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Poděkování
Vedení organizace děkuje za spolupráci, vstřícnost a podporu vedení města v čele
s primátorem Mgr. Miroslavem Žbánkem, MPA, a všem odborným pracovištím Magistrátu
města Olomouce. Především chci vyzdvihnout spolupráci s Odborem strategie a řízení, díky
které došlo k hladkému průběhu změny na funkci ředitele, při zachování plného fungování
HMO vůči klientům.
Dík za spolupráci patří i pracovníkům Technických služeb města Olomouce, a.s. a
Výstaviště Flora, a.s. Nelze opomenout i příslušníky Městské policie Olomouc za snahu o
zvýšení pocitu bezpečnosti návštěvníků pohřebišť, za snahu minimalizovat drobné krádeže,
zvýšenou dohledovou činnost především v období Svátku zesnulých, velikonočních,
vánočních a novoročních dnů. Vedení organizace děkuje i Úřadu práce v Olomouci za
spolupráci při zaměstnávání osob dlouhodobě nezaměstnaných.
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Příspěvková organizace Hřbitovy města Olomouce (dále HmO) byla zřízena za
účelem správy, provozu, údržby, oprav pohřebišť a poskytování vybraných služeb v oblasti
pohřebnictví na území města Olomouce. Jedná se nejen o správu městem vlastněných
hřbitovních pozemků a na nich se nacházejících nemovitostí, ale i o výkon zákonných
povinností u dalších olomouckých pohřebišť, jejichž pozemky město nevlastní. Pohřebiště
jsou situovány v městských částech Černovír, Neředín, Nedvězí, Nová Ulice, Nové Sady,
Holice, Chomoutov, Chválkovice, Slavonín, Staré Hodolany a Svatý Kopeček. Celková
spravovaná rozloha je 22,5 ha. Do země nelze pohřbívat na pohřebištích Hodolany,
Chomoutov a omezeně na tzv. starém pohřebišti na Svatém Kopečku. Do července 2021
nebylo možné uložení zesnulých v rakvi také na pohřebišti v Černovíře.

Ekonomika
Hospodaření Hřbitovů města Olomouce, p.o., skončilo účetním ziskem po
zdanění ve výši cca 1.371 tis. Kč (807 tis. Kč z hlavní činnosti, 564 tis Kč z doplňkové
činnosti). Předpokládaná výše daně z příjmu právnických osob za rok 2021 je v celkové
výši cca 62 000,- Kč.
Organizace zaúčtovala odpisy ve výši 1. 549 tis. Kč. Krytí investičního fondu a
fondu reprodukce majetku zajistila účetní jednotka v plné výši.
V hlavní činnosti - výběru nájmů a pohledávek a služeb s nájmem spojených,
poskytnutých služeb, prodeje hrobového zařízení (+75) dosáhl výše 8 736 tis. Kč (rok 2020
8 564 tis. Kč).
Počet smluv na hrobová místa činí 16 418, v roce 2021 sjednáno celkem 853 nových
nájemních smluv.
Účetnictví HmO roku 2021 prošlo externím auditem (Ing. Jarmila Orlitová). Náklady
na audit činí 40 tis. Kč bez DPH. Audit je přílohou této výroční zprávy.
Statutární město Olomouc přispělo na provoz organizace pro rok 2021 částkou ve
výši 4 305 tis. Kč. Nižší čerpání oproti rozpočtu, schválenému zastupitelstvem, souviselo s
využitím odložených finančních prostředků z hospodářského výsledku r. 2020 a také
z důvodu nemožnosti realizace plánovaných oprav z titulu nezajištění projektování a
nezájmu zhotovitelů – pokračující vliv covidové situace.
Vědomi si úzké spojitosti mezi aktuálností evidence nájemců hrobových míst a
nutností i povinností zkulturnit místa posledního odpočinku našich předků také v roce 2021
administrativní pracovníci organizace usilovali o doplňování hřbitovní evidence. Přetrvává
nemožnost organizace nahlédnout do základního registru obyvatelstva, a tedy nemožnost
zjištění nájemců hrobových míst, kteří změnili adresu svého pobytu mimo náš olomoucký
obvod a změnu organizaci nenahlásili, případně zesnuli mimo působnost olomouckých
notářů. Zjištění nájemců má spolu s vyjasněním vlastnických vztahů k jednotlivým pietním
místům také význam s ohledem na vzhled pohřebiště. Zpřesnění aktuální evidence žijících
nájemců umožňuje jednak rozpouštění rostoucích nákladů na co největší počet pietních míst,
tak prakticky vyloučit možnost zrušení hrobových zařízení na pietních místech bez vědomí
žijícího nájemce nebo jeho blízkých, případně dědiců.
Pohledávky za nezaplacené nájmy hrobových míst v roce 2021 činí celkem 489 860,Kč. V oblasti nákladů měla dopad na nečerpání plánovaných položek především nemožnost
zabezpečit projektanty na plánované opravy (přístřešek na pohřebišti v Neředíně, demolice
staré a výstavba nové zdi v Holici), nezadání zpracování projektové dokumentace k opravě
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márnice na slavonínském pohřebišti (nepřevedeno z ÚZSVM).
Odvoz odpadů ukládaných do kontejnerů je smluvně zajištěn u Technických služeb
a.s. Na pohřebištích ve Slavoníně, Nových Sadech, Hodolanech, Svatém Kopečku
a Chválkovicích jsou od r. 2018 nahrazeny velkoobjemové kontejnery standardními
kontejnery na TKO. Velkokapacitními kontejnery jsou tyto pohřebiště posíleny v období
velikonočních, svatodušních, vánočních i novoročních svátků.

Výsledky hospodaření

Název organizace:
IČ:
Číslo
účtu

Hřbitovy města Olomouce, p.o.
00534943
Výsledky hospodaření ke dni 31.12.2021

údaje v Kč

hlavní
činnost

Spotřeba materiálu

hospodářsk
á činnost

658 556

15 000

celkem
673 556
0

501

spotřeba materiálu

658 556

15 000

673 556

Spotřeba paliv/tepla

0

0

0

Spotřeba energie

353 194

24 384

377 578

Spotřeba vody

0

Spotřeba plynu

0

0

353 194

24 384

377 578

Prodané zboží

66 000

12 385

78 385

Opravy a udržování maj. města

0

0

0

Opravy a udržování maj. vlastního

0

0

0

511

Opravy a udržování

1 066 762

0

1 066 762

512

Cestovné

0

0

0

513

Náklady na reprezentaci

10 378

0

10 378

Ostraha objektů

0

0

0

Ostatní služby

2 054 344

4 500

2 058 844

Ostatní služby

2 054 344

4 500

2 058 844

mzdové náklady (bez odměn)

0

0

0

ostatní osobní náklady

0

0

0

odměny a prémie

0

0

0

502

Spotřeba energie

504

518

dohody

0

0

0

521

mzdové náklady

5 776 219

36 000

5 812 219

524

Zákonné sociální a zdravotní poj.

1 882 834

12 240

1 895 074

525

Jiné sociální pojištění

22 476

0

22 476

527

Zákonné sociální náklady

354 360

0

354 360

528

Jiné sociální náklady

26 474

0

26 474

531-8

Daně a poplatky

3 850

0

3 850

4

542-8

jiné pokuty a penále,manka a škody

43 418

0

43 418

Odpisy městského majetku

0

0

0

Odpisy vlastního majetku

0

0

0

551

Odpisy dlouhodobého majetku

1 457 558

92 419

1 549 977

558

Náklady z drobného dl. majetku

401 458

0

401 458

Jiné ostatní náklady

50 872

0

50 872

591

Daň z příjmů

0

62 000

62 000

562

Úroky

0

0

0
0
0

Náklady celkem

14 228 754

258 928

14 487 681

0
601

Výnosy z prodeje vlastních výrobků

602

Výnosy z prodeje služeb

603

Výnosy z pronájmu

604

Výnosy z prodaného zboží

644

Výnosy z prodeje materiálu

646

Výnosy z prodeje dl. hm. majetku

648

Čerpání fondů

649

Ostatní výnosy z činnosti

662

Úroky

0

663

Kurzové rozdíly

0

656

Zúčtování zákonných rezerv

0

ostatní výnosy

0

0

7 303 209

7 303 209
790 929

12 540

12 540
0

334 001

334 001
0

1 086 107

32 631

39 264

1 118 738

39 264

dary
vlastní příjmy celkem

790 929

0
8 775 121

823 560

9 598 681
0

671

672

Výnosy vybraných vl. inst.z transferů

0

0

příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele

0

0

dotace z Olomouckého kraje

0

dotace z ministerstev

0

dotace z rozpočtu SMOl

0

časové rozlišení transferů

0

Výnosy vybraných místních inst. z tr.

6 260 258

0

6 260 258
0
0
0

Výnosy celkem

15 035 379

823 560

15 858 939

0

Hospodářský výsledek
Přepočtený stav pracovníků
% soběstačnosti

5

806 625

564 633

1 371 258

61,67%

318,07%

66,25%

Mzdy a personalistika
Vývoj mezd v dotčeném roce probíhal v souladu s příslušnými ustanoveními zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 158/2019 Sb., kterým se mění nařízení
vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
a také v souladu s obecnými právními předpisy a vydaných pravidel pro odměňování
zaměstnanců Hřbitovy města Olomouce.
V roce 2021 došlo také ke jmenování nového ředitele příspěvkové organizace Hřbitovy
města Olomouce pana RNDr. Ladislava Šnevajse.

Průměrný počet zaměstnanců

14

Osoby pracující na dohodu o pracovní činnosti

1

Osoby pracující na dohodu o provedení práce

11

Odpracované hodiny DPP/DPČ celkem

1577

Průměrná hrubá mzda (Kč)

33 919

Průměrná platová třída

5,83

Mzdové náklady (Kč)

5 812 tis.

Zaměstnanci
Na výsledcích roku 2021 se podílelo 14 přepočtených pracovníků. Organizace
disponuje plným stavem hrobníků, naproti tomu se delší dobu nedařilo získat zahradníka.
Všichni hrobníci s certifikátem, kvalifikace u dalších činností rozšiřována o práce
s motorovou pilou a to i ve výškách, obsluha výškových plošin, svářecí průkaz apod.
Dlouhodobá spolupráce s Úřadem práce zabezpečuje přísun pomocných pracovníků – pro
naše potřeby v průměru 3 osoby na tzv. veřejnou službu, která zaměstnanci ÚP stanoví
povinnost odpracovat v měsíci 20-30 hodin pro vznik nároku na vyšší sociální příspěvek od
ÚP. Organizace zajišťuje proškolení a ochranné pomůcky. Na veřejně prospěšné práce
nebyl zaměstnán ani jeden zaměstnanec – ÚP neměl kapacitu nabídnout pracovníky,
splňující zdravotní předpoklady.
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Organizační struktura k 31.12.2021:

Prezentace organizace a programové vybavení
Organizace pravidelně aktualizuje stránky na adrese http://www.olomouc.
eu/hrbitovy, případně využila upozornění pro občany na stránkách Olomouckých listů a
webu města. Zde byli návštěvníci i nájemci informováni o základních parametrech
organizace, především o kontaktu, provozní době případně dalších opatřeních. Nadále
funguje časový harmonogram objednání klientů, který se osvědčil a až na mimořádné
situace zabezpečil plynulé odbavování klientů. O systému byly informace jak na stránkách
organizace, tak postoupeny i na web SmOl. Samozřejmostí bylo upozornění u vstupu do
organizace, tak na vývěsní ploše.
Náklady na www stránky nevznikají, jsou plně udržovány pracovníkem organizace,
případně ve spolupráci s webmasterem města. V průběhu roku zadána tvorba nových
stránek, které budou umístěny na doméně www.hrbitovyolomouc.cz v roce 2022.
Na základě rozhodnutí vedení města zabezpečila organizace ve spolupráci s MERIT
GROUP, a.s. a DPMO, a.s., přechod na server mimo MmOl. S tím souvisely počáteční
zvýšené náklady a následně trvalé pravidelné měsíční náklady ve výši cca 21 500 Kč/měsíc.
Evidenční povinnost dle zákona 256/2001 Sb. ve znění Zákona 193/2017 Sb.
je organizací plněna v plném rozsahu zákonných povinností a současně historická evidence
zesnulých v databázi poskytuje rozsah, který nemá vyjma pražských pohřebišť srovnání
v České republice.
Programové vybavení, používané od r. 2018 (fy DIGIS, s.r.o., Ostrava), je neustále
upravováno o zpřesnění příp. rozšiřováno o doplňky. Nadále je vyvíjena snaha o úplné
provedení digitalizace olomouckých pohřebišť (dosud Nedvězí, Slavonín, Holice
a Chomoutov) s cílem zpřístupnění informací o pohřebištích a jednotlivých hrobových
místech široké veřejnosti.
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Audit zřizovatele
RMO dne 14.6.2021 projednala auditní zprávu ze dne 31.5.2021, kterou provedl
odbor vnitřního auditu na přelomu roku 2020 a 2021 u Hřbitovů města Olomouce, po.
V auditní zprávě je popsáno 18 kontrolovaných oblastí a v každé oblasti je konkrétně
popsáno 3 až 16 pochybení. Ředitel Ing. Evžen Horáček podal rezignaci na funkci ředitele,
bylo vyhlášeno veřejné výběrové řízení. S účinností od 1.12.2021 byl jmenován RMO nově
do funkce ředitel RNDr. Ladislav Šnevajs. Nedostatky zjištěné zřizovatelem jsou průběžně
odstraňovány.

Stav a aktivity na spravovaných pohřebištích
Neředín
Organizace v roce 2021 po dokončení zadláždění páteřních komunikací se
orientovala na další svěřený majetek. Byla provedena oprava mlatových cest v prostoru
vpravo i vlevo od příchodu ke krematoriu (odstranění starých rozpadlých obrub a
vystupujícího makadamového kufru – 514 tis. Kč), výroba a instalace 2 ks orientačních
tabulí u vstupů pro nové mapy pohřebiště s medailonky uložených vytipovaných osobností
(70 tis. Kč), nákup traktorové sekačky (189 tis. Kč), nákup dodávkového vozidla Dacia
Dokker (361 tis. Kč), dva nové stojany na epitafní destičky u rozptylové loučky (70 tis. Kč).
Významnou položku pak tvořila oprava hrobky rodiny Anderových, realizovaná
s přispěním odboru kultury (80 tis. z celkových 134 tis. Kč).
Poptávka po hrobových místech nejen pro urnová hrobová zařízení neustává,
k dispozici je dostatek těchto míst (byť ne vždy v souladu s požadavky nájemců). Aktivně
pomáháme formou zprostředkování prodeje i stávajícím nájemcům hrobů tohoto typu,
aby obsazenost míst byla co nejvyšší.
Organizace v roce 2021 pokračovala v aktivním nakládáním s opuštěnými
hrobovými zařízeními v souladu s „Pravidly pro nakládání s opuštěnými hrobovým
zařízeními“. I přes úspěšný prodej HZ nutno konstatovat, že náklady na odstranění
kamenných prvků opuštěných hrobů značně snižují příjmy z prodejů.
Průběžně, po souhlasu Odboru životního prostředí MmOl, byly odstraňovány
dřeviny, ohrožující bezpečnost návštěvníků a majetek uživatelů pietních míst. Specifickou
skupinu dožívajících stromů tvoří břízy, jež i dendrologicky jsou za hranicí životnosti.
Pohyb pod nimi při silném větru i po něm je značným rizikem a pádem větví vznikají škody
na hrobových zařízeních. Kácení dostupných stromů pomocí zapůjčené plošiny
je prováděno vlastními pracovníky, odstranění stromů přímo nad hrobovými místy řešeno
dodavatelsky (rizikové kácení 83 tis. Kč). Náhradní výsadba stromů (45 tis. Kč).
Pokračovaly zušlechťovací práce na místě bývalého zahradnictví za židovskou částí
pohřebiště-prostor „Lesa vzpomínek“ (úložiště zpopelněných ostatků v přírodním
prostředí).
Organizace při pokračujících podnětech nájemců a návštěvníků pohřebiště zakracuje
živé ploty (vysazené v 30 letech XX. století především v oblasti kolem obřadní síně) na
výšku, dovolující návštěvníkům udržovat si vizuální přehled o blízkém okolí. Tyto ploty
jsou tvořeny zeravy, jejichž každoroční přírůstky nelze zkracovat o celou délku přírůstku
s ohledem na „vyholení“ jejich z kmene vyrůstajících částí. Živý plot tak každoročně
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přibývá jak v šířce, tak výšce a intenzivně pracujeme na jejich náhradě.
Letitá systematická činnost při vyjasnění vlastnických vztahů k hrobovým zařízením
umožnuje organizaci uskutečňovat úpravy hrobových skupin pohřebiště. Hrobová zařízení,
nemající nájemce, ale spoluvytvářející vzhled a atmosféru pohřebiště, byla sepsána
a zdokumentována, část je průběžně ošetřována, část byla po zdokumentování stavu
demontována a plochy zatravněny k případnému budoucímu nenáročnému upravení na
klasické hroby. Jak již zmíněno výše, jedná se o velmi finančně nákladné práce (1 kontejner
na kamenný odpad = 7 tis.Kč = max. 3 zlikvidované hroby, 8-18 hodin práce
zaměstnanců/1hrob).
Velmi se osvědčily stojany na epitafní destičky u aktivně využívané rozptylové
loučky č. 5. Po naplnění prvních tří stojanů (á 135 ks destiček) byly dokoupeny další dva
kusy (70 tis. Kč) - nájem do 31.12.2021 vždy na 10 let za 590,- Kč.
Pokračuje problém se špatnými odtoky srážkové vody, a to jak u urnových hrobů
v sekcích U VI-X, tak u kopaných hrobů v sekcích H XVIII-XIX. Nízký spád a jílovitá
zemina neumožňují dostatečný odtok či vsakování a stojící voda či bahnitý terén zapříčiňují
relativně častější stížnosti nájemců. Vysypávání drtí či šotolinou má pouze dočasný efekt
do doby vtlačení do zeminy. Situaci komplikuje dle našeho názoru i nevhodně vysázená alej
borovic, jež nejsou prakticky žádnými absorbéry vody, ale některé ani po 8-mi letech
nedokázaly vytvořit dostatečný kořenový systém a musí být podpírány.
Stav spravovaných nemovitostí a jejich údržba:
- budova tř. Míru 137/104
– provedena oprava živičného povrchu příjezdové komunikace (18 tis. Kč)
– oprava elektrorozvaděče (66 tis. Kč)
– nerealizován projekt vybudování veřejných toalet;
- budova tř. Míru 138/102
– výměna vstupních dveří na budově 138/102 (53 tis. Kč),
– rozvody internetu.
Nová Ulice
Prováděna průběžná záchovná údržba pohřebiště, rizikové kácení dřevin (214 tis. Kč)
Nadále není zřejmé využití bývalé kaple – márnice, poptávka adresným potenciálním
zájemcům bez odezvy, nabídka sdružení JAN, skautům čí organizaci domácí péče bez
odezvy.
Nedvězí
Běžná celoroční údržba.
Slavonín
Běžná celoroční údržba. Na řešení čekal vlastnický vztah k pohřbívací ploše –
parcele p. č. 948/9 (ÚZSVM).
Nové Sady
Běžná celoroční údržba.
Pro havarijní stav severní, jižní a východní zdi (ohrožen soukromý majetek – hrobová
zařízení) byla odborem investic zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci.
Zhutněním drti zpevněna komunikace od přístupu za kostelem k hlavní bráně, rozsáhlejší
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oprava až po dokončení opravy hrobky Brděků.
Pro snadnou dostupnost kontejner na hřbitovní odpad neustále využíván zahrádkáři
z blízké kolonie i místními jako běžný, městem přistavený kontejner na skládkování.
Správce v sezónním období.
Holice
Běžná celoroční údržba. Správce na zkrácený úvazek – zamykání a odemykání
a údržba prostor WC.
Staré Hodolany
Běžná celoroční údržba. Platí zákaz pohřbívání do země, přijatý z důvodu ochrany
vodních zdrojů pro Olmu před desítkami let, který vyústil ve značný počet opuštěných
hrobových zařízení. Organizace průběžně řeší tato opuštěná hrobová zařízení s cílem
zlepšení vzhledu pohřebiště.
Chválkovice
Běžná celoroční údržba. Organizace na základě požadavku občanů po dohodě
s TSmO přemístila sběr odpadu před vstup na pohřebiště a nahradila velkoobjemový
kontejner za běžný.
Svatý Kopeček
Běžná celoroční údržba. Na starém (dolním) pohřebišti 2x opravena studna.
Na novém pohřebišti opravena mlatová komunikace od horní branky (18 tis. Kč)
Černovír – občanský
Nově umožněno pohřbívání v rakvi do země, na základě nového posudku hygieny.
Běžná celoroční údržba.
Černovír – vojenský
Na historicky hodnotné, převážně odbornou veřejností navštěvované pohřebiště
lokalitě, je prováděno opakované strojní sekání velkých travnatých ploch za účelem zlepšení
vzhledu pohřebiště. Doplněna hlavní lipová alej (65 tis. Kč), nahrazující odstraněné stromy,
rizikové kácení dřevin (98 tis. Kč)
Chomoutov
Běžná celoroční údržba.
Oprava mlatových cest za vstupem do pohřebiště (83 tis. Kč)
Sezónní správce
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