
sociálním zabezpečení a zákon České národní
rady o působnosti orgánů České socialistické
republiky v sociálním zabezpečení, ve znění
vyhlášek č. 141/1990 Sb., č. 267/1990 Sb.,
č. 317/1990 Sb. a č. 352/1990 Sb.,

2. s působností pro Českou republiku § 107 a 108
vyhlášky federálního ministerstva práce a so-

ciálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí
zákon o sociálním zabezpečení.

§ 115

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

ing. Horálek CSc. v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 182/1991 Sb.

Úhrada za úkony pečovatelské služby 
Odměny dobrovolným pracovníkům pečovatelské služby

a) Úhrada za úkony v rodinách s dětmi

b) Úhrada za úkony pro těžce zdravotně postižené
občany a staré občany

c) Odměny dobrovolným pracovníkům pečova-
telské služby

Maximální částka
denně v Kčs

a) b) c)
Úkony, kterými jsou zabezpečovány 
nezbytné životní potřeby:
 1. běžné úkony osobní hygieny — — 5
 2. celková koupel včetně umytí 

vlasů v domácnosti příjemce — — 10
 3. celková koupel včetně umytí 

vlasů ve středisku osobní hygieny — — 8
 4. donáška nebo dovoz oběda nebo 

jiného teplého jídla — — 3
 5. donáška uhlí, dřeva, vynesení 

popele za každých 15 kg — — 3
 6. jednoduché ošetřovatelské úkony — — 5
 7. nákupy a nutné pochůzky — — 5
 8. donáška vody, topení 

v kamnech, čištění kamen — — 5

Další úkony:

 9. práce spojené s udržováním 
domácnosti 10 10 10

10. příprava a uvaření oběda 
nebo večeře 8 8 8

11. doprovod na vyšetření, doprovod 
dětí do mateřské školky 5 5 5

12. praní drobného osobního prádla, 
jeho žehlení a drobné úpravy 5 5 5

13. výchovná práce s dětmi 15 nepo- 15
skytuje 

se

14. dohled nad těžce postiženým 
dítětem 5/hod. nepo- 5/hod.

skytuje
se

15. ošetření nohou (pedikúra) nepo- 5 5
skytuje

se 

16. obtížnost výkonu pečovatelské 
služby (byt ve třetím poschodí 
a výše bez výtahu, těžce dostupný 
terén, nevybavený byt, WC a voda 
mimo byt, obtížně zvládnutelný 
opatrovaný občan, praní velmi 
znečistěného prádla a jiné okolnosti 
ztěžující výkon pečovatelské služby) — — 3

17. průvodcovská služba pro nevidomé 
na lékařské vyšetření a vyřizování 
úředních záležitostí 3 3 3
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18. tlumočnická služba pro neslyšící 
při návštěvě lékaře a při vyřizování 
úředních záležitostí nepo- 25/hod. 25/hod.

skytuje
se 

19. noční služba od 22 hod. do 6 hod.
a) pohotovost s možností spánku 10 10 10
b) služba spojená s prováděním 
   ošetřovatelských úkonů 20 20 20

20. mimořádne úkony
a) praní velkého prádla, prádla
  značne znečištěného ve
  středisku osobní hygieny

  nebo v prádelně pečovatelské
  služby — úhrada i odměna
  dobrovolných pracovníků
  pečovatelské služby za 1 kg
  suchého prádla včetne
  jeho vyžehlení 5 5 5
b) velký úklid po malířích nebo
  jiných řemeslnících apod. 15/hod. 15/hod. 15/hod.

21. zvýšení maximální denní částky

a) za službu vykonávanou 
  v den pracovního klidu — — o 50 %
b) za výkon služby u bacilonosiče — — o 15 %

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 182/1991 Sb.

Zdravotní postižení odůvodňující poskytování mimořádných výhod

1. Mimořádné výhody I. stupně (průkaz TP) se
přiznávají zejména v těchto případech postižení:

a) anatomická ztráta jedné dolní končetiny od
kloubu Lisfrankova (art. metatarso-tarsální)
výše,

b) podstatné funkční omezení jedné dolní konče-
tiny (např. na podkladě těžké parézy),

c) zkrácení jedné dolní končetiny přesahující 5
cm,

d) pakloub kosti holenní,

e) ztuhlost kolenního nebo kyčelního kloubu,

f) stav po implantaci endoprotézy kyčelního nebo
kolenního kloubu s dobrou nebo mírně poru-
šenou funkcí operované končetiny,

g) postižení cév dolní končetiny s těžkými tro-
fickými změnami a se závažnou poruchou
krevního oběhu, příp. varikosní komplex obou
dolních končetin s obdobným postižením,

h) záchvatová onemocnění spojená se ztrátou
vědomí dostavující se alespoň několikrát mě-
síčně.

2. Mimořádné výhody II. stupně (průkaz ZTP)
se přiznávají zejména v těchto případech postižení:

a) vrozené nebo získané defekty odpovídající sta-
vům po amputaci v obou bércích nebo (u

jednostranného postižení) v kloubu kolenním
a výše,

b) funkční ztráta jedné dolní končetiny, např. na
podkladě úplného ochrnutí (plegie) této konče-
tiny,

c) současné amputační ztráty podstatných částí
jedné dolní a horní končetiny,

d) těžší funkčně významné parézy dvou končetin,

e) pakloub stehenní kosti,
f) stav po implantaci endoprotézy kyčelního nebo

kolenního kloubu s výrazně porušenou funkcí
operované končetiny,

g) stavy po úrazech nebo nemocech páteře
s následnými těžkými poruchami hybnosti,

h) těžké obliterace tepen dolních končetin s vý-
razným funkčním a trofickým postižením,

ch) těžké kyfoskoliózy spojené s kardiopulmonální
nedostatečností,

i) vady a nemoci srdce s prokázanou chronickou
oběhovou nedostatečností trvající i při kardio-
tonické léčbě,

j) objektivně prokázaná dechová nedostatečnost
těžkého stupně,

k) pokročilá stadia Bechtěrevovy nemoci (počínaje
IV. stadiem),

l) úplná nebo praktická hluchota,
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