
Jak zajistit péči o seniory a 

zdravotně postižené na 

malých obcích



Pečovatelská služba Ústí nad Labem, 

příspěvková organizace

 Pečovatelská služba poskytuje v Ústí nad Labem 

terénní sociální službu již od roku 1995. 

 Smlouva o zajištění pečovatelské služby s 8 obcemi

 32 zaměstnanců z toho 26 pečovatelek a 4 sociální 
pracovníci

 v současnosti 310 aktivních klientů 

 ročně více než 400 klientů 



Proč na obcích chybí sociální služby?

obce spoléhají na sousedskou výpomoc

finanční náročnost provozu vlastní 

organizace

podmínky registrace terénních sociálních 

služeb 



Povinnosti obcí

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, 

§ 2, odst. 2

„Obec pečuje o všestranný rozvoj svého 

území a o potřeby svých občanů, při 

plnění svých úkolů chrání též veřejný 

zájem.“



Povinnosti obcí

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, § 35, odst. 2

 „Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti 

uvedené v § 84, 85 a 102, s výjimkou vydávání nařízení obce. 

Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu 

dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními 

zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a 

pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o 

uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, 

dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, 

celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.“



Jak to změnit?

nedostatek míst v pobytových zařízeních

nárůst osob, jež chtějí být co nejdéle 

doma

plánování rozvoje sociálních služeb na 

úrovni krajů, ORP a obcí

větší informovanost obyvatel



Sociální služby na obcích – možnosti 

zajištění

dobrovolný svazek obcí

vlastní organizační složka či příspěvková 

organizace

smlouva s poskytovatelem z jiné obce

- nezisková organizace 

- příspěvková organizace či organizační 

složka jiné obce



Zajištění pečovatelské služby v obci -

smlouva

Smlouva o zajištění pečovatelské služby v 

obci - možnosti:

s úhradou nákladů na pracovní úvazky

s úhradou nákladů na dopravu do obce a 

průměrných nákladů na poskytnutí úkonů 

pečovatelské služby



Kalkulace – na pracovní úvazek

mzdové náklady (na pečovatelku a poměrnou část 

sociálních pracovníků a THP, ev. dalších pracovníků)

ostatní náklady pečovatelku (cestovné, zdrav. 

prohlídky, školení, ...)

náklady na služby (nájemné, BOZP, údržba vozidel 

...)

náklady na materiál (kancelářské potřeby, 

ochranné pomůcky, úklidové potřeby, ....)



Kalkulace na úhradu nákladů na 

dopravu

 Náklad na 1 km

- průměrná spotřeb PHM

- režie (odpisy, opravy, mytí, olej, autosoučástky)



Kalkulace nákladů na hodinu práce 

pečovatelky 

 Náklad na 1 hod. práce pečovatelky

- mzdový náklad na přímý výkon úkonu

- režie organizace

- spotřeba materiálu (ochranné pomůcky, hygienické prostředky)

 z toho: 

- úhrada klienta

- úhrada z dotace KÚ

- úhrada obce



Děkuji za pozornost

Bc. Ditta Hromádková 
hromadkova@psul.cz
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