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I. 

Úvodní ustanovení 

 

1. Těmito pravidly se ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění 

pozdějších předpisů, stanoví pravidla pro poskytování pečovatelské služby, jejímž 

poskytovatelem je Domov pro seniory Krnov, Rooseveltova 2141/51, 794 01 Krnov. 

 

2. Tyto pravidla jsou předávána zájemcům o pečovatelskou službu při jednání se zájemcem o 

sociální službu. 

 

3. Pečovatelská služba je poskytovaná v souladu s dokumentem „Veřejný závazek 

pečovatelské služby“ (dále jen „Veřejný závazek“) a jinými vnitřními dokumenty 

organizace. 

 

4. Text „Veřejného závazku“ je součástí těchto pravidel. 

 

II. 

Cílová skupina osob, pro které je pečovatelská služba určena 

 

Pečovatelská služba je poskytována občanům, kteří spadají do cílových skupin definovaných 

ve „Veřejném závazku“ a pobývají na území města Krnov, ale i osobám bydlících mimo 

město Krnov, a to do 15 km. 

 

III. 

Stanoviska k žádosti o poskytování pečovatelské služby 

 

1. Pečovatelská služba se poskytuje na základě žádosti občana nebo jeho zákonného 

zástupce, kterou musí uplatnit na předepsaném formuláři a na základě uzavřené smlouvy 

mezi uživatelem na straně jedné a Domovem pro seniory Krnov jakožto poskytovatelem 

sociální služby na straně druhé. 

 

2.  Podmínkou pro poskytování pečovatelské služby je stanovisko sociálního (vedoucího) 

pracovníka pečovatelské služby nebo ředitele Domova pro seniory Krnov. Pro potřeby 

vyhotovení stanoviska sociálního pracovníka je žadatel povinen podrobit se sociálnímu 

šetření ve svém přirozeném prostředí (v domácnosti). V případě potřeby může vedoucí 

pečovatelské služby vyžadovat po žadateli i doporučující stanovisko praktického lékaře 

žadatele. 

 

3.  Stanovisko praktického lékaře je podpůrné a je určeno především jako zdroj informací o 

zdravotním stavu žadatele, potřebný ke kvalitnímu zajištění služby. Úhrada poplatku za 

vydání stanoviska praktického lékaře jde na vrub žadatele. 
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4. Stanovisko sociálního pracovníka je zásadní a je vytvořeno na základě sociálního šetření, 

jehož cílem je zjistit celkové sociální poměry žadatele, jeho závislost na pomoci druhé 

Osoby a potřebnost využívání pečovatelské služby a očekávání zájemce od služby. 

 

5.  Při odlišném stanovisku sociálního (vedoucího) pracovníka pečovatelské služby a ředitele 

Domova pro seniory Krnov má v případech hodných zřetele přednost stanovisko ředitele 

Domova pro seniory Krnov. 

 

IV. 

Stanovení úhrady za jednotlivé úkony pečovatelské služby 

 

1. Úhrady za jednotlivé úkony pečovatelské služby jsou stanoveny v souladu s § 6 vyhlášky 

č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. 

 

2.  Úhrada za poskytování pečovatelské služby se vypočítává za čas strávený nad úkonem, 

dle sazebníku úhrad. Nezapočítává se čas příchodu k uživateli do domácnosti a návrat 

pečovatele na pracoviště. 

 

3. Úhrada při zajištění úklidu domácnosti 2 pracovníky se vypočítává za čas strávený nad 

úkonem dvojnásobně dle sazebníku úhrad. Nezapočítává se čas příchodu k uživateli do 

domácnosti a návrat pečovatele na pracoviště. 

 

4. Úhrada za poskytování pečovatelské služby stanovené sazbou za úkon se vypočítává 

pevnou částkou dle sazebníku úhrad. Nezapočítává se čas příchodu k uživateli do 

domácnosti a návrat pečovatele na pracoviště.  

 

5. Úhrada za poskytování pečovatelské služby v sazebníku úhrad v písm. c) poskytnutí 

stravy nebo pomoc při zajištění stravy v bodě 2, kdy jedna osoba žijící ve společné 

domácnosti může být hospitalizován/a v nemocnici, je úhrada stanovena pevnou částkou za 

úkon tak, jak pro jednotlivce dle sazebníku úhrad. 

 

6.  Sociální služba se poskytuje v pracovních dnech od 7.00 hod. do 21.00 hod.. O 

víkendech a svátcích od 7.00 do 19.00 hodin. 

 

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití 90,- Kč/hodinu 

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 90,- Kč/hodinu 

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním 

   Prostoru 
90,- Kč/hodinu 
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4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 90,- Kč/hodinu 

 

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

1. pomoc při úkonech osobní hygieny 90,- Kč/hodinu 

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty (jen mytí) 90,- Kč/hodinu 

3. pomoc při použití WC 90,- Kč/hodinu 

 

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

1. dovoz nebo donáška oběda 18,- Kč/úkon 

2. dovoz nebo donáška oběda dvojicím žijící ve společné 

    Domácnosti 

 

20,- Kč/úkon 

3. pomoc při přípravě jídla a pití 90,- Kč/hodinu 

4. příprava a podání jídla a pití 90,- Kč/hodinu 

 

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti 

1. běžný úklid a údržba domácnosti  

- běžný úklid a údržba domácnosti s vysavačem od poskytovatele 

90,- Kč/hodinu 

95,- Kč/hodinu 

2. údržba domácích spotřebičů (jen mytí) 90,- Kč/hodinu 

3. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti 

- jen mytí oken 

- jen mytí společných prostor domu 

120,- Kč/hodinu 

4. donáška vody 90,- Kč/hodinu 

5. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva,  

    údržba topných zařízení (jen mytí) 
90,- Kč/hodinu 

6. běžné nákupy  90,- Kč/hodinu 

7. pochůzky (zajištění receptů, léků, jednání na poště a úřadech, aj.) 90,- Kč/hodinu 

8. velký nákup (týdenní, čtrnáctidenní, měsíční nákupy, nezbytné 

    vybavení domácnosti a ošacení) 
90,- Kč/úkon 

9. pochůzky (telefonické vyřizování různých záležitostí, svoz a 

   dovoz prádla) 

15,- Kč 

úkon/10min 

10. praní a žehlení ložního a osobního prádla 60,- Kč/1 kg 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

1. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, 

    k lékaři a instituce a zpět 

90,- Kč/hodinu 

 

FAKULTATIVNÍ (NEPOVINNÉ) ČINNOSTI 

1. dohled nad užíváním léků 80,- Kč/hodinu 

2. procházky a jiné aktivity (např. procházky s doprovodem 

pečovatele, povídání, předčítání tisku a jiné…) 

90,- Kč/hodinu 

3. prací prostředky od poskytovatele - prací prášek (10,- Kč), aviváž 10,- Kč/úkon 
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    (10,- Kč) a škrob (10,- Kč) 

4. dohled nad měřením krevního tlaku 30,- Kč/úkon 

5. doprava autem k lékaři/instituce  

 

tam 40,- Kč/úkon 

zpět 40,- Kč/úkon 

      

 

7.  Pečovatelská služba se poskytuje osobám: 

 

 Bez úhrady nákladů  

• v případech stanovených zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§75 odst. 2 

     tohoto zákona) 

 

8. Způsob úhrady:  

• v hotovosti - formou stvrzenek (kdy pečovatel předává klientovi stvrzenku s výší 

úhrady za odebrané úkony PS a klient danou úhradu zaplatí pečovateli v hotovosti) 

• platbou na bankovní účet 

 

V. 

Podmínky k jednotlivým úkonům pečovatelské služby 

 

1. V úkonech „pomoc při zajištění chodu domácnosti“ je uživatel povinen si zajistit své 

čistící a hygienické prostředky. 

 

2. Pečovatelská služba a její zaměstnanci nenesou odpovědnost za neúmyslné poškození 

majetku nebo zařízení v domácnostech Osob při poskytování pečovatelské služby dle 

sazebníku úhrad v písm. d) pomoc při zajišťování chodu domácnosti v bodě 1 až 5. 

 

3. Při dovážce oběda neodhlášené obědy dodavatel účtuje uživateli jako spotřebované, 

zaplacenou úhradu za ně nevrací ani za ně neposkytuje náhradu. Poskytovatel neposkytuje 

náhradu za uživatelem objednané a neodebrané obědy v případě, že k odebrání oběda 

nedošlo z příčiny na straně uživatele (např. nedostatek součinnosti při přebírání oběda 

v domácnosti uživatele).  

 

4. Při rozvozu, přepravě a uvádění do oběhu musí být produkty chráněny před mikrobiální 

kontaminací, znečištěním a jiným narušením zdravotní nezávadnosti. K rozvozu, přepravě a 

výdeji produktů lze použít jen čisté a takové přepravní obaly a výdejní obaly, které po dobu 

rozvozu, přepravy uchovávají pokrmy při stanovených teplotách, ochrání je před 

kontaminací a jsou snadno čistitelné a omyvatelné. Dopravní prostředky pečovatelské služby 

jsou s omývatelnou a dezinfikovatelnou ložnou plochou. Přepravní prostory musí být 

udržovány v čistotě. Pravidelně se provádí řádná dezinfekce a čistění. 
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5. Jídlo je po provedené kontrole vzhledu a stanovené teploty nakládáno do speciálních 

termonosičů, které jsou určeny pro daný dovoz. Ten je uskutečněn tak, aby jídlo bylo 

strávníkovi dodáno bezprostředně po výrobě. Teplota teplého pokrmu při předání musí 

dosahovat min. +60 stupňů C. Strávník stvrzuje podpisem smlouvy a vnitřních pravidel, že 

jídlo spotřebuje bezprostředně od převzetí jídlonosiče, a že byl seznámen s možností 

mikrobiální kontaminace v případě nedodržení stanovených podmínek. 

 

VI. 

Popis jednotlivých úkonů pečovatelské služby 

 

Základní činnosti 

Při poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby je vždy kladen důraz na 

individuální přístup a domluvou s uživatelem. 

 
1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (hodinová sazba): 

a) pomoc a podpora při podávání jídla a pití 

• umytí a utření nádobí, 

• pomoc při podávání jídla a pití uživateli ke konzumaci 

 

b) pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek; 

c) pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru; 

d) pomoc při přesunu na lůžko nebo na vozík. 

 

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu  
a) pomoc při úkonech osobní hygieny (hodinová sazba) 

zahrnuje činnosti: 

• příprava a úklid pomůcek a věcí, 

• svlečení a oblečení uživatele při koupeli, 

• osušení a namazání krémem, 

• celková koupel včetně mytí vlasů a nehtů,  

• kontrola nad uživatelem (prevence proti pádu), 

• polohování ležícího uživatele, 

• sprchování na středisku pečovatelské služby jen ve zvlášť odůvodněných případech, 

 

b) pomoc při základní péči o vlasy a nehty (hodinová sazba)  

zahrnuje činnosti: 

• úprava vlasů po koupeli (např. natáčení nebo vysoušení fénem), 

• možnost zprostředkování odborníka (např. kadeřnici nebo pedikérku),   

 

c) pomoc při použití WC (hodinová sazba) 
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zahrnuje činnosti: 

• výměna inkontinentní vložky nebo pleny, 

• podání podložné mísy nebo močové láhve, 

• doprovod na WC a zpět, 

 

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

• cenu oběda stanovuje dodavatel, 

 

a) dovoz nebo donáška oběda (sazba za úkon); 

b) dovoz nebo donáška oběda dvojicím žijící ve společné domácnosti (sazba za úkon) 

zahrnuje činnosti: 

• dovoz oběda od dodavatele - Domov pro seniory Krnov včetně víkendů a svátků,  

• dovoz oběda od dodavatele - Nemocnice Krnov pro uživatele s nařízenou přísnou 

     dietou jen v pracovní dny, 

• manipulace s termonosiči (chystání, otvírání a nabírání stravy), 

• kontrola a mytí termonosičů po rozvozu, 

 

c) pomoc při přípravě jídla a pití (hodinová sazba) 

• umytí a utření nádobí nebo termonosiče, 

• pomoc při přípravě jídla a pití v domácnosti ze surovin zakoupených uživatelem, 

 

d) příprava a podání jídla a pití (hodinová sazba) 

• umytí a utření nádobí nebo termonosiče, 

• příprava jídla a pití v domácnosti ze surovin zakoupených uživatelem, nebo dovezené 

dodavatelem v termonosiči a následné podání jídla na talíř klientovi, 

 

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti 

a) běžný úklid a údržba domácnosti (hodinová sazba) 

zahrnuje činnosti:  

• vysávání domácnosti s vysavačem od uživatele nebo od poskytovatele, 

• umytí podlahy v domácnosti, 

• utírání prachu na nábytku bez použití židle či úklidového žebříku, 

• mytí nádobí, kuchyňské linky a sporáku (povrch) v domácnosti, 

• úklid sociálního zařízení (WC, vana, sprchový kout, umývadlo), 

• ustlání postelí v domácnosti, 

• převlékání ložního prádla, 

• vynášení odpadků do kontejnerů, 

• manipulace s prádlem v domácnosti (vložení do pračky, zapnutí pračky, pověšení, 

   sundání a skládání prádla), 
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b) údržba domácích spotřebičů (hodinová sazba) 

zahrnuje činnosti:  

• povrchové umytí, 

• odmražení, vyčištění a umytí lednice, ale po domluvě s pečovatelem, 

• možnost zprostředkování odborníka na opravu (např. elektrikáře), 

 

c) pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (hodinová sazba) 

zahrnuje činnosti:  

• mytí dveří a zárubní, 

• úklid po malování jen ve zvlášť odůvodněných případech (dle posouzení sociálního 

     pracovníka), 

• mytí radiátorů, 

• utírání prachu na poličkách a nábytku s použitím židle či úklidového žebříku, 

• úklid sociálního zařízení (kachličky nebo umakartu v koupelně a na WC), 

• výměna záclon bez mytí oken, 

• vyprášení potahů, přikrývek a polštářů, 

• vysávání čalouněných matrací a sedacích souprav, 

 

➢ velký úklid domácnosti - mytí oken 

zahrnuje činnosti:  

• sundání a pověšení záclon, 

• umytí skel, rámů, garnýží a parapetů, 

• úklid nebo výměna úklidového papíru v kuchyňských linkách a obývacích 

skříních 

• úkon se domlouvá s pečovatelkou měsíc dopředu, 

• možnost zprostředkovat úklidovou firmu nebo její kontakt, 

 

➢ velký úklid domácnosti – mytí společných prostor domu 

• umytí schodů, 

• úkon se domlouvá s pečovatelkou měsíc dopředu;, 

d) donáška vody (hodinová sazba), 

e) topení v kamnech včetně donášky a příprava topiva, údržba topných zařízení (hodinová 

sazba) 

zahrnuje činnosti: 

• pomoc s topením a příprava topiva, 

• vynesení popela, 

• úklid kolem kamen, 

• možnost zprostředkování odborníka na údržbu nebo opravu (např. kominík), 

 

f) běžné nákupy (hodinová sazba) 
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Zahrnuje činnosti: 

• malý nákup potravin a další základní potřeby do domácnosti, 

• přijetí objednávky nebo příprava celého soupisu, 

• převzetí zálohy na nákup,  

• předání nákupu a vyúčtování nákupu, 

• pečovatel vždy vystaví uživateli stvrzenku na převzatou i vrácenou finanční hotovost, 

     popř. uživatel finanční hotovost doplatí. Originál stvrzenky zůstává uživateli, kopie 

     pečovateli, 

• pečovatel uživateli předává veškeré paragony a jiné doklady s nákupem související, 

 

g) pochůzky (hodinová sazba) 

zahrnuje činnosti: 

• osobní zajištění léků pečovatele (zajištění receptu u lékaře, vyzvednutí léků v lékárně, 

     donáška léků do domácnosti), 

• osobní vyřizování pečovatele záležitostí na různých institucích (pošta, úřady a jiné 

     instituce), 

• pečovatel vždy vystaví uživateli stvrzenku na převzatou i vrácenou finanční hotovost, 

     popř. uživatel finanční hotovost doplatí. Originál stvrzenky zůstává uživateli, kopie 

     pečovateli,  

• pečovatel uživateli předává veškeré paragony a jiné doklady s nákupem související; 

 

h) pochůzky (sazba za úkon) 

zahrnuje činnosti: 

• telefonické zajištění léků (objednávka léků a receptu u lékaře), 

• telefonické vyřizování záležitostí na různých institucích (pošta, úřady a jiné instituce), 

• svoz špinavého prádla z domácnosti uživatele na střediska pečovatelské služby, 

• dovoz čistého prádla do domácnosti uživatele; 

 

ch) velký nákup (sazba za úkon) 

zahrnuje činnosti: 

• týdenní, čtrnáctidenní a měsíční nákup potravin a dalších základních potřeb do 

    domácnosti (nákup ošacení, nákup nezbytného vybavení domácnosti uživatele např. 

    nádobí, rychlovarná konvice aj. nebo elektrické spotřebiče, záclony, ložní prádlo 

    aj.), 

• pečovatel vždy vystaví uživateli stvrzenku na převzatou i vrácenou finanční hotovost, 

     popř. uživatel finanční hotovost doplatí. Originál stvrzenky zůstává uživateli, kopie 

    pečovateli, 

• pečovatel uživateli předává veškeré paragony a jiné doklady s nákupem související; 

 

i) praní a žehlení ložního nebo osobního prádla (za kilogram) 
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zahrnuje činnosti: 

• praní a žehlení prádla na střediscích pečovatelské služby s minimální váhou 3,5 kg 

• drobné opravy prádla (např. přišití knoflíků), 

• manipulace s prádlem (vložení do pračky, věšení, sundávání a skládání), 

• provádí se jednotlivě - jmenovitě označené štítky, aby nedošlo k záměně,   

• možnost si vybrat vyprání s pracími prostředky od poskytovatele nebo s 

     vlastními pracími prostředky, 

• možnost využít i jen praní prádla bez žehlení s minimální váhou 3,5 kg prádla, 

• možnost využít i samostatné žehlení a mandlování prádla s minimální váhou 3,5 kg 

     prádla. 

 
5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

a) doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, instituce a 

zpět (hodinová sazba) 

 zahrnuje činnosti: 

• doprovod na obědy ze Střediska pečovatelské služby Krnov, ul. Rooseveltova 49 do 

     Domova pro seniory Krnov a zpět, 

• doprovod do obchodu, klubu důchodců, k lékaři (zubař), ke kadeřnici, instituce apod. 

• doprovod k lékaři spojené s dopravou vozidlem, 

  

 

 

Fakultativní (nepovinné) činnosti 
 

Jsou činnosti zajišťované nad rámec základních činností stanovených vyhláškou; to 

znamená, že poskytovatel není povinen tyto činnosti poskytovat.  

Při poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby je vždy kladen důraz na 

individuální přístup a domluvou s uživatelem. 

 
1. Dohled nad užíváním léků (hodinová sazba) 

zahrnuje činnosti: 

• připomenutí nebo kontrola užití léků, 

• dohled nad uživatelem, který si chystá léky sám do pořadače dle rozpisu od lékaře, 

     

2. Procházky a jiné aktivity (hodinová sazba) 

zahrnuje činnosti: 

• úkon prováděn na základě dohody, potřeb a přání uživatele (např. povídání, předčítání 

tisku a jiné…), 

• procházky s doprovodem pečovatele,  
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3. Prací prostředky od poskytovatele (sazba za úkon) 

zahrnuje činnosti: 

• poskytovatel může poskytnout jednotlivě - prášek na praní, aviváž a škrob, 

 
4. Dohled nad měřením krevního tlaku (sazba za úkon) 

zahrnuje činnosti: 

• pomoc spočívá v asistenci pečovatele při měření krevního tlaku samotným uživatelem  

(např. pomáhá přečíst hodnoty, které ukazuje tlakoměr), 

 

5. Doprava vozidlem k lékaři/instituce (sazba za úkon) 

zahrnuje činnosti: 

• v rámci obce Krnov a také ve vzdálenosti do 15 km od obce Krnov, 

• úkon si domlouvá pečovatel s uživatelem a to vždy v časovém předstihu, 

 

Individuální plány 
 

Součástí poskytovaných služeb je i tvorba tzv. individuálního osobního plánu klienta. 

Individuální osobní plán zahrnuje základní osobní údaje uživatele, popis úkonů, plánování v 

průběhu poskytované sociální služby, veškeré změny obsažené v dodatcích ke smlouvě, dále 

také sociální situace související s osobním cílem a následným postupem realizace osobního 

cíle klienta. 

Osobní cíl uživatele je sestavován pověřeným pracovníkem poskytovatele, a to sociálním 

pracovníkem při sjednání sociální služby a doplňován klíčovým pracovníkem během 

poskytování sociální služby, za účasti uživatele, je-li to možné s ohledem na její zdravotní 

stav a druh poskytované sociální služby, nebo za účasti jeho zákonného zástupce. 

Klient je seznámen s možnosti výběru klíčového pracovníka a možností jeho změny 

v průběhu poskytované sociální služby. 

 

VII. 

Informace o poskytování pečovatelské služby 

 

1. Informace o podání žádosti o poskytování pečovatelské služby se podávají na 

detašovaném pracovišti pečovatelské služby u vedoucí pečovatelské služby. 

 

 

Kontakt: 

Mgr. Ilona Minolová 

Moravská 2 

794 01 Krnov 

Tel.: 554 614 587 + záznamník 

        725 870 504 
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E-mail: i.minolova@dskrnov.cz                                   

www.dskrnov.cz                                       

 

Kontaktní hodiny: 

pondělí – pátek: od 7:00 do 15:30 hodin. 

 

2. Pečovatelská služba může požadovat informace k žádosti o poskytování pečovatelské 

služby 

a) sdělení o přiznání příspěvku na péči a příspěvku na mobilitu, 

b) sdělení o přiznání o mimořádných výhodách pro těžce zdravotně postižené občany 

průkaz TP, ZTP, ZTP/P, 

c) příslušný doklad - účastník národního boje za osvobození dle zákona č. 155/1943 Sb., 

d) příslušný doklad - osob, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., 

o soudní rehabilitaci, 

e) příslušný doklad - osob, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v 

pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 

zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře 

nucených prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle § 18 

odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 78/1998 

Sb., anebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, 

pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců, 

f)  příslušný doklad - pozůstalí manželé (manželky) po osobách uvedených v písmenech 

c), d) a e) starším 70 let („ruší se“ s účinností od 1. ledna 2014 dle zákona č. 366/2011 

Sb.), 

g) kopii rozhodnutí soudu u žadatele zbaveného nebo omezeného ve způsobilosti k 

právním úkonům, 

h) kopii usnesení soudu o ustanovení opatrovníka. 

 

3. Dostupnost služby 

Služba se nachází chůzí asi 10 minut z centra města, asi 15 minut z autobusového nádraží, 

asi 1 minuta z nádraží ČD Krnov – Cvilín, asi 40 minut z nádraží ČD Krnov – hlavní 

nádraží, taktéž dostupnost i autobusovou MHD. Možnost parkování automobilem hned vedle 

budovy, objekt je bezbariérový. 

 

VIII. 

Smlouva o poskytování a úhradě pečovatelské služby 

 

1. Pečovatelská služba se občanům poskytuje na základě smlouvy uzavřené mezi zájemcem 

o službu na straně jedné a Domovem pro seniory Krnov jakožto poskytovatelem sociální 

služby na straně druhé. Přílohou je sazebník úhrad. 

 

mailto:i.minolova
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2. Změny v poskytování sociální služby, a to rozsah, čas, výše úhrady za jednotlivé úkony 

pečovatelské služby a způsob placení, je vždy sjednána formou dodatku k původní smlouvě. 

 

3. Smlouva o poskytování a úhradě pečovatelské služby, kterou klient uzavře 

s poskytovatelem v konkrétních úkonech, je pro obě strany závazná.  

 

4. V případě, že klient v konkrétních dnech nemůže službu z objektivních důvodů (předem 

známá hospitalizace, pobyt mimo domov) odebrat, je povinen tuto skutečnost Poskytovateli 

oznámit nejméně 2 pracovní dny před tímto dnem. Odběr oběda z DS Krnov lze odhlásit 

nejpozději do 8.00 hodin toho dne a oběd z SZZ Krnov (nemocnice) je nutno odhlásit 2 dny 

dopředu. Nečekaná a zjištěná hospitalizace ve zdravotnickém zařízení, bude vždy 

Poskytovatelem považována za předem oznámený důvod.  

 

5. Uživatelé pečovatelské služby jsou seznámeni s pravidly pro podávání, příjímání a 

vyřizování stížností a podnětů ke způsobu a kvalitě poskytované pečovatelské služby Domov 

pro seniory Krnov, pečovatelská služba. Tyto pravidla jsou předána uživateli v písemném 

vyhotovení. 

 

6. Ukončení smlouvy se řídí výpovědními důvody a výpovědními lhůtami uvedenými ve 

smlouvě. 

 

7.  Pracovník v sociálních službách má právo odmítnout vykonat úkon, který není písemně 

uveden ve smlouvě, pokud to nevyžaduje aktuální situace uživatele služby. Pracovník 

v sociálních službách má právo odmítnout provedení úkonu, který je spojený s jakýmkoliv 

nebezpečím, ohrožující zdraví a bezpečnost její či uživatele, ale i při chování uživatele 

k pracovníkovi takovým způsobem, který vede ke snížení jeho důstojnosti. 

 

 

IX. 

Důvody pro neuzavření smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby 

 

1.  Poskytovatel může odmítnout uzavření smlouvy pouze pokud: 

 

a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu 

osob v registru poskytovatelů sociálních služeb, nebo 

 

b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá, nebo 

 

c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje 

poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí vyhláška, anebo 

 



Domov pro seniory Krnov 
Rooseveltova 2141/51 
794 01 Krnov 
příspěvková organizace 

 

14 

 

d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před 

touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností 

vyplývajících ze smlouvy. 

 

2.  Jestliže poskytovatel odmítne z výše uvedených důvodů uzavřít smlouvu o poskytování 

pečovatelské služby, vydá o tom žadateli na jeho žádost písemné potvrzení s uvedením 

důvodu odmítnutí uzavření smlouvy. 

 

X. 

Pořadník zájemců o poskytování pečovatelské služby 

 

1. V případě, že poskytovatel odmítne s žadatelem uzavřít smlouvu z důvodu uvedeného 

v článku IX. odstavce 1 písm. b), bude zařazen do pořadníku zájemců o poskytování 

pečovatelské služby. Pořadník zájemců je vedený na pečovatelské službě, detašované 

pracoviště Krnov, Moravská 2. 

 

2. Po uvolnění kapacity pro poskytnutí pečovatelské služby bude postupně vyhověno 

žadatelům z pořadníku zájemců o poskytování pečovatelské služby. 

 

3. Každá podaná žádost o poskytování pečovatelské služby je posuzována individuálně, kdy 

v první řadě nerozhoduje datum podání žádosti, ale naléhavost sjednání pečovatelské služby.  

Při výběru z pořadníku zájemců o poskytování pečovatelské služby rozhoduje tříčlenná 

komise ve složení vedoucí a dva pracovníci pečovatelské služby.   

Při určování naléhavosti se vychází z následujících hledisek: 

 

a) osamělost občana           

      

     b) míra závislosti na pomoci druhé osoby. 

 

4.  Při určování naléhavosti sjednání pečovatelské služby se vychází na základě posouzení 

sociálního pracovníka ze šetření v domácnosti zájemce o pečovatelskou službu nebo 

následné projednání s ředitelem Domova pro seniory Krnov. 

 

Tato pravidla o poskytování pečovatelské služby jsou platná a účinná od 1. března 2018. 

 

V Krnově dne  …………………… 

 

 

------------------------------------------- 

Ing. Kateřina Michaliková 

ředitel/ka Domova pro seniory Krnov  


