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Název materiálu:

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace  - změna 
zřizovatele

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. trvá na usnesení č. 19/2/4/2010 bod 1 a 2 přijatém na Zastupitelstvu města Přerova na 
2. zasedání konaném dne 13. 12. 2010, jehož znění je:

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje záměr převodu zřizovatelských funkcí Olomouckého kraje k 
příspěvkové organizaci Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, se sídlem 
Pavlovice u Přerova 95, IČ: 61985864 na statutární město Přerov.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod nemovitého 
majetku - pozemku p.č. st. 271 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 52 m2 a objektu 
jiná stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 271, vše v k.ú. Pavlovice u Přerova a 
movitého majetku (vnitřní vybavení nemovitostí a ostatní příslušenství) z vlastnictví 
Olomouckého kraje (právo hospodaření se svěřeným majetkem kraje – Domov 
Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace, se sídlem Pavlovice u 



Přerova 95, IČ: 61985864) do vlastnictví statutárního města Přerova.

2. ukládá náměstkům primátora Michalu Záchovi DiS. a Mgr. Dušanu Hluzínovi 
vyjednávat s Olomouckým krajem o převodu nemovitého majetku statutárního města 
Přerova v areálu Domova Alfreda Skeneho do vlastnictví Olomouckého kraje.

Odpovídá: M. ZÁCHA DiS., Mgr. D. HLUZÍN

Termín: 30.9.2014

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

na své 92. schůzi konané dne 4. 6. 2014  usnesením č. 3515/92/8/2014 doporučila 
Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení.

Pracovní skupina pro navýšení kapacity domova pro seniory v Přerově

Pracovní skupina nedoporučuje schválit záměr převodu zřizovatelských funkcí Olomouckého 
kraje k příspěvkové organizaci Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova na statutární 
město Přerov.

Odbor sociálních věcí a školství

Navýšení kapacity stávajícího Domova pro seniory v  Přerově je jedním z cílů a opatření 
aktuálního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Přerova. Je nutné však 
zmínit, že aktuálním trendem v oblasti sociálních služeb je podporovat terénní sociální služby 
tak, aby člověk závislý na pomoci jiné fyzické osoby mohl s pomocí těchto služeb zůstat co 
nejdéle ve svém přirozeném prostředí. Odbor sociálních věcí a školství v souladu s tímto 
trendem aktivně podporuje vznik nových sociálních služeb a rozšíření a zkvalitnění 
stávajících sociálních služeb na území města Přerova, aby v rámci prostupnosti bylo možné 
seniorům a pečujícím osobám nabídnout široké spektrum sociálních služeb a služeb 
návazných tak, aby byla eliminována potřeba velmi nákladných pobytových služeb. 
Jako jedna z  nejpřijatelnějších možností rozšíření kapacity domova pro seniory v Přerově se 
odboru jeví dostavba pavilonu G stávajícího domova. 
Odbor dále informuje, že se v současné době významně navyšuje kapacita v  Domově         
pro seniory v Radkově Lhotě (příspěvková organizace Olomouckého kraje), a to o 80 lůžek v 
domově se zvláštním režimem, což představuje určitou alternativu pro případné umístění 
občanů města Přerova.
Odbor sociálních věcí a školství nedoporučuje záměr změny zřizovatele Domova Alfreda 
Skeneho v Pavlovicích z Olomouckého kraje na statutární město Přerov. Důvody pro toto 
stanovisko vyplývají ze skutečností uvedených v důvodové zprávě a přiložených podkladech 
této předlohy. Jedná se zejména o skutečnost, že Domov Alfreda Skeneho aktuálně nenabízí 
volnou kapacitu pro uspokojení poptávky potencionálních uživatelů této služby, 
nesrovnatelnost standardu Domova pro seniory v Přerově a Domova Alfreda Skeneho, 
vysokou finanční náročnost provozu a nezbytné rekonstrukce objektů Domova Alfreda 
Skeneho, reálnou možnost nezanedbatelných finančních nákladů spojených s  řešením 
případných pracovněprávních opatřeních spojených se změnou zřizovatele, nezaručitelnost 
stávající výše dotace z MPSV (od 2015 z krajského úřadu), atd.     

Odbor ekonomiky



Kapacita organizace Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, p. o. (dále jen 
organizace), je plně využita, tzn., že převod zřizovatelských funkcí by pro statutární město 
Přerov neznamenal možnost řešit aktuální potřebu svých občanů na umístění do zařízení pro 
seniory. Naopak by přinesl zvýšené výdaje rozpočtu v řádu milionů Kč ročně, a to na 
poskytování příspěvku na provoz, který v současné době hradí stát prostřednictvím 
zřizovatele – Olomouckého kraje. Stát se snaží, v rámci úspor, převádět svá zařízení 
(organizace) na města a obce, které se již dnes potýkají s nedostatkem finančních prostředků a 
tyto převody mají mnohdy velký vliv na jejich rozpočty. Na město Přerov byl tak v minulosti 
převeden ÚSP – Denní pobyt pro mentálně postižené děti a mládež, Městská knihovna. První 
roky po převodu byl dokonce na tato zařízení poskytnut dle dohody příspěvek z tehdejšího 
Okresního úřadu, který se ovšem po dvou letech již neopakoval a veškerá tíže provozu šla na 
úkor rozpočtu města. ÚSP – Denní pobyt pro mentálně postižené je v současné době 
střediskem SSMP. Jelikož klientela nesestává pouze z občanů města Přerova, město se snažilo 
získat alespoň část finančních prostředků z obcí, kde tito občané mají trvalý pobyt, mnohdy 
však neúspěšně, nebo činí příspěvek minimální část. Veškerá tíže provozu jde na úkor 
rozpočtu města. Dále je nutné vzít v úvahu i klesající tendence transferu poskytovaného 
MPSV, opět vliv na rozpočet města. Financování těchto typů zařízení v nejbližším období má 
přejít z ministerstva na krajské úřady. Již nyní se potýkají krajské úřady s dofinancováním 
zařízení, kde jsou sami zřizovatelem a hrozí, že pokud budou přidělovat tyto účelové dotace, 
dají přednost především zařízením, kde jsou současně zřizovateli, což může mít negativní 
dopad i na současnou naši organizaci Sociální služby města Přerova. Nutnost vyčlenění 
potřebných finančních prostředků k danému účelu a případnému dofinancování stávající naší 
organizace v rámci rozpočtu statutárního města Přerova by znamenala nutnost uspořit nemalé 
zdroje ve stávajících oblastech, přičemž v posledních letech je stále obtížnější vybalancovat 
reálné možnosti zdrojů ve vztahu k potřebám odborů a organizací. V dalších letech navíc 
nebude rozpočtován příjem z výherních hracích přístrojů, což bude mít velký vliv na rozpočet 
města, protože se jedná o poměrně vysoký příjem. 
Pokud porovnáme náklady zřizovatele na jednoho klienta a rok v organizaci a Domově pro 
seniory Přerov, jsou výdaje Olomouckého kraje výrazně nižší. V případě této organizace v 
roce 2013 činily provozní náklady na klienta 321,2 tis. Kč, přičemž z příspěvku zřizovatele se 
jednalo o 39,7 tis. Kč/klient, zatímco u Domova pro seniory Přerov tyto částky činily   466,5 
tis. Kč a roční podíl města na klienta 130,4 tis. Kč. Je však otázkou, jak by bylo ze strany 
klientů organizace nahlíženo na odlišnou kvalitu poskytovaných služeb ve vztahu k úhradám, 
a to zejména s ohledem na diametrální rozdíl ve vybavenosti objektů, přičemž vyrovnání 
podmínek obou zařízení by, dle názoru odboru ekonomiky, vyžadovalo výdaje města v řádu 
dalších desítek milionů Kč. Negativní dopad na rozpočet by však měla i akceptace snížení 
současné ceny poskytovaných služeb, která by musela být kompenzována zvýšením příspěvku 
na provoz. Dalšími náklady je potřeba rozsáhlých oprav užívaných objektů včetně jejich 
vybavenosti a přilehlého parku. Současný příjem z pronájmu tohoto zařízení dlouhodobě 
nekryje ani náklady související s jeho běžnými opravami a nájemné na 1m2 je naopak nižší, 
než požaduje stát po městě v případě, když město využívá prostory státu. V materiálu není 
uvedeno, zda Olomoucký kraj takto postupuje i v případě svých dalších zařízení stejného či 
obdobného charakteru.
Pro doplnění uvádíme, že již nyní, v rámci služeb poskytovaných Sociálními službami města 
Přerova, statutární město Přerov v roce 2013 uhradilo na příspěvku na provoz za 
mimopřerovské občany částku ve výši cca 2 mil. Kč.
Odbor ekonomiky věří, že město bude stejně jako stát správný hospodář a ponechá dále na 
Olomouckém kraji zabezpečování potřeb občanů Olomouckého kraje, a to bez rozdílu. 



Z výše uvedených důvodů odbor ekonomiky doporučuje neschválit záměr změny zřizovatele 
Domova Alfreda Skeneho v Pavlovicích z Olomouckého kraje na statutární město Přerov. 

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Odbor správy majetku a komunálních služeb považuje nemovitosti tvořící Domov Alfreda 
Skeneho a jeho areál za nepotřebný majetek, neboť objekt není v dobrém technickém stavu, 
svým současným uspořádáním nevyhovuje současným požadavkům na domovy důchodců.
Provoz daného objektu je pro statutární město Přerov dlouhodobě ztrátový (viz. příloha č. 3) a 
vzhledem k technickému stavu budov, havarijnímu stavu zeleně v přilehlém parku a výši 
vybíraného nájemného se v případě zachování stávajícího modelu provozu ztrátovost daného 
provozu ještě prohloubí.
Z toho důvodu vyvolal Odbor správy majetku a komunálních služeb jednání se zástupci 
Olomouckého kraje ve věci možného převodu nemovitostí tvořících Domov Alfreda Skeneho 
a jeho areál do vlastnictví Olomouckého kraje jako provozovatele daného zařízení.
Odbor správy majetku se domnívá, že převod provozu daného domova důchodců na statutární 
město Přerov nebo jím zřízenou organizaci jen zvýší náklady statutárního města Přerova 
spojené s danou nemovitostí.
Z výše uvedených důvodů odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje neschválit 
záměr změny zřizovatele Domova Alfreda Skeneho v Pavlovicích z Olomouckého kraje na 
statutární město Přerov. 
Odbor správy majetku a komunálních služeb dále navrhuje vyjednávat s Olomouckým krajem 
o převodu nemovitého majetku statutárního města Přerova v areálu Domova Alfreda Skeneho, 
případně o zvýšení nájemného, spolufinancování nutných oprav nebo převodu daných 
nemovitostí do vlastnictví třetí osoby, a to z důvodu, že udržovat dané nemovitosti ve stavu 
způsobilém k provozu domova důchodců bude vyžadovat investice, které mnohonásobně 
převýší příjem z pronájmu daných nemovitostí. 

Sociální služby města Přerova, p. o. 

Stanovisko příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova je uvedeno v příloze č. 1.

Důvodová zpráva:

Olomoucký kraj se obrátil na statutární město Přerov s nabídkou změny zřizovatele subjektu 
Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova z Olomouckého kraje na statutární město 
Přerov. Rada Olomouckého kraje na své schůzi dne 30. 4. 2014 usnesením 
UR/39/68/2014 schválila tento záměr spolu s bezúplatným převodem nemovitého (objekt 
márnice s pozemkem) a movitého majetku (vnitřní vybavení a ostatní příslušenství) 
ve vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Přerova.

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace je registrovaným 
poskytovatelem sociálních služeb - Domov pro seniory, v souladu se zákonem č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.  Poskytuje sociální pobytové služby 
pro 122 uživatelů, kdy cílovou skupinu tvoří senioři od 60 let věku. 

Organizace byla do roku 2002 řízena z Přerova, nejprve Okresním národním výborem 
v Přerově, posléze Okresním ústavem sociálních služeb v Přerově a po jeho zániku Okresním 
úřadem v Přerově. Po zániku Okresního úřadu v Přerově byly k datu 1. 1. 2003 předány 
kompetence na Olomoucký kraj, kde je Domov jednou z 33 příspěvkových organizací 
poskytujících sociální služby.



Domov Alfreda Skeneho je řízen ředitelkou, Mgr. Evou Machovou, jmenovanou Radou 
Olomouckého kraje. Ředitelka je dlouhodobě uvolněna z pozice ředitelky zařízení po dobu 
výkonu veřejné funkce. Na základě usnesení Rady Olomouckého kraje převzala s účinností od 
10.11.2010 všechny řídící činnosti statutárního zástupce příspěvkové organizace zástupkyně 
ředitelky, Mgr. Radana Hlobilová, která v domově vykonává pozici vedoucí sociálního úseku.  
Organizačně je domov rozdělen na úsek ekonomicko-provozní, stravovací, zdravotní 
a sociální. 

Domov je provozován v objektech, které jsou v majetku Statutárního města Přerova, pouze 
1 objekt (márnice) je v majetku Olomouckého kraje. Dva objekty (Zámek, Předzámčí) jsou 
zapsány na seznamu kulturních památek. Objekty, které jsou využívány pro poskytování 
služby, jsou bezbariérově upraveny. V každé budově je instalovaný výtah. Potřebné úpravy 
objektů pro poskytování služby byly postupně zajišťovány ze strany vlastníka objektu, 
statutárního města Přerova. Z finančních důvodů se zatím neuskutečnily plánované opravy 
pro kvalitnější bydlení v budově Zámek: ve 14 pokojích vybudování umyvadel včetně 
potřebné kanalizace, snížení vysokých stropů a v celém objektu oprava elektroinstalace.

Zařízení má dlouhodobě vlastní stravovací provoz, ve kterém se připravuje a expeduje 
celodenní strava uživatelům - snídaně, oběd, svačina, večeře, druhá večeře. Do vybavení 
kuchyně se investovalo naposledy v roce 2011, kdy byl z investičního fondu příspěvkové 
organizace zakoupen hnětací stroj, konvektomat a elektrická trouba. Mezi požadovanými 
investicemi v roce 2014 je zakoupení myčky nádobí (není vyčíslena cena myčky, ale pouze 
celková cena spolu s další požadovanou investicí - mandlem – celkem 520 tis. Kč)

O park a ovocný sad s rozlohou cca 6 ha pečují, v rámci běžné provozní údržby, pracovníci 
ekonomicko-provozního úseku (zahradnice a údržbáři), kteří zajišťují potřebné sezónní práce, 
jako např. ošetřování parkových a sadových stromů, česání ovoce a kultivaci zahrady. Ovocné 
i zeleninové výpěstky jsou využívány a zpracovány v kuchyni Domova. Tito zaměstnanci dále 
zajišťují průběžnou údržbu kotelen, prádelny, kuchyně, pokojů, vozového a strojního parku.

INFORMACE O UŽIVATELÍCH

Kapacita Domova Alfreda Skeneho 122 lůžek

Průměrný věk uživatelů 82,2 let

Počet přijatých uživatelů v roce 2013 33

Počet propuštěných uživatelů v roce 2013 1

Počet zemřelých uživatelů v roce 2013 31

Počet neuspokojených zájemců o službu k datu 31. 12. 2013 223

Počet uživatelů s trv. pobytem v Přerově 4

Počet uživatelů s trv. pobytem mimo Přerov 118

Uživatelé bez přiznaného st. 9

Uživatelé I. st. 13

Uživatelé II. st. 31

Uživatelé III. st. 30

Uživatelé IV. st. 39

Počet uživatelů bez plné úhrady 71



Počet evidovaných žádostí celkem 216

- z toho s trv. pobytem v Přerově 92

Počet žádostí k okamžitému nástupu 55

- z toho s trv. pobytem v Přerově 21

Přehled uživatelů v jednotlivých budovách 

BUDOVA ELIŠKA MARIE ZÁMEK

Počet 
pokojů

Počet 
uživatelů

Počet 
pokojů

Počet 
uživatelů

Počet 
pokojů

Počet 
uživatelů

1 lůžkový 
pokoj

13 13 6 6 2 2

2 lůžkový 
pokoj

21 42 19 38 11 21*

Celkem 
uživatelů dle 
budov

55 44 23

CELKEM UŽIVATELŮ                                                                                               122  

*Na jednom pokoji je 1 uživatel

INFORMACE O ZAMĚSTNANCÍCH

Domov Alfreda Skeneho zaměstnává celkem 73 zaměstnanců.

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ POČET ZAMĚSTNANCŮ

Oblast Prac. zařazení Přepočtený stav Fyzické osoby

Sociální Přímá obslužná péče 26 26

Základní výchovná 
nepedag. činnost

3 3

Sociální pracovníci 3 3

Zdravotnická Všeobecné sestry 10,8 11

Fyzioterapeuti 1 1

Ostatní Hospodářskoprávní a 
provoznětechničtí

6 6

Zaměstnanci manuálně 
pracující

23 23

CELKEM ZAMĚSTNANCŮ 72,8 73



EKONOMICKÉ UKAZATELE V LETECH  2011 – 2013 A PLÁN NA ROK 2014+ 

Provozní náklady domova za kalendářní rok 2011, 2012, 2013 + předpoklad pro rok 
2014 a vyčíslení mzdových nákladů

V tis. Kč 2011 2012 2013 Plán 2014

Náklady z činnosti 39 996 41 747 39 182 38 294

- Z toho mzdové 
(účet 521)

21 669 21 629 19 942 19 719

Plán na rok 2014 je sestaven s náklady ve výši 38 294 000,- Kč, což je oproti roku 2013 
o 888 000,- Kč méně. Není uvedeno, kde plánují úsporu.

Výše dotace na poskytování sociální služby za kalendářní rok 2011, 2012, 2013, 2014 + 
předpoklad výše dotace pro další období

V tis. Kč 2011 2012 2013 2014 2015 a dále

MPSV 12 021 9 948 9 421 9 006 cca 9 000

Výše příspěvku zřizovatele na provoz za kalendářní rok 2011, 2012, 2013, 2014 + výše 
a druh investic hrazených zřizovatelem za kalendářní rok 2011, 2012, 2013, 2014 
(předpoklad)

V tis. Kč 2011 2012 2013 plán 2014

Příspěvek             
na    provoz

5 942 8 256 4 842 4 216

Příspěvek            
na provoz - odpisy

384 488 439 409

Hospodářský výsledek v hlavní a doplňkové činnosti organizace za rok 2011 – 2013

V tis. Kč 2011 2012 2013

Výsledek hospodaření –
HLAVNÍ ČINNOST

94 234 48

Příspěvková organizace neprovozuje žádnou doplňkovou činnost.



POŽADAVKY NA OPRAVY BUDOV V MAJETKU MĚSTA PŘEROVA

Požadovaná oprava Předpokládané náklady Rok*

Výměna  zbývajících oken 
budova Eliška

1 700 000.- Kč 2009

Spalinové cesty 130 000,- Kč 2013

Zateplení budovy Eliška 600 000,- Kč 2010

Oprava skleníků 100 000,- Kč 2012

Oprava zdí skleníků není zpracovaná cen. nabídka

Vzduchotechnika v kuchyni není zpracovaná cen. nabídka

Rekonstrukce budovy Zámek 
(elektroinstalace, odpady, okna, 
vybudování umyvadel na 
pokojích, sanační omítky, aj.)

2 000 000,- Kč
(přesunutá plánovaná investice 

Olomouckého kraje)

2009

Zámek - výměna výtahu 741 000,- Kč 2012

Zámek - oprava balustrád 440 000,- Kč 2009

Zámek - oprava střechy, terasy, 
nákladního výtahu, sklepních 
prostor, sanační omítky

není zpracovaná cenová 
nabídka

Revitalizace parku I. etapa - 1 554 798,- Kč
II. etapa - 857 859,- Kč
III. etapa - 636 928,- Kč

2013

Výměna výtahu na budově 
Eliška

1 500 000,- Kč 2011

Vybudování centrálního mycího 
centra

250 000,- Kč 2012

Rekonstrukce části Předzámčí 
na bytovou jednotku za účelem 
budoucího pronájmu

není zpracován projekt

Zasklení terasy na budově 
Marie

45 000,- Kč 2011

Vybudování chodníků v parku 3 500 000,- Kč 2010

Rekonstrukce letohrádku včetně 
přístupové  komunikace

1 340 000,- Kč 2010

Oprava zámecké zdi není zpracovaná cenová 
nabídka

VYČÍSLENÉ POŽADOVANÉ INVESTICE PŘESAHUJÍ ČÁSTKU  15 mil. Kč.

* rok, ze kterého je cenová nabídka nebo je zpracován projekt, případně rok, kdy bylo 
uvedeno v požadavcích

Jak dalece bude možné žádat o finanční dotaci ze státních prostředků na rekonstrukci budov 
domova v Pavlovicích, není zřejmé. V současné době se teprve dokončují znění nových 
operačních programů. Jistá je ale podpora provádění energeticky úsporných opatření 
na veřejných budovách.



MOVITÝ MAJETEK

Movitý majetek je vlastnictvím Olomouckého kraje. Pořizovací cena dlouhodobého hmotného 
majetku je 10 725 tis. Kč, aktuální zůstatková cena je 2 755 tis. Kč. Hodnota drobného 
dlouhodobého hmotného majetku je 17 736 tis. Kč. Inventurní soupis dlouhodobého 
hmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného majetku je k dispozici na Odboru 
sociálních věcí a školství. V soupisu není uveden rok pořízení.

ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY PRO ZMĚNU ZŘIZOVATELE

- uzavření Dohody mezi Olomouckým krajem a statutárním městem Přerov (dohoda 

by měla obsahovat zejména  rozsah přejímaných zřizovatelských kompetencí, převod 

pracovněprávních vztahů, právní vztahy týkající se majetku - případný převod majetku 

z vlastnictví Ol. kraje na statutární město Přerov,...)

- rozhodnutí Zastupitelstva Olomouckého kraje o zrušení příspěvkové organizace Domov 

Alfreda Skeneho v Pavlovicích 

- rozhodnutí Zastupitelstva města Přerova o zřízení příspěvkové organizace popř. začlenění 

pod stávající příspěvkovou organizaci Sociální služby města Přerova, p. o., a to tak, že 

činnost zrušené právnické osoby bude bezprostředně navazovat na zřízenou právnickou 

osobu 

- zrušení registrace sociální služby Domov pro seniory provozované Olomouckým krajem 

a zápis nové sociální služby provozované novou právnickou osobou

PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY
V případě převodu činnosti zaměstnavatele nebo převodu úkolů zaměstnavatele k jinému 
zaměstnavateli přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů v plném rozsahu 
na přejímajícího zaměstnavatele, aniž by bylo třeba končit pracovní poměry zaměstnanců 
a navazovat nové. 

V případě, že současná příspěvková organizace by přešla pod stávající – Sociální služby 
města Přerova, p. o., je možné, že některé pracovní pozice (např. ředitel, ekonom, provozní 
zaměstnanci) by v rámci optimalizace zanikly. V tomto případě by vznikly finanční náklady 
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů 
a v souladu s Kolektivní smlouvou Domova Alfreda Skeneho, která v čl. III odst. 2 upravuje 
oblast a výši odstupného takto:

Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou 
zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce nebo dohodou 
z týchž důvodů, náleží při skončení pracovního poměru odstupné v souladu s §67 zákoníku 
práce ve výši: 
a) jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele 
trval méně než 1 rok, 
b) dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval 
alespoň 1 rok a méně než 2 roky, 
c) trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval 
alespoň 2 roky. 



Za dobu trvání pracovního poměru se považuje i doba trvání předchozího pracovního poměru 
u téhož zaměstnavatele, pokud doba od jeho skončení do vzniku následujícího pracovního 
poměru nepřesáhla dobu 6 měsíců. 5 

Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou 
zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. d) zákoníku práce nebo dohodou z týchž 
důvodů, přísluší při skončení pracovního poměru odstupné ve výši 12 násobku průměrného 
výdělku.

Průměrná mzda zaměstnance Domova Alfreda Skeneho je 20 897,- Kč.

FONDY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE DOMOVA ALFREDA SKENEHO

V tis. Kč
FONDY ÚČETNÍ JEDNOTKY Účetní stav k 31.3.2014 Stav 31.12.2014 – předpoklad

Fond odměn 23 23

FKSP 75 60

RF ze zlepšeného výsl. hospod. 680 378

RF z ostatních titulů 189 ?

Investiční fond 99 10

Velmi podstatná je skutečnost, že prostředky peněžních fondů právnické osoby (FKSP, 
investiční, rezervní a fond odměn) zřizované krajem nelze převést na právnickou osobu 
zřizovanou obcí. Pokud právnická osoba zřizovaná krajem tyto prostředky do doby svého 
zrušení nevyčerpá, přejdou dnem zániku právnické osoby na zřizovatele ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb. Uvedené je možné ošetřit pouze tak, že se kraj v dohodě mezi ním a obcí 
zaváže, že prostředky, které z fondů organizace do svého rozpočtu obdrží, poskytne formou 
účelové dotace do rozpočtu obce, která právnickou osobu zřídí. Pokud by tyto prostředky byly 
dále z rozpočtu obce poskytnuty do rozpočtu právnické osoby nad rámec běžných výdajů 
na provoz (což by mělo zajistit účelové určení dotace ze strany kraje), mohly by být 
ze zlepšeného hospodářského výsledku po případném zdanění rozděleny do fondů nové 
právnické osoby. V případě fondu kulturních a sociálních potřeb by se pak jednalo o další 
příjem fondu tvořený peněžními a jinými dary určenými do fondu, a to v souladu s § 2 odst. 
2 písm. c) vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění 
pozdějších předpisů.



OBECNÉ SROVNÁNÍ  DOMOV PŘEROV -  PAVLOVICE 

Přerov Pavlovice 

Počet lůžek celkem 82 122

- domov pro seniory 40 122

- domov se zvl. režimem 42 0

Počet uživatelů s trv. pobytem v Přerově 79 4

Počet uživatelů s trv. pobytem mimo Přerov 3 118

Uživatelé bez přiznaného st. 0 9

Uživatelé I. st. 1 13

Uživatelé II. st. 9 31

Uživatelé III. st. 21 30

Uživatelé IV. st. 51 39

Počet uživatelů bez plné úhrady 31 71

Počet evidovaných žádostí celkem 809 216

- z toho s trv. pobytem v Přerově 695 92

Počet žádostí k okamžitému nástupu 30 55

- z toho s trv. pobytem v Přerově 27 21

Počet zaměstnanců celkem 67 73

- zdravotnický personál 14 13

- přímá obslužná péče 33 26

- sociální pracovníci 2 6

- hospodářsko-správní 18* 21

- stravovací úsek 0 7

Počet lůžek/počet zaměstnanců 1,22 1,67

Průměrná mzda 19 145,00 20 897,00
*1- správce
  5- recepce
  9 – úklid
  2 – prádelna
  1 – údržba

18



ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ DOMOVŮ PŘEROV - PAVLOVICE

Tabulka nákladů (v tis. Kč)

Sociální služby města Přerova, p.o.                                                               
(k 31.12.2013)

Domov Alfreda 
Skeneho Pavlovice        

(k 31.12.2013)

domov pro seniory 
(40)

domov se ZR 
(42) celkem (82) celkem (122)

1. Spotřeba materiálu 739,93 663,88 1 403,81 6 070,13

2. Spotřeba energie 982,24 999,39 1 981,63 2 672,72

3. Opravy a udržování 436,97 279,60 716,57 914,63

4. Mzdové náklady 7 868,13 7 741,35 15 609,48 19 941,75

5. Zákonné odvody 2 634,58 2 604,51 5 239,09 6 633,03

6.
Odpisy DHM a 
DNHM 611,23 611,23 1 222,46 778,91

7. Odpisy nemovitostí 476,34 476,34 952,68 439,02

8. Odpisy nem. s dotací 492,18 492,18 984,36 0,00

9. Ostatní* 3 605,55 3 957,06 7 562,61 1 731,95

10.
Podíl správní režie na 
odpisy 13,43 13,63 27,06 0,00

11. Podíl správní režie 1 265,75 1 283,49 2 549,24 0,00

12. Náklady celkem 19 126,33 19 122,66 38 248,99 39 182,14

13.
ø náklady na 1 
uživ./rok 478,16 455,30 466,45 321,16
*položka ostatní = nákup služeb (Přerov vč. stravy), cestovné, náklady na reprezentaci, školení, ochr.

pom., FKSP, odpisy pohledávek apod.



Tabulka výnosů (v tis. Kč)

Sociální služby města Přerova, p.o.                                                      
(k 31.12.2013)

Domov Alfreda 
Skeneho Pavlovice    

(k 31.12.2013)

domov pro seniory 
(40)

domov se ZR 
(42) celkem (82) celkem (122)

1. Tržby od klientů 4 157,58 4 144,28 8 301,86 12 656,05

2. Příspěvek na péči 4 537,18 5 415,68 9 952,86 10 618,01

3. Zdravotní pojišťovny 961,97 1 278,51 2 240,48 538,52

4. Dotace MPSV 2 803,00 1 641,00 4 444,00 9 421,00

5. Dotace úřad práce 0,00 0,00 0,00 353,74

6.
Příspěvek na provoz 
zřizovatel 5 219,90 5 470,80 10 690,70 4 842,00

7.
Příspěvek na odpisy 
zřizovatel 489,77 489,70 979,47 439,00

8. Ostatní* 956,93 682,69 1 639,62 362,22

9.

Výnosy celkem 
(ř.1+ř.2+ř.3+ř.4+ř.5+
ř.6+ř.7+ř.8) 19 126,33 19 122,66 38 248,99 39 230,54

10.
ø tržba od 1 uživ./rok
(ř.1/počet uživ.) 103,94 98,67 101,24 103,74

11.

ø dotace MPSV na 1 
uživ./rok (ř.4/počet 
uživ.) 70,08 39,07 54,20 77,22

12.

ø příspěvek 
zřizovatele na 1 
uživ./rok provoz 
(ř.6/počet uživ.) 130,50 130,26 130,37 39,69

13.

ø příspěvek 
zřizovatele na 1 
uživ./rok 
odpisy(ř.7/počet 
uživ.) 12,24 11,66 11,94 3,60
*položka ostatní = strava cizí, pronájmy, 
zúčtování fondů apod.

Pro zpracování byly údaje čerpány z:
1/ Hospodaření za rok 2013 Sociálních služeb města Přerova, 
p.o.
2/ Výroční zpráva 2013 Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, 
příspěvková organizace



SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY

- kapacita lůžek 122

- samostatná prádelna, kuchyň

- klidné prostředí, park

- rozsáhlý komplex budov
- vysoké náklady na energie
- velká plocha (zeleň, ovocný sad) – vysoké 

náklady na údržbu
- pouze 4 uživatelé z Přerova
- společné sociální zařízení včetně koupelen
- nutnost velkých investic do movitých věcí 

(myčky nádobí, mandl)
- nutnost velkých investic do oprav a údržby 

budov (většina oken původních, vybudování 
sociálního zařízení ke každému pokoji, snížení 
stropů, vybudování nové elektroinstalace, 
skleníky v havarijním stavu,…)

- nízký příjem z úhrad od zdravotních 
pojišťoven

- vysoký počet uživatelů, kteří nedosáhnou na
plnou úhradu

- 9 uživatelů bez PnP
- ohled na již zaevidované žádosti z jiných obcí 
- budova Zámek je památkově chráněná –

problém se stavebními úpravami dle potřeb 
pro tuto sociální službu

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY

- navýšení kapacity domova pro seniory

- možnost využití rekonstruované 
kuchyně pro Domov pro seniory 
Přerov

- nárůst provozních nákladů souvisejících s 

poskytováním sociální služby

- nárůst zaměstnanců včetně nákladů na platy

- snižování dotací na registrovanou soc. 

službu z MPSV, od roku 2015 z krajského 

úřadu

- přerovští zájemci a jejich rodinní příslušníci 

mohou upřednostňovat místní dostupnější a 

vybavenější domov

- vysoké náklady v souvislosti se srovnáním 

kvality poskytovaných služeb s přerovským 

domovem



Otázka převodu zřizovatelských funkcí p.o. Domov Alfreda Skeneho z Olomouckého kraje 
na statutární město Přerov byla již v minulosti řešena několikrát i v orgánech obce - konkrétně 
viz usnesení ZM č. 19/2/4/2010 z 2. zasedání ZM konaného dne 13.12.2010, kterým ZM 
mj. neschválilo záměr převodu zřizovatelských funkcí Olomouckého kraje k p. o. Domov 
Alfreda Skeneho na statutární město Přerov. Úplné znění tohoto usnesení je přílohou č. 4 
důvodové zprávy.


