
Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.L., s.r.o. 

Alej 17. listopadu 1101 
413 01  Roudnice nad Labem 

Tel: +420 416 858 111 – 2 
E- mail: pnsp@pnsp.cz 

 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 
SAZEBNÍK ÚHRAD - platný od 1. 3. 2021 (Příloha č. 1 Smlouvy) 

 

1.  Základní činnosti (podle § 40 zákona 108/2006 Sb.  
                     o sociálních službách)  

úhrady Kč 

 
1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o 

vlastní osobu: 

a) pomoc a podpora při podávání jídla a pití 
b) pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních 

pomůcek 
c) pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu 

ve vnitřním prostoru 

d) pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 

  

 

130,-/hod 
130,-/hod 

 
130,-/hod 

 
130,-/hod 

2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 

podmínek pro osobní hygienu: 
a) pomoc při úkonech osobní hygieny 

b) pomoc při základní péči o vlasy a nehty  
c) pomoc při použití WC 

d) provedení jednoduchého ošetření  

e) koupání 

  

 
130,-/hod 
130,-/hod 
130,-/hod 
130,-/hod 

130,-/hod 

3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění 

stravy: 
a) zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální 

výživy a potřebám dietního stravování 

b) pomoc při přípravě jídla a pití 
c) příprava a podání jídla a pití 

d) dovoz a donáška oběda 
    - oběd (možno dietní strava) 

  

 
130,-/hod 

 

 
 

20,-/úkon 
59,-/porce 

4. pomoc při zajištění chodu domácnosti: 

a) běžný úklid a údržba domácnosti  
b) velký úklid domácnosti 

c) topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva 

d) pochůzky (lékař, lékárna, úřad, banka, pošta, 
vzdálený obchod) 

e) běžný nákup  
f) velký nákup  

g) praní a žehlení prádla (osobní, ložní)  

  

130,-/hod 
130,-/hod 

130,-/hod 

130,-/hod 
 

130,-/hod 
115,-/úkon 

70,-/kg 

5. zprostředkování kontaktu se společenským  
prostředím: 

a) doprovázení k lékaři, na orgány veřejné moci a 
instituce poskytující veřejné služby, do školy apod. 

  
 

130,-/hod 

6. základní sociální poradenství (o soc. službách, 

příspěvku na péči, příspěvku na mobilitu, ZTP, 
příspěvku na bydlení, žádost do DD atd.) 

 

zdarma 

2.Fakultativní služby Úhrady Kč/jednotka 
pronájem jídlonosičů vč.21%DPH (2ks) - paušál                                                                                                                                30,-/měsíčně 

měsíčně 

 

 
doprava vč. 21 % DPH 18/km  
 

Netrvá-li poskytování úkonu (základního i fakultativního) celou hodinu, výše úhrady se 
poměrně krátí.  



 
 

Důležitá telefonní čísla Podřipské nemocnice s poliklinikou Roudnice n.L., s.r.o.: 

informace o našich sociálních službách naleznete na webových stránkách www.pnsp.cz 

 

 pevná linka 
mobilní 
telefon 

emailová adresa 

vedoucí SSP 416 858 457 602 424 301 bohdana.kutilova@pnsp.cz 

sociální pracovnice 416 858 456 702 194 922 socialni@pnsp.cz 

rozvoz obědů 416 858 325 728 885 924 rozvozobedu@pnsp.cz 

 

 

 

VÁŽENÍ ZÁJEMCI o pečovatelskou službu Podřipské nemocnice   

  

s poliklinikou Roudnice n.L., s.r.o.      Jaké jsou VÝHODY využívání naší Pečovatelské služby?  

      Jaké jsou VÝHODY využívání naší Pečovatelské služby?  

 pečovatelskou službu poskytujeme DENNĚ, 7 DNÍ V TÝDNU, O VÍKENDECH, O SVÁTCÍCH 

 pečovatelskou službu poskytujeme občanům  ROUDNICE N. L. a SPÁDOVÝCH OBCÍ DO 10 KM. 

 VZDĚLÁVÁME SE v oblasti poskytování sociálních služeb  

 operativně REAGUJEME na Vaše požadavky, potřeby a přání 

 VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB vyřizujeme přímo U VÁS DOMA, odpadá chození se složenkou na poštu  

či do banky, tato služba je ZDARMA  

                                                                                                         úsek Služby sociální péče  

 

 
PS se poskytuje bez úhrady: 

            a) rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí, 

b)  účastníkům odboje 

c) osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní 
rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u nichž bylo odsuzující soudní rozhodnutí 

pro trestné činy uvedené v § 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění zákona č. 47/1991 Sb., 
zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle § 22 písm. c) 

zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu 
odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců, popřípadě méně, pokud tento výkon měl činit 

12 měsíců, avšak skončil ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců 

d) osobám, 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, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o 
jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle § 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění 

zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 78/1998 Sb., anebo v centralizačním klášteře s režimem 

obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 
měsíců, popřípadě méně, pokud tato doba měla činit 12 měsíců, avšak skončila ze zdravotních 

důvodů před uplynutím 12 měsíců 
e) pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v bodech b) až d) starším 70 

let 

Poskytování bezplatných služeb se nevztahuje na fakultativní úkony. 

Uplatňuje-li klient právo na bezplatné využívání pečovatelské služby, musí tento nárok doložit 

osvědčení. 

http://www.pnsp.cz/
mailto:bohdana.kutilova@pnsp.cz
mailto:rozvozobedu@pnsp.cz

