
 
 
 

ZÁSADY 
 
 
pro umisťování starých a zdravotně postižených občanů do ústavů sociální péče, domů 

s pečovatelskou službou a bezbariérových domů na území města Českých Budějovic 
__________________________________________________________________________ 

 
 

I.  
Obecná ustanovení 

 
Umístění občanů do ústavů sociální péče, domů s pečovatelskou službou a bezbariérových 
domů se řídí zákonem č. 100/88 Sb. o sociálním zabezpečení a vyhláškou č. 182/1991 Sb., 
kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení. 
 
 

II. 
Podmínky pro přijetí 

 
Do ústavů se přijímají občané, kteří mají trvalé bydliště na území města a kteří vzhledem ke 
svým sociálním poměrům a zdravotnímu stavu potřebují ústavní sociální péči. 
 
Zdravotní postižení podmiňující a vylučující přijetí do ústavů, domů s pečovatelskou službou 
nebo bezbariérových domů jsou uvedena v příloze č. 7 vyhlášky 182/1991 Sb.  
 
Úhrada pobytu v uvedených zařízeních se řídí zvláštními předpisy. 
 
 

III. 
Obecná kritéria 

 
O umístění v ústavu, domu s pečovatelskou službou nebo bezbariérovém domě rozhoduje při 
splnění podmínek pro přijetí odbor sociálních věcí ÚM spolu s ředitelem (ředitelkou) 
příslušného ústavu. 
 
Obecná kritéria seřazená podle stupně důležitosti: 
 
1. zdravotní stav  (k žádosti je přikládáno vyjádření ošetřujícího lékaře, ke kterému se  
      vyjadřuje odborný lékař) 
 
2. osamělost 
 
3. celková sociální situace (zjišťuje sociální pracovnice místním šetřením) 
 
4. nutnost pečovatelské služby 
 
5. věk, délka doby žádosti 
 



 
 
6. vhodnost současného ubytování (kategorie bytu, stav údržby domu – zjišťují se místním 

šetřením) 
 
7. vrácení bytu obci 
 
8. umístěním v jiném ústavu sociální péče 
 
9. nemožnost bydlet v současném bytu – soudní výpověď, neshody se společně bydlícími 

příslušníky rodiny, ukončení podnájmu, havárie bytu. 
 
  

IV. 
Zásady pro umístění do Domova důchodců 

 
1. Domov důchodců (DD) je určen především pro staré občany, kteří dosáhli věku 

rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu 
potřebují komplexní péči, jež jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny ani 
pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče a dále pro staré občany, kteří 
toto umístění nezbytně potřebují z jiných vážných důvodů. 

 
Nemohou však být přijati občané, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a ošetřování 
v lůžkovém zdravotnickém zařízení. (§ 72 vyhl.č. 182/1991 Sb.) 

 
2. Do DD se přijímají občané, kteří potřebují vzhledem ke svým sociálním poměrům  
      a zdravotnímu stavu ústavní sociální péči. Zdravotní postižení podmiňující a vylučující  
      přijetí do DD jsou uvedena v příloze č. 7 vyhl. MPSV č. 182/1991 Sb. 
 
3. Občané jsou přijímáni do DD na základě vlastnoručně podepsané žádosti, vyjádření 

ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu žadatele, ke kterému se na základě žádosti odboru 
sociálních věcí úřadu města vyjadřuje odborný lékař. Žádost o umístění předává žadatel 
odboru sociálních věcí úřadu města. 

 
4. Pokud žadatel splňuje podmínky pro přijetí do ústavu a v DD je volné místo, rozhodne 

odbor sociálních věcí úřadu města na základě místního šetření spolu s ředitelkou DD  
      o jeho přijetí. Není-li místo volné, rozhodne o zařazení do pořadníku čekatelů. Před 
      vydáním rozhodnutí o přijetí žadatel zařazeného do pořadníku čekatelů je provedením 
      místního šetření ověřeno, zda se nezměnily okolnosti rozhodné pro přijetí. Pokud je doba 
      mezi zařazením do pořadníku čekatelů a vlastním umístěním delší než půl roku, opakuje 
      se celý postup jako při okamžitém přijetí. 
 
5. Při stanovené naléhavosti na umístění mají přednost osamělí žadatelé a žadatelé – příjemci 

pečovatelské služby, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo věku potřebují 
komplexní ústavní péči, případně jsou umístěni v Domově – penzionu pro důchodce, nebo 
v Domu s pečovatelskou službou. 

 
6. Pokud žadatel zařazený v pořadníku čekatelů a v případě uvolnění místa v DD bez 

uvedení vážných důvodů (např. hospitalizace) přijetí do zařízení odmítne, bude datum 
odmítnutí vzato jako datum podání žádosti a předchozí čekací doba se nepočítá. 



 
7. V případě, že se žadatel rozhodne žádost o umístění zrušit, stane se tak pouze na základě 

jeho písemného prohlášení. 
 
8. Obyvatel zařízení sociální péče může být přemístěn do jiného typu zařízení se svým 

souhlasem (§ 79 vyhl. Č. 182/1991 Sb.), nebo rozhodnutím obce (§ 80, vyhl. Č. 182/1991 
Sb.), nebo na základě rozhodnutí ošetřujícího či odborného lékaře (psychiatra), kdy je 
třeba obyvatele pro trvalé psychické změny přemístit do jiného vhodného ústavu sociální 
péče, kde jsou zřízena samostatná ošetřovatelská oddělení pro ošetřování dementních osob 
(§ 61, odst. 3, vyhl.č. 28/1993 Sb.) a to i bez souhlasu obyvatele a příbuzných. 

  
9. Občané mohou žádat o umístění pouze do jednoho typu zařízení, které uvedou v příslušné 

rubrice tiskopisu žádosti. 
 
 

V. 
Zásady pro umístění do Domova – penzionu pro důchodce 

 
 
1. Domovy – penziony pro důchodce (DPD) jsou určeny pro staré občany, kteří dosáhli věku 

rozhodného pro přiznání starobního důchodu (nebo plného invalidního důchodu) a jejichž 
celkový zdravotní stav je takový, že nepotřebují komplexní péči za předpokladu, že jim 
budou poskytnuty služby potřebné k jejich věku a zdravotnímu stavu (§ 73 vyhl. Č. 
182/1991 Sb.) 

 
2. Do DPD se přijímají občané, jejichž zdravotní stav a věk umožňuje vést poměrně 

samostatný život ve vhodných podmínkách. Zdravotní postižení podmiňující a vylučující 
přijetí do ústavu DPD jsou uvedena v příloze č. 7 vyhl. 182/1991 Sb. 

 
3. Bytové jednotky DPD jsou dle velikosti určeny: 
 

a) garsoniéra – pro jednotlivce 
b) byt. jednotka 1+1 – pro dvojici (manželé, druh a družka, jinak příbuzná dvojice) 

 
4. Občané jsou do DPD přijímáni na základě vlastnoručně podepsané žádosti, vyjádření 

ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu žadatele, ke kterému se na základě žádosti odboru 
sociálních věcí ještě vyjadřuje odborný lékař. Žádost o umístění předává žadatel odboru 
sociálních věcí úřadu města. 

 
5. Pokud žadatel splňuje podmínky pro přijetí do ústavu a v DPD je volné místo, rozhodne 

odbor sociálních věcí úřadu města na základě místního šetření spolu s ředitelkou DPD o 
jeho přijetí. Není-li místo volné, rozhodne o zařazení do pořadníku čekatelů. Před 
vydáním rozhodnutí o přijetí žadatele zařazeného do pořadníku čekatelů je provedením 
místního šetření ověřeno, zda se nezměnily okolnosti rozhodné pro přijetí. Pokud je doba 
mezi zařazením do pořadníku čekatelů a vlastním umístěním delší než půl roku, opakuje 
se celý postup jako při okamžitém přijetí. 

 
6. Pokud žadatel zařazený v pořadníku čekatelů a v případě uvolnění místa v DPD bez 

uvedení vážných důvodů (např. hospitalizace a pod.) přijetí do zařízení odmítne, bude 
vzato jako nové datum podání žádosti a předchozí čekací doba se nepočítá. 



 
7. V případě, že se žadatel rozhodne žádost o umístění zrušit, stane se tak pouze na základě 

jeho písemného prohlášení. 
 
8. Bytové jednotky 1+1 jsou určeny pro dvojice (viz ustanovení 3). Jestliže během pobytu 

v DPD jeden z umístěné dvojice uvedený typ bytové jednotky opustí (úmrtí, odstěhování, 
jiný důvod), ztrácí druhý z dvojice na další pobyt v ní nárok. Po uvolnění garsoniéry 
přemístí ředitelka DPD obyvatele v rámci DPD. 

 
9. Obyvatel zařízení sociální péče může být přemístěn do jiného typu zařízení se svým 

souhlasem, nebrání-li tomu zdravotní důvody (§ 73 vyhl. Č. 182/1991 Sb.), nebo 
rozhodnutí obce (§ 80 vyhl. Č. 182/1991 Sb.), nebo na základě rozhodnutí ošetřujícího či 
odborného lékaře (psychiatra), kdy je třeba obyvatele pro trvalé psychické změny 
přemístit do jiného vhodného ústavu sociální péče, kde jsou zřízena samostatná 
ošetřovatelská oddělení pro ošetřování dementních osob (§ 61, odst. 3, vyhl. 28/1993 Sb.) 
a to i bez souhlasu obyvatele a příbuzných. 

 
10. Občané mohou zažádat pouze do jednoho typu zařízení sociální péče, který uvedou 

v příslušné rubrice tiskopisu žádosti. 
 
 
 

VI. 
Zásady pro umístění do Domů s pečovatelskou službou a bezbariérových domů 

 
 
1. Domy s pečovatelskou službou (DPS) a bezbariérové domy jsou v souladu s § 10 zák. č. 

102/1992 Sb. domy zvláštního určení. 
 
2. Do DPS jsou umisťováni občané, jejichž zdravotní stav a věk umožňují vést poměrně 

samostatný život, za předpokladu poskytování pečovatelské služby v potřebném rozsahu. 
 
3. Do DPS jsou umisťováni občané, jejichž zdravotní stav a sociální poměry odůvodňují 

potřebu pečovatelské služby. Dále pak starší manželské dvojice či jiná dvojice 
(sourozenci, dvojice jiných příbuzných, druh – družka, apod.), jestliže alespoň u jednoho 
z nich zdravotní stav a sociální poměry odůvodňují poskytování pečovatelské služby a 
druhý mu ze závažných důvodů potřebnou péči sám nemůže poskytnout. V DPS lze 
ubytovat rovněž staré občany, kterým kvalita bydlení v DPS nahradí úkony pečovatelské 
služby, které jim v jejich méně kvalitních bytech byly poskytovány. 

 
4. Bytové jednotky v DPS jsou určeny: 
 

a) garsoniéra – pro jednotlivce 
b) 1+1 – pro dvojice 

 
5. Občané jsou do DPS přijímáni na základě žádosti a vyjádření ošetřujícího lékaře o 

zdravotním stavu žadatele, ke kterému se ještě vyjadřuje odborný lékař, včetně vyjádření 
k nutnosti požadované pečovatelské služby. 

 



 
6. Přenechání bytu do nájmu provádí bytový odbor úřadu města na základě písemného 

doporučení odboru sociálních věcí úřadu města a souhlasu okresního úřadu. Nájemní 
smlouva je uzavírána příslušným správcem objektu na základě výzvy bytového odboru 
k uzavření smlouvy a to na dobu neurčitou. 

 
7. Není-li v době podání žádosti v DPS byt volný, odbor sociálních věcí úřadu města 

rozhodne o zařazení žádosti do pořadníku čekatelů. Před umístěním žadatele zařazeného 
v pořadníku čekatelů provedením místního šetření a vyjádřením odborného lékaře musí 
být ověřeno, zda se nezměnily okolnosti rozhodné pro přijetí. 

 
8. Pokud žadatel v případě uvolnění bytu v DPS bez vážného důvodu (např. hospitalizace) 

přijetí odmítne, považuje se datum odmítnutí za datum podání žádosti a předchozí čekací 
doba se nebere v úvahu. 

 
9. V případě, že se žadatel rozhodne žádost o přidělení bytu v DPS zrušit, stane se tak pouze 

na základě jeho písemného prohlášení. 
 
10. Nárok na přednostní umístění má ten žadatel, který dá svůj dosavadní byt k dispozici 

městu České Budějovice. 
 
11. Pro přidělení bytu v bezbariérovém domě je základní podmínka upoutání alespoň jednoho 

člena rodiny na invalidním vozíku. 
 
 

VII. 
Zásady pro umístění do zařízení pečovatelské služby pro staré občany a těžce postižené 

občany (domovinky) 
 
 
1. Zařízení pečovatelské služby pro denní pobyt starých občanů zřízena v rámci pečovatelské 

služby (DOMOVINKY) jsou určena pro staré a těžce zdravotně postižené občany, kteří 
potřebují pomoc pečovatelské služby. 

 
2. Do těchto zařízení se přijímají občané s částečně omezenými fyzickými nebo psychickými 

schopnostmi, kteří však nebudou narušovat společné soužití v něm. 
 
3. Žádost o umístění předává žadatel odboru sociálních věcí úřadu města. Odbor po dohodě 

s Pečovatelskou službou rozhodne o umístění. 
 
4. Po přijetí občana do zařízení pro denní pobyt starých občanů se pečovatelská služba 

v jeho domácnosti poskytuje jen výjimečně a to osamělým osobám. 
 
5. V zařízeních pro denní pobyt starých občanů se poskytuje stravování a péče v pracovních 

dnech a v pracovní době. 
 
6. Přijatým občanům se vytvářejí podmínky pro jejich zájmovou činnost. 
 
 
 



 
Tyto zásady nabývají platnosti dnem schválení v Radě města Českých Budějovic. 
 
Rada města Českých Budějovic schválila tyto zásady usnesením č. 626/96  
dne 21. srpna 1996. 
 
 
 
 
 
 
           doc. RNDr. Miroslav Tetter, CSc.                                          Ing. Miroslav Beneš 
                      náměstek primátora                                                           primátor města 
 


