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Zahájení činnosti: 

- od 1.ledna 2005  

- činnost převedena vyčleněním provozu pečovatelské služby z činnosti Agentury 

komplexní domácí péče OASA Opava – nestátní zdravotnické zařízení – tato činnost 

od roku 1995 

- služby jsou poskytovány klientům města Opava a přilehlých 12 obcí 

 
Spektrum služeb: 

- pečovatelská služba 

- mobilní hospicová péče 

- rozvoz obědů od pondělí do neděle 

- půjčovna kompenzačních pomůcek 
- koordinováno se zdravotní domácí péčí 

 

Rozvoz obědů:                                       Výkony pečovatelské služby: 

Celkem   37.022 obědů                                      Celkem:    6.641 hodin 

     Z toho Opava:          25.788 Obědů                   Z toho Opava:         5.552 hodin 

     Z toho menší obce:  11.234 Obědů                   Z toho menší obce: 1.089 hodin 
 

Počet klientů 

Celkem:   273 klientů 

 
Příjmy: 

CELKEM:                                                                                            3.267.500,- Kč 

Příspěvek Opava:                                                                                         670.676,-  Kč        

Menší obce:                                                                                                    82.595,- Kč           

KU MSK:                                                                                                      113.200,- Kč           

Klienti:                                                                                                      2.401.029,- Kč        

 

Výdaje: 

CELKEM:                                                                                               3.347.241,- Kč    

Mzdový fond:                                                                                                 1.064.751,- Kč       

Nákup obědů:                                                                                                1.366.544,- Kč 

Náklady na provoz aut:                                                                                     496.779,- Kč 

Náklady na provoz dispečinku:                                                                         419.167,- Kč 

 

 
Vyhodnocení objemu péče a jeho financování 

Srovnání mezi naší organizací a městskou příspěvkovou organizací (dále jen PS 

MMO): 

– údaje jsou sledovány výhradně pro občany Opavy  

– náklady na péči o klienty menších obcí nelze srovnat, městská příspěvková organizace 
pro ostatní obce péči neposkytuje.  

– u obědů byl použit přepočet 8 min na celkové zajištění jednoho oběda. 
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2005 

Hodiny 

péče 

CELKEM 

Dotace 1 hodiny  

ze strany MMO 

Dotace MMO 

CELKEM 

OASA 8990 75 Kč 670 676 Kč 

PS MMO 17791 185 Kč 3 300 000 Kč 

 

Provozní statistika – vybrané údaje: 

- personální skladba: 7 pečovatelek + 1 dispečerka + 0,25 vrchní sestra 

- autopark: 4 vozy Fiat Dobblo 

- průměrná brutto mzda pečovatelek …  10.200,- Kč 

- mzda dispečerky a vrchní sestry … z tohoto rozpočtu uhrazena jen z 12,5 % 
 

Vyhodnocení ztráty: 

- nesrovnatelné podmínky mezi poskytovateli pečovatelských služeb v Opavě 

a) v roce 2005 byla souhrnná cena stanovena na 125,- Kč na hodinu poskytnuté 

péče u klienta ( leden až duben 2005 dokonce jen 105,- Kč) – tato položka se 
skládá  z úhrady klienta + příspěvek obce 

b) městská firma obdržela dotaci na 1 hodinu péče 185,- Kč, kdežto naše 

organizace v průměru jen 75,- Kč 

- propočet na neziskový provoz je tato cena kalkulována ve vícezdrojovém 

financování na 195,- Kč na hodinu péče poskytnutá u klienta – jako jediná 

organizace jsme této cenové úrovně nedosáhli, proto se cítíme diskriminováni. 
 

- naše organizace obdržela za hodinu péče maximálně jen 142,- Kč, což je ve 

srovnání s ostatními poskytovateli v Opavě absolutně nejméně !!  

 

- Ztráta na 1 hodině péče činí tudíž 53,- Kč 
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- celková ztráta v roce 2005: 

              a)    účetní ztráta         …       79.740,- Kč 

b)   skutečná ztráta    …     274.140,- Kč  
( po započtení 77,5 % mzdových nákladů dispečerky a vrchní sestry, které 

byly uhrazeny ze zdrojů zakladatelské organizace)  

 

Zpracoval:  

    MUDr.Petr Slaný - předseda správní rady 

    Šárka Krabicová   - účetní  
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