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1. Úvod 

Příspěvková organizace je zřízena za účelem poskytování pečovatelské služby občanům 

města Čelákovice a přilehlých obcí (dle kapacitních možností, za příslušnou úhradu na 

základě sepsané příslušné smlouvy). 

2. Základní informace 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, v platném znění. 

1. Oficiální název 

Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace 

2. Důvod a způsob založení 

Příspěvková organizace zřízená zřizovatelem Městem Čelákovice, která vystupuje v 

právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je 

právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. 

Město Čelákovice zřídilo s účinností od 1. ledna 2017 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 

písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a 

dle ustanovení § 23 odst. 1 písm. b) a § 27 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve zněních pozdějších předpisů, příspěvkovou organizaci 

"Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace".  

(Zřizovací listina: http://www.pscelakovice.cz/filemanager/files/file.php?file=333709) 

Hlavním účelem zřízení organizace je zajištění následujících činností: 

Příspěvková organizace je zřízena za účelem poskytování pečovatelské služby občanům 

města Čelákovice a přilehlých obcí (dle kapacitních možností, za příslušnou úhradu na 

základě sepsané příslušné smlouvy).  

 

http://www.pscelakovice.cz/filemanager/files/file.php?file=333709
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Vymezení předmětu činnosti  

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 

postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se 

poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb.  

 

Uživatel má právo požádat Poskytovatele o kterýkoliv úkon z těchto základních činností při 

poskytování pečovatelské služby: 

a/ pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

b/ pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

c/ poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

d/ pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

e/ zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

f/ pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí  

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel/ředitelka jmenovaný/jmenovaná 

Radou města. Ředitel/ředitelka jedná ve všech věcech příspěvkové organizace 

samostatně, písemné dokumenty podepisuje tak, že k úplnému názvu příspěvkové 

organizace připojuje svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména, příjmení a funkce. V době 

nepřítomnosti ředitele/ředitelky jedná ve stejném rozsahu a stejným způsobem jeho 

zástupce/zástupkyně jmenovaný/jmenovaná ředitelem/ředitelkou. Ředitel/ředitelka 

příspěvkové organizace je povinen/povinna dbát pokynů, které v oblasti své působnosti k 

provedení právních předpisů a zřizovací listiny příspěvkové organizace vydává zřizovatel. 

3. Úroveň a struktura zaměstnanosti, stav k 31.12. 2018 

V čele Pečovatelské služby Čelákovice, příspěvkové organizace, stojí statutární orgán – 

ředitel/ředitelka příspěvkové organizace, kterého/kterou zastupuje jmenovaný 

zástupce/zástupkyně.  
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Pracovní poměry: 

pracovní poměr  úvazek 

1 ředitelka/sociální pracovnice 1,00 

2 zástupkyně ředitelky/pracovnice v sociálních službách 1,00 

3 pracovnice v sociálních službách 1,00 

4 pracovnice v sociálních službách 1,00 

5 pracovnice v sociálních službách 1,00 

6 pracovnice v sociálních službách 1,00 

7 pracovnice v sociálních službách 1,00 

8 pracovnice v sociálních službách 1,00 

 

Obr. č. 1: organizační schéma organizace platné od 1.6. 2017 

 

4. Kontaktní spojení 

Kontaktní poštovní adresa: Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace, 

Kostelní 26/27, 250 88 Čelákovice 

Adresa pro osobní návštěvu: Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace, 

Kostelní 26/27, 250 88 Čelákovice 

Telefonní spojení: 326 999 801, 721 361 041 

Internetové stránky: www.pscelakovice.cz 

E-mail: pscelakovice@volny.cz 

ID datové schránky: 85xa72i 

Bankovní spojení: číslo účtu 1153903970247/0100, vedeného u Komerční banky 

IČ: 71 294 481 

DIČ: příspěvková organizace není plátcem DPH 

3. Péče o klienty 

V roce 2018 byla Pečovatelskou službou Čelákovice, příspěvkovou organizací, 

poskytována péče 310 klientům v celém širokém spektru nabízených služeb včetně 

fakultativních. Podstatnou část klientů tvořili občané města Čelákovic nebo jejich 

http://www.pscelakovice.cz/
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administrativních součástí (Sedlčánky). V okolních obcích pak byly služby poskytovány 

klientům na základě smluv, uzavřených s příslušnými samosprávami. 

 

Obr. č. 2: Rozsah působnosti Pečovatelské služby Čelákovice, p. o. v roce 2017 

Velmi žádanou a klienty oceňovanou fakultativní službou Pečovatelské služby Čelákovice 

p. o. byl také v roce 2018 „dovoz autem“, poskytovanou klientům dle platného sazebníku 

(http://www.pscelakovice.cz/filemanager/files/file.php?file=360644). 

Tato služba je klientům k dispozici nejen na území města Čelákovic a do zdravotnických 

zařízení v okolních obcích (například nemocnice v Brandýse nad Labem 

http://nemocnicebrandysnadlabem.cz/, nebo Zdravotnického centra Jirny 

http://www.jirny.com/) ale také ke specialistům v pražských nemocnicích (například 

http://www.pscelakovice.cz/filemanager/files/file.php?file=360644
http://nemocnicebrandysnadlabem.cz/
http://www.jirny.com/
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nemocnice Na Bulovce http://bulovka.cz/, http://www.fnmotol.cz/ nebo nemocnice Na 

Homolce www.homolka.cz). Zejména pražské ordinace specializovaných lékařů jsou pro 

občany seniorského věku vzhledem k jejich zdravotním omezením obtížně dostupná 

hromadnou dopravou. 

V následujících tabulkách je uveden statistický přehled poskytnuté péče včetně 

fakultativních služeb v roce 2018. 

 

Přehled poskytnuté péče od 1.1.2018 do 31.12.2018 
Všechny okrsky 

      Návštěv   
Úkon       

  Počet Klientů 

Základní činnosti     
hod.     
běžný úklid a údržba domácnosti 521,29 967   

  
28 

celková koupel v domácnosti 67,73 127   

  

9 

dohledy nad dospělým člověkem 274,68 642   

  
5 

osobní hygiena na lůžku či u umyvadla 163,67 514   

  

6 

pomoc a podpora při podávání jídla a pití 212,79 597   

  
2 

pomoc při oblékání a svlékání 3,65 18   

  

2 

pomoc při přípravě jídla a pití 187,95 683   

  
4 

pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti 33,84 30   

  

1 

převlečení ložního prádla 0,19 1   

  
1 

příprava a podání jídla 211,77 664   

  

7 

    

http://bulovka.cz/
http://www.fnmotol.cz/
http://www.homolka.cz/
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zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 443,63 382   

  

15 

běžné nákupy  378, 377   

  
19 

běžné pochůzky 20 minut 1361, 1358   

  

91 

dovoz oběda autem 7500, 7488   

  
64 

 

 

koupání Čelákovice přívoz/odvoz 206, 206   

  
9 

koupání přívoz/odvoz 25, 25   

  

1 

   

velký nákup 98, 97   

  

1 

Žehlení 41, 97   

  
1 

Fakultativní činnosti     
hod.     
auto- zprostředkování kontaktu se spol.prostředím 128,75 154   

  
49  

    
praní a žehlení prádla v SOH 460,5 184   

  
25 

Vytvořeno programem Pečovatelská služba 5.82 
    

         

         

         

Přehled poskytnuté péče od 1.1.2018 do 31.12.2018 
Všechny okrsky 

      Návštěv   
Úkon       

  Počet Klientů 

Km     
Doprava autem 2704, 63   

  



 
 

8 
 

19 

úkon     
auto Brandýs,Jirny 101, 101   

  
43 

auto Čelákovice 853, 551   

  

51 

celková koupel v SOH 30 minut 208, 208   

  
11 

celková koupel v SOH 40 minut 268, 268   

  

12 

Masáže - DK 7, 7   

  
1 

  
 

Masáže - šíje 79, 79   

  

16 

Masáže - záda 66, 66   

  
14 

Prohřívací masáž 17, 17   

  

7 

pedikúra 827, 827   

  
149 

pomoc při základní péči o nehty 762, 762   

  

139 

 
        

 

 

Tab. č. 1: Přehled poskytnuté péče pečovatelskou službou Čelákovice, příspěvková 

organizace (vytvořeno programem Pečovatelská služba 5.82). 
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Souhrnné údaje o počtech klientů a provedených úkonech v roce 2018 uvádím na základě 

výše uvedených údajů (tab. č. 1) v následujícím přehledu (tab. č. 2).  

 

Přehled poskytnuté péče v roce 2018 

základní činnosti 

počet úkonů 12192  

počet návštěv 14946  

počet klientů, kterým byla poskytnuta péče 315 

fakultativní služby 

doprava autem 2 704 km  

počet úkonů 3212  

počet návštěv 523  

počet klientů 515 

 

4. Investice do vybavení organizace 

Vzhledem k velmi dobrému hospodářského výsledku v roce 2017 bylo možné investovat do 

obnovy vozového parku. Vyřazeno bylo vozidlo v nevyhovujícím technickém stavu a nově 

byl pořízen nový vůz Citroen Berlingo, který svou kapacitou a jízdními vlastnostmi včetně 

spotřeby zcela vyhovuje potřebám organizace pro rozvoz obědů, dopravu klientů i se 

sníženou mobilitou včetně kompenzačních pomůcek. V případě dostatku financí bude 

obnova vozového parku pokračovat v roce 2019. V plánu je výměna posledního vozidla, 

které je již vzhledem k jeho stáří a nutnému častému servisu pro organizaci ekonomicky 

nevýhodné. 
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V roce 2018 byla započata také obnova již zcela nevyhovujícího vnitřního vybavení 

prostoru pro pečovatelky, a to včetně také již zastaralých a energeticky náročných 

elektrospotřebičů. Tato obnova bude dokončena na jaře 2019. 

V roce 2018 byla zahájena revitalizace zahrady domu s pečovatelskou službou, a to 

přípravnými pracemi na jarní výsadbu vhodných rostlin. Vzhledem ke snížené mobilitě 

velké části obyvatel DPS nebyla poslední zahradní úprava, pojatá jako „komunitní“ zahrada 

se zahradními plodinami, vhodná. Tato nevhodná úprava byla prosazena tehdejší 

samosprávou přes výhrady tehdejší vedoucí pečovatelské služby. V rámci současných 

úprav byl odstraněn také nevhodně umístěný dub vysazený v rámci zmíněné zahradní 

úpravy v blízkosti zadního vchodu do domu s pečovatelskou službou. Strom byl odstraněn 

zejména z ohledem na bezpečí obyvatel i externích klientů Pečovatelské služby, kteří se 

mohli snadno zranit na spadaném listí či plodech nevhodně vybrané dřeviny. Koncept nové 

zahradní úpravy, která bude dokončena na jaře 2019, je výhradně koncipován jako klidová 

zóna zejména pro obyvatele domu s pečovatelskou službou s vhodně umístěnými 

rostlinami nevyžadující náročnou údržbu. 

5. Projekt Ježíškova vnoučata 

V loňském roce se Pečovatelská služba Čelákovice aktivně zapojila do celorepublikové 

akce Českého Rozhlasu „Ježíškova vnoučata“. Tato akce měla u české veřejnosti velký 

úspěch již v roce 2017 a v roce 2018 se nám podařilo zprostředkovat obdarování 25 klientů 

Pečovatelské služby Čelákovice. 

6. Závěrečné shrnutí 

Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace města Čelákovice, vznikla 1. 

ledna 2017 na základech organizační složky města. Zatímco v roce 2017 bylo zcela 

zásadním úkolem zajistit vybudování nové příspěvkové organizace, rok 2018 byl prvním 

„standartním“ rokem již běžného chodu Pečovatelské služby. Zájem o služby poskytované 

Pečovatelskou službou Čelákovice v roce 2018 vzrostl, a to zejména u klientů, kteří 

využívají služby organizace dlouhodobě. Výrazně se projevil zejména zvýšený zájem o 

obědy, které jsou dováženy klientům ze školní jídelny ZŠ Kostelní 457, příspěvkové 

organizace https://www.kamenka-celakovice.cz/skolni-jidelna . Velký zájem klientů svědčí 

https://www.kamenka-celakovice.cz/skolni-jidelna
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mimo jiné o vysoké kvalitě pokrmů, připravovaných v této organizaci. Celkově stoupl také 

zájem o fakultativní služby, dlouhodobě narůstá zájem o využití dovozu autem nejen po 

Čelákovicích a okolních obcích, ale také do specializovaných zdravotnických zařízení 

v Praze. Díky dobrému hospodářskému výsledku organizace se podařilo částečně obnovit 

zastaralý vozový park, vyměnit nevyhovující vybavení zázemí pečovatelek a zahájit obnovu 

zahrady. 

 

V Čelákovicích, 5. 3. 2019      Mgr. Václava Snítilá, ředitelka 


