
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Váš dopis:  

Spisová značka:  

Číslo jednací: MěÚPB/ 48911 /2022/Smo 

Datum:  12. 5. 2022 

 

Vyřizuje:  Smolková 

E-mail:  lucie.smolkova@pribram.eu 

Telefon:  318 402 229 

Odpověď na žádost doručenou dne 6. 5. 2022 

 

 
Vážená   
vážený    
 
na základě vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů vám sděluji následující. 
 
 

1) Na všech domech s pečovatelskou službou (dále DPS) je poskytovaná péče u 149 klientů                
(na DPS I–11 kl., DPS II- 22 kl., DPS III- 32 kl., DPS IV- 78 kl., DPS V–6 kl.). 

2) Za rok 2021 bylo nasmlouvána večerní služba na DPS IV (Brodská 100, 101, 102) u 27 klientů  
(ne najednou – během celého roku) - bylo provedeno 2 366 návštěv v rozsahu 764,34 hod. 

Za rok 2022 (od 1. 1. 2022 k dnešnímu dni) byly nasmlouvány večerní služby (DPS Brodská 100, 
101, 102) u 13 klientů – provedeno 966 návštěv v rozsahu 261,98 hod. 
 

3) Za rok 2021 byla nasmlouvána večerní služba (ostatní DPS + terén) u 29 klientů (ne najednou – 
během celého roku) - bylo provedeno 2598 návštěv v rozsahu 683,98 hod. Za rok 2022 (od 1. 1. 
2022 k dnešnímu dni) bylo prozatím nasmlouváno 9 klientů – provedeno 910 návštěv v rozsahu 
198,57 hod. 

4) Celková částka za večerní službu na DPS IV činila za září 2021- 13 855 Kč (pečováno 9 klientů). 

5) Celková částka za večerní službu (ostatní DPS + terén) činila za září 2021 - 11 026 Kč (pečováno 
8 klientů). 

6) Péče se zaznamenává pomocí čtečky čárových kódů, viz Vnitřní pravidla PS, článek č. V. Jak se 
platí naše služby:  

PS využívá při své práci elektronické čtečky čárových kódů. Při první návštěvě pečovatelky 
obdržíte arch s čárovými kódy úkonů, které jsou dojednány. Tento arch musí mít pečovatelka k 
dispozici ve Vaší domácnosti. Zpravidla je arch umístěn na vnitřní straně vchodových dveří nebo 
po domluvě na místě, na kterém se společně dohodnete. Pečovatelka, která k Vám dochází, načte 
do čtečky začátek a konec daného úkonu. Reálná doba je zaznamenávána čtečkou a je 
započítávána každá započatá minuta.  

 
    

   
       



 

Úkon je účtován dle § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákonu 
č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (jde o základní činnost PS) a na základě 
dojednaného úkonu ve smlouvě ze dne 1. 8. 2021 Ev.č.S. 2021/poř. č. 141/PS a IPP projednaného 
s klientem ze dne 7. 1. 2022, kde je stanovena doba, popis úkonu a četnost provádění tohoto 
úkonu.  

 
Každý klient má nasmlouvanou péči individuálně dle svých potřeb (cca od 5 min po 45 minut a nezáleží 
na tom, zda je na DPS či v terénu).   
 
Výsledek inspekce je veřejně přístupnou informací na adrese: 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/inspekce.do?776H=374ff5f9dca04466fc26e9f0737bbefd&SUBSESSION_I
D=1652088752684_1 

 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Jan Konvalinka v. r. 
starosta  
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