a jedním z cílů společnosti Domácí péče Včelka s.r.o., IČ: 24254380 (dále jako „společnost“), je umožnit 

lidem, kteří jsou ze zdravotních důvodů odkázáni pomoc druhé osoby, zůstat co nejdéle v domácím prostředí. 

Jelikož si uvědomujeme, že k dosažení našeho cíle nestačí jen kvalitní a dostupná zdravotní péče, kontinuálně 

vnímáme a vyhodnocujeme potřeby a podněty od našich pacientů, jejich rodin, ošetřujících lékařů, a dalších osob 

a subjektů zainteresovaných v zajištění zdravotních služeb, které následně vyhodnocujeme, a je-li to možné, 

snažíme se o jejich začlenění do praxe. 

Našim posláním, jak bylo uvedeno, je pomáhat lidem, naplňovat naši vizi a nabídnout pomoc komukoli,  

kdo ji potřebuje, bez ohledu na místo, kde se nachází. Z toho důvodu rozšiřujeme i naši územní působnost napříč 

Českou republikou, a navazujeme spolupráci i ostatními pečujícími organizacemi, které zastávají stejné hodnoty 

jak my. Rádi bychom, aby péče byla dostupná všem potřebným, bez ohledu na to, zda žijí ve městě, či v odlehlejší 

oblasti – všude tam bychom chtěli, aby byla VČELKA PRO VÁS A VAŠE BLÍZKÉ, budete-li potřebovat. 
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Domácí zdravotní péče 

Domácí zdravotní péče neboli domácí péče, je forma zdravotních služeb zajišťovaných lidí v jejich vlastním 

sociálním prostředí – v jejich domovech. 

Výhod v zajištění zdravotních služeb formou domácí péče je mnoho. Primárním cílem a je však vždy kvalita člověka, 

kterému pomoc zajišťujeme, a jde tak i o hlavní indikátor kvality služeb samotných. Snažíme se, aby naši pacienti 

mohli nejen co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí a oddalujeme, či se zcela eliminujeme potřebu jejich 

hospitalizace či pobytu v institucionálních zařízeních, ale vždy dbáme na zachování jejich sociálních rolí, 

důstojnosti, snažíme se do péče zapojit rodinné příslušníky anebo blízké, čímž podporujeme sociální vazby  

a psychickou pohodu pacienta. Ta je klíčová pro celkovou dobu rekonvalescence a dynamiku zdravotního stavu 

jako takového. 

Abychom mohli výše uvedených dílčích cílů dosáhnout, kontinuálně také podporujeme naše kolegyně a kolegy  

ve vzdělání. Podporujeme je jak v prohlubování jejich kvalifikace, tak i jejich zvýšení. Jen tím jsme schopni nabízet 

vždy péči odpovídající nejnovějším poznatkům ošetřovatelství, jakožto vědního oboru. 

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje 

Moderní zdravotní péče nicméně nevyžaduje jen pevné a správné hodnotové založení, podpořené profesionálním 

a lidským přístupem, je zapotřebí také vnímat nástup moderních, inovačních technologií. Právě proto mimo to,  

že pořizujeme moderní přístrojové vybavení, navazujeme spolupráci s předními společnostmi z odvětví 

souvisejícími s možností zvýšit komfort či umožnit pobyt v domácím prostředí, spolupodílíme se na vývoji asistivní 

technologie, přístrojů pro telemedicínu, tedy distanční konzultaci s lékařem, zhodnocení probíhající péče a další. 

V tomto ohledu je nesmírně důležité, že se velmi aktivně také podílíme na systémových nastaveních v oblasti 

domácí péče, a máme tak možnost například upozorňovat na moderní přístupy a postupy aplikované v zahraničí 

v rámci celkové koncepce domácí péče a její komplexnosti. 

Pro koho je zdravotní péče určena 

 osobám po operačních zákrocích 

 chronicky či nevyléčitelně nemocným, jejichž zdravotní i duševní stav vyžaduje dlouhodobou a pravidelnou 

domácí péči kvalifikovaného zdravotnického personálu, 

 osobám po mozkových příhodách, s roztroušenou sklerózou, komplikovanou cukrovkou, senilní  

či neurodegenerativní demencí, CHOPN nebo Parkinsonovou nemocí, 

 osobám s plným nebo částečným ochrnutím, nebo se závažným duševním onemocněním, s imunodeficitem, 

či chronickou bolestí, 

 osoby, jež jsou závislé na sondové výživě, případně osoby se stomiemi a/nebo permanentními katetry 

 

Kdy je péče poskytována 

Péče je poskytována 24 hodin denně, 7 dní v týdnu – nepřetržitě. Na základě indikace lékaře. 



 

Nejčastěji poskytujeme 

 péči o pacienta po chirurgických a ortopedických 

zákrocích v době rekonvalescence 

  ošetřovatelskou a kondiční rehabilitaci 

 cvičení na lůžku 

 procvičení velkých kloubů 

 nácvik chůze s holí, berlemi, i chodítkem 

 dechová cvičení 

 komplexní péče o imobilního inkontinentního 

pacienta 

 péče o onkologicky nemocné 

 péči v oblasti prevence vzniku dekubitů  

a opruzenin 

 péči o klienty v terminálním stadiu života 

 kontrolu fyziologických funkcí (krevní tlak, puls, 

tělesná teplota) 

 lokální ošetření (převazy bércových vředů, ran  

a defektů) 

 odběry krve a jiného biologického materiálu 

 aplikace injekcí, infúzí, léčebné terapie 

 nácvik aplikace inzulinu 

 cévkování, klyzma, výplachy, péče o permanentní 

katetr 

 ošetření stomií, PEGu, enterální sondy… 

 

Úhrada za domácí zdravotní péči 

Domácí péče poskytovaná na základě doporučení lékaře je v plném rozsahu hrazena zdravotní pojišťovnou, u které 

je pacient registrovaný. 

Oprávněnými k indikaci domácí péče, tak aby byla hrazena ze systému veřejného zdravotního pojištění, jsou: 

1. registrující dětský, nebo praktický lékař (bez omezení) 

2. ambulantní specialista (na dobu max. 14 dní) 

3. ošetřující lékař z lůžkového zdravotnického zařízení, tzv. pohospitalizační péče (na dobu max. 14 dní) 

Na přání pacienta zajišťujeme zdravotní péči i nad rámec doporučení lékaře, tato péče však již není hrazena 

zdravotní pojišťovnou, a její způsob a rozsah poskytování, včetně úhrady, je sjednáván samostatnou smlouvu,  

a vždy musí být zajišťována v souladu s platnou legislativou České republiky. 

Domácí péče v moderním pojetí nabízí pacientům širokou škálu výkonů, pro které již nemusí dojíždět za lékařem, 

či jiným zdravotníkem. Příkladmo lze uvést péči o pacienty s PICC, PORT, na peritoneální či hemodialýze, nutriční 

podpoře, s potřebou dávkování medikace pomocí injektomatu a mnoho dalších.  

Nedílnou součástí je však také péče o pacienty, kteří se nachází bohužel již v terminálních stádiích onemocnění, 

kdy jsme schopni jim nabídnout kvalifikovanou péči až 6 hodin denně, včetně zajištění a obsluhy potřebného 

přístrojového vybavení, a v neposlední řadě i působení jako koordinátor péče ve spolupráci s lékařem. 

Kompenzační pomůcky 

Chceme co možná nejvíce usnadnit překonání mnohdy velmi těžké životní situace, proto potřebuje-li náš pacient 

zajistit kompenzační pomůcky, buďto je po dobu péče zapůjčíme z vlastních skladových zásob, nebo hradíme  

po dobu péče kompenzační pomůcky od třetích subjektů do výše 350 Kč měsíčně my, kdy jsme za tuto částku 

schopni zajistit více než v případě, kdy by si pacient nebo jeho blízcí pomůcky obstarávali sami. 

Dovoz léků a zdravotnických pomůcek 

Je-li to v souladu s legislativními pravidly možné, naše zdravotní sestry jsou samy kompetentní předepisovat 

potřebné kompenzační pomůcky, stejně jako vyzvednou a při návštěvě předat pacientovi jeho léky. Jde opět  

o snahu být tu co nejvíce pro všechny potřebné, kteří by se skutečně bez pomoci druhé osoby neobešli. 
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POBOČKY A PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI 

Všechny pobočky zajišťují péči na území celých okresů, a to i ve vzdálenějších lokalitách, které bývají hůře 

dopravně dostupné. V roce 2022 plánujeme rozšíření působnosti do dalších okresů, a to do Benešova, Jablonce 

nad Nisou, Liberce a Semil. Společnost nemá ani neplánuje mít pobočku v zahraničí.

Praha 

• Dubečská 3131/67, 100 00 Praha 

• V provozu od 21. 10. 2016 

Kladno  

• Dělnická 2727, 272 01 Kladno 

• V provozu od 1. 4. 2018 

Praha západ  

• Pražská 600, 252 10 Mníšek pod Brdy 

• V provozu od 1. 4. 2018 

Česká Lípa  

• Pivovarská 3157, 470 01 Česká Lípa 

• V provozu od 1. 9. 2018 

Praha východ  

• Prusice 51, 281 63 Prusice 

• V provozu od 1. 6. 2019 

Mladá Boleslav  

• 17. listopadu 1335, 293 01 Mladá Boleslav 

• V provozu od 1. 11. 2019 

Příbram  

• Zdabořská 24, 261 01 Příbram 

• V provozu od 1. 7. 2021 

Nymburk  

• Palackého třída 49/14, 288 02 Nymburk 

• V provozu od 1. 9. 2021 

Rakovník  

• T.G. Masaryka 2468, 269 01 Rakovník 

• V provozu od 1. 9. 2021 

Mělník  

• Strážnická 3976, 276 01 Mělník 

• V provozu od 1. 10. 2021 
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ROK 2021 VE VČELCE 

Pacienti 

Domácí péči jsme v průběhu roku poskytli 3 466 pacientům. Při 210 328 návštěvách jsme provedli 384 985 

odborných výkonů. 

Informace o pracovněprávních vztazích a aktivitách v oblasti 

životního prostředí 

K 31.12.2021 měla společnost 83 zaměstnanců. Společnost nevykonává aktivity v oblasti ochrany životního 

prostředí. 

Vzdělávání 

Vzdělávání považujeme jako důležitou součást naší práce a vnímáme ji jako proces, díky kterému je možno rozvíjet 

potenciál našich sester a současně tak zvyšovat kvalitu poskytované péče. Péče je poskytována odbornými  

a kvalifikovanými sestrami s celou řadou specializačních studií a certifikovaných kurzů. 

V průběhu roku jsme se účastnili například: 

 základního ošetřovatelského kurzu domácí parenterální výživy pro pracovníky agentur domácí péče, 

 intermitentní katetrizace v ošetřovatelské péči  

muži
42%

ženy
58%

Rozdělení pacientů dle pohlaví

muži ženy

0 - 19 let
1%

20 - 64 
let

12%

65 let a více
87%

Rozdělení pacientů dle věku

0 - 19 let 20 - 64 let 65 let a více
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STRUKTURA SPOLEČNOSTI 

Název Domácí péče Včelka Praha s.r.o. 

Sídlo Dubečská 3131/67, Strašnice, 100 00 Praha 10 

IČO 242 54 380 

Právní forma Společnost s ručením omezeným 

Spisová značka C 197769 vedená u Městského soudu v Praze 

Datum vzniku a zápisu 13. srpna 2012 

Předmět podnikání provozování nestátního zdravotnického zařízení 
   

Jednatel: Mgr. Vojtěch Kubec, dat. nar. 20. září 1986 

Způsob jednání:  Jednatel jedná za společnost samostatně. 
   

Společník:  MyBee Innovative s.r.o., IČ: 140 43 513 
 Dubečská 3131/67, Strašnice, 100 00 Praha 10 
   

Podíl:  Vklad: 200 000,- Kč 
 Splaceno: 100 % 

 Obchodní podíl: 100 % 

 

Ostatní skutečnosti: 

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb.,  

o obchodních společnostech a družstvech. 
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HOSPODAŘENÍ 

Informace o stavu a struktuře majetku a závazků k rozvahovému dni jsou uvedeny v rozvaze společnosti,  

která je k této výroční zprávě přiložena. 

Informace o celkovém objemu nákladů jsou uvedeny ve výkazu zisku a ztráty, který je k této výroční zprávě přiložen. 

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení výroční zprávy nastaly tyto významné události: 

- Dne 10. ledna 2022 došlo v obchodním rejstříku k výmazu společníka společnosti MyBee & Innovative 

Home Care a.s., IČO: 054 17 694, Dubečská 3131/67, Strašnice, 100 00 Praha 10 a zápisu společnosti 

MyBee Innovative s.r.o., IČO: 140 43 513, Dubečská 3131/67, Strašnice, 100 00 Praha 10. 

Jiné významné skutečnosti mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky nenastaly. 

Náklady v tis. Kč 

položka 31.12.2021 

Výkonová spotřeba 15 727    

Osobní náklady 61 373    

Úpravy hodnot v provozní oblasti 233    

Ostatní provozní náklady 1 135    

Ostatní finanční náklady 51    

Nákladové úroky a podobné náklady 0    

Daň z příjmů splatná 7 704    

Celkem 86 223    
  

Výnosy v tis. Kč 

položka 31.12.2021 

Tržby za služby 110 495    

Ostatní provozní výnosy 7 006    

Výnosové úroky a podobné výnosy 951    

Celkem 118 452    

 

 

Vlastní podíly 

Společnost nemá a v roce 2021 nenabyla žádné vlastní podíly. 
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PARTNEŘI 

Zdravotní pojišťovny 
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Pečující organizace VČELKA 

 

 

pečující organizace 

VČELKA

Domácí péče Včelka 
Praha s.r.o.

Domácí péče Včelka 
Kolín s.r.o.

Domácí péče Včelka 
Praha Západ s.r.o. 

Domácí péče Včelka 
Berounsko s.r.o. 

Domácí péče Včelka 
Plzeň-sever s.r.o.

Domácí péče Včelka 
Kutná Hora s.r.o.

Domácí péče Včelka 
Ostrava s.r.o.

Domácí péče Včelka 
Vysočina s.r.o. 

Domácí péče Včelka 
Pardubicko s.r.o.

Domácí péče Včelka 
Plzeň-sever s.r.o.

Domácí péče Včelka 
Sokolov s.r.o.

Domácí péče Včelka 
Brno s.r.o.

Domácí péče  Včelka 
Kladno s.r.o.

VČELKA neurologie 
s.r.o.

VČELKA sociální 
služby o.p.s.

VČELKA zdravotnické 
pomůcky s.r.o.
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