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P e č o v a t e l s k á  s l u ž b a  
Města Dvůr Králové nad Labem 

            Elišky Krásnohorské 2962, Dvůr Králové nad Labem 
                    IČ: 75065649   tel.: 499 329 251   mobil: 604 212 697   e-mail: janeckova@psdvurkralove.cz 
 
 

V Ý R O Č N Í     Z P R Á V A     2 0 0 6 

 
 
Úvod: 
 
Novodobá tvář Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem se datuje od dubna 2006. 
Před tímto datem zajišťovalo Město Dvůr Králové nad Labem péči o seniory a těžce 
zdravotně postižené spoluobčany prostřednictvím dvou organizačních složek, a to 
Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem a Domova – penzionu pro důchodce. Na 
základě usnesení Zastupitelstva města ze dne 20. 12. 2005 zřídilo Město Dvůr Králové nad 
Labem s platností od 1. dubna 2006 příspěvkovou organizaci s názvem Pečovatelská služba 
Města Dvůr Králové nad Labem, která zastřešila obě organizace a sjednotila péči o seniory a 
těžce tělesně postižené.  
 
IČ organizace:   75065649 
 
Č. účtu:                203172662 / 0300, ČSOB, a. s., Dvůr Králové nad Labem 
 
Sídlo PS:             Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem 
                        El. Krásnohorské 2962 
                        544 01  Dvůr Králové n. L. 
 
Odloučená pracoviště: 
 
Dům s pečovatelskou službou 
Sadová 2755 
544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Tel.: 499 623 584 
 
Středisko osobní hygieny 
Bezručova 1006 
544  01  Dvůr Králové nad Labem 
Tel. 499 623 500 
 
Právní postavení: příspěvková organizace 
 
Statutární orgán organizace: 
 
Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého do funkce jmenuje Rada města. Ředitel 
jedná za organizaci samostatně. 
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Vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činností 
 
Příspěvková organizace je zřízena k plnění stanovených povinností města Dvůr Králové nad 
Labem, jež by jinak v samostatné působnosti v oblasti sociální péče plnila obec. Účelem 
zřízení příspěvkové organizace je poskytování pečovatelské služby potřebným osobám za 
podmínek a v rozsahu daném § 88 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění 
pozdějších předpisů, § 37 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálních zabezpečení, ve znění 
pozdějších předpisů, § 37 zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním 
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů a § 49 vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb., kterou se 
provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů ČR v sociálním 
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů a zřizovací listinou Pečovatelské služby Města 
Dvůr Králové nad Labem. 
 
Předmět hlavní činnosti organizace:  
 

1) poskytování pečovatelské služby občanům v domácnostech v Domě s pečovatelskou 
službou (DPS) v ul. Elišky Krásnohorské 2962, Dvůr Králové nad Labem, v DPS v ul. 
Sadová 2755, Dvůr Králové nad Labem, v DPS v ul. Bezručova 1006, Dvůr Králové 
nad Labem, 

2) poskytování služeb v domácnostech občanů na území města Dvůr Králové nad Labem 
ve smyslu zák. č. 314/2002 Sb., (spádové území obce s rozšířenou působností dle § 66 
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích), jejich zdravotní stav a sociální poměry odůvodňují 
poskytování pečovatelské služby dle zákonných ustanovení, 

3) poskytování pečovatelské služby v prádelně v ul. Elišky Krásnohorské 2962, Sadová 
2755, Bezručova 1006, Dvůr Králové nad Labem, 

4) poskytování pečovatelské služby ve Středisku osobní hygieny, ul. Bezručova 1006, 
Dvůr Králové nad Labem, 

5) poskytování pečovatelské služby mimo domov z důvodů léčebných, rekondičních a 
jiných. 

 
Doplňková (hospodářská) činnost: 
 
Hospodářská činnost byla povolena příspěvkové organizaci zřizovatelem, aby mohla lépe 
využívat všechny své hospodářské možnosti, a to v tomto rozsahu: 
 

1) realitní činnost spočívající v pronajímání bytů a nebytových prostor v DPS v ulici 
Sadová 2755 a DPS v ulici Elišky Krásnohorské 2962 ve Dvoře Králové nad Labem, a 
to na základě živnostenského listu, 

2) praní prádla pro veřejnost na základě živnostenského listu, 
3) rozvoz obědů školám a školkám na základě koncese. 

 
Domy s pečovatelskou službou: 
 
Naše organizace má ve správě 3 domy s pečovatelskou službou: 
 
DPS v ul. El. Krásnohorské 2962: 40 bytů, z toho 8 bezbariérových, celkem 42 obyvatel 
 
DPS v ul. Sadová 2755: 44 bytů, celkem 47 obyvatel 
 
DPS v ul. Bezručova 1006: od srpna 2003 neobydlený, využívá se zde pouze středisko osobní       
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                                             hygieny, dům čeká na kompletní rekonstrukci, projekt má      
                                             zřizovatel zpracovaný 
 
Výběr občanů do DPS (zjednodušeně): 
 

1. O umístění občanů do DPS rozhoduje rada města na doporučení sociální komise 
 

2. Při stanovování pořadí se dbá přísně na potřebnost 
 

3. Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem uzavírá s občany dle 
schváleného pořadníku radou města nájemní smlouvy na dobu neurčitou 

 
Pracovní doba:   pondělí – pátek  6, 00 hod. – 14, 30 hod. 
                            sobota, neděle a svátky 10,00 hod. – 14, 00 hod. 
                          

Dle potřebnosti se poskytuje služba 7 dní v týdnu od 6, 00 hod. – 20, 00 hod. 
 
Kontakt:              Marcela Janečková – ředitelka PS 
                            499 329 251, 604 212 697 
                            www. mudk.cz 
                            janeckova@psdvurkralove.cz 
Zaměstnanci: 
 
Ředitelka                                – statutární orgán organizace 
Účetní  – ekonom 
Vedoucí pečovatelské služby – zajišťuje péči v DPS Sadová 2755, Dvůr Králové nad Labem 
Řidič 
Řidič  – údržbář 
11 pečovatelek: 4 pečovatelky zajišťující péči v DPS Sadová 2755, Dvůr Králové nad Labem 
                          3 pečovatelky zajišťující péči v DPS v ul. Elišky Krásnohorské 2962, Dvůr       
                             Králové nad Labem 
                          1 pečovatelka zajišťující péči v SOH 
                          3 pečovatelky zajišťující péči v terénu (mimo obě DPS) 
Celkem 15,5 úvazků 
 
Poslání  PS: 
 
Posláním Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem je umožnit setrvat lidem, i po 
ztrátě částečné, převážné či úplné soběstačnosti a orientace, ve svém přirozeném sociálním 
prostředí a žít, dle možností a s pomocí rodiny a za pomocí pečovatelské služby způsobem, 
na který byli dosud zvyklí. 
 
Cíle PS: 
 

1. Obecně je cílem poskytovat cílové skupině obyvatel takovou podporu, která jim 
umožní zachovat si  v maximální možné míře svůj dosavadní způsob života bez 
nutnosti odcházet do ústavního zařízení 

2. Zajistit či být nápomocni uživateli v péči o domácnost 
3. Zajistit či být nápomocni uživateli v péči o osobní hygienu 
4. Zajistit či zprostředkovat uživatelům veškeré dostupné informace v dané problematice 
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5. poskytnout  terminální péči v domácím prostředí, pokud si bude uživatel přát strávit 
poslední dny svého života doma a jeho zdravotní stav setrvání v domácím prostředí 
umožní 

 
Cílová skupina PS: 
 

1. senioři, tedy lidé, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a 
jsou částečně samostatní, ale pro důstojný život a v maximální možné míře samostatný 
život v domácím prostředí potřebují pomoc druhé osoby, a tuto pomoc jim nemohou 
zajistit rodinní příslušníci ani jiné blízké osoby 

 
2. senioři, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a jsou 

převážně nebo zcela závislí na pomoci druhé osoby a v součinnosti s rodinou, 
ošetřujícím lékařem, zdravotní domácí péči a dalšími souvisejícími a pomáhajícími 
organizacemi (např. dobrovolníci) lze péči o takto nesoběstačného, případně 
neorientovaného člověka poskytnout Pečovatelskou službou. 

 
3. občané od 18let věku v plném invalidním důchodu, s jakýmkoliv fyzickým omezením 

a dále s mentálním postižením, pokud je PS schopna v součinnosti s rodinou a dalšími 
pomáhajícími organizacemi a odborníky přispět k zajištění péče o takto postiženého 
uživatele a zajistit mu tím důstojný způsob života v jeho domácím prostředí. 

4. rodiny, ve kterých se narodila více jak tři děti současně nebo v rozmezí dvou let 
opakované současně dvě děti 

 
5. děti, jestliže rodiče nebo osoby odpovědné za jejich výchovu nemohou zabezpečit péči 

o děti pro vážné překážky 
 
Principy PS: 
 

1. služby jsou poskytovány na profesionální úrovni a proškoleným a dále vzdělávaným 
personálem (v rámci celoživotního vzdělávání)  

2. s uživatelem pečovatelské služby je jednáno jako s partnerem, nikoliv z pozice 
silnějšího 

3. pečovatelská služba je poskytována všem potřebným lidem stejně bez ohledu na jejich 
sociální zařazení, barvu pleti či náboženského vyznání 

 
Kdo má nárok na bezplatnou PS? 
 

1. rodiny, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí, 
2. účastníci odboje (zákon č. 255 / 1946 Sb.) 
3. osoby, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119 / 1990 Sb., o soudní 

rehabilitaci 
4. osoby , 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 
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Úkony, způsob realizace úkonů a úhrada za tyto úkony: 
vycházejí z přílohy č. 1 vyhlášky MPSV č. 182 / 1991 Sb.  

 
Úhrady za úkony pečovatelské služby  

platné od 1. 1. 2006 
schváleny RM pod číslem usnesení 1104 / 2005 – 86. RM dne 25. 10. 2005 

 
 Úkon Dosp ělí  Rodiny s d ětmi 

1 celková koupel včetně umytí vlasů v domácnosti příjemce 0 0 

2 celková koupel včetně umytí vlasů ve středisku osobní hygieny 0 0 

3 běžné úkony osobní hygieny, pomoc při oblékání, pomoc při přesunu na vozík 
nebo lůžko, pomoc při použití WC 

20/den 10/den 

4 jednoduché ošetřovatelské úkony 15/den 10/den 

5 a) donáška nebo dovoz oběda nebo jiného teplého jídla/úkon 8/DPS 5/DKnL 

   10/DKnL 10/obce 
    15/obce    

  b) pomoc při podávání jídla a pití *** 5/úk. 5/úk. 

6 donáška uhlí a dřeva, štípání a skládání dřeva 20/den 20/den 

7 nákupy, nutné pochůzky *** 20/den 10/den 

8 donáška vody, topení v kamnech a vynesení popela, čištění kamen 20/den 20/den 

9 práce spojené s udržováním domácnosti 60/hod. 60/hod. 

10 příprava a uvaření snídaně nebo oběda, popř. svačiny nebo večeře 40/hod. 40/hod. 

11 

doprovod na vyšetření, doprovod dětí do předškolního zařízení, školy nebo 
školského zařízení, doprovod do zaměstnání, doprovod při krátkodobém 
pobytu mimo domov, pomoc při denních, kulturních, zájmových, vzdělávacích 
nebo pracovních aktivitách 

40/hod. 40/hod. 

12 praní drobného osobního prádla, vč. pracích prostředků, žehlení a příp. 
drobné úpravy *** 

30/kg 20/kg 

13 výchovná práce s dětmi neposkytuje se 30/hod. 

14 dohled nad těžce zdravotně postiženým dítětem od 6 - 22 hod. neposkytuje se 30/hod. 

15 ošetření nohou (pedikúra), masáž, vodová ondulace, zástřih vlasů 70/PE neposkytuje se 

   15/v. ondulace   

   10/zástřih vlas ů   
   80/masáž krku a zad    

16 průvodcovská služba pro úplně nebo prakticky nevidomé na lékařské 
vyšetření, při vyřizování úředních záležitostí 

40/hod. 40/hod. 

17 tlumočnická služba pro neslyšící při návštěvě lékaře, při vyřizování úředních 
záležitostí 

neposkytuje se neposkytuje se 

18 dohled nad dospělým občanem od 6 - 22 hod. 50/hod. neposkytuje se 

19 od 22 noční služba - 6 hod.     

  a) spojená s možností spánku neposkytuje se neposkytuje se 

  b) spojená s prováděním jednoduchých ošetřovatelských úkonů neposkytuje se neposkytuje se 

20 mimořádné úkony     

  
a) praní velkého prádla, prádla značně znečištěného ve středisku osobní 
hygieny nebo v prádelně pečovatelské služby vč. pracích prostředků a jeho 
vyžehlení příp. drobných úprav *** 

40/kg 20/kg 

  b) velký úklid bytu, úklid po malování, mytí oken, mytí společných prostor 
domu apod. 

100/hod. 100/hod. 

  c) úklid společných prostor v DPS 6/den ----------------- 

21 jednorázový poplatek za službu mimo pracovní dobu pečovatelské služby, o 
víkendech a svátcích 

20/den 10/den 
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Celková koupel včetně umytí vlasů v domácnosti příjemce 
úkon č. 1 

 
1. Tento úkon patří mezi úkony bezplatné 
2. Koupel v domácnosti je zajišťována pouze za předpokladu, že jsou pro ni utvořeny 

vhodné podmínky (sprchový kout, zvedací zařízení ve vaně) 
3. Pokud pro koupel v domácnosti klienta nejsou vhodné podmínky, je klientovi 

nabídnuta koupel ve Středisku osobní hygieny 
4. Koupel zajišťuje jedna pečovatelka, je však možné po domluvě, kdy je ztížená 

manipulace s klientem, tento úkon poskytovat dvěma i více pečovatelkami 
5. Prostředky na osobní hygienu (mýdlo, šampon, ručník,…) je povinen zajistit klient na 

svůj náklad 
6. Pokud je třeba klientovi při koupeli pomoci se svlékáním a oblékáním, poté se 

k celkové koupeli započítá úkon č.3, tj. pomoc při oblékání, což je placený úkon 
v částce 20,- Kč / den 

 
Celková koupel včetně umytí vlasů  

ve středisku osobní hygieny 
úkon č. 2 

 
1. Tento úkon patří mezi úkony bezplatné 
2. Poskytuje se občanům, kteří patří do cílové skupiny, jimž je pečovatelská služba 

určena, a to buď z důvodu absence koupelny nebo pokud nejsou v domácnosti klienta 
vytvořeny vhodné podmínky pro koupel v domácnosti z důvodu takového omezení 
klienta, které znemožňuje klientovi vanu či sprchový kout používat 

3. Klienti používají vlastní hygienické prostředky nutné ke koupeli (mýdla, šampony, 
žínky, ručníky, krém k promasírování, hřeben) 

4. Do střediska osobní hygieny se klient dopraví sám nebo ho přiveze rodinný příslušník 
či jiná blízká osoba, v ostatních případech je mu zajištěna doprava vozidlem 
Pečovatelské služby do SOH i zpět s dopomocí přímo do bytu, pokud to stav klienta 
vyžaduje, a to za úplatu 40,- Kč /hod. 

5. Pokud při koupeli klient potřebuje dopomoc při svlékání a oblékání, poté je mu ke 
koupeli účtován poplatek 20,- Kč jako úkon č. 3, a to „pomoc při oblékání“ 

 
Běžné úkony osobní hygieny, pomoc při oblékání, pomoc při přesunu na vozík nebo na 

lůžko, pomoc při použití WC 
úkon č. 3 

 
1. Jedná se o úkony placené v částce 20,- Kč/den ( u rodin s dětmi 10,- / den). Jednotlivé 

úkony, oddělené čárkou, se posuzují samostatně, účtovat se však bude nejvýše za dva 
úkony uskutečněné v jeden den, bez ohledu na to, kolikrát se daný úkon za den 
poskytne  

2. Běžnými úkony osobní hygieny se rozumí: a) hygiena na lůžku či u umyvadla   
                                                                                      v koupelně či jinde  
                                                                                  b) péče o ústní dutinu, případně zubní     
                                                                                      protézu 
                                                                                  c) vyčištění uší štětičkami 
                                                                                  d) promazání zad emulzí  vedoucí 
                                                                                      k prokrvení 
                                                                                  e) ustlání postele 
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                                                                                  f) převlečení ložního prádla 
3. Hygienické prostředky sloužící k osobní hygieně klienta je povinen si zajistit klient na   

            své náklady. 
 

Jednoduché  ošetřovatelské úkony 
úkon č. 4 

 
1. Tento úkon je hrazený klientem v denní částce 15,- Kč (u rodin s dětmi 10,- / den) 
2. Patří sem  

• příprava a podávání léků dle ordinace lékaře 
• výměna plenkových kalhotek včetně umytí intimních partií , případně ošetření 

z důvodů opruzenin 
• mazání a bandáže dolních končetin 
• drobné převazy dle ordinace lékaře 
• prevence dekubitů u ležících klientů – promazávání pokožky, polohování 
• pitný režim (zajištění dostatku tekutin, dohled nad příjmem tekutin) 
• krmení klienta 
• příprava inzulínu k aplikaci, případně aplikace inzulínu, pouze však po 

předchozím písemném souhlasu ošetřujícího lékaře 
 

Donáška nebo dovoz oběda nebo jiného  teplého jídla, pomoc při podávání jídla a pití 
úkon č. 5 

 
1. Ceny za donášku nebo dovoz oběda nebo jiného teplého jídla (dovoz obědů, případně 

večeří) jsou rozděleny dle místa dodání –  
• klienti DPS hradí za tento úkon 8,- /úkon, 
• mimo DPS na území Dvora Králové nad Labem 10,- Kč / úkon, (u rodin 

s dětmi 5,- Kč / úkon) 
• v obcích ve správním obvodu Dvora Králové nad Labem 15,- Kč / úkon (u 

rodin s dětmi 10,- Kč / úkon)   
• u dovozu dvou obědů do jednoho místa určení (např. u manželských dvojic) 

účtujeme dovoz oběda pouze jednou 
2. Pomoc při podávání jídla a pití je klientem hrazena v částce 5,- Kč / za úkon. 
      Pod tento úkon patří: 

• Naservírování jídla z jídlonosiče na talíř, případně jeho ohřev v mikrovlnné 
troubě či na sporáku 

• Umytí jídlonosiče, úklid stolu a nádobí po jídle 
 

Donáška  uhlí a dřeva, štípání a skládání dřeva 
úkon č. 6 

 
1. Tento úkon je poskytován za úplatu, a to v částce 20,- Kč / den 
2. Každý úkon, oddělený čárkou, je posuzován samostatně, tzn. že za donášku uhlí a 

dřeva zaplatí klient 20,- Kč, za případné štípání dřeva zaplatí klient rovněž 20,- Kč 
3. Štípání a skládání dřeva, případně uhlí, se snažíme zajistit prostřednictvím 

dobrovolníků z řad studentů, v tomto případě klient má tuto službu poskytnutou 
bezúplatně 

4. Donáška uhlí a dříví až ke kamnům či na jiné místo, které určí klient, se zajišťuje 
v množství na maximálně dva dny dopředu 
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Nákupy, nutné pochůzky 
úkon č. 7 

 
1. Tento úkon je poskytován za úplatu v částce 20,- Kč / den (u rodin s dětmi  
      10,- Kč /den) 
2. Zajištění pouze pečiva bude klientovi účtováno v částce 7,- Kč / den 
3. Každý úkon, oddělený čárkou, je posuzován samostatně 
4. Klientům se nakupuje ve všední dny dle jejich potřebnosti. V sobotu je zajišťován 

nákup zcela výjimečně (náhlé propuštění z nemocnice, absence blízkých osob, 
neschopnost zajistit si nákup vlastními silami…) 

5. O nákupech a jejich vyúčtování vede pracovník Pečovatelské služby záznamy, které 
po dobu poskytování péče zůstávají u klienta, poté se zakládají do spisu klienta 

6. Pochůzkami se rozumí  
• zajištění léků u lékaře, vyzvednutí receptu od lékaře a léků z lékárny a donáška 

léků do domácnosti klienta 
• osobní objednání na vyšetření, zajištění nejrůznějších oprav, zajištění 
řemeslníků,… 

• vyřizování úředních záležitostí, styk s úřady, finančními domy, placení 
složenek na poště,… 

• pochůzka se započítá i klientovi, který měl domluvenou návštěvu pečovatelky, 
avšak pečovatelka k němu váží cestu zbytečně z důvodu odmítnutí služby 
klientem  či jeho nepřítomností v místě poskytování péče (vždy je možné 
návštěvu zrušit předem, např. telefonicky a vyhnout se tak zbytečné pochůzce 
pečovatelky) 

• pokud je třeba dohlédnout na klienta, zda je v pořádku, a tento dohled není 
spojen s žádnými jinými úkony, poté tento dohled rovněž spadá pod pochůzky 

 
Donáška vody, topení v kamnech a vynesení popela, čistění kamen 

úkon č. 8 
 

1. Tento úkon je poskytován za úplatu v částce 20,- Kč / den 
2. Každý úkon, oddělený čárkou, je posuzován samostatně 
3. Čištění kamen neprovádějí pracovníci Pečovatelské služby, ale jsou zprostředkovány 

klientovi kominické služby, pokud si tyto není schopen zajistit vlastními silami 

 
Práce spojené s udržováním domácnosti 

úkon č. 9 
 

1. Tento úkon je poskytován za úplatu v částce 60,- Kč / hod. Tato cena je stanovena za  
úklid poskytovaný jednou pečovatelkou. Pokud  je úklid poskytovaný více než jednou 
pečovatelkou, cena za tento úkon se násobí počtem pracovníků, který daný úkon 
vykonávají 

2. Pod tento úkon se zahrnuje pravidelná běžná údržba domácnosti prováděná nejméně 
jednou za 14 dní.  

3. Úklid se týká pouze prostor, které klient fakticky obývá, tzn. neuklízí se celý dům, 
pokud klient evidentně bydlí např. ve dvou místnostech s příslušenstvím 

4. Mycí a úklidové prostředky je klient povinen zajistit si na vlastní náklady  
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Příprava a uvaření snídaně nebo oběda, popřípadě svačiny nebo večeře 
úkon č. 10 

 
1. Tento úkon je poskytován za úplatu v částce 40,- Kč / hod.  
2. Suroviny nutné pro přípravu stravy je povinen zajistit klient na vlastní náklady 
3. Příprava a uvaření stravy se provádí v domácnosti klienta  

 
Doprovod na vyšetření, doprovod dětí do předškolního zařízení, školy nebo školského 
zařízení, doprovod do zaměstnání, doprovod při krátkodobém pobytu mimo domov, 
pomoc při denních, kulturních, zájmových, vzdělávacích nebo pracovních aktivitách 

úkon č. 11 
 

1. Tento úkon je poskytován za úplatu v částce 40,- Kč / hod.  
2. Kromě výše vyjmenovaných činností spadá pod tento bod i dovoz klientů služebním 

vozidlem Pečovatelské služby do Střediska osobní hygieny 
3. Tento bod, s výjimkou dovozu do SOH, je možné klientům zajistit pouze v případě, 

pokud to umožní provozní podmínky organizace 
 

Praní drobného prádla, včetně pracích prostředků, žehlení a případně drobné úpravy 
úkon č. 12 

 
1. Tento úkon je poskytován za úplatu v částce 30,- Kč / kg suchého prádla (u rodin 

s dětmi 20,- Kč / den).  
2. Pokud klient vlastní pračku doma a přeje si prát prádlo sám (v tomto případě si klient 

prací prostředky zajistí na vlastní náklady), ale pro zdravotní omezení není schopen 
prádlo pověsit či případně poté vyžehlit, je mu poskytnuta částečná služba, a to takto: 

• pověšení prádla na šňůry v ceně 20,- / 1 pračku 
• vyžehlení prádla v prádelně Pečovatelské služby nebo v domácnosti klienta    
      v ceně 15,- Kč / 1 kg suchého prádla  

3. Drobným prádlem se v tomto bodě rozumí veškeré prádlo s výjimkou ložního prádla, 
ubrusů, dek, přehozů a závěsů 

4. Pokud není schopen klient postarat se o dopravu špinavého prádla do prádelny 
Pečovatelské služby a následně čistého prádla zpět, je mu tato služba poskytnuta 
služebním vozidlem Pečovatelské služby, a to bezúplatně 

5. Drobné úpravy vypraného prádla, případně jeho vyspravení jsou možné pouze 
v případě, že to umožňují provozní podmínky organizace 

6. Prací prostředky v prádelně Pečovatelské služby zajišťuje na své náklady organizace 
7. Prádlo jednotlivých klientů se vždy pere samostatně 
 

Výchovná práce s dětmi 
úkon č. 13 

 
Tento úkon Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem neposkytuje.  
 

Dohled nad těžce zdravotně postiženým dítětem  
od 6 do 22 hodin 

úkon č. 14 
 

Tento úkon se poskytuje za úplatu 30,- Kč / hod. za předpokladu, že to umožní provozní 
podmínky organizace. 



 10 

Ošetření nohou (pedikúra), masáž, vodová ondulace, zástřih vlasů 
úkon č. 15 

 
1. Ošetření nohou se  poskytuje za úplatu 70,- Kč / úkon 
2. Pedikúra se provádí ve středisku osobní hygieny, pouze ve výjimečných případech 

v domácnosti klienta  
3. Pokud to umožňuje provoz organizace a vzdělání pracovníků Pečovatelské služby, 

budou poskytovány i další služby: 
• vodová ondulace za úplatu 15,- Kč / úkon 
• zástřih vlasů za úplatu 10,- Kč / úkon 
• masáž krku a zad za úplatu 80,- Kč / úkon 

4. Úkon č. 15 se neprovádí u dětí a v rodinách s dětmi  
 

Průvodcovská služba pro úplně nebo prakticky nevidomé na lékařské vyšetření, při 
vyřizování úředních záležitostí 

úkon č. 16 
 

Tento úkon se poskytuje  pod úkonem č. 11 jako doprovod v částce 40,- Kč / hod. 

 
Tlumočnická služba pro neslyšící při návštěvě lékaře, při vyřizování úředních záležitostí 

úkon č. 17 
 

1. Tento úkon v takovéto podobě se nezajišťuje vzhledem k absenci zaměstnance 
znalého znakové řeči 

2. Péči o neslyšícího převezme Pečovatelská služba v rámci ostatních úkonů, kdy je 
možné se s takto postiženým člověkem domlouvat například písemnou formou 

 
Dohled nad dospělým občanem od 6 do 22 hodin 

úkon č. 18 
 

1. Tento úkon je poskytován za úplatu 50,- Kč / hod. 
2. Dohled se poskytuje ve všední dny od 6 hodin do 20 hodin  za předpokladu, že to 

umožňuje provoz organizace  
3. Dohledem se rozumí poskytnutí  klientovi společnost na dobu, kdy je mimo domov 

osoba, která jinak pečuje o klienta 
 

Noční služba od 22 hodin do 6 hodin 
úkon č. 19 

 
Tento úkon Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem neposkytuje. 
 

Mimořádné úkony 
Praní velkého prádla, prádla značně znečištěného ve středisku osobní hygieny nebo 

v prádelně pečovatelské služby včetně pracích prostředků a jeho vyžehlení, případně 
drobných úprav 

úkon č. 20 / a 
 

1. Tento úkon je poskytován za úplatu 40,- Kč / kg suchého prádla (u rodin s dětmi  
      20,- Kč / kg suchého prádla) 
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2. Pokud klient vlastní pračku a přeje si prát prádlo sám, prací prostředky si klient 
pořídí na své náklady, ale pro zdravotní omezení není schopen prádlo pověsit či 
případně poté vyžehlit, je mu poskytnuta i částečná služba, a to takto: 

• pověšení prádla na šňůry v ceně 20,- / 1 pračku 
• vyžehlení prádla v prádelně Pečovatelské služby (ne v domácnosti, neboť velké 

prádlo se převážně mandluje) v ceně 15,- Kč / 1 kg suchého prádla  
3. Velkým prádlem se v tomto bodě rozumí ložní prádlo, ubrusy, deky, přehozy a 

závěsy 
4. Pokud není schopen klient postarat se o dopravu špinavého prádla do prádelny 

Pečovatelské služby a následně čistého prádla zpět, je mu tato služba poskytnuta 
služebním vozidlem Pečovatelské služby, a to bezúplatně 

5. Drobné úpravy vypraného prádla, případně jeho vyspravení jsou možné pouze 
v případě, že to umožňují provozní podmínky organizace 

6. Při praní prádla v prádelně Pečovatelské služby prací prostředky zajišťuje na své 
náklady organizace 

7. Prádlo jednotlivých klientů se vždy pere samostatně  

 
Mimořádné úkony 

Velký úklid bytu, úklid po malování, mytí oken, mytí společných prostor domu apod. 
úkon č. 20 / b 

 
1.   Tento úkon je poskytován za úplatu 100,- Kč / hod. Tato cena je stanovena za úklid    
      poskytovaný jednou pečovatelkou. Pokud  je úklid poskytovaný více než jednou    
      pečovatelkou, cena za tento úkon se násobí počtem pracovníků, který daný úkon   
      vykonávají  
2.   Mycí a úklidové prostředky je povinen zajistit klient na své náklady 
3. Úklid po malování se zajišťuje zcela výjimečně, převážně se doporučuje využít 

soukromé úklidové firmy 
4. Velkým úklidem bytu se rozumí úklid v  intervalech delších než 14 dní nebo nárazové 

úklidy (Vánoce, Velikonoce, …) 
 

Mimořádné úkony 
Úklid společných prostor v Domě s pečovatelskou službou 

úkon č. 20 / c 
 

1. Tento úkon se poskytuje za úplatu 6,- Kč / den 
2. Úklid hradí klient podle skutečnosti, tzn. pouze za dny, ve kterých  pobýval v DPS 
3. Klient je zodpovědný za nahlášení své nepřítomnosti v DPS pracovníkovi 

pečovatelské služby. Pokud toto neučiní, účtuje se mu tento úkon, jako by v DPS 
pobýval. 

4. Klient neplatí za den, kdy na DPS není přítomen (tzn. jestliže v ranních nebo 
dopoledních hodinách opouští DPS např. na 1 týden, den, kdy DPS opouští, je mu 
ještě účtován úklid společných prostor. Rovněž v den návratu do DPS je mu již 
účtován úklid společných prostor) 
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Jednorázový poplatek za službu mimo pracovní dobu pečovatelské služby, o víkendech a 
svátcích 

 
1. Pokud je pečovatelská služba zajišťována nad rámec pracovní doby, tzn. ve všední 

dny po 14, 30 hod., dále o víkendech a svátcích, zaplatí klient k úhradě za poskytnuté 
úkony navíc jednorázový  denní poplatek ve výši 20,- Kč (u rodin s dětmi 10,- Kč). 

2. Tento poplatek se nebude účtovat o víkendech a svátcích u těch klientů, kteří v tento 
den mají zajištěn POUZE dovoz obědů či jiného teplého jídla.   

 
Statistika úkonů a úhrad za rok 2006 

 
  
 

DPS ul. El. 
Krásnohorské Terén DPS ul. Sadová  Celkem 

Počet příjemců 42 145 47 234 
Úhrady / K č 145 596,00 Kč 263 435,00 Kč 107 422,00 Kč 516 453,00 Kč 
Obědy 4 912 17 535 1 115 23 562 
Nákupy 567  601 251 1 419 
Pochůzky 85  214 29 328 
Úklid/hod 131  112 102,75 345,75 
Okna/hod 14,75  48,75 59 122,5 
Praní prádla/kg 1 002  362 558 1 922 
Úk.os.hyg. 82  907 0 989 
Koupel v domácnosti 234  63 0 297 
Koupel v SOH 0  448 0 448 
Doprovod 97  544 107 748 
Pedikúra 74  192 70 336 
Jednoduché oš.úkony 89  599 0 688 
Uhlí, d říví 0 60 0 60 
Příprava stravy/hod. 0,75  25,25 0 26 
Pomoc p ři podávání jídla  0 401 0 401 
Šetření 4 55 2 61 
Kontroly 73 68 62 203 
Nově zavedená PS 4 55 2 61 
Ukon čená PS 4 40 3 47 

 
 
Údaje do 1. dubna 2006 jsou zjištěné pouze za organizační složku Pečovatelská služba Města 
Dvůr Králové nad Labem. 
 
 

2004 135 275 764,00 59 36 8,5
2005 173 331 361,50 58 21 8,5
2006 234 516 453,00 61 47 15,5 (od 1.4.)

Počet úvazkůrok
Počet 

uživatelů
Úhrady za 
služby / Kč

Nově zavedená 
péče

Ukončená péče
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Aktivity:  
 
• I . – III./06 ………………… veškeré aktivity zaměřené na vybudování příspěvkové 

organizace a převzetí Domova – Penzionu pro důchodce a jeho transformace v Dům 
s pečovatelskou službou. 

 
• 4. května …………………..  v zařízení proběhla konzultační návštěva ohledně naplňování 

Standardů kvality sociálních služeb (sebehodnocení) 
 
• Pracovníci se průběžně během celého  roku účastní vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů 

sociálních služeb 
 
• 3. října jsme pořádali Den seniorů 
 
• 6., 13., 20. 12……………… vánoční besídky 
 
• V prosinci vydáváme informační brožuru, která je součástí Novin Královédvorské radnice. 

Tyto noviny jsou Městem zasílány do všech domácností 
 
• Rada Města v září 2006 odsouhlasila nákup vozidla se zvedací plošinou pro vozíčkáře, 

nákup se uskuteční v I. čtvrtletí r. 2007. 
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Financování: 
 
Následující 3 tabulky jsou přehledem o financování projektu Pečovatelská služba Města Dvůr 
Králové nad Labem pro rok 2006: 
 

4 167 000 66,01%

90 000 1,43%

525 832 8,33%

1 529 738 24,23%

6 312 570 100,00%

dopl ňková činnost

celkem

Přehled zdroj ů financování projektu za rok 2006

Obec

Královéhradecký kraj

příjmy od klient ů

 
Soupis položek pořízených z dotací Královéhradeckého kraje: 
 

položka částka v K č

vanový zvedák elektrický

stůl pracovní nerez

22 000,00 Kč

13 492,00 Kč

44 377,00 Kč

5 034,00 Kč

90 000,00 Kč

počítač, tiskárna

software

Hi-fi věž 5 097,00 Kč
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pojištění vozidel, zákonné pojištění

Podrobné vyú čtování projektu za rok 2006

6 312 570,00 Kč

3 582 996,00 Kč

2 580 110,00 Kč

celkový objem neinvesti čních finan čních prost ředků

a ) osobní náklady celkem

 1. mzdové náklady

2 535 192,00 Kč

44 918,00 Kč

897 780,00 Kč

105 106,00 Kč

2 729 574,00 Kč

548 680,00 Kč

35 155,00 Kč

209 868,00 Kč

145 187,00 Kč

158 470,00 Kč

2 180 894,00 Kč

1 021 243,00 Kč

242 704,00 Kč

1 863,00 Kč

392 803,00 Kč

84 483,00 Kč

4 861,00 Kč

40 083,00 Kč

4 599,00 Kč

50 665,00 Kč

208 112,00 Kč

522 281,00 Kč

2 700,00 Kč

11 792,00 Kč

134 316,00 Kč

373 473,00 Kč

hrubé mzdy

OON

2. odvody na soc. a zdrav. pojištění

3. ostatní osobní náklady

b) provozní náklady - celkem

kancelářské potřeby

1. materiálové náklady

vybavení DDHM do 40 tis. Kč

pohonné hmoty

ostatní materiál

2. nemateriálové náklady

energie

opravy a udržování

cestovné

ostatní služby

spoje

nájemné

právní a ekonomické služby

školení a kurzy

pohoštění

odpisy DHM

pořízení DNM do 60 tis.

jiné ostatní služby

ostatní náklady

daně a poplatky

 



 16 

Přílohou k této výroční zprávy je účetní uzávěrka organizace za rok 2006 v podobě, v jaké je 
předkládána zřizovateli. Je za období působnosti naší příspěvkové organizace, tzn. od dubna 
do prosince 2006. 
 
 
Ve Dvoře Králové nad Labem dne 18. 07. 2007 
 
Vypracovala: Marcela Janečková 
 

…………………………………… 
           Marcela Janečková 
   ředitelka Pečovatelské služby 
Města Dvůr Králové nad Labem 
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