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            VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ 
               PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SEDLČANY 
 

Dokument ke standardu č. 12 — Informovanost o poskytované sociální službě. 

Město Sedlčany v souladu se zák. č. 128/2000 Sb. a zák. č. 250/2000 Sb. zřídilo usnesením 
Zastupitelstva města č. 212/2001 ze dne 25. 6. 2001 organizační složku Pečovatelská služba 
Sedlčany.                                             

 

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE, CÍLE A POSLÁNÍ 
• Pečovatelská služba je poskytována v souladu s ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006  Sb.,       

ve znění pozdějších předpisů prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků 

(pečovatelek). 

• Posláním pečovatelské služby je poskytovat komplex terénních a ambulantních 

služeb, které jejím uživatelům umožní zachovat si v dostatečné míře svůj dosavadní 

způsob života, kompenzovat jejich sníženou soběstačnost a oddálit nutnost ústavní 

péče. 

•  Cílem pečovatelské služby je individuálně poskytovaná podpora a pomoc lidem,     

 kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nemoci, zdravotního postižení 

nebo se ocitli v obtížné sociální situaci tak, aby mohli zůstat ve svém domácím 

prostředí, žít důstojně a zapojovat se do běžného života společnosti. Službu lze 

kombinovat s péčí rodiny nebo jiného poskytovatele. 

• Služba je poskytována uživatelům v jejich domácím prostředí nebo v zařízeních 

sociálních služeb, případně ambulantně ve středisku osobní hygieny v sídle 

pečovatelské služby, a to na základě individuálních potřeb klientů a s důrazem 

 na jejich svobodnou vůli a zachování soukromí. 

• S každým uživatelem je dle zákona o sociálních službách uzavřena písemná Smlouva 

o poskytování sociální služby. 
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II. ROZSAH A POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB 

• Pečovatelská služba zajišťuje uživatelům takovou pomoc a podporu, kterou skutečně 

potřebují a kterou si nejsou schopni zajistit vlastními silami, za pomoci rodiny, přátel  

ani za pomoci běžně dostupných veřejných zdrojů, např.: restaurace, internetové           

obchody, úklidové služby aj. (tj. lidé nacházející se v nepříznivé sociální situaci). 

Pečovatelská služba nenahrazuje běžně dostupné veřejné služby, ale vytváří 

příležitosti pro to, aby uživatel mohl veřejné a komerční služby využívat, podporuje 

klienta v jeho samostatnosti, nenahrazuje jeho schopnosti a dovednosti.  

• Vedoucí pečovatelské služby/sociální pracovnice během sociálního šetření 

s uživatelem domlouvá dle jeho aktuálního zdravotního stavu, jeho potřeb a jeho 

přání rozsah a způsob provádění úkonů a zpracuje individuální plán. 

• Každý uživatel má přiděleného klíčového pracovníka, který s ním pracuje na plnění 

individuálního plánu. 

• Uživatel může kdykoli požádat o změnu rozsahu a průběhu péče. Vedoucí 

pečovatelské služby/sociální pracovnice provede jednání s uživatelem a dohodne 

s ním případnou změnu, přičemž zohledňuje organizační a kapacitní možnosti služby. 

• Pečovatelskou službu není možné poskytnout v domácnosti bez přítomnosti uživatele. 

• Pečovatelská služba nemůže poskytovat zdravotní a ošetřovatelské úkony. 

• Úkony, které nejsou sjednány na pravidelný den a čas, je možné uživateli poskytnout 

dle aktuální kapacity služby s ohledem na naléhavost situace. 

• Poskytované úkony zaznamenává pečovatelka do výkazu práce, který slouží jako 

podklad pro měsíční vyúčtování. Úhrada za úkony poskytované pečovatelskou 

službou se stanoví jako součet poskytovaných úkonů v celém měsíci. Uživatel je 

povinen platit úhradu za poskytovanou službu v hotovosti měsíčně zpětně, 

a to nejpozději do 15. dne po dni, kdy mu poskytovatel sociálních služeb předložil 

měsíční vyúčtování poskytnutých úkonů. Vyprání a vyžehlení prádla se platí při jeho 
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převzetí. Výše uvedený platební režim se netýká úhrady obědů, které je uživatel 

povinen platit předem. Vyúčtování za odhlášené obědy se provádí písemně na začátku 

následujícího měsíce. 

• Vedoucí pečovatelské služby/sociální pracovnice kontroluje průběh poskytování 

služeb včetně plnění individuálních plánů, u uživatele provádí sociální šetření, 

poskytuje základní sociální poradenství. 

• Klíče od bytu či domu (též branky, vrat apod.) uživatele jsou od něho převzaty 

pracovníkem pečovatelské služby proti podpisu. Písemná dohoda o zapůjčení klíčů 

pro účely poskytování služby je součástí dokumentace uživatele. V případě ukončení 

Smlouvy o poskytování pečovatelské služby vedoucí pečovatelské služby/sociální 

pracovnice zajistí vrácení klíčů uživateli nebo oprávněné osobě. 

• Pečovatelská služba se poskytuje pouze v podmínkách pro bezpečný výkon činnosti 

pracovníků v domácnosti uživatele, včetně důstojných a hygienických podmínek tak, 

aby nedocházelo k možnému ohrožení zdraví nebo života pracovníka ve výkonu 

služby. 

 

III. CÍLOVÁ SKUPINA 

Pečovatelská služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu: 

• věku (senioři); 

• chronického onemocnění; 

• zdravotního postižení; 

• a rodinám s dětmi (od 1 roku věku dítěte), jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 

osoby. 

 

IV. FORMA POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

• Terénní — docházka pracovnic do domácností uživatelů, a to jak do domů 

s pečovatelskou službou tak do klasických domácností nebo do prostředí, v němž se 

klient zrovna nachází (např. pobytové sociální zařízení).  
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• Ambulantní — ve středisku pečovatelské služby poskytujeme praní a žehlení prádla 

a pomoc při osobní hygieně. 

 

V. PROVOZNÍ DOBA 

Časový rozvrh zajišťování péče: 

• 6.30 hod. — 15.00 hod. ambulantní forma (pouze všední dny);  

• 6.30 hod. — 19.00 hod. terénní forma (všední dny) dle domluvy poskytovatele 

a uživatele služby, 7.00 hod. — 19.00 hod. (víkendy a svátky) dle domluvy 

poskytovatele a uživatele služby. 

Pečovatelskou službu poskytujeme ve městě Sedlčany a jeho místních částech: Doubravice 

(Ústupenice), Hradišťko, Libíň (Klimětice), Oříkov (Oříkovec), Sestrouň (Chalupy), 

Solopysky (Deštno), Třebnice (Štileček), Zberaz (Roudný), Vítěž, a to pouze uživatelům, 

kteří zde mají trvalý pobyt nebo skutečné bydliště. 

  

VI. POVINNOSTI POSKYTOVATELE 

• Pracovníci služby dbají na dodržování lidských práv uživatelů služeb, jak jsou 

zakotveny v jednotlivých zákonech a jejich prováděcích předpisech. 

• Pracovníci služby respektují jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, 

etnickou příslušnost, rasu, i barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, 

ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se 

podílí na životě celé společnosti. 

• Povinností pracovníků služby je zachovávat mlčenlivost o osobních údajích uživatele, 

zdravotním stavu a skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti s výkonem práce. 

Tato povinnost trvá i po skončení pracovního vztahu. 

• V rámci ochrany osobních údajů poskytovatel v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. 

všechny  údaje   uživatele  shromažďuje  a  zpracovává  pouze  pro  potřeby  spojené 
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se zajištěním služeb. Tyto údaje nebudou zpřístupněny či sdělovány nepovolaným 

osobám a nebudou použity k jinému než výše uvedenému účelu. 

 

VII. POVINNOSTI UŽIVATELE 

• Uživatel je povinen sdělit nezbytné údaje, které mají vliv na poskytování pečovatelské 

služby a nastavení individuálního plánu (např. jméno, příjmení, adresu, datum 

narození, zdravotní stav), stejně tak je uživatel povinen sdělit i změny ovlivňující  

poskytování služby (např. změna bydliště, telefonního čísla). 

• Uživatel je povinen nahlásit poskytovateli služby infekční či parazitární onemocnění, 

které by mohlo ohrozit poskytování služby, a to včas a vhodnou formou. 

• Uživatel je povinen zajistit podmínky pro bezpečný výkon poskytování služby 

pracovníkům pečovatelské služby v jeho domácnosti, včetně důstojných 

a odpovídajících hygienických podmínek tak, aby nedocházelo k možnému ohrožení 

zdraví nebo života pracovníků služby. 

• V případě že je prostor, ve kterém je uživateli poskytována péče, snímán kamerovým 

systémem, je uživatel povinný tuto skutečnost oznámit vedoucí pečovatelské 

služby/sociální pracovnici. 

• Změnu v termínu (čase) sjednaného úkonu nebo jeho zrušení je uživatel povinen 

nahlásit (osobně či telefonicky) pečovatelce nebo vedoucí služby/sociální pracovnici 

minimálně 1 den před plánovanou realizací úkonu, v nepředvídaných případech 

nejpozději do 8.00 hod. téhož dne. Nezruší-li uživatel sjednaný úkon tímto způsobem, 

bude mu zaúčtován. Úhrada ze strany uživatele za neposkytnutý a řádně nezrušený 

úkon není požadována v případě hospitalizace uživatele. 

 

VIII. POPIS ZÁKLADNÍCH POSKYTOVANÝCH ÚKONŮ 

 
A. POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU: 
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1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití — tento úkon znamená rovněž naservírování 

připraveného jídla např. z jídlonosiče na talíř;                                                      

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek;                               

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru;      

4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík.      

                                                         

B. POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ NEBO POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO 

OSOBNÍ HYGIENU: 

1. pomoc při úkonech osobní hygieny v domácnosti a ve středisku SOH (s asistencí) — 

uživatel je povinen zajistit si vhodné hygienické prostředky sloužící k osobní hygieně (mycí 

pěna, krém, žínky, ručníky, atd.) včetně  inkontinenčních pomůcek;                                                                         

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty — nehty pečovatelky nestříhají, neposkytují 

ani odborné kadeřnické služby, pouze mytí a česání vlasů.                                                    

3. pomoc při použití WC.     

                                                                          

C. POSKYTNUTÍ STRAVY NEBO POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY: 

1. dovoz nebo donáška jídla — oběda (pro dvojici — manželé) — obědy odebíráme 

z Domova Sedlčany, p. s. s. a rozvážíme uživatelům pouze ve všední dny od 11.30 hod. 

do 13.30 hod. dle množství obědů, obědy dovážíme ve čtyřdílných termonádobách, které jsou 

majetkem klienta a které je uživatel povinen mít ve dvou vyhotoveních a předávat 

pečovatelkám vždy kompletní a v čistém stavu, uživatel může přihlásit oběd nejdéle jeden 

pracovní den předem a odhlásit  nejpozději do 8.00 hod. dne, na který chce oběd odhlásit, a to 

vedoucí pečovatelské služby/sociální pracovnici, obědy se platí vždy dopředu; 

2. pomoc při přípravě jídla a pití;                                                                       

3. příprava a podání jídla a pití.    
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D. POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI: 

1. běžný úklid a údržba domácnosti — provádí se převážně v odpoledních hodinách 

po dohodě s uživatelem, úklid se týká pouze prostor, které uživatel skutečně obývá, tzn., 

že pečovatelka neuklízí celý dům, pokud uživatel evidentně bydlí např. jen ve dvou 

místnostech s příslušenstvím;                                                        

2. údržba domácích spotřebičů (omývání, rozmrazování lednice);                    

3. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního úklidu, úklidu 

po malování — provádí se převážně v odpoledních hodinách po dohodě s uživatelem, velké 

úklidy (mytí oken, koberců) se v letních měsících (červenec a srpen) neposkytují, mytí 

společných prostor v bytových domech se poskytuje, pouze pokud to umožňuje provoz 

pečovatelské služby;                                                                                   

4. běžné nákupy a pochůzky, donáška vody — pečovatelka nakupuje zboží z obdržených 

finančních prostředků uživatele (hotovosti) dle jeho požadavků, při nákupu se snaží 

respektovat i přání uživatele na místo nákupu, základní potraviny se nakupují co nejblíže 

bydliště uživatele, uživatel je povinen mít před nákupem připraven písemný seznam věcí, 

které si přeje nakoupit (příp. pečovatelka pomůže uživateli seznam sepsat dle jeho požadavků 

a potřeb), po provedení úkonu nákupu pečovatelka uživateli nákup vyúčtuje dle doložené 

účtenky; 

5. velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti 

nebo nákup ve vícerých obchodech na přání uživatele, pečovatelky jezdí jedenkrát v týdnu 

do dvou marketů — Penny, Lidl, nákup nezbytného vybavení domácnosti je prováděn pouze 

v objemu a hmotnosti, které pečovatelka bezpečně unese;                                                                                                 

6. praní a žehlení ložního i osobního prádla (ceny bez pracích prostředků) — prádlo 

jednotlivých uživatelů je práno vždy zvlášť v samostatné pračce, z důvodu správného 

vyúčtování se prádlo po vyprání, usušení a vyžehlení ve středisku pečovatelské služby váží, 

prací prostředky je povinen uživatel si zajistit sám.               
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E. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM: 

1. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány 

veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.   

    

   IX. POPIS FAKULTATIVNÍCH (DOPLŇKOVÝCH) ÚKONŮ                                                                       
Fakultativní služby je možné poskytovat pouze za předpokladu, že jsou doplňkem základních 

poskytovaných úkonů, nejsou jediným požadovaným úkonem a v případě, že to umožňuje 

provoz pečovatelské služby: 

1. dovoz klienta (na úřad, k lékaři apod.) tam i zpět ve městě Sedlčany — dovoz uživatele 

neposkytujeme v době, kdy se rozvážejí obědy (tzn. od 11.00 hod. do 14.00 hod.), v ostatních 

případech po předchozí domluvě pokud to umožňuje provoz organizace a pouze v návaznosti 

na jiné základní poskytované úkony péče; 

2. dovoz prádla — dovoz prádla na vyprání do střediska pečovatelské služby a odvoz 

vypraného prádla zpět uživateli;                                                                                                     

3. použití vysavače Pečovatelské služby Sedlčany — v domácnosti uživatele;     

4. náplň do vysavače při mytí koberců (dle aktuální nákupní ceny na trhu);                                  

5. dohled nad užitím léků — tzn. připomenutí potřeby užít předepsanou medikaci;                                                                                 

6. pomoc při dávkování léků — tzn. uložení léků do lékovky za přítomnosti uživatele.                                                                           

Služby poskytujeme dle schváleného ceníku Radou města Sedlčany na základě § 6, Vyhlášky 

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

ve znění pozdějších předpisů. 

 

X. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA SE NEPOSKYTUJE 

• Občanům s neléčenou závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách. 

• Občanům s projevy neumožňujícími občanské soužití. 
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• Občanům se závažnou psychiatrickou diagnózou. 

• Občanům, jejichž zdravotní stav vyžaduje stálou lékařskou péči. 

• Služba se neposkytuje při karanténě pro podezření z nákazy přenosnou chorobou 

            a při onemocnění nakažlivou chorobou vyžadující izolaci. 

 

XI. ŽÁDOST O ZAVEDENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 
Žadatel o zavedení pečovatelské služby musí podat žádost na předepsaném formuláři, který je 

možné si vyzvednout a vyplnit osobně v sídle pečovatelské služby nebo je k dispozici 

na webových stránkách města Sedlčany. Po obdržení žádosti vedoucí pečovatelské 

služby/sociální pracovnice provede u žadatele sociální šetření, domluví s ním rozsah služeb, 

které mu budou poskytovány, stejně jako podmínky úhrady za tyto služby, vypracuje zprávu 

o poměrech žadatele a individuální plán. Na základě sociálního šetření je buď uzavřena 

smlouva o poskytování pečovatelské služby nebo  naopak obě strany dojdou k závěru, že by 

služba nevedla k dosažení osobních cílů uživatele (poskytovatel požadovanou službu není 

schopen zajistit, případně v požadovaném čase poskytnout, a to s  ohledem na provozní 

a personální možnosti poskytovatele) nebo požadavky žadatele nejsou v souladu s posláním 

a cíli pečovatelské služby a smlouva uzavřena nebude. 

Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních 

služeb pouze z důvodů stanovených zákonem č. 108/2006 Sb.: 

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

osob v registru poskytovatelů sociálních služeb; 

• nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá; 

• 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. 

Odmítnutému zájemci poskytne vedoucí pečovatelské služby/sociální pracovnice základní 

sociální poradenství o možnosti využívat jinou vhodnou službu. 
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XII. KONTAKTNÍ OSOBY 
Uživatel uvádí v žádosti o poskytování služby tzv. kontaktní osobu (y), které je možno 

kontaktovat, např. v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu, nenadálé události, apod.  

S tímto uvedením do žádosti musí souhlasit jak žadatel o službu, tak uvedená kontaktní osoba. 

 

 XIII. DŮVODY K VÝPOVĚDI SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 

Uživatel služby může vypovědět Smlouvu o poskytování pečovatelské služby kdykoli 

bez udání důvodu. 

Poskytovatel služby je oprávněn vypovědět Smlouvu o poskytování pečovatelské služby 

z následujících důvodů: 

• nespolupracuje-li uživatel (opakovaně bezdůvodně odmítá péči v dohodnutém čase, 

rozsahu, či jinak významným způsobem soustavně ztěžuje poskytovateli služeb výkon 

poskytované služby); 

• uživatel nevyužívá bez řádného ohlášení službu po dobu delší než šest měsíců; 

• uživatel se chová k zaměstnancům poskytovatele služby agresivně nebo jeho chování 

snižuje jejich důstojnost, vytváří nepřátelské nebo zneklidňující prostředí 

a zaměstnanec poskytovatele služby se cítí ohrožen; 

• nevhodné prostředí v bytě uživatele, kdy je ohrožena bezpečnost a zdraví zaměstnanců 

poskytovatele služby (např. přítomnost agresivních zvířat po dobu výkonu služby, 

nebezpečné elektrické spotřebiče nutné k poskytnutí služby — žehlení, vysávání 

apod.); 

• nedodržuje-li uživatel povinnosti vyplývající ze smlouvy — neplacení úhrad. 

 
 

XIV. STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ 

PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 

• Uživatelé mají právo podávat stížnosti na kvalitu poskytování služeb nebo na přístup 
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pracovníků pečovatelské služby, aniž by tím byli jakýmkoli způsobem ohroženi 

nebo znevýhodněni. 

• Stížnost může podat klient služby nebo jakákoliv jiná osoba (např. rodinný příslušník 

uživatele, osoba jemu blízká, osoba, která byla pověřena k podání a vyřizování 

stížnosti uživatelem nebo jinou osobou). 

• Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování pečovatelské služby se řeší dle 

dokumentu Pravidla pro podávání a vyřizování stížností Pečovatelské služby 

Sedlčany, který je zveřejněn na webových stránkách města Sedlčany. 

 

XV. OMEZENÍ VÝKONU NĚKTERÝCH SJEDNANÝCH ÚKONŮ 
V případě náhlých a dlouhodobých onemocnění či jiného výpadku pečujícího personálu 

pečovatelská  služba  prioritně  zajišťuje  úkony  související  s  péčí o vlastní osobu uživatele, 

s poskytnutím stravy nebo pomoc při zajištění stravy a pomoc při osobní hygieně 

neb poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. V takovém případě pečovatelská služba 

pozastaví a odloží poskytování úkonů v oblasti pomoc při zajištění chodu domácnosti 

a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případně dohodne s uživatelem 

náhradní termín provedení sjednané služby.  

 

XVI. NOUZOVÉ A HAVARIJNÍ SITUACE 

V průběhu poskytování služby mohou nastat mimořádné situace, kdy uživatel pracovníkovi 

pečovatelské služby přicházejícímu na službu neotvírá dveře. Pokud existuje důvodné 

podezření ohrožení zdraví nebo života uživatele, je nejdříve telefonicky kontaktován uživatel, 

poté uživatelem uvedené kontaktní osoby. V případě, že se nelze spojit s žádnou kontaktní 

osobou, pracovníci pečovatelské služby zavolají složky integrovaného záchranného systému.  

V případě zjištění náhlého zhoršení zdravotního stavu nebo úrazu uživatele zavolá ihned 

pracovník pečovatelské služby zdravotnickou záchrannou službu. 
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Tento dokument schválila Rada města na svém zasedání dne 7. září 2022 usnesením RM 

č. 93/2018-2022 a nabývá účinnosti dne 15. září 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………                                ……………………………….. 

        Ing. Miroslav Hölzel                                                    Bc. Jana Vaverková 

      starosta města Sedlčany                                          vedoucí pečovatelské služby 
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