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Zpracovatelé  

Jakub Hrkal (1979) se v Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR věnuje metodice 

a analýze statistických dat za různé oblasti zdravotnické statistiky, v poslední době 

zejména lidským zdrojům ve zdravotnictví. Podílel se na projektech implementace 

mezinárodních metodik v ČR, jako např. System of Health Accounts a na přípravě 

metodik zpracování  dat do zahraničí, např. dlouhodobé péče a ukazatelů kvality 

zdravotní péče (OECD). Je koordinátorem přípravy a předávání údajů za ČR do 

mezinárodních databází zdravotnických ukazatelů Eurostatu, OECD a WHO. Podílel se na 

přípravě a zpracování dat z výběrových šetření o zdravotním stavu, zejména v rámci 

projektů Světové zdravotnické organizace. Dále se zabývá ukazateli výkonnosti 

zdravotnických systémů, včetně ukazatelů nerovností ve zdraví a souhrnných ukazatelů 

zdravotního stavu. Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze v oboru statisticko-

pojistné inženýrství a mluví anglicky.  

Pavel Bareš (1978) působí ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i. Jeho 

odborným zájmem je fungování systému sociálních služeb v ČR. V této oblasti se věnuje 

možnostem optimalizace sociálních služeb s ohledem na koncepci moderní sociální 

služby a roli státu, krajských a obecních samospráv a neziskových organizací při jejich 

poskytování. Dále se věnuje také otázkám ochrany zranitelných skupin osob, integrace 

příslušníků etnických menšin a sociálního začlenění marginalizovaných osob. 

Šárka Daňková (1980) se dlouhodobě zabývá zdravotnickou statistikou, zejména oblastí 

vykazování a analyzování příčin smrti a sebevražedností, dále pak problematikou 

výběrových šetření o zdravotním stavu. Absolvovala studium demografie na 

Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 2004 ukončila studium 

obhajobou rigorozní práce na téma Psychologické, sociální a demografické aspekty 

sebevražednosti v mezinárodním srovnání. Odborné znalosti si prohloubila během svého 

působení v Ústavu zdravotnických informací a statistiky, kde pracuje od roku 2002 a také 

v rámci zahraniční stáže ve Food and Agriculture Organisation (FAO), United Nations, 

Řím, kde působila jako konzultant v rámci Sustainable Development Department – 

Gender and Population Division. Je členem řady pracovních skupin zabývajících se 

problematikou mezinárodní zdravotnické statistiky. Od roku 2004 je redaktorkou portálu 

www.demografie.info a členem Demografického informačního centra, v jehož rámci se 

podílela na realizaci celé řady výzkumů a analýz. 

Romana Malečková (1982) vystudovala magisterský obor demografie na Přírodovědecké 

fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Již řadu let se zabývá analýzami kapacit zdravotnických 

zařízení dlouhodobé péče. Problematice dlouhodobé péče se věnuje i ve své dizertační 

práci, která je zaměřena na regionální diferenciaci budoucích potřeb ošetřovatelské 

následné péče v ČR. V současné době pracuje jako odborný referent v ÚZIS ČR a na ČSÚ, 

hovoří anglicky, částečně německy. 
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Tomáš Roubal (1981) se věnuje moderním metodám financování zdravotní péče a 

především tématu úhradových mechanismů nemocničního sektoru. Specializuje se na 

problematiku dlouhodobé udržitelnosti systému zdravotnictví v podmínkách České 

republiky. V minulosti pracoval v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a jako analytik se 

věnoval systémům soukromého zdravotního pojištění v projektu pro Českou asociaci 

pojišťoven. Je absolventem Univerzity Karlovy v Praze, kde na Fakultě sociálních studií 

vystudoval hospodářskou politiku a evropskou ekonomickou integraci. Odborné znalosti 

si prohloubil během studijních zahraničních pobytů v Helsinkách na Hanken–Svenska 

handelshögskolan, Friedrich–Schiller–Universität v německé Jeně a americké University 

of New Orleans. Plynně mluví německy a anglicky. 

Eva Prošková je vzděláním zdravotní sestra a věnuje se zdravotnickému právu a 

vzdělávání. V současnosti zaměstnaná jako ředitelka pro legislativu Unie 

zaměstnavatelských svazů České republiky. Dříve pracovala jako ředitelka odboru vědy a 

vzdělávání na Ministerstvu zdravotnictví.  

 

 

 

 

Předmět a cíle díla 

Dlouhodobá péče je poskytována v různých sektorech a různými typy poskytovatelů. Její 

vymezení je poměrně složité, neboť se nachází na pomezí dvou rozsáhlých systémů -  

zdravotního a sociálního. Hlavním cílem analýzy je tedy zmapování všech sektorů, ve 

kterých je dlouhodobá péče poskytována. Tento ucelený přehled by pak měl sloužit jako 

poklad pro tvorbu koncepcí v oblasti dlouhodobé péče. 
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Seznam užitých zkratek  

ČSÚ  - Český statistický úřad 

DIOP  - dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče 

DIP  - dlouhodobá intenzivní péče 

DM 2.typu   - Diabetes mellitus 2. typu 

DPČ  - dohoda o provedení činnosti 

DPP  - dohoda o provedení práce 

DZP  - domácní zdravotní péče 

EU-SILC  - European Union – Statistics on Income and Living Conditions  

ICHS  - ischemická choroba srdeční 

JOP  - jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí  

LDN  - léčebna dlouhodobě nemocných 

LTC  - long-term care = dlouhodobá péče 

MPSV  - Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MZ ČR  - Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

NZIS  - Národní zdravotnický informační systém 

OLÚ  - odborný léčebný ústav 

PS  - pečovatelská služba 

SAK ČR  - Spojená akreditační komise 

SSP  - služby sociální péče 

TRN  - léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí 

ÚZIS ČR  - Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky 

VZP  - Všeobecná zdravotní pojišťovna 

ZPBD  - zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí 

ZPOD   - zdravotničtí pracovníci nelékaři pod odborným dohledem nebo přímým vedením 

ZPSZ  - zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou a specializovanou způsobilostí 
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1 Úvod 
 

Následující analýza se věnuje kapacitám a síti poskytovatelů dlouhodobé péče. Protože 

v současné době není legislativně vymezeno, kdo je poskytovatelem dlouhodobé péče 

(užíváno též zkratky „LTC“ z anglického termínu „long-term care“), vycházejí údaje 

z předpokladu, kdo by poskytovatelem dlouhodobé péče mohl v systému zdravotní a sociální 

péče být. Vycházíme přitom z premisy, že dlouhodobá péče je kombinací zdravotních a 

sociálních služeb, kterou potřebují osoby závislé na pomoci jiné osoby z důvodu dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu.  

Tato analýza má sloužit k základnímu vhledu do systémů zdravotní a sociální péče a má být 

zároveň podkladem pro tvorbu koncepcí v oblasti dlouhodobé péče. 

Již na úvod je třeba upozornit na to, že se jedná o analýzu základních dat a ukazatelů obou 

zmíněných systémů, kterou je možno rozšířit či prohloubit dle potřeb jednotlivých 

pracovních skupin zapojených do přípravy zákona o dlouhodobé péči, pro jejichž potřeby 

tato analýza také primárně vznikla.  

Jak  bylo řečeno, neexistuje přesné vymezení dlouhodobé péče, proto mnohdy autoři musí 

sáhnout k odhadům. Vytvoření základní definice poskytovatelů, klientů a skupin pracovníků 

tak velmi ovlivňuje konečné výsledky, proto je na úvod dobré poznamenat, že mnohdy jsou 

důležitější vzájemné poměry a vztahy, než hodnoty samotné. 

Analýza je členěna do několika částí, z nichž první se věnuje vymezení dlouhodobé péče ve 

zdravotnictví. Vychází se přitom z metodiky Národního zdravotnického informačního 

systému. Na základě tohoto systému jsou pak ve druhé kapitole zmapovány kapacity 

dlouhodobé péče a to jak v lůžkových, tak ambulantních zdravotnických zařízeních. 

Čtvrtá kapitola se velmi podrobně věnuje systému sociálních služeb a to všech tří forem 

jejího poskytování (pobytovým, ambulantním i terénním). 

Kromě již zmíněných oblastní zdravotní i sociální péče, relevantních pro oblast dlouhodobé 

péče, jsme se zaměřili také na informace o neformálních poskytovatelích dlouhodobé péče 

v domácnostech. 

Závěrečná část je pak věnována právní regulaci k výkonu povolání pracovníků v dlouhodobé 

péči. 
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2. Identifikace poskytovatelů dlouhodobé péče v datech, 
Identifikace pracovníků v této oblasti 

   Vymezení poskytovatelů dlouhodobé zdravotní péče  

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) je správcem Národního 

zdravotnického informačního systému (NZIS), přičemž jeho činnost v této oblasti zahrnuje 

rozvoj metodiky, sběr, zpracování a publikování dat z oblasti zdravotnické statistiky. Na 

základě dostupných dat je možné poskytnout komplexní informace o ošetřovatelské 

následné péči poskytované ve zdravotnických zařízeních (ambulantních i lůžkových). 

Ošetřovatelská následná péče je definována jako péče poskytovaná dlouhodobě chronicky 

nemocným osobám, která navazuje zpravidla bezprostředně na péči akutní.  

ÚZIS ČR rozlišuje na základě metodiky NZIS následující druhy zdravotnických zařízení a 

oddělení/pracovišť určených k poskytování ošetřovatelské následné péče: 

• Nemocnice následné péče – poskytují ošetřovatelskou následnou péči v návaznosti 
na péči v nemocnicích akutní péče. 

• Léčebny dlouhodobě nemocných – specializované odborné léčebné ústavy, kde je 
seniorům s dlouhodobým chronickým onemocněním poskytována ošetřovatelská 
následná, či rehabilitační péče. 

• Hospice – specializované odborné léčebné ústavy, kde je poskytována paliativní 
péče osobám v pre-terminálním a terminálním stádiu nemoci. 

• Ostatní odborné léčebné ústavy (OLÚ) – odborné léčebné ústavy nezařazené 
jinam, poskytující ošetřovatelskou následnou a rehabilitační péči.  

• Oddělení a pracoviště ošetřovatelské následné péče, dlouhodobé intenzivní 
ošetřovatelské (DIOP) a dlouhodobé intenzívní péče (DIP) v nemocnicích akutní 
péče a fakultních nemocnicích – vyčleněná lůžka pro pacienty s dlouhodobými 
chronickými nemocemi v rámci nemocnic, které poskytují převážně akutní či 
vysoce specializovanou péči.  

• Oddělení gerontopsychiatrická – zpravidla v psychiatrických léčebnách – péče 
poskytována osobám s duševními poruchami, u nichž je nezbytná specializovaná 
ústavní péče. 

• Agentury domácí zdravotní péče – zdravotnická zařízení, která zajišťují občanům 
odbornou ošetřovatelskou péči v jejich domácím prostředí. Tato zařízení poskytují 
péči komplexní – zdravotní, sociální i další. 
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Z hlediska délky poskytované péče lze mezi zařízení, která poskytují dlouhodobou péči, 

zařadit také:  

• Psychiatrické léčebny – odborné a léčebné ústavy patřící do zdravotnických 
zařízení ústavní péče, které jsou určeny k poskytování ústavní péče osobám s 
duševními poruchami, u nichž je nezbytná specializovaná ústavní péče. 
Psychiatrické léčebny mohou zajišťovat i uložené povinné léčení (či ochranné 
léčení).  

• Rehabilitační ústavy – odborné léčebné ústavy patřící do zdravotnických zařízení 
ústavní péče, které jsou určeny k poskytování komplexní dlouhodobé rehabilitační 
ústavní péče. 

• Dětské léčebny – zahrnují dětské psychiatrické léčebny a tzv. ostatní dětské 
léčebné ústavy, tedy zařízení, která poskytují ústavní péči buď dětem s duševními 
poruchami, u nichž je nezbytná specializovaná péče, nebo poskytují jinou 
specializovanou ústavní péči v některém z lékařských oborů (např. dětská oční 
léčebna, speleoterapie, pohybového ústrojí, netuberkulózní léčebna). 

• Ostatní OLÚ: zahrnuty byly léčebny tuberkulózy, respiračních nemocí (TRN) a 
ostatní odborné léčebné ústavy (pro dospělé). 

Zvláštní skupinu tvoří interní oddělení ve fakultních nemocnicích a nemocnicích akutní 

péče, které v mnoha případech z části poskytují ošetřovatelskou následnou péči. Vzhledem k 

tomu, že průměrná ošetřovací doba je na těchto odděleních kratší než jeden týden, uvádíme 

je pouze do přehledu, nicméně jejich kapacity nebudeme do celkových kapacit dlouhodobé 

péče započítávat. 

 

Vymezení oddělení/pracovišť poskytujících dlouhodobou péči ve zdrojích NZIS, které je 

použito v dalším zpracování je následující: 

- Lůžková péče = oddělení a pracoviště 89 – ústavní ošetřovatelská péče, oddělení a 

pracoviště 90 – Dlouhodobá intenzivní ošetřovací péče (DIOP) a oddělení 86 a pracoviště 88 

– Dlouhodobá intenzivní péče (DIP). 

- Domácí zdravotní péče = zdravotnické zařízení nebo oddělení domácí zdravotní péče  

Informace o lůžkové zdravotní péči pocházejí v rámci NZIS ze dvou základních zdrojů dat. 

Jedním je výkaz L(MZ) 1-02, druhým Registr zdravotnických zařízení. Výkaz L (MZ) 1-02 

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu zdravotnického zařízení a jeho využití obsahuje souhrn 

údajů za příslušné lůžkové zdravotnické zařízení, tj. nemocnici, porodnici, odborný léčebný 

ústav a další lůžkové zařízení podle jednotlivých odborných oddělení, případně jednotlivých 

pracovišť. 

Informace o ambulantní péči pocházejí z Výkazu o činnosti zdravotnických zařízení A (MZ) 

1-01, obor domácí zdravotní péče a dále z Registru zdravotnických zařízení. 
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Vymezení pracovníků v dlouhodobé péči ve zdravotnictví 
Odborní pracovníci ve zdravotnictví jsou definováni a jejich činnosti jsou rámcově vymezeny: 

- zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a 

specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a 

farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů; 

- zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 

nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním 

zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských 

zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.  

Specifické profese pro dlouhodobou péči je nesnadné identifikovat i z důvodu 

problematického vymezení dlouhodobé péče stávající legislativou. Z pohledu Zákona č. 

95/2004 je pro dlouhodobou péči relevantní povolání lékaře a to např. v oborech geriatrie 

nebo gerontopsychiatrie ale i v dalších. Z pohledu Zákona č. 96/2004 se zdají být pro 

dlouhodobou péči relevantní v rámci jednotlivých skupin nelékařských povolání tato 

povolání: 

- pro ZPBD (zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí podle zákona č. 96, § 

5 až § 21a): zejména všeobecná sestra (u specializací půjde o komunitní sestru nebo 

psychiatrickou sestru) a dále ergoterapeut, zdravotně-sociální pracovník a nutriční terapeut; 

- pro ZPSZ (zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou a specializovanou způsobilostí - § 

22 až § 28): zejména fyzioterapeut a dále pak klinický psycholog; 

- pro ZPOD (zdravotničtí pracovníci nelékaři pod odborným dohledem nebo přímým 

vedením - § 29 až § 42): zejména ošetřovatel a sanitář a dále pak zdravotnický asistent; 

- pro JOP (jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí - § 43): sociální 

pracovník a psycholog. 

 

Informace o pracovnících a mzdách jsou čerpány jednak z výše uvedených zdrojů dat a dále z 

Ročního výkazu o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců a smluvních 

pracovnících (E (MZ) 4-01) a z Ročních výkazů o zaměstnancích a o složkách mezd ve 

zdravotnických organizacích (E (MZ) 2-01 a E (MZ) 3-01). 

Podrobnější analýza pracovníků a jejich vymezení je obsaženo v samostatné kapitole . 

Okruh sociálních služeb relevantních pro oblast dlouhodobé péče 
Pro oblast dlouhodobé péče je relevantní široké spektrum sociálních služeb. V současnosti 

nicméně žádný předpis ani metodika přesněji nenaznačují, že by v souvislosti s dlouhodobou 

péčí měly být analyzovány pouze určité druhy sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách (dále jen „zákon o sociálních službách“). Nejdůležitějším vodítkem 

je proto v tomto ohledu rozlišení druhů sociálních služeb na sociální poradenství, služby 

sociální péče (dále též „SSP“) a služby sociální prevence ukotvené v ustanovení § 32 zákona o 

sociálních službách. 
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Pro zajištění dlouhodobé péče jsou z těchto tří skupin sociálních služeb nejvíce relevantní 

služby sociální péče. Nejvyšší relevanci z hlediska dlouhodobé péče lze předpokládat u 

sociálních služeb, v rámci nichž je poskytována pomoc při zvládání běžných úkonů péče o 

vlastní osobu (viz ustanovení § 35, odstavec 1, písmeno a)1) a pomoc při osobní hygieně nebo 

poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (písmeno b) téhož ustanovení2), nicméně značný 

potenciál při poskytování dlouhodobé péče mají i služby sociální péče poskytující jiné formy 

podpory a pomoci. Z tohoto důvodu je vhodnější věnovat v dalším textu pozornost všem 

čtrnácti druhům služeb sociální péče. 

V kapitole 4 budou sledovány tyto údaje: 

1. počet registrovaných poskytovatelů SSP a celkové počty služeb – v tomto případě 

budou sledovány celkové počty poskytovatelů a služeb v ČR, počty poskytovatelů a 

služeb v jednotlivých krajích (podle sídla poskytovatele služby),  počty poskytovatelů 

a služeb podle jejich právní formy a počty poskytovatelů a služeb podle jejich 

zřizovatele3, 

2. počet registrovaných SSP podle druhu sociální služby – bude sledován jejich celkový 

počet v ČR, počty jednotlivých SSP v krajích (podle sídla zřizovatele a podle 

působnosti služeb), počty SSP podle právní formy jejich poskytovatele4 a počty SSP 

podle jejich zřizovatele5 , a 

3. kapacita jednotlivých druhů SSP měřená na základě vybraných kapacitních indikátorů 

(lůžek a klientů) – celkem za ČR a za jednotlivé kraje podle působnosti poskytované 

služby, a 

4. údaje o pracovnících zařízení poskytujících sociální služby a jejich odměňování. 

Rozbor všech těchto údajů bude proveden u všech čtrnácti druhů služeb sociální péče. 

V případě analýz zaměřujících se na počet a kapacitu jednotlivých druhů služeb sociální péče 

(body 2 a 3) budou nicméně rozlišovány skupiny zahrnující podobné druhy sociálních služeb. 

Záměrem seskupení některých druhů sociálních služeb je, zjednodušit možnosti srovnávání 

údajů za jednotlivé kraje, respektive právních forem poskytovatelů služeb. Kromě údajů o 

jednotlivých SSP náležejících k určité skupině bude u každé slupiny sledován také celkový 

                                                           
1
 Tato činnost patří podle zákona o sociálních službách mezi základní u těchto SSP: osobní asistence, 

pečovatelská služba, odlehčovací služby, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se 
zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a sociální služby poskytované ve 
zdravotnických zařízeních ústavní péče. 
2
 Jedná se o základní činnost u stejných druhů SSP jako v předchozím v případě. Kromě nich je ale také základní 

činností v případě center denních služeb. U osobní asistence je její rozsah zúžen pouze na pomoc při osobní 

hygieně. 
3
 Pro tyto účely bylo využito členění údajů z Ročního výkazu o zařízeních sociálních služeb a poskytování 

sociálních služeb. 
4
 Pro účely podrobnějšího srovnání za jednotlivé druhy sociálních služeb bude okruh sledovaných právních 

forem zúžen pouze na: organizační složky státu, příspěvkové organizace obce, obce nebo městské části 
hlavního města Prahy (včetně kategorie rozpočtových organizací, která zahrnovala pouze obce nebo městské 
části hlavního města Prahy), sdružení, církevní organizace, obecně prospěšné společnosti, jiné právnické osoby 
a fyzické osoby – podnikatelé. 
5
 Viz pozn. 3. 
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údaj za příslušnou skupinu SSP. Pro účely srovnání zastoupení jednotlivých SSP v krajích, 

zmapování struktury jednotlivých druhů SSP podle právní formy poskytovatele a prezentaci 

relevantních údajů o kapacitě bude rozlišováno těchto pět skupin služeb sociální péče: 

• vybrané SSP I - pobytová zařízení sociálních služeb - domovy pro osoby se zdravotním 

postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem6; 

• vybrané SSP II –ambulantní služby a podpůrné pobytové služby7 - centra denních 

služeb, denní stacionáře, chráněné bydlení, odlehčovací služby a týdenní stacionáře8; 

• vybrané SSP III - osobní asistence a pečovatelská služba9; 

• vybrané SSP IV - sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní 

péče10 a  

• vybrané SSP V - další druhy služeb sociální péče - podpora samostatného bydlení, 

průvodcovské a předčitatelské služby a tísňová péče11. 

Pro účely vyhodnocení údajů uvedených v bodech 1-3 budou využity údaje z Registru 

poskytovatelů sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „Registr“) 

získané k 11.3.2011. Pozornost přitom bude věnována údajům o všech službách sociální 

péče, jež byly k příslušnému datu zveřejněny a k 1.4.2011 měly platnou registraci. 

Z neveřejných údajů z Registru bude pozornost věnována pouze údajům o registrované 

sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 

poskytované rovněž k 1.4.2011. 

Registr obsahuje více typů údajů vypovídajících o regionálním rozložení sociálních služeb. 

Základními údaji jsou z tohoto hlediska údaje o sídle poskytovatele sociálních služeb a o sídle 

jím provozovaných zařízení12. O regionálním rozsahu služeb zajišťovaných poskytovatelem 

dále vypovídá údaj o působnosti sociální služby, který lze sledovat samostatně pro jednotlivé 

                                                           
6
 Všechny tyto sociální služby mohou být poskytovány pouze v pobytové formě. 

7
 Zvolené označení je v textu používáno s ohledem na snahu o dostatečně srozumitelné a výstižné označení 

pobytových sociálních služeb v této skupině služeb sociální péče. Bylo tedy zvoleno spíše z praktických důvodů a 
pouze pro potřeby tohoto členění služeb sociální péče. Neodkazuje tedy k žádným legislativním ustanovením, 
metodickým pokynům apod.  
8
 Chráněné bydlení a týdenní stacionáře mohou být poskytovány pouze v pobytové formě, centra denních 

služeb a denní stacionáře pouze v ambulantní formě a odlehčovací služby v pobytové, ambulantní i terénní 
formě. Přes různé formy poskytování mají tyto služby společné to, že jejich klientům je podpora a pomoc 
poskytována v zařízeních sociálních služeb, ve kterých mohou klienti pobývat velkou část dne nebo celodenně, 
ale na rozdíl od předchozí skupiny služeb péče se jedná o klienty, kteří s takovouto podporou či pomocí mohou 
žít bez další podpory v jejich přirozeném prostředí, nebo je péče o tyto klienty v jejich přirozeném sociálním 
prostředí částečně zajištěna.  
9
 Obě sociální služby lze poskytovat terénní formou, pečovatelskou službu je současně možné zajišťovat také 

ambulantně. 
10

 Jedná se o sociální službu poskytovanou v pobytové formě. Nejedná se však o pobytové zařízení sociálních 
služeb jako u první skupiny sociálních služeb. 
11

 Tyto tři druhy sociální služeb lze zajišťovat terénní formou, průvodcovské a předčitatelské služby je možné 
zajišťovat současně v ambulantní formě. 
12

 Spojení „sídlo zařízení“ na tomto místě i v následujícím textu odkazuje, v souladu s používáním tohoto 
spojení v Registru, na označení sídla registrované sociální služby. V Registru je tedy pojem „zařízení“ používán 
v poněkud odlišném smyslu než jak je ukotven v zákoně o sociálních službách (srov. ustanovení § 34 zákona o 
sociálních službách). 



 

15 
 

sociální služby zajišťované poskytovatelem, respektive u jednotlivých služeb poskytovaných 

v rámci různých zařízeních poskytovatele. Posledním údajem týkajícím se této otázky je 

informace o registrujícím orgánu, který poskytovateli sociálních služeb přidělil registraci 

k poskytování příslušné sociální služby – těmito orgány mohou být Ministerstvo práce a 

sociálních věcí a krajské úřady. 

Při vyhodnocení údajů o celkovém počtu poskytovatelů SSP, respektive o celkovém počtu 

služeb sociální péče zajišťovaných těmito poskytovateli bude kraj rozlišován na základě sídla 

poskytovatele služby. 

Pro účely vyhodnocení počtu jednotlivých SSP a jejich kapacitě budou použity údaje o sídle 

zařízení a údaje o regionální působnosti sociální služby (ta se nemusí omezovat pouze na 

kraj, v němž má sídlo poskytovatel sociálních služeb či jím provozované zařízení). Výhodou 

údaje o sídle zařízení je, že jej i přes určitá omezení lze použít i při hodnocení kapacity 

poskytovaných služeb v jednotlivých krajích13. Jeho nedostatkem je, že vypovídá jen 

omezeně o regionálním rozsahu poskytované služby. Naproti tomu údaj o působnosti služby 

vypovídá o poskytování SSP v krajích přesněji, nicméně pro účely podrobné analýzy údajů o 

kapacitě organizací je nepoužitelný (údaje o kapacitě některých sociálních služeb by byly 

započteny opakovaně a došlo by tak k jejich zkreslení). Pro zodpovězení otázky, jaký počet 

SSP určitého typu v jednotlivých krajích působí, je však údaj o sídle zařízení  dostačující. 

Informace o registrujícím orgánu při vyhodnocení údajů uvedených v bodech 1-3 sledována 

nebude, tento údaj lze s ohledem na zaměření analýzy pominout. 

Při vyhodnocení údajů uvedených v bodě 4 budou využity údaje ze Statistických výkazů 

sociálních služeb 2009. 

Při analýze všech uvedených skupin údajů (tj. body 1-4) bude současně sledována informace 

o typu zřizovatele. Tento údaj není možné získat z žádného z uvedených zdrojů. Pro tyto 

účely proto budou používány údaje z Ročního výkazu o zařízeních sociálních služeb a 

poskytování sociálních služeb, popřípadě z dalších relevantních zdrojů (Administrativní 

registr ekonomických subjektů vedený Ministerstvem financí, Seznam občanských sdružení 

Ministerstva vnitra, údaje Ústavu zdravotních informací a statistiky, popřípadě webové 

stránky organizací poskytujících sociální služby). Údaj o typu zřizovatele nicméně nebylo 

možné získat u všech poskytovatelů služeb sociální péče. 

Lišící se typ zdrojových dat a odlišné datum platnosti u údajů využitých při prvních třech 

dílčích analýzách a při analýze pracovníků zaměstnaných v zařízeních poskytujících SSP 

                                                           
13

 U služeb s působností ve více krajích nelze rozlišit kapacitu zařízení pro jednotlivé kraje. Z tohoto důvodu 
zůstává rozlišení podle sídla zařízení nadále do značné míry orientační, neboť služba může být využívána i 
v jiném kraji, přičemž rozsah jejího využívání v jiných krajích není možné z dostupných dat určit. Nicméně lze 
předpokládat, že služba bude v největším rozsahu využívána právě v kraji, v němž má zařízení poskytující 
sociální služby sídlo. Pro rozlišení kapacity služeb podle krajů bude proto s vědomím tohoto omezení využíván 
právě tento údaj. 
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poněkud omezuje srovnatelnost dat o počtu a kapacitě SSP na straně jedné a údajů o 

pracovnících na straně druhé. 

Pro účely analýzy počtu poskytovatelů, počtu služeb a jejich kapacity se nicméně ukazovalo 

jako vhodnější využití údajů z Registru, kvůli jeho úplnosti a aktuálnosti. Registr nicméně 

neobsahuje údaje o personálním zajištění sociálních služeb a při analýze této otázky bylo 

potřebné vycházet ze Statistických výkazů sociálních služeb. 

 

Životní podmínky 2010 (SILC) 
Šetření s názvem European Union – Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) se 

pro Českou republiku stalo závazným s jejím vstupem do Evropské unie. Od roku 2005 Český 

statistický úřad šetření pravidelně zajišťuje na území České republiky pod názvem Životní 

podmínky. 

Prostřednictvím tohoto statistického zjišťování získáváme dlouhodobě srovnatelná data o 

sociální situaci domácností a to nejen v rámci ČR, ale celé Evropské unie. Díky jednotné 

metodice šetření máme možnost porovnat mezi sebou výsledky jednotlivých zemí, kde 

šetření probíhá, tzn. všech 27 členských států EU a dále Islandu, Norska a Švýcarska.  

Účelem šetření je získávat reprezentativní údaje o příjmovém rozdělení jednotlivých typů 

domácností, údaje o způsobu, kvalitě a finanční náročnosti bydlení, o vybavení domácností 

předměty dlouhodobého užívání a o pracovních, hmotných a zdravotních podmínkách 

dospělých osob žijících v domácnostech. 

Šetření SILC 2010 se uskutečnilo ve všech krajích ČR. V jeho průběhu navštívili pověření 

tazatelé 6 949 hospodařících domácností (6 784 domácností na původní adrese a 165 

domácností na nové adrese) náležejících ke druhé až čtvrté vlně šetření a dále 4 300 nově 

vybraných bytů (jednotkou zjišťování je byt).   

Výběrový plán byl založen na náhodném dvoustupňovém výběru pro každý kraj nezávisle 

tak, aby celkový počet vybraných bytů byl úměrný velikosti jednotlivých krajů. Na prvním 

stupni byly na základě Registru sčítacích obvodů náhodně vybrány sčítací obvody (dále též 

SO), ve vybraných sčítacích obvodech bylo následně na druhém stupni vybíráno 10 bytů. 

V šetření SILC je sledována neformální péče, kterou dostávají osoby mimo sociální a 

zdravotnická zařízení. Jedná se o tu péči, jejíž potřeba vzniká v důsledku snížené 

soběstačnosti způsobené onemocněním, úrazem, postižením (tělesným, smyslovým nebo 

duševním) nebo pokročilým věkem. Jedná se jak o krátkodobé stavy (např. viróza, 

zlomenina), tak i o dlouhodobé stavy (např. demence, následky po úrazu). Neplacenou – 

neformální péčí se rozumí péče, která není vykonávána v pracovním nebo obdobném 

poměru, tedy taková péče, za kterou není pobírána mzda nebo plat. 

Zásadní informace využité v této analýze se týkaly poskytování neformální péče 

v domácnostech jejich členům. 
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Mezi institucionální domácnosti se v SILCu počítají domovy důchodců, ústavy zdravotní péče, 

náboženské instituce (řády, kláštery), nápravné ústavy, věznice. Základním rozdílem mezi 

institucionálními a kolektivními domácnostmi je to, že osoby žijící v institucionálních 

domácnostech nenesou osobní odpovědnost za vedení domácnosti. V některých případech 

je možné na základě tohoto pravidla pokládat domovy důchodců za kolektivní domácnosti 

 

 



 

18 
 

3 Kapacity dlouhodobé péče v rámci zdravotnictví 
 

Obsahem této kapitoly je statistický popis sítě zdravotnických zařízení a jejich kapacit, ve 
kterých jsou poskytovány služby dlouhodobé péče; jednat půjde zejména o pracoviště a 
zdravotnická zařízení v lůžkové péči (zde pak zejména ukazatel počtu lůžek) a počet pracovišť 
domácí zdravotní péče. Dále budou sledovány také počty pacientů zdravotnických zařízení; u 
lůžkových zdravotnických zařízení bude sledován ukazatel počtu hospitalizací a u domácí 
zdravotní péče počet pacientů v dalším členění podle věku a onemocnění a nakonec i 
spotřeba zdravotní péče; u lůžkových zdravotnických zařízení bude sledován ukazatel počtu 
ošetřovacích dnů a u domácí zdravotní péče počet návštěv a počet výkonů. 

Zdrojem dat v této kapitole bude jednak výkaz L(MZ) 1-02 - Pololetní výkaz o lůžkovém 

fondu zdravotnického zařízení a jeho využití, jednak Registr zdravotnických zařízení a 

v neposlední řadě Výkazu o činnosti zdravotnických zařízení A (MZ) 1-01, obor domácí 

zdravotní péče  

 

Lůžková zařízení 

Ke konci roku 2010 bylo v České republice 30 nemocnic následné péče s 2 517 lůžky, dále pak 
70 léčeben pro dlouhodobě nemocné, které disponovaly 7 113 lůžky. Dalších 4 713 lůžek 
ošetřovatelské následné péče, resp. DIP a DIOP lůžek bylo vyčleněno z lůžkového fondu 
fakultních nemocnic a nemocnic akutní péče. Ošetřovatelská následná péče tak byla 
poskytována na 14 343 lůžkách. Celkový objem poskytnuté péče činil 4 534 774 dnů, 
průměrná ošetřovací doba na těchto lůžkách dosáhla 51,2 dne. 

Zvláštní postavení ve skupině zařízení dlouhodobé péče mají hospice, které poskytují 
specializovanou péči pacientům v pre-terminálním či terminálním stádiu nemoci. Těchto 
zařízení bylo v České republice celkem 15 a jejich celková lůžková kapacita čítala 398 lůžek.  

Ostatní zařízení (psychiatrické léčebny, rehabilitační ústavy, dětské léčebny a ostatní 
odborné léčebny pro dospělé), které poskytují jednak úzce specializovanou péči, ale také 
péči dlouhodobou, čítaly dohromady 13 504 lůžek.  

Z výše zmíněného vyplývá, že dlouhodobá péče mohla být k 31.12.2010 poskytována až ve 
169 zdravotnických zařízeních (bez fakultních nemocnic a nemocnic akutní péče), dále pak na 
110 odděleních/pracovištích fakultních nemocnic či nemocnic akutní péče, celkem tedy na 
28 245 lůžkách. Dlouhodobá péče ve zdravotnických zařízeních byla poskytnuta necelým 180 
tis. hospitalizovaných. Objem poskytnuté péče těmto pacientům (měřeno počtem 
ošetřovacích dnů) dosahoval téměř 9,1 mil. dnů. Průměrná ošetřovací doba v zařízeních 
dlouhodobé péče tak činila téměř 51 dnů. 
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Tabulka 1 Kapacity lůžkových zdravotnických zařízení k 31.12.2010 

Počet zařízení 
Počet 

oddělení 

Kraj Nemocni
ce 

následné 
péče 

Léčebny 
dlouhodob

ě 
nemocných 

Psychi
atrické 
léčebn

y 

Rehabilit
ační 

ústavy 

Hos
pic 

Dětské 
léčebn

y 

Ostatn
í OLÚ 
(pro 

dospěl
é) 

Nemocnice - 
odd./prac. 

ošetř. péče, 
DIP a DIOP 

Hlavní město 
Praha 6 9 1   1   2 12 

Středočeský 4 6 2 2 2 2 2 19 

Jihočeský 2 4 3   1 1 1 6 

Plzeňský 1 2 1   1   1 5 

Karlovarský   5           5 

Ústecký 9 6 2   2 1   5 

Liberecký   1         2 13 

Královehradecký   5 1 1 1 1 1 7 

Pardubický 3 2   1 1   3 7 

Vysočina   6 2 1   1 2 4 

Jihomoravský 1 2 1   2 2   12 

Olomoucký 1 6 2   1 1 4 1 

Zlínský 3 4 1   2     4 

Moravskoslezský   12 1 1 1 1 3 10 

Česká republika 30 70 17 6 15 10 21 110 
   

Počet lůžek 2 517 7 113 
21 

429 1 153 398 765 2 528 4 713 
   

Počet lékařů 143 376 502 61 34 35 161 215 
   

Počet ZPBD 757 1 895 2 982 292 182 186 733 1 425 
   

Počet 
hospitalizovaných 14 741 38 355 

38 
565 10 434 

3 
592 5 047 

32 
775 35 505 

   
Počet 
ošetřovacích dnů 
(tis.) 819  2 295  3 082  406  116  202  756  1 419  
   
Průměrná 
ošetřovací doba 55,57 59,86 79,92 38,95 

32,
30 40,20 23,09 39,99 

Zdroj: ÚZIS ČR.  Výkaz L(MZ) 1-02 
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Pro analýzu regionální diferenciace kapacit lůžkových zdravotnických zařízení dlouhodobé 
péče jsme zvolili ukazatel počtu lůžek připadajících na 1 000 obyvatel starších 65 let. 

Ke konci roku 2010 tvořili senioři (osoby starší 65 let) 15,5 % z celkového počtu obyvatel 
v ČR. Mezi „nejstarší“ kraje, tedy kraje s nejvyšším zastoupením seniorů v populaci patří 
dlouhodobě kraj Královehradecký, Hl. město Praha, Zlínský a Vysočina. Naopak nejnižší 
zastoupení seniorů v populaci vykázaly Ústecký a Karlovarský kraj. Rozdíl mezi krajem 
s nejvyšším zastoupením seniorů (Královehradecký) a nejnižším zastoupením seniorů 
(Karlovarský ) činil 2,5 procentního bodu. 

Pokud se zaměříme na počet lůžek připadajících na 1 000 osob starších 65 let na odděleních 
ošetřovatelské následné péče a odděleních DIP a DIOP v nemocnicích akutní péče a 
fakultních nemocnicích, zjišťujeme, že existují výrazné mezikrajové rozdíly. Zatímco 
v průměru připadalo v ČR na 1 000 seniorů 2,88 lůžek, v Libereckém kraji je to téměř 
trojnásobné množství, v Olomouckém kraji naopak připadá na 1 000 seniorů pouze 0,35 
ošetřovatelských lůžek v nemocnicích akutní péče, resp. fakultních nemocnicích. 

Obdobná situace je i u ostatních druhů zařízení ošetřovatelské, resp. dlouhodobé péče. 
Podobně dramatické rozdíly jako jsou u lůžek na ošetřovatelských, resp. DIP a DIOP 
odděleních nemocnic akutní péče se vyskytují i u nemocnic následné péče, stejně tak u 
léčeben pro dlouhodobě nemocné. Při pohledu do tabulky je také zřetelné, že v některých 
krajích zcela chybí některé typy lůžek, v jiných určitý typ lůžek (dle druhu zařízení) převažuje. 
Například v Karlovarském kraji naprosto chybí lůžka v nemocnicích následné péče. Tento typ 
lůžek je částečně substituován na odděleních ošetřovatelské péče v nemocnicích akutní 
péče, z části jej ale pravděpodobně substituují i lůžka v léčebnách pro dlouhodobě nemocné. 

Pro regionální analýzu jsme tedy v dalším kroku sečetli všechna lůžka ošetřovatelské 
následné péče (tedy lůžka v nemocnicích následné péče, léčebnách pro dlouhodobě 
nemocné a na odděleních ošetřovatelské péče a odděleních DIP a DIOP) a vztáhli je opět 
k obyvatelstvu staršímu 65 let. Zjišťujeme tedy, že v roce 2010 připadalo v průměru na 1 000 
seniorů celkem 0,88 ošetřovatelských následných lůžek, z toho nejvíce v krajích 
Karlovarském, Ústeckém, Středočeském a Hl. městě Praze. Naopak nejméně těchto lůžek 
připadalo na seniory v krajích Vysočina (který jak již bylo zmíněno výše vykazuje nejstarší 
věkovou strukturu), dále pak v krajích Olomouckém a Moravskoslezském. 
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Tabulka 2 Kapacity lůžkových zdravotnických zařízení v roce 2010 – relativně (lůžka na 
1 000 obyvatel 65+) 

Nemocnice následné péče a OLÚ (celá zařízení) 

Fakultní 
nem. a 
nem. 

akutní péče 
Kraj 

Nemocnice 
následné 

péče 

Léčebny 
dlouhodobě 
nemocných 

Psychiat
rické 

léčebny 

Rehabi
litační 
ústavy 

Hos
pic 

Dětské 
léčebn

y 

Ostatní 
OLÚ 
(pro 

dospěl
é) 

odd./prac. 
ošetř. péče, 
DIP a DIOP 

Hlavní město 
Praha 2,19 5,89 6,60 - 0,12 - 0,37 1,95 

Středočeský 2,06 3,65 3,65 2,20 0,24 1,04 1,41 4,69 

Jihočeský 1,37 4,19 2,32 - 0,30 1,62 0,51 2,58 

Plzeňský 1,09 4,25 13,36 - 0,31 - 1,69 2,80 

Karlovarský - 9,78 - - - - - 5,11 

Ústecký 6,12 3,97 5,62 - 0,35 0,43 - 1,59 

Liberecký - 0,92 - - - - 3,25 7,38 

Královehradecký - 4,91 0,61 1,74 0,33 0,33 0,31 3,37 

Pardubický 4,05 2,29 - 2,09 0,33 - 11,22 3,22 

Vysočina - 6,03 15,64 0,49 - 0,61 1,47 2,85 

Jihomoravský 0,88 1,94 4,43 - 0,37 0,44 - 3,94 

Olomoucký 0,32 5,56 6,62 - 0,30 1,36 2,87 0,35 

Zlínský 2,14 3,95 11,49 - 0,44 - - 1,47 

Moravskoslezský - 5,43 5,16 1,98 0,16 0,33 2,25 1,71 

Česká republika 1,54 4,35 5,54 0,70 0,24 0,47 1,55 2,88 
Zdroj: ÚZIS ČR.  Výkaz L(MZ) 1-02 
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Graf 1 Lůžková ošetřovatelská následná péče na 1000 obyvatel 65 + 

Lůžka ošet řovatelské následné pé če na 1 000 obyvatel 65 +
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Zdroj: ÚZIS ČR.  Výkaz L(MZ) 1-02 

Pro porovnání kapacit zařízení dlouhodobé péče uvádíme data s počty lůžek nasmlouvaných 
Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP) k 31.12.2010. Členění lůžek dle VZP se liší od 
členění používaného ÚZIS ČR. VZP například nečlení lůžka v jednotlivých odborných 
léčebných ústavech a lze se domnívat, že ve sloupci označeném VZP jako „LDN“ jsou 
zahrnuta i lůžka, na kterých je poskytována následná péče v nemocnicích. Číselník druhů 
zařízení není identický. 

Nicméně po sečtení dat zjišťujeme, že dle VZP byla dlouhodobá péče poskytována na 27 358 
lůžkách, což s ohledem na to, že VZP nemá pravděpodobně nasmlouvána lůžka se všemi 
zdravotnickými zařízeními, víceméně koresponduje s daty ÚZIS ČR. 
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Tabulka 3 Počty nasmlouvaných lůžek VZP 

Kraj 
standar

d 
intenziv
ní péče 

OLU - 
celkem 

LDN 
ošetř. 
lůžka 

hospice DIP1) DIOP2) 

Hlavní město Praha 7 661 1 376 1 641 1 547 416 25 31 20 

Středočeský 4 165 386 1 120 964 858 30 41 22 

Jihočeský 2 568 263 383 878 0 30 0 5 

Plzeňský 2 729 265 130 577 60 28 10 10 

Karlovarský 1 161 115 0 309 240 0 15 14 

Ústecký 3 550 293 541 1 043 225 41 0 10 

Liberecký 2 007 200 157 394 126 0 13 13 

Královehradecký 3 298 333 1 527 294 279 30 0 5 

Pardubický 1 877 180 993 794 0 27 10 10 

Vysočina 2 763 236 1 570 530 148 0 0 5 

Jihomoravský 5 003 701 1 144 985 121 70 6 0 

Olomoucký 2 667 283 1 059 473 129 30 10 10 

Zlínský 2 338 229 1 220 777 48 15 10 0 

Moravskoslezský 5 258 658 1 674 777 558 30 10 13 

Česká republika 47 045 5 518 13 159 10 342 3 208 356 156 137 
1) dlouhodobá intenzivní péče 
2) dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče 
Zdroj: Všeobecná zdravotní pojišťovna 

 

Pracoviště domácí zdravotní péče: síť, pacienti a poskytovaná péče 

Pro popis kapacit a činnosti domácí zdravotní péče byl využit Roční výkaz o činnosti 
zdravotnických zařízení A (MZ) 1-01, obor domácí zdravotní péče, který patří do Programu 
statistických zjišťování MZ. Výkaz obsahuje údaje o počtu pracovníků, o činnosti (počet 
návštěv a výkonů) a o pacientech na pracovištích domácí zdravotní péče. 

Ke konci roku 2010 poskytovalo v České republice služby domácí zdravotní péče (DZP) 464 
pracovišť. Nejvíce těchto zařízení bylo v Moravskoslezském kraji a v Praze, nejméně pak v 
kraji Karlovarském a na Vysočině. Nejčastějšími poskytovateli DZP byly agentury domácí 
zdravotní péče (88 % všech poskytovatelů DZP). Zřizovatelem necelé poloviny pracovišť DZP 
byla fyzická osoba, 28 % soukromá právnická osoba, 15 % církev a zřizovatelem necelých 8 % 
pracovišť byly státní nebo samosprávné instituce (především obce). 
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Tabulka 4 Poskytovatelé domácí zdravotní péče v krajích ČR v roce 2010 

  Území 
Počet pracovišť k 

31. 12. 
Přepočtené počty 
ZPBD 1)  k 31. 12. 

Počet obyvatel ve 
věku 65 let a více 
připadajících na 

 ČR / kraj 
domácí 
zdravot
ní péče 

z toho 
agentury 
domácí 

zdravotní 
péče 

domácí 
zdravotní 

péče 
celkem 

z toho 
v 

agenturách 
domácí 

zdravotní 
péče 

1 
pracovišt
ě domácí 
zdravotní 

péče 

1 ZPBD 1) 

 Hl. m. Praha 54  47  368,9  331,4  3 762  551  
 Středočeský  33  29  212,9  191,9  5 569  863  
 Jihočeský 40  34  179,0  151,6  2 446  547  
 Plzeňský  28  24  146,0  136,8  3 235  620  
 Karlovarský 15  14  83,0  70,9  2 917  527  
 Ústecký 37  29  252,4  208,7  3 125  458  
 Liberecký 24  19  93,9  74,4  2 647  676  
 Královéhradecký 29  27  157,6  152,6  3 111  572  
 Pardubický 26  22  143,5  131,3  3 103  562  
 Vysočina 18  18  139,8  139,8  4 500  579  
 Jihomoravský 30  25  213,4  183,3  6 153  865  
 Olomoucký 40  37  166,9  156,0  2 509  601  
 Zlínský 22  22  92,0  92,0  4 301  1 028  
 Moravskoslezský 68  63  241,2  224,1  2 752  776  
 ČR 464  410  2 490,5  2 244,7  3 485  649  

Zdroj: ÚZIS ČR. Registr zdravotnických zařízení. 
1) 

Zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí podle zákona č. 96, § 5 až § 21a 
   (v případě domácí zdravotní péče se jedná převážně o § 5 - všeobecné sestry) 

 

V roce 2010 uskutečnili pracovníci domácí zdravotní péče u svých pacientů celkem 5,7 
milionů návštěv, přičemž u 87 % z nich bylo pacientům provedeno pouze zdravotní ošetření. 
Na 1 ZPBD připadalo v průměru necelých 7 návštěv denně (v jednotlivých krajích činilo 
rozpětí 5–10 návštěv), na 1 pacienta pak připadalo v průměru 40 návštěv za rok 
(v jednotlivých krajích mezi 32–54 návštěvami). 

U pacientů bylo pracovníky domácí zdravotní péče provedeno celkem 11,4 milionu výkonů, z 
nichž 92 % bylo hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Z celkového počtu 875 tisíc 
výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami bylo 19 % zdravotních výkonů, ostatní výkony 
se týkaly sociální péče, částečně nebo plně hrazené pacientem. Více než polovina všech 
výkonů (53 %) pak byla provedena u imobilních pacientů. 
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Tabulka 5 Činnost domácí zdravotní péče v krajích ČR v roce 2010 

  Území Počet návštěv Počet výkonů 

z toho: z toho: 

 ČR / kraj celkem jen  
zdravotní 

na 
1 

pacienta 
celkem 

hrazených 
ze zdrav. 
pojištění 

u 
pacientů 

imobilních 

 Hl. m. Praha 645 510  571 859  35,9  1 498 423  1 476 125  801 388  
 Středočeský  426 390  393 126  35,3  723 603  721 257  337 335  
 Jihočeský 474 057  444 262  43,9  1 563 759  1 552 051  883 829  
 Plzeňský  344 857  302 633  53,3  601 667  548 089  213 962  
 Karlovarský 209 578  113 506  50,9  478 109  477 953  259 733  
 Ústecký 727 562  587 601  45,9  1 069 559  1 061 573  340 808  
 Liberecký 186 668  150 059  33,2  375 761  371 731  235 694  
Královéhradecký 357 542  330 777  33,1  807 663  697 526  425 732  
 Pardubický 353 707  344 314  35,3  672 902  660 211  401 993  
 Vysočina 242 019  221 349  52,0  362 598  327 415  200 063  
 Jihomoravský 390 222  367 977  31,7  939 842  689 025  734 755  
 Olomoucký 372 230  342 087  50,7  624 430  538 199  369 043  
 Zlínský 229 959  154 976  52,0  361 322  270 658  211 091  
Moravskoslezský 749 682  636 400  35,7  1 272 986  1 085 830  643 925  
 ČR 5 709 983  4 960 926  39,8  11 352 624  10 477 643  6 059 351  

Zdroj: ÚZIS ČR. Výkaz o činnosti zdravotnických zařízení A (MZ) 1-01, obor domácí zdravotní péče. 

 

Graf 2 Lůžková ošetřovatelská následná péče na 1000 obyvatel 65 + 

Činnost domácí zdravotní pé če 
v krajích ČR v roce 2010
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Zdroj: ÚZIS ČR.  Výkaz L(MZ) 1-02 
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Pracovníci v lůžkové zdravotní péči dlouhodobé péče 
Tato subkapitola přináší statistický přehled o: 

- počtu a struktuře pracovníků lůžkových zdravotnických zařízení poskytujících 
dlouhodobou péči; prezentovány jsou jednak údaje o lékařích a ZPBD v krajích ČR ale i 
podrobnější popis struktury pracovníků dle vybraných kategorií získaný dopočtem; dále je 
prezentován přepočet vybraných kategorií odborných pracovníků v dlouhodobé a následné 
péči na 100 lůžek; 

- počtu a struktuře pracovníků v domácí zdravotní péči v krajích ČR; v regionálním členění 
je dále komentován ukazatel počtu pacientů DZP na jednoho ZPBD; 

- odměňování pracovníků lůžkových zdravotnických zařízení pro vybrané druhy zařízení a 
kategorie zaměstnanců. 

Údaje o personálním zajištění lůžkové péče pocházejí z výkazu ÚZIS ČR - Pololetní výkaz o 
lůžkovém fondu zdravotnického zařízení, který poskytuje pouze údaje za lékaře a ZPBD. 
Lůžkovou ošetřovatelskou péči (na odděleních nebo pracovištích následné ošetřovatelské a 
dlouhodobé intenzivní a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče) v nemocnicích v ČR  
zajišťovalo ke konci roku 2010 necelých 216 lékařů a 1 425 zdravotnických pracovníků 
nelékařů s odbornou způsobilostí (ZPBD) (v přepočtu na plné pracovní úvazky). Většinu 
kapacity nemocnic následné péče a léčeben pro dlouhodobě nemocné tvořila oddělení 
ústavní ošetřovatelské péče, na nichž pracovalo přes 520 lékařů a 2 653 ZPBD. V hospicové 
péči pracovalo necelých 35 lékařů a 183 ZPBD. Další následná (včetně ošetřovatelské) péče je 
poskytována v odborných léčebných ústavech, kde v souhrnu působilo přes 762 lékařů a 
4 194 ZPBD.  
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Tabulka 6 Lékaři v lůžkové péči v lůžkových zdravotnických zařízeních v krajích ČR v roce 2010 – absolutně 

Fakultní nem. a 
nem. akutní 
péče. Nemocnice následné péče a OLÚ (celá zařízení ) 

Kraj Celkem 
odd./prac. ošetř. 
péče , DIP a DIOP 

Psychiatric
ké léčebny  

Léčebny 
dlouhodobě 
nemocných  

Ostatní OLÚ 
(pro 
 dospělé) 

Nemocnice 
následné péče  

Rehabilitač
ní ústavy  

Dětské 
léčebny Hospice  

Hlavní město 
Praha 221,94 13,5 109,75 65,52 8 22,75  -  - 2,42 

Středočeský 184,66 35 35,4 36,62 28,45 18,16 20,23 6,3 4,5 

Jihočeský 70,45 15,7 12,4 25,26 1,9 7,02  - 6,17 2 

Plzeňský 108,54 14,55 57,58 21,61 5,47 7,1  -  - 2,23 

Karlovarský 28,4 12,7  - 15,7  -  -  -  -  - 

Ústecký 122,93 7 34,77 24,75  - 47,43  - 2,85 6,13 

Liberecký 49,95 26,44  - 7,5 16,01  -  -  -  - 

Královehradecký 51,47 8 2,3 26,05 1,3  - 10,6 1,32 1,9 

Pardubický 99,26 10,74  - 12,93 46,31 17,92 8,56  - 2,8 

Vysočina 123,3 10,36 68,83 25,51 9,95  - 2,8 5,85  - 

Jihomoravský 115,36 34,96 39,98 22,02  - 9,1  - 4 5,3 

Olomoucký 99,2 3,3 34,24 30,88 21,47 1  - 6,31 2 

Zlínský 92,87 9,75 47,48 18,99  - 12,95  -  - 3,7 

Moravskoslezský 164,08 13,51 59,77 43,52 22,58  - 19,73 3 1,97 

Česká republika 1532,41 215,51 502,5 376,86 161,44 143,43 61,92 35,8 34,95 
Zdroj: ÚZIS ČR.  Výkaz L(MZ) 1-02 

 

Celkem pracovalo v této oblasti více než 1500 lékařů. 
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Tabulka 7 Zdravotničtí pracovníci bez odborného dohledu v lůžkové péči v lůžkových zdravotnických zařízeních v krajích ČR v roce 2010 – 
absolutně 

Fakultní nemocnice 
a nemocnice akutní 
péče Nemocnice následné péče a OLÚ (celá zařízení) 

Kraj Celkem 
odd./prac. ošetř. 
péče , DIP a DIOP 

Psychiatrické 
léčebny  

Léčebny 
dlouhodobě 
nemocných  

Ostatní 
OLÚ (pro 
 dospělé) 

Nemocnice 
následné 
péče  

Rehabilitační 
ústavy  

Dětské 
léčebny Hospice  

Středočeský 1056,79 267,09 243,64 193,59 99,32 115,4 85,19 29,48 23,08 

Jihočeský 378,89 72,62 67,6 114,11 11,9 36,9  - 61,76 14 

Plzeňský 659,58 82,35 389,47 111,5 33,75 28,76  -  - 13,75 

Karlovarský 169,37 63,37  - 106  -  -  -  -  - 

Ústecký 648,41 57,04 200,09 127,35  - 225,3  - 16,4 22,23 

Liberecký 233,17 149,46  - 19,1 64,61  -  -  -  - 

Královehradecký 306,76 80,36 16,23 124 15,5  - 48,95 8,96 12,76 

Pardubický 485,85 73,49  - 48,61 227,96 96,95 28,94  - 9,9 

Vysočina 781,42 72,82 481,25 143,18 52,27  - 9,5 22,4  - 

Jihomoravský 721,04 217,13 308,57 93,75  - 50,34  - 18,6 32,65 

Olomoucký 525,37 7,93 224,5 159,41 87,43 14,3  - 18,3 13,5 

Zlínský 607,27 54 356,38 109,56  - 66,83  -  - 20,5 

Moravskoslezský 913,22 105,33 294,59 257,3 115,1  - 119,92 10 10,98 

Česká republika 8454,03 1 424,85 2 982,48 1 895,51 732,84 757,35 292,5 185,9 182,6 
Zdroj: ÚZIS ČR.  Výkaz L(MZ) 1-02 

 

Celkem pracovalo v této oblasti téměř 8500 ZPBD. 
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Dále byl využit Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců a smluvních 
pracovnících (E (MZ) 4-01), který patří do Programu statistických zjišťování MZ. Ten 
poskytuje údaje za jednotlivé kategorie pracovníků definované příslušnou zdravotnickou 
legislativou, ale tyto údaje se vztahují k celému zařízení (tedy nejen k lůžkové péči). Pro 
potřeby této analýzy byl proto proveden odhad počtu vybraných kategorií pracovníků 
(relevantních pro oblast dlouhodobé péče) za oddělení a pracoviště následné ošetřovatelské 
a dlouhodobé intenzivní (ošetřovatelské) péče (u fakultních a akutních nemocnic) a za 
lůžkovou péči (u nemocnic následné péče) a to na základě struktury těchto skupin 
pracovníků v léčebnách pro dlouhodobě nemocné. Za odborné léčebné ústavy se počet 
jednotlivých kategorií pracovníků vztahuje k celému zařízení, tedy nejen k lůžkové péči. 

 

Tabulka 8 Odhad celkového počtu a struktury odborných pracovníků v dlouhodobé a 
následné péči v lůžkových zdravotnických zařízeních v ČR v roce 2010 

Kategorie 
pracovníků 

Druh zdravotnického zařízení 

pracovníci v 
evidenčním počtu a 
smluvní pracovníci,  

úvazky k 31. 12. 

Nemocnice 
(akutní a 
fakultní) 1) 

Nemocnice 
následné 
péče 2) 

Léčebny 
pro 

dlouhodobě 
nemocné 

Hospice Psychiatrické 
léčebny pro 

dospělé 

Rehabilitační 
ústavy 

Dětské 
odborné 
léčebné 
ústavy 

Ostatní 
odborné 
léčebné 
ústavy 

Celkem

lékaři 215,5  143,4  383,2  35,4  536,7  67,1  38,3  192,5  1 612,2  

všeobecné sestry 1 376,9  731,9  1 888,2  183,9  2 904,4  262,2  174,3  768,3  8 290,2  

ergoterapeuti 9,4  5,0  13,0  0,0  35,8  28,1  1,0  16,4  108,7  

zdravotně-sociální 
pracovníci 

18,1  8,8  24,8  2,5  102,4  3,0  10,0  9,8  179,3  

nutriční terapeuti 10,9  5,8  15,0  0,7  28,3  5,5  1,0  15,5  82,6  

ZPBD celkem 1 424,9  757,4  1 953,9  187,1  3 122,4  301,2  187,3  857,1  8 791,1  

kliničtí 
psychologové 

1,2  0,6  1,7  2,1  111,4  3,3  9,1  3,6  133,0  

fyzioterapeuti 116,3  61,8  159,4  4,8  62,8  138,7  18,8  170,8  733,4  

ZPSZ celkem 124,2  66,0  170,3  6,8  182,6  144,2  29,9  178,7  902,8  

zdravotničtí 
asistenti 

91,3  12,7  125,2  3,0  73,3  10,0  3,0  8,0  326,4  

ošetřovatelé 229,0  112,0  314,1  156,5  375,0  40,1  23,3  102,8  1 352,7  

sanitáři 736,5  391,5  1 009,9  42,4  1 238,9  139,9  54,0  239,8  3 852,8  

ZPOD celkem 1 064,9  549,1  1 460,3  202,9  1 729,1  202,5  82,3  401,3  5 692,4  

psychologové 0,0  0,0  0,0  1,2  61,4  3,0  3,1  0,0  68,7  

sociální pracovníci 6,9  3,7  9,5  12,5  79,8  2,6  4,2  14,0  133,3  

JOP celkem 6,9  3,7  9,5  13,7  150,1  9,6  7,3  20,4  221,2  

Odb. prac. ve zdrav. 
celkem 

2 900,3  1 541,6  3 977,2  445,9  5 724,2  724,7  345,1  1 649,9  
17 

308,8  

  
Zdroj: ÚZIS ČR (1. Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců a smluv. pracovníků. a 2. Lůžkový fond), 
pracovníci v evidenčním počtu a smluvní pracovníci, úvazky k 31. 12. 
1)

 Odhad počtu pracovníků pouze za oddělení a pracoviště ošetřovatelské a dlouhodobé intenzivní (ošetřovatelské) péče. 
2)

 Odhad počtu pracovníků pouze za lůžkovou péči. 
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Všeobecné sestry tvořily necelou polovinu všech odborných pracovníků (v přepočteném 
počtu a včetně smluvních pracovníků) v LDN, sanitáři jednu pětinu, lékaři desetinu a 
ošetřovatelé 8 %. V hospicích představovaly všeobecné sestry 41 % odborných pracovníků, 
ošetřovatelé 35 %, sanitáři 10 % a lékaři 8 % pracovní síly. V ostatních čtyřech výše 
prezentovaných skupinách odborných léčebných ústavů tvořily největší podíl pracovníků 
všeobecné sestry (36-51 % odborných pracovníků v jednotlivých typech zařízení), následovali 
sanitáři (15-22 %) (s výjimkou rehabilitačních ústavů, kde druhou nejpočetnější skupinu 
s 19% podílem představovali fyzioterapeuti). Ošetřovatelé tvořili 6–7 % a lékaři 9–11 % 
odborných pracovníků v těchto OLÚ. 

V nemocničních odděleních ošetřovatelské nebo dlouhodobé péče a v lůžkové péči 
v nemocnicích následné péče připadalo v r. 2010 na 100 lůžek kolem 61 odborných 
pracovníků ve zdravotnictví, z toho 29 všeobecných sester (případně porodních asistentek) a 
necelých 16 sanitářů. V LDN to byly hodnoty mírně nižší (56), v hospicích naopak připadalo 
na 1 lůžko 112 odborných pracovníků. Celkový počet odborných pracovníků na 100 lůžek byl 
v ostatních skupinách OLÚ mírně vyšší než v nemocnicích (63–65), kromě dětských 
odborných léčebných ústavů, kde byl tento počet naopak nižší (45).  

Vyšší počet lékařů na 100 lůžek byl zaznamenán v hospicích (8,9) a ostatních OLÚ (7,6) oproti 
hodnotám 4–6 v ostatních zařízeních. Výrazně vyšší počet všeobecných sester byl patrný 
v hospicích (46,2) a naopak nižší v rehabilitačních ústavech (kde bylo naopak výrazně více 
fyzioterapeutů) a v dětských OLÚ. Výrazně vyšší počet ošetřovatelů byl opět zaznamenán 
v hospicích (39,3), zatímco v ostatních zařízeních se pohyboval jejich počet mezi 3–5. 
Poněkud nižší byl počet ošetřovatelů v hospicích, ostatních a dětských OLÚ (7–11) oproti 12-
16 v ostatních zařízeních. 
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Tabulka 9 Odhad počtu odborných pracovníků na 100 lůžek v dlouhodobé a následné péči 
v lůžkových zdravotnických zařízeních v ČR v roce 2010 

Kategorie 
pracovníků 

Druh zdravotnického zařízení 

pracovníci v 
evidenčním počtu 

a smluvní 
pracovníci,  

úvazky k 31. 12. 

Nemocnice 
(akutní a 
fakultní) 1) 

Nemocnice 
následné 
péče 2) 

Léčebny 
pro 

dlouhodobě 
nemocné 

Hospice Psychiatrické 
léčebny pro 

dospělé 

Rehabilitační 
ústavy 

Dětské 
odborné 
léčebné 
ústavy 

Ostatní 
odborné 
léčebné 
ústavy 

Celkem 

lékaři 4,6  5,7  5,4  8,9  5,9  5,8  5,0  7,6  5,7  

všeobecné sestry 29,2  29,1  26,5  46,2  32,1  22,7  22,8  30,4  29,4  

ZPBD celkem 30,2  30,1  27,5  47,0  34,5  26,1  24,5  33,9  31,1  

zdravotničtí 
asistenti 

1,9  0,5  1,8  0,8  0,8  0,9  0,4  0,3  1,2  

ošetřovatelé 4,9  4,4  4,4  39,3  4,1  3,5  3,0  4,1  4,8  

sanitáři 15,6  15,6  14,2  10,7  13,7  12,1  7,1  9,5  13,6  

ZPOD celkem 22,6  21,8  20,5  51,0  19,1  17,6  10,8  15,9  20,2  

Odb. prac. ve 
zdrav. celkem 

61,5  61,2  55,9  112,0  63,2  62,9  45,1  65,3  61,3  

  
Zdroj: ÚZIS ČR (1. Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců a smluv. pracov. a 2. Lůžkový fond) 
1)

 Odhad počtu pracovníků pouze za oddělení a pracoviště ošetřovatelské a dlouhodobé intenzivní (ošetřovatelské) péče. 
2)

 Odhad počtu pracovníků pouze za lůžkovou péči. 

 

Pracovníci v domácí zdravotní péči 
Pro popis počtu a struktury pracovníků v domácí zdravotní péči byl využit Roční výkaz o 
činnosti zdravotnických zařízení A (MZ) 1-01, obor domácí zdravotní péče, který patří do 
Programu statistických zjišťování MZ. Výkaz obsahuje údaje o počtu pracovníků za vybrané 
kategorie, o činnosti a pacientech na pracovištích domácí zdravotní péče. 

Služby domácí zdravotní péče (DZP) zajišťovaly v celé České republice ke konci roku 2010 více 
než tři tisíce odborných pracovníků ve zdravotnictví (fyzické osoby), především všeobecné 
sestry. V průměrných přepočtených počtech (včetně smluvních pracovníků) to bylo 57 
fyzioterapeutů, 2 352 ZPBD  (z nich 1 068 všeobecných sester se specializací a 22 zdravotně 
sociálních pracovníků) a 223 ostatních odborných pracovníků. Ke konci tohoto roku působilo 
v domácí zdravotní péči dále 114 dobrovolných spolupracovníků DZP (fyzické osoby), což 
představovalo v úhrnu 22 plných pracovních úvazků. 
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Tabulka 10 Personální zajištění domácí zdravotní péče v krajích ČR v roce 2010 

  Území Průměrný přepočtený počet pracovníků 

z toho 

 ČR / kraj Fyzioterapeuti ZPBD 1) 
všeobec. 
sestry se 

specializací 

zdrav. 
sociální 

pracovníci 

Ostatní odborní 
pracovníci 

 Hl. m. Praha 18,5  363,7  152,6  -  23,9  
 Středočeský  2,3  200,4  120,1  2,5  7,1  
 Jihočeský 5,2  178,1  87,2  1,0  60,0  
 Plzeňský  3,8  134,7  55,0  1,0  14,0  
 Karlovarský 3,3  68,6  37,1  -  -  
 Ústecký 5,6  189,1  83,9  1,0  2,3  
 Liberecký -  81,4  43,7  -  0,1  
 Královéhradecký 6,5  152,3  48,8  0,5  5,5  
 Pardubický 2,5  143,1  49,7  -  0,7  
 Vysočina -  135,4  69,9  6,0  6,3  
 Jihomoravský 2,0  211,4  120,5  3,4  37,1  
 Olomoucký 5,5  164,1  47,0  5,3  18,0  
 Zlínský 0,0  91,2  23,7  1,0  19,9  
 Moravskoslezský 2,0  238,5  128,8  0,5  28,0  
 ČR 57,1  2 351,8  1 067,8  22,2  223,0  

Zdroj: ÚZIS ČR. Výkaz o činnosti zdravotnických zařízení A (MZ) 1-01, obor domácí zdravotní péče. 
1) 

Zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí podle zákona č. 96, § 5 až § 21a 
   (v případě domácí zdravotní péče se jedná téměř výhradně o § 5 – všeobecné sestry) 

Na jednoho ZPBD v DZP připadalo v průměru v ČR 61 pacientů, přičemž nejméně to bylo na 
Vysočině (34) a v Olomouckém kraji (45) a nejvíce v Ústeckém (84) a Moravskoslezském kraji 
(88). To ukazuje, spolu s údaji o počtu ZPBD na 10 000 obyvatel starších 65 let, na výrazné 
rozdíly v personálním zajištění domácí zdravotní péče mezi jednotlivými kraji. 
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Graf 3 Pracovníci domácí zdravotní péče v krajích ČR v roce 2010 

Pracovníci domácí zdravotní pé če 
v krajích ČR v roce 2010
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Zdroj: ÚZIS ČR 

Odměňování odborných pracovníků ve zdravotnictví 
Jednotlivé dostupné zdroje dat neumožňují komplexní hodnocení odměňování pracovníků 
v dlouhodobé péči ve zdravotnictví z několika důvodů: 

- zpravodajskou jednotkou obvykle bývá celá instituce (nikoliv jednotlivá pracoviště 
vymezené určitou převažující činností) a je tedy možné přesněji hodnotit jen ta odvětví 
dlouhodobé péče, která působí institucionálně samostatně (např. LDN nebo hospice); 

- sledování odměňování pracovníků bývá odlišné pro podnikatelskou a nepodnikatelskou 
sféru, které se řídí jinými předpisy o odměňování; obvykle je nastaven i odlišný způsob 
zjišťování dat, kdy údaje za podnikatelskou sféru jsou sbírány výběrově a nemusejí tedy 
pokrývat všechna odvětví; 

- problém s nedostatečným detailem údajů ohledně skupin povolání; v dlouhodobé péči 
převažuje jen několik povolání a je potřeba mít údaje za tato konkrétní povolání, což není u 
všech zdrojů dat zajištěno; situace je navíc komplikována tím, že různé zdroje dat používají 
různé klasifikace zaměstnanců, které nejsou plně kompatibilní.  

Pro posouzení úrovně mezd v dlouhodobé péči byly nakonec vybrány údaje ze mzdového 
výkaznictví ÚZIS ČR, které kompletně pokrývá lůžková zdravotnická zařízení. Konkrétně se 
jednalo o Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích 
podle platných předpisů o platu E (MZ) 2-01 a Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách 
mezd ve zdravotnických organizacích podle platných předpisů o mzdě E (MZ) 3-01, které 
patří do Programu statistických zjišťování MZ. V následující tabulce jsou prezentovány 
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průměrné hrubé měsíční mzdy za vybrané kategorie pracovníků za stejné skupiny druhů 
lůžkových zdravotnických zařízení jako údaje o pracovnících. Interpretace těchto údajů je 
ztížena tím, že některé kategorie pracovníků jsou zastoupeny velmi nízkým počtem 
pozorování. Porovnání mezi jednotlivými druhy zdravotnických zařízení navíc ztěžuje 
struktura zařízení podle sféry (podnikatelská versus nepodnikatelská), ve kterých je 
aplikován odlišný systém odměňování pracovníků. K odhadům celkové nákladovosti práce 
v dlouhodobé péči by tak zřejmě bylo vhodné používat průměr mezd za zdravotnictví 
celkem. 

 

Tabulka 11 Průměrné mzdy u vybraných kategorií pracovníků ve zdravotnictví ČR v roce 
2010, tis. Kč měsíčně 1) 

  Druh zdravotnického zařízení 

Kategorie 
pracovníků 

Nemocnic
e (akutní 

a fakultní) 
2)

 

Nemocnic
e 

následné 
péče 

2)
 

Léčebny 
pro 

dlouhod
obě 

nemocn
é 

Hospic Psychiatrick
é léčebny 

pro dospělé 

Rehab. 
ústavy 

Dětské 
odborn

é 
léčebné 
ústavy 

Ostatn
í 

odbor
né 

léčebn
é 

ústavy 

Zdravotni
ctví 

celkem 3) 

Lékaři 49,9 41,5 49,8 38,3 41,2 43,3 40,7 49,7 48,7 

Všeobecné 
sestry 

25,9 23,1 25,4 22,7 28,0 25,5 21,8 24,7 23,8 

ZPBD 
celkem 

25,8 23,0 25,2 22,8 27,5 25,2 21,8 24,4 24,0 

ZPSZ celkem 25,8 24,1 21,1 23,1 28,0 26,2 22,6 22,9 24,4 

ZPOD 
celkem 

16,2 15,3 16,4 16,0 18,0 15,8 14,7 15,6 16,7 

Zaměstnanci 
celkem 

26,9 21,3 22,2 20,2 23,8 21,8 19,5 21,5 25,1 

Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkazy o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích. 
1)

 Kurzívou jsou označeny hodnoty, které se vztahují k méně než 50 pracovníkům a měly by proto být hodnoceny s 
opatrností. 
2)

 Údaje odpovídají mzdám všech pracovníků dané kategorie (tedy nejen pracovníkům v dlouhodobé péči jako údaje 
o počtu pracovníků). 
3)

 Jedná se o odhad průměrných mezd za zdravotnictví celkem provedený ÚZIS ČR. 
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4 Kapacity systému sociálních služeb 

Počty registrovaných poskytovatelů a služeb celkem v krajích ČR 

Z celkového počtu 2 117 poskytovatelů sociálních služeb činných k 1.4.2011 jich 1 539 
(tj. 73 %) poskytovalo jednu či více služeb sociální péče. Z celkového počtu 5 490 
registrovaných sociálních služeb se ve 2 862 případech (52 %) jednalo o služby sociální péče. 
Z těchto údajů je patrné, že jakkoli SSP reprezentují přibližně polovinu všech poskytovaných 
sociálních služeb, jde zároveň o oblast, jíž se věnuje podstatná část subjektů poskytujících 
sociální služby. 

Nejvíce poskytovatelů služeb sociální péče sídlilo ve Středočeském kraji (209 poskytovatelů 
SSP) a Moravskoslezském kraji (168). Nejméně poskytovatelů služeb sociální péče naproti 
tomu mělo sídlo v Karlovarském (55) a Zlínském kraji (60). Z celkového počtu poskytovatelů 
sociálních služeb sídlících na území kraje byl podíl těch, které poskytovaly SSP, nejvyšší 
v Karlovarském kraji a Kraji Vysočina (87 %), nejnižší byl tento podíl v Hlavním městě Praze 
(50 %), Ústeckém (66 %), Jihočeském (67 %) a Zlínském kraji (67 %). 

Tabulka 12 Celkový počet poskytovatelů SSP podle sídla poskytovatele 

poskytovatelé sociálních služeb kraj, v němž má 
poskytovatel sídlo služby sociální péče celkem 

podíl počtu poskytovatelů SSP 
z celkového počtu poskytovatelů v 
% 

Hlavní město Praha 135 269 50 

Jihočeský 90 135 67 

Jihomoravský 120 166 72 

Karlovarský 55 63 87 

Královéhradecký 105 124 85 

Liberecký 90 108 83 

Moravskoslezský 168 223 75 

Olomoucký 90 121 74 

Pardubický 93 118 79 

Plzeňský 87 112 78 

Středočeský 209 266 79 

Ústecký 134 203 66 

Vysočina 103 119 87 

Zlínský 60 90 67 

ČR celkem 1539 2117 73 
Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb http://iregistr.mpsv.cz (údaje k 11.3.2011; zahrnuty služby činné 
k 1.4.2011), výpočet autor. 

 

Jeden poskytovatel přirozeně mohl poskytovat více než jednu službu sociální péče. Největší 
počet SSP zajišťovali poskytovatelé sídlící ve Středočeském kraji (345 služeb sociální péče), 
Moravskoslezském kraji (337 služeb) a Hlavním městě Praze (298). Nejnižší počet SSP 
zajišťovali poskytovatelé sídlící na území Karlovarského kraje (82 služeb). Nejvyšší podíl SSP 
z celkového počtu sociálních služeb poskytovaných organizacemi se sídlem na území kraje 
byl zaznamenán v Libereckém kraji (68 %), Královéhradeckém kraji (67 %) a Kraji Vysočina 
(67 %), nejnižší byl tento podíl v Hlavním městě Praze (31 %). 
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Tabulka 13 Celkový počet poskytovaných SSP podle sídla poskytovatele 

kraj, v němž má 
poskytovatel služby sídlo 

služby sociální 
péče 

sociální služby 
celkem 

podíl počtu služeb sociální péče 
z celkového počtu soc. služeb v % 

Hlavní město Praha 298 972 31 

Jihočeský 171 313 55 

Jihomoravský 278 534 52 

Karlovarský 82 130 63 

Královéhradecký 157 235 67 

Liberecký 142 210 68 

Moravskoslezský 337 613 55 

Olomoucký 145 281 52 

Pardubický 154 273 56 

Plzeňský 138 257 54 

Středočeský 345 571 60 

Ústecký 282 577 49 

Vysočina 161 241 67 

Zlínský 172 283 61 

ČR celkem 2862 5490 52 
Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb http://iregistr.mpsv.cz (údaje k 11.3.2011; zahrnuty služby činné 
k 1.4.2011), výpočet autor. 

 

Počty registrovaných poskytovatelů a služeb celkem podle právní formy 
poskytovatele 

Nejčastějším poskytovatelem služeb sociální péče byly příspěvkové organizace (tuto právní 
formu mělo 616 poskytovatelů SSP), obce nebo městské části hlavního města Prahy (272) a 
různé typy sdružení (208). Služby sociální péče poskytovaly velice často také církevní 
organizace (155 poskytovatelů) a obecně prospěšné společnosti (111). 

Podíl poskytovatelů SSP z celkového počtu poskytovatelů sociálních služeb se u těchto pěti 
nejčastějších skupin právnických osob lišil poměrně výrazně. Zatímco v případě prvních dvou 
uvedených typů právnických osob poskytovala převážná většina poskytovatelů sociálních 
služeb (více než 90 %) právě SSP, poskytovala sdružení častěji služby sociální prevence nebo 
odborné sociální poradenství (služby sociální péče poskytovala přibližně třetina z celkového 
počtu poskytovatelů sociálních služeb s touto právní formou). Z církevních organizací, které 
byly registrovány jako poskytovatelé sociálních služeb, jich SSP poskytovaly čtyři pětiny, 
v případě obecně prospěšných společností dosahoval podíl těch, které zajišťovaly SSP, více 
než tří pětin. 
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Tabulka 14 Celkový počet poskytovatelů SSP podle právní formy poskytovatele 

poskytovatelé 
sociálních 
služeb 

právní forma poskytovatele 

SSP celkem 

podíl počtu poskytovatelů SSP 
z celkového počtu poskytovatelů 
sociálních služeb v % 

akciová společnost 36 37 97 

církevní organizace 155 192 81 

družstvo 1 1 100 

fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů 
než živnostenského a zákona o zemědělství 
nezapsaná v obchodním rejstříku 3 5 60 

fyzická osoba podnikající dle živnostenského 
zákona nezapsaná v obchodním rejstříku 25 27 93 

fyzická osoba podnikající dle živnostenského 
zákona zapsaná v obchodním rejstříku 6 6 100 

obec nebo městská část hlavního města 
Prahy 272 292 93 

obecně prospěšná společnost 111 175 63 

organizační jednotka sdružení 15 44 34 

organizační složka státu* 9 10 90 

příspěvková organizace 616 635 97 

rozpočtová organizace 3 3 100 

sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.) 208 571 36 

společnost s ručením omezeným 66 71 93 

střední škola  1 0 

školská právnická osoba  1 0 

školské zařízení  3 0 

veřejná obchodní společnost 1 1 100 

zájmové sdružení 6 29 21 

zájmové sdružení právnických osob 5 11 45 

zdravotnické zařízení 1 2 50 

všechny právní formy 1539 2117 73 
Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb http://iregistr.mpsv.cz (údaje k 11.3.2011; zahrnuty služby činné 
k 1.4.2011), výpočet autor. 
* Z celkových 10 organizačních složek státu registrovaných jako poskytovatelé sociálních služeb bylo 6 zřizováno 
obcemi, státem byly zřizovány 4. V případě poskytovatelů s tímto právním statutem, kteří provozovaly SSP, jich 
bylo 5 zřizováno obcemi a 4 státem. 

Největší počet SSP provozovaly příspěvkové organizace (1 243 SSP bylo poskytováno právě 
touto skupinou právnických osob). S větším odstupem následovaly církevní organizace (510 
SSP), sdružení (367) a obce nebo městské části hlavního města Prahy (312). 

Podíl mezi počtem poskytovaných SSP a počtem všech poskytovaných sociálních služeb se 
mezi těmito čtyřmi nejčastěji zastoupenými typy právnických osob lišil velmi výrazně. 
Příspěvkové organizace a obce či městské části se soustředily převážně na SSP (v obou 
případech dosahoval podíl SSP z celkového počtu sociálních služeb téměř 90 %), z církevních 
poskytovatelů sociálních služeb se jich na SSP zaměřovala přibližně polovina a v případě 
sdružení činil podíl SSP z celkového počtu sdružení poskytujících sociální služby pouze jednu 
pětinu. 
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Tabulka 15 Celkový počet poskytovaných SSP podle právní formy 

poskytovatelé 
SS 

právní forma poskytovatele 

SSP celkem 

podíl počtu poskytovatelů SSP 
z celkového počtu poskytovatelů 
sociálních služeb v % 

akciová společnost 45 47 96 

církevní organizace 510 1023 50 

družstvo 2 2 100 

fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů 
než živnostenského a zákona o zemědělství 
nezapsaná v obchodním rejstříku 6 9 67 

fyzická osoba podnikající dle živnostenského 
zákona nezapsaná v obchodním rejstříku 32 34 94 

fyzická osoba podnikající dle živnostenského 
zákona zapsaná v obchodním rejstříku 7 8 88 

obec nebo městská část hlavního města 
Prahy 312 370 84 

obecně prospěšná společnost 193 519 37 

organizační jednotka sdružení 19 71 27 

organizační složka státu 18 24 75 

příspěvková organizace 1243 1447 86 

rozpočtová organizace 3 3 100 

sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.) 367 1707 21 

společnost s ručením omezeným 86 95 91 

střední škola  1 0 

školská právnická osoba  1 0 

školské zařízení  7 0 

veřejná obchodní společnost 1 1 100 

zájmové sdružení 11 94 12 

zájmové sdružení právnických osob 6 25 24 

zdravotnické zařízení 1 2 50 

všechny právní formy 2862 5490 52 
Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb http://iregistr.mpsv.cz (údaje k 11.3.2011; zahrnuty služby činné 
k 1.4.2011), výpočet autor. 

 
Při srovnávání právních forem poskytovatelů za jednotlivé druhy SSP (viz kapitola 3.4.2) bude 
sledováno již pouze těchto osm obecnějších kategorií: 

– organizační složka státu, 
– příspěvková organizace, 
– obec nebo městská část hlavního města Prahy (popřípadě rozpočtová organizace - – 

ve všech třech případech se jednalo o obec nebo městskou část) 
– sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.), 
– církevní organizace, 
– obecně prospěšná společnost,  
– jiná právnická osoba14 a  
– fyzická osoba – podnikatel. 

                                                           
14

 Tj. akciová společnost, družstvo, organizační jednotka sdružení, společnost s ručením omezeným, střední 
škola, školská právnická osoba, školské zařízení, veřejná obchodní společnost, zájmové sdružení, zájmové 
sdružení právnických osob nebo zdravotnické zařízení. 
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V této zkrácené struktuře shrnuje údaje o SSP, které byly uvedeny v předchozích dvou 
tabulkách, také následující tabulka. Oproti dvěma předchozím tabulkám je následující 
tabulka dále doplněna o sloupce zachycující procentuální zastoupení jednotlivých právních 
forem na celkovém počtu poskytovatelů SSP, respektive na celkovém počtu SSP. 

Z celkového počtu poskytovatelů SSP tvořily příspěvkové organizace dvě pětiny a obce nebo 
městské části necelou jednu pětinu. Sdružení a církevní organizace společně reprezentovaly 
přibližně čtvrtinu poskytovatelů SSP. 

Z hlediska sledovaných typů právních forem se struktura samotných registrovaných SSP od 
struktury poskytovatelů SSP výrazněji nelišila. Výraznějšími rozdíly byly pouze nižší podíl SSP, 
jejichž poskytovatelem byly obce nebo městské části (v případě samotných SSP přibližně 
desetinové zastoupení) a naopak vyšší podíl církevních organizací při poskytování SSP (necelá 
jedna pětina – v případě struktury poskytovatelů byl naopak podíl těchto právnických osob 
přibližně desetinový). Další (avšak již nepříliš markantní) rozdíl, který vyplynul ze srovnání 
struktury poskytovatelů SSP a struktury samotných SSP podle sledovaných typů právních 
forem poskytovatelů, byl ve druhém případě (tj. v případě samotných SSP) nižší podíl jiných 
právnických osob a vyšší podíl příspěvkových organizací. 

Popsané rozdíly naznačují, že poskytovatelé reprezentující církevní organizace poskytují 
oproti průměru za všechny poskytovatele větší počet SSP, zatímco v případě obcí či 
městských částí je tomu opačně. V menší míře pak lze totéž konstatovat i o příspěvkových 
organizacích a jiných právnických osobách. V prvním případě je jedním poskytovatelem 
vykonáváno více SSP než u průměrného poskytovatele, zatímco v případě druhém naopak 
méně. 

Tabulka 16 Celkový počet poskytovatelů a poskytovaných SSP podle obecněji 
kategorizovaných právních forem 

počet poskytovatelů SSP počet SSP 

právní forma (případně skupina právních forem) abs. v % abs. v % 

organizační složka státu* 9 1% 18 1% 

příspěvková organizace 616 40% 1243 43% 

obec nebo městská část hlavního města Prahy 
(popřípadě rozpočtová organizace – ve všech třech 
případech se jednalo o obec nebo městskou část) 275 18% 315 11% 

sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.) 208 14% 367 13% 

církevní organizace 155 10% 510 18% 

obecně prospěšná společnost 111 7% 193 7% 

jiná právnická osoba  131 9% 171 6% 

fyzická osoba – podnikatel 34 2% 45 2% 

všechny právní formy 1539 100% 2862 100% 
Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb http://iregistr.mpsv.cz (údaje k 11.3.2011; zahrnuty služby činné 
k 1.4.2011), výpočet autor. 
* Z celkových 9 organizačních složek státu registrovaných jako poskytovatelé SSP bylo 5 zřizováno obcemi, 
státem byly zřizovány 4. Poskytovatelé zřizovaní obcemi zajišťovali 5 SSP a poskytovatelé zřizovaní státem 13 
SSP. 
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Počty registrovaných poskytovatelů a služeb celkem podle zřizovatele 
Údaje o typu zřizovatele nejsou v Registru evidovány. To představuje určitý limit pro potřeby 
této analýzy, nicméně tyto údaje jsou sledovány prostřednictvím Ročního výkazu o zařízeních 
sociálních služeb a poskytování sociálních služeb. Pomocí údajů z tohoto zdroje je možné 
získat alespoň informace o zřizovateli pouze za některé sociální služby, respektive o části 
jejich poskytovatelů. 

Potřebné údaje se nicméně nepodařilo získat u všech poskytovatelů. V některých případech 
nicméně typ zřizovatele bylo možné odvodit od právní formy poskytovatele (církevní 
organizace, fyzické osoby podnikající v některé ze tří rozlišených forem podnikání a obce 
nebo městské části hlavního města Prahy). U části dalších organizací byly údaje doplněny 
podle Administrativního registru ekonomických subjektů vedeného Ministerstvem financí, 
Seznamu občanských sdružení Ministerstva vnitra, údajů Ústavu zdravotních informací a 
statistiky (sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče), případně 
na webových stránkách některých organizací. Nicméně údaj o zřizovateli ani tak nebyl zjištěn 
u všech poskytovatelů SSP. 

Údaj o zřizovateli se nepodařilo získat za 196 poskytovatelů SSP, respektive za 258 jimi 
zajišťovaných služeb sociální péče. Z celkových 87 % poskytovatelů SSP, u nichž byl tento 
údaj k dispozici, jich největší počet zřizovaly obce (504, tj. 38 % z celkového počtu 
poskytovatelů SSP, u nichž byl údaj o zřizovateli zjištěn). Druhým nejčastějším zřizovatelem 
poskytovatelů SSP byly kraje (349 poskytovatelů, 26 %). 

Do srovnání celkového počtu poskytovaných SSP bylo zařazeno 91 % registrovaných služeb 
sociální péče. Poskytovatelé zřizovaní obcemi současně zajišťovali také nejvíce 
registrovaných služeb sociální péče (868, tj. 33 % ze sledovaných případů). I v tomto případě 
byly druhým nejčastějším zřizovatelem kraje (653 SSP, tj. 23 %). 

V rámci sledovaných skupin zřizovatelů byl zaznamenán výrazně vyšší průměrný podíl 
zajišťovaných SSP na jednoho poskytovatele u církevních právnických osob. 

Tabulka 17 Počet poskytovatelů SSP a SSP celkem podle typu zřizovatele 

počet poskytovatelů počet SSP 

typ zřizovatele abs. v % validní % abs. v % validní % 

průměrný 
počet SSP na 
1 
poskytovatele 

stát 15 1 1 25 1 1 1,67 

kraj 349 23 26 653 23 25 1,87 

obec 504 33 38 868 30 33 1,72 

církevní právnická 
osoba 155 10 12 510 18 20 3,29 

jiný zřizovatel 320 21 24 548 19 21 1,71 

údaj není k dispozici 196 13   258 9   1,32 

celkem 1539     2862     1,86 
Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb http://iregistr.mpsv.cz (údaje k 11.3.2011; zahrnuty služby činné 
k 1.4.2011), údaje o typu zřizovatele doplněny podle Ročního výkazu o zařízeních sociálních služeb a 
poskytování sociálních služeb, údajů poskytnutých ÚZIS a informací dohledaných podle identifikačních čísel 
organizací, popřípadě jejich názvů; výpočet autor. 
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Počty služeb sociální péče podle druhu služby, sídla zařízení a působnosti 
Z jednotlivých služeb sociální péče byly nejrozšířenější pečovatelská služba (749 registrací 
opravňujících k jejímu poskytování) a domovy pro osoby se zdravotním postižením (479 
registrovaných služeb). Nejméně často byly poskytovány specifické druhy sociálních služeb 
jako tísňová péče (17 registrací) a průvodcovské a předčitatelské služby (29) a dále podpora 
samostatného bydlení (37). 

Tabulka 18 Celkový počet poskytovaných SSP podle druhu sociální služby  

druh sociální služby počet registrací 

centra denních služeb 89 

denní stacionáře 262 

domovy pro osoby se zdravotním postižením 216 

domovy pro seniory 479 

domovy se zvláštním režimem 186 

chráněné bydlení 140 

odlehčovací služby 256 

osobní asistence 215 

pečovatelská služba 749 

podpora samostatného bydlení 37 

průvodcovské a předčitatelské služby 29 

sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 119 

tísňová péče 17 

týdenní stacionáře 68 

služby sociální péče celkem 2862 
Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb http://iregistr.mpsv.cz (údaje k 11.3.2011; zahrnuty služby činné 
k 1.4.2011), výpočet autor. 

 

Po rozřazení sociálních služeb podle kraje, v němž sídlilo zařízení poskytující příslušnou 
sociální službu, byly celkové počty registrací za některé sledované druhy služeb sociální péče 
již poměrně nízké, což představovalo určitý limit při srovnávání zastoupení jednotlivých 
druhů sociálních služeb v krajích. 

Získané údaje nicméně i přesto naznačovaly, že rozdíly z hlediska zastoupení jednotlivých 
druhů služeb sociální péče v krajích nelze považovat za nikterak zásadní. A to bez ohledu na 
to, zda byl regionální rozsah poskytování služby vyhodnocen na základě údaje o sídle zařízení 
nebo podle údajů o působnosti poskytované služby (více viz kapitola 3.2). S ohledem na 
snahu umožnit srovnání zastoupení u početnějších i u méně početných druhů služeb sociální 
péče (v obou případech zároveň současně, jak podle údaje o sídle zařízení, tak také podle 
údaje o působnosti služby) jsou v samostatných grafech zachyceny zvlášť sociální služby, jichž 
bylo celkově poskytováno méně než 200 (následující graf) a služby sociální péče poskytované 
častěji (následující graf). Úplné přehledy počtů služeb sociální péče v jednotlivých krajích 
(podle sídla zařízení i podle působnosti služby) zachycují přílohy. 

 

Sociální služby lze také analyzovat pomocí počtu klientů. Tato analýza je uvedena v příloze.
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Graf 4 Počty častěji zajišťovaných SSP v jednotlivých krajích 

 
Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb http://iregistr.mpsv.cz (údaje k 11.3.2011; zahrnuty služby činné 
k 1.4.2011), výpočet autor. 
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Graf 5 Počty méně často zajišťovaných SSP v jednotlivých krajích 

 
Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb http://iregistr.mpsv.cz (údaje k 11.3.2011; zahrnuty služby činné k 1.4.2011), výpočet autor.  
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Vybrané ukazatele o pobytových zařízeních sociálních služeb 
Z první skupiny vybraných služeb sociální péče15 jich nejvíce v rámci své působnosti 
pokrývalo území Moravskoslezského (celkem 149 sociálních služeb za všechny druhy 
sociálních služeb v této skupině), Středočeského (136) a Ústeckého (131) kraje. 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením pokrývaly v rámci své působnosti nejčastěji 
území Ústeckého kraje (46 registrovaných služeb tohoto typu), domovy pro seniory území 
Moravskoslezského kraje (77) a Středočeského kraje (74) a domovy se zvláštním režimem 
území Jihomoravského (44) a Moravskoslezského kraje (40). 

 

Tabulka 19 Počty domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a 
domovů se zvláštním režimem působících v jednotlivých krajích 

kraj domovy pro osoby se 
zdravotním 
postižením 

domovy 
pro 
seniory 

domovy se 
zvláštním režimem 

vybrané 
služby 
celkem 

Hlavní město Praha 26 48 25 99 

Jihočeský 17 51 20 88 

Jihomoravský 25 59 44 128 

Karlovarský 17 27 16 60 

Královéhradecký 19 48 20 87 

Liberecký 21 30 24 75 

Moravskoslezský 32 77 40 149 

Olomoucký 20 46 21 87 

Pardubický 19 36 19 74 

Plzeňský 20 34 19 73 

Středočeský 35 72 29 136 

Ústecký 46 52 33 131 

Vysočina 17 36 24 77 

Zlínský 27 50 26 103 

ČR celkem 216 479 186 881 
Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb http://iregistr.mpsv.cz (údaje k 11.3.2011; zahrnuty služby činné 

k 1.4.2011), výpočet autor.  

Služby sociální péče v této skupině zajišťovaly nejčastěji příspěvkové organizace (některý ze 
tří druhů SSP zařazených do této skupiny zajišťovalo celkem 675 příspěvkových organizací). 
Druhým největším poskytovatelem těchto sociálních služeb byly s výrazným odstupem 
církevní organizace. 

Příspěvkové organizace byly výrazně převažující právní formou u všech tří druhů sociálních 
služeb spadajících do první skupiny: domovy pro osoby se zdravotním postižením – 189 
subjektů (88 % z celkového počtu), domovy pro seniory 350 subjektů (73 %) a domovy se 
zvláštním režimem 136 subjektů (73 %). Počty poskytovatelů s jinou právní formou byly ve 
srovnání s počty příspěvkových organizací minimální (nejvýše jednotky procent), výjimkou 
byly pouze církevní organizace provozující domovy pro seniory – 72 subjektů (15 %). 

 

                                                           
15

 Tj. domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem. 
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Tabulka 20 Počty domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a 
domovů se zvláštním režimem podle právní formy poskytovatele  

právní forma domovy pro osoby 
se zdravotním 
postižením 

domovy 
pro 
seniory 

domovy se 
zvláštním 
režimem 

vybrané 
SSP 
celkem 

organizační složka státu 4* 0 0 4 

příspěvková organizace 189 350 136 675 

obec nebo městská část hlavního 
města Prahy (popřípadě rozpočtová 
organizace – ve všech třech 
případech se jednalo o obec nebo 
městskou část) 

0 5 0 5 

sdružení (svaz, spolek, společnost, 
klub aj.) 

4 21 11 36 

církevní organizace 13 72 14 99 

obecně prospěšná společnost 5 7 9 21 

jiná právnická osoba  1 20 13 34 

fyzická osoba – podnikatel 0 4 3 7 

celkem 216 479 186 881 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb http://iregistr.mpsv.cz (údaje k 11.3.2011; zahrnuty služby činné 

k 1.4.2011), výpočet autor.  

* Ve všech čtyřech případech byl zřizovatelem organizace poskytující tyto služby stát. 

Nejčastějším zřizovatelem organizací poskytujících všechny tři druhy sociálních služeb 
zařazené do této skupiny SSP byly kraje. Z celkového počtu 216 domovů pro osoby se 
zdravotním postižením jich kraje zřizovaly 159 (74 % z jejich celkového počtu). Kraje byly dále 
zřizovatelem 189 domovů pro seniory (tj. 40 % z těch, za něž se podařilo údaj o zřizovateli 
získat) a 91 domovů se zvláštním režimem (50 %). Druhým nejčastějším zřizovatelem 
organizací poskytujících některou ze SSP v této skupině byly obce. Například domovy pro 
seniory (byly zřizovatelem 169 poskytovatelů této SSP, tj. 36 %) a také domovů se zvláštním 
režimem (46, tj. 25 %). 

Tabulka 21  Počty domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a 
domovů se zvláštním režimem podle typu zřizovatele 

typ zřizovatele domovy pro osoby se 
zdravotním 
postižením 

domovy 
pro seniory 

domovy se 
zvláštním režimem 

vybrané 
služby 
celkem 

stát 5 0 0 5 

kraj 159 189 91 439 

obec 29 169 46 244 

církevní právnická osoba 13 72 14 99 

jiný zřizovatel 10 40 31 81 

údaj není k dispozici 0 9 4 13 

celkem 216 479 186 881 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb http://iregistr.mpsv.cz (údaje k 11.3.2011; zahrnuty služby činné 
k 1.4.2011), údaje o typu zřizovatele doplněny podle Ročního výkazu o zařízeních sociálních služeb a 
poskytování sociálních služeb, údajů poskytnutých ÚZIS a informací dohledaných podle identifikačních čísel 
organizací, popřípadě jejich názvů; výpočet autor. 
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Celková pobytová kapacita SSP v této skupině měřená počtem klientů byla úhrnem za 
všechny tyto služby nejvyšší u zařízení se sídlem v Moravskoslezském (7 495 klientů), 
Středočeském (7 463) a Ústeckém kraji (7 220). 

V případě domovů pro osoby se zdravotním postižením byla nejvyšší kapacita zjištěna 
v Ústeckém kraji (1 938 klientů). V případě domovů pro seniory vykazovaly nejvyšší kapacitu 
zařízení sídlící ve Středočeském kraji (5 009) a v případě domovů se zvláštním režimem 
zařízení se sídlem v Jihomoravském kraji (2 067). 

 

Tabulka 22 Pobytová kapacita domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro 
seniory a domovů se zvláštním režimem měřená počtem klientů 

kraj, v němž má 
zařízení sociálních 
služeb sídlo 

domovy pro osoby se 
zdravotním postižením 

domovy 
pro 
seniory 

domovy se 
zvláštním 
režimem 

vybrané 
služby 
celkem 

Hlavní město Praha 529 2 505 213 3 247 

Jihočeský 725 3 029 382 4 136 

Jihomoravský 1 426 3 052 2 067 6 545 

Karlovarský 609 833 251 1 693 

Královéhradecký 737 2 385 381 3 503 

Liberecký 347 925 455 1 727 

Moravskoslezský 1 476 4 848 1 171 7 495 

Olomoucký 1 242 2 556 341 4 139 

Pardubický 804 2 151 386 3 341 

Plzeňský 1 153 1 785 539 3 477 

Středočeský 1 506 5 009 948 7 463 

Ústecký 1 938 4 029 1 253 7 220 

Vysočina 636 2 063 465 3 164 

Zlínský 1 191 2 806 585 4 582 

ČR celkem 14 319 37 976 9 437 61 732 
Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb http://iregistr.mpsv.cz (údaje k 11.3.2011; zahrnuty služby činné 

k 1.4.2011), výpočet autor.  

 

Celková lůžková kapacita těchto SSP (úhrn za všechny tyto služby dohromady) byla nejvyšší u 
zařízení se sídlem v Moravskoslezském (7 302 lůžek), Středočeském (7 434) a Ústeckém kraji 
(7 215). 

V případě domovů pro osoby se zdravotním postižením byla nejvyšší lůžková kapacita 
zjištěna v Ústeckém kraji (1 938 lůžek). V případě domovů pro seniory vykazovaly nejvyšší 
lůžkovou kapacitu zařízení sídlící ve Středočeském kraji (4 978) a v případě domovů se 
zvláštním režimem zařízení se sídlem v Jihomoravském kraji (1 977). 
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Tabulka 23 Pobytová kapacita –domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro 
seniory a domovů se zvláštním režimem měřená počtem lůžek 

kraj, v němž má 
zařízení sociálních 
služeb sídlo 

domovy pro osoby se 
zdravotním postižením 

domovy 
pro 
seniory 

domovy se 
zvláštním 
režimem 

vybrané 
služby 
celkem 

Hlavní město Praha 530 2378 213 3 121 

Jihočeský 575 2857 317 3 749 

Jihomoravský 1426 2663 1977 6 066 

Karlovarský 333 545 121 999 

Královéhradecký 737 2370 381 3 488 

Liberecký 347 925 455 1 727 

Moravskoslezský 1476 4655 1171 7 302 

Olomoucký 1242 2449 303 3 994 

Pardubický 689 2100 386 3 175 

Plzeňský 1089 1785 539 3 413 

Středočeský 1506 4978 950 7 434 

Ústecký 1938 4024 1253 7 215 

Vysočina 636 1830 425 2 891 

Zlínský 1078 2694 500 4 272 

ČR celkem 13602 36253 8991 58 846 
Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb http://iregistr.mpsv.cz (údaje k 11.3.2011; zahrnuty služby činné 

k 1.4.2011), výpočet autor.  

 

Vybrané ukazatele o ambulantních sociálních službách a podpůrných 
pobytových službách sociální péče 

Ze služeb ve druhé skupině služeb sociální péče16 jich nejvíce působilo ve Středočeském kraji 
(142), Hlavním městě Praha (131) a Moravskoslezském kraji (115). 

Nejvíce center denních služeb působilo v Jihomoravském (18) a Moravskoslezském kraji (14). 
Působnost služeb denních a týdenních stacionářů a chráněného bydlení nejčastěji zahrnovala 
Středočeský kraj (37 denních stacionářů, 16 týdenních stacionářů a 31 služeb chráněného 
bydlení). Nejvíce odlehčovací služeb působilo v Hlavním městě Praze (56) a Středočeském 
kraji (53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 

Tj. centra denních služeb, denní stacionáře, chráněné bydlení, odlehčovací služby a týdenní stacionáře. 
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Tabulka 24 Počty center denních služeb, denních stacionářů, chráněného bydlení, 
odlehčovacích služeb a týdenních stacionářů působících v jednotlivých krajích 

kraj centra 
denních 
služeb 

denní 
stacionáře 

chráněné 
bydlení 

odlehčovací 
služby 

týdenní 
stacionáře 

vybrané 
služby celkem 

Hlavní město Praha 7 33 22 56 13 131 

Jihočeský 3 14 12 26 7 62 

Jihomoravský 18 27 13 35 6 99 

Karlovarský 2 10 7 13 5 37 

Královéhradecký 6 18 9 19 4 56 

Liberecký 6 13 10 24 4 57 

Moravskoslezský 14 34 26 38 3 115 

Olomoucký 7 18 13 14 3 55 

Pardubický 4 16 9 20 3 52 

Plzeňský 2 13 7 17 4 43 

Středočeský 5 37 31 53 16 142 

Ústecký 5 23 10 30 9 77 

Vysočina 3 18 12 27 2 62 

Zlínský 8 22 10 26 9 75 

ČR celkem 89 262 140 256 68 815 
Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb http://iregistr.mpsv.cz (údaje k 11.3.2011; zahrnuty služby činné 

k 1.4.2011), výpočet autor.  

 

Nejčastěji zastoupenou právní formou u této skupiny SSP byly příspěvkové organizace 
(některou ze služeb v této skupině zajišťovalo 334 subjektů). Některá z těchto SSP byla často 
poskytována také sdruženími (178 subjektů) a církevními organizacemi (173). 

Centra denních služeb provozovaly ve srovnatelné míře církevní organizace (29 subjektů), 
sdružení (23) a příspěvkové organizace (23). Denní stacionáře byly nejčastěji provozovány 
příspěvkovými organizacemi (114), církevními organizacemi (59) a sdruženími (54). Tyto tři 
typy právnických osob byly nejčastějšími poskytovateli také v případě chráněného bydlení, 
odlehčovacích služeb a týdenních stacionářů. Největším poskytovatelem všech těchto tří 
druhů sociálních služeb byly příspěvkové organizace (62 jich provozovalo chráněné bydlení, 
92 odlehčovací služby a 43 týdenní stacionáře). Na rozdíl od denních a týdenních stacionářů, 
byla nicméně v případě chráněného bydlení a odlehčovacích služeb druhým největším 
poskytovatelem sdružení. V případě chráněného bydlení byl počet církevních organizací 
výrazněji nižší než počet sdružení (34 sdružení a 20 církevních organizací). V případě 
odlehčovacích služeb byl tento rozdíl jen minimální (59 sdružení, 52 církevních organizací). 
Týdenní stacionáře byly naopak zajišťovány  častěji církevními organizacemi (13 subjektů) 
než sdruženími (8). 
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Tabulka 25 – Počty center denních služeb, denních stacionářů, chráněného bydlení, 
odlehčovacích služeb a týdenních stacionářů podle právní formy poskytovatele 

právní forma centra 
denních 
služeb 

denní 
stacionáře 

chráněné 
bydlení 

odlehčovací 
služby 

týdenní 
stacionáře 

vybrané 
SSP 
celkem 

organizační složka státu  0 3* 3* 3* 0 9 

příspěvková organizace 23 114 62 92 43 334 

obec nebo městská část 
hlavního města Prahy 
(popřípadě rozpočtová 
organizace – ve všech třech 
případech se jednalo o obec 
nebo městskou část) 

6 5 3 11 0 25 

sdružení (svaz, spolek, 
společnost, klub aj.) 

23 54 34 59 8 178 

církevní organizace 29 59 20 52 13 173 

obecně prospěšná 
společnost 

7 18 10 23 3 61 

jiná právnická osoba  1 7 6 13 1 28 

fyzická osoba – podnikatel 0 2 2 3 0 7 

celkem 89 262 140 256 68 815 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb http://iregistr.mpsv.cz (údaje k 11.3.2011; zahrnuty služby činné 

k 1.4.2011), výpočet autor. 

* Ve všech třech případech byl zřizovatelem organizace poskytující tyto služby stát. 

 

U služeb spadajících do této skupiny SSP byl počet zřizovatelů z řad obcí, krajů a církevních 
právnických osob srovnatelný. Nejčastěji některou z těchto organizací zřizovaly obce. Celkem 
zřizovaly 192 (25 %) organizací, které poskytovaly některou z těchto služeb. 

Zřizovatelem center denních služeb byly nejčastěji církevní právnické osoby (zřizovaly 29 
těchto zařízení, tj. 34 % z celkového počtu těch, za něž byl získán údaj o zřizovateli). Dalšími 
početnými skupinami byly nestátní subjekty jiné než církevní právnické osoby (27, tj. 31 %) a 
obce (25, tj. 29 %). Obce byly nejčastěji zřizovatelem organizací provozujících denní 
stacionáře a odlehčovací služby (v prvním případě 78 organizací, ve druhém 67, tj. 30 %, 
respektive 31 %). V případě obou těchto služeb byly druhým nejvýznamnějším zřizovatelem 
nestátní subjekty jiné než církevní právnické osoby (v případě denních stacionářů 73 
organizací, tj. 29 %, v případě odlehčovacích služeb 65 organizací, tj. 30 %). Kraje byly 
nejčastějším zřizovatelem organizací provozujících chránění bydlení (52, tj. 39 %) a týdenních 
stacionářů (33 organizací, tj. 50 %). Druhým nejčastějším zřizovatelem organizací zajišťujících 
chráněné bydlení byly nestátní subjekty jiné než církevní právnické osoby (46, tj. 35 %) 
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Tabulka 26  Počty center denních služeb, denních stacionářů, chráněného bydlení, 
odlehčovacích služeb a týdenních stacionářů podle typu zřizovatele 

typ zřizovatele centra 
denních 
služeb 

denní 
stacionáře 

chráněné 
bydlení 

odlehčovací 
služby 

týdenní 
stacionáře 

vybrané SSP 
celkem 

stát 0 3 3 4 0 10 

kraj 5 43 52 31 33 164 

obec 25 78 12 67 10 192 

církevní právnická 
osoba 

29 59 20 52 13 173 

jiný zřizovatel 27 73 46 65 10 221 

údaj není k 
dispozici 

3 6 7 37 2 55 

celkem 89 262 140 256 68 815 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb http://iregistr.mpsv.cz (údaje k 11.3.2011; zahrnuty služby činné 
k 1.4.2011), údaje o typu zřizovatele doplněny podle Ročního výkazu o zařízeních sociálních služeb a 
poskytování sociálních služeb, údajů poskytnutých ÚZIS a informací dohledaných podle identifikačních čísel 
organizací, popřípadě jejich názvů; výpočet autor. 

 

V rámci této skupiny SSP bylo možné v pobytové formě poskytovat pouze tyto sociální 
služby: chráněné bydlení, odlehčovací služby a týdenní stacionáře. Úhrnná kapacita za tyto 
služby SSP byla nejvyšší v Hlavním městě Praze (1 717 klientů) a Středočeském kraji (1 012). 
U chráněného bydlení byla nejvyšší kapacita zjištěna ve Středočeském (529), Zlínském (462) 
a Olomouckém kraji (428). Kapacita odlehčovacích služeb byla nejvyšší v Hlavním městě 
Praze (1 436 klientů). V Hlavním městě Praze tak sídlila zařízení reprezentující 51 % celkové 
kapacity odlehčovacích služeb v ČR. Nejvyšší kapacita týdenních stacionářů byla 
zaznamenána u zařízení sídlících ve Středočeském (211) a Jihočeském kraji (114). 
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Tabulka 27 Pobytová kapacita chráněného bydlení, odlehčovacích služeb a týdenních 
stacionářů měřená počtem klientů 

kraj, v němž má zařízení 
sociálních služeb sídlo 

chráněné 
bydlení 

odlehčovací 
služby 

týdenní 
stacionáře 

vybrané 
služby celkem 

Hlavní město Praha 203 1 436 78 1 717 

Jihočeský 136 79 114 329 

Jihomoravský 112 246 48 406 

Karlovarský 65 13 15 93 

Královéhradecký 48 98 37 183 

Liberecký 113 26 84 223 

Moravskoslezský 367 203 41 611 

Olomoucký 428 37 24 489 

Pardubický 208 83 24 315 

Plzeňský 82 43 22 147 

Středočeský 529 272 211 1 012 

Ústecký 135 123 66 324 

Vysočina 60 37 40 137 

Zlínský 462 95 66 623 

ČR celkem 2 948 2 791 870 6 609 
Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb http://iregistr.mpsv.cz (údaje k 11.3.2011; zahrnuty služby činné 
k 1.4.2011), výpočet autor.  

Úhrnná lůžková kapacita za tuto skupinu sociálních služeb17 byla nejvyšší ve Středočeském 
kraji (909 lůžek), Zlínském kraji (620), Hlavním městě Praze (607) a Moravskoslezském kraji 
(603). U chráněného bydlení byla nejvyšší lůžková kapacita zjištěna ve Středočeském (501), 
Zlínském (462), Moravskoslezském (359) a Olomouckém kraji (312). Lůžková kapacita 
odlehčovacích služeb byla nejvyšší v Hlavním městě Praze (400 lůžek). V Hlavním městě 
Praze tak sídlila zařízení disponující 25 % celkové lůžkové kapacity odlehčovacích služeb v ČR. 
Nejvyšší lůžková kapacita týdenních stacionářů byla zaznamenána u zařízení sídlících ve 
Středočeském (211) a Jihočeském kraji (114). 

 

                                                           
17 

Respektive za chráněné bydlení, odlehčovací služby a týdenní stacionáře, které je možné v této skupině SSP 
poskytovat v pobytové formě. 
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Tabulka 28 Pobytová kapacita chráněného bydlení, odlehčovacích služeb a týdenních 
stacionářů měřená počtem lůžek 

kraj, v němž má zařízení sociálních 
služeb sídlo 

chráněné 
bydlení 

odlehčovací 
služby 

týdenní 
stacionáře 

vybrané 
služby celkem 

Hlavní město Praha 137 400 70 607 

Jihočeský 124 79 114 317 

Jihomoravský 79 209 48 336 

Karlovarský 40 10 9 59 

Královéhradecký 41 98 13 152 

Liberecký 113 19 84 216 

Moravskoslezský 359 203 41 603 

Olomoucký 312 31 24 367 

Pardubický 146 83 24 253 

Plzeňský 66 20 8 94 

Středočeský 501 197 211 909 

Ústecký 81 94 61 236 

Vysočina 53 37 40 130 

Zlínský 462 92 66 620 

ČR celkem 2 514 1 572 813 4 899 
Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb http://iregistr.mpsv.cz (údaje k 11.3.2011; zahrnuty služby činné 
k 1.4.2011), výpočet autor.  

 

V ambulantní formě bylo možné v rámci této skupiny SSP provozovat tyto sociální služby: 
centra denních služeb, denní stacionáře a odlehčovací služby. Celková kapacita těchto služeb 
měřená počtem klientů (úhrn za všechny tyto služby dohromady) byla nejvyšší u zařízení se 
sídlem v Hlavním městě Praze (2 798 klientů) a Jihomoravském kraji (1 631). 

V případě center denních služeb byla nejvyšší kapacita zjištěna v Hlavním městě Praze (2 130 
klientů) a Jihomoravském kraji (1 026). V případě denních stacionářů vykazovaly nejvyšší 
kapacitu zařízení sídlící v Moravskoslezském kraji (683), Hlavním městě Praze a 
Středočeském kraji (v obou případech 656) a v případě odlehčovacích služeb zařízení sídlící 
v Plzeňském kraji (432). 
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Tabulka 29 Ambulantní kapacita center denních služeb, denních stacionářů a 
odlehčovacích služeb měřená počtem klientů 

kraj, v němž má 
zařízení sociálních 
služeb sídlo centra denních služeb 

denní 
stacionáře 

odlehčovací 
služby 

vybrané 
služby 
celkem 

Hlavní město Praha 2 130 656 12 2 798 

Jihočeský 73 244 6 323 

Jihomoravský 1 026 541 64 1 631 

Karlovarský 155 125 37 317 

Královéhradecký 57 266 3 326 

Liberecký 150 144 20 314 

Moravskoslezský 213 683 2 898 

Olomoucký 111 445 8 564 

Pardubický 53 201 71 325 

Plzeňský 28 183 432 643 

Středočeský 50 656 104 810 

Ústecký 51 283 82 416 

Vysočina 84 327 31 442 

Zlínský 117 252 20 389 

ČR celkem 4 298 5 006 892 10 196 
Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb http://iregistr.mpsv.cz (údaje k 11.3.2011; zahrnuty služby činné 
k 1.4.2011), výpočet autor.  

Vybrané ukazatele o osobní asistenci a pečovatelské službě 
Nejvíce služeb osobní asistence bylo poskytováno ve Středočeském kraji (37), Hlavním městě 
Praze (28) a Moravskoslezském kraji (26). Nejvíce poskytovatelů pečovatelské služby 
vykazovalo působnost v Ústeckém kraji (91). 

Osobní asistenci nejčastěji zajišťovala sdružení (91 subjektů), dále pak církevní organizace 
(57) a obecně prospěšné společnosti (32). Nejčastějším poskytovatelem pečovatelské služby 
byly obce nebo městské části Hlavního města Prahy (280), následovaly církevní organizace 
(170) a příspěvkové organizace (161). 
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Tabulka 30 Počty poskytovatelů osobní asistence a pečovatelské služby působících 
v jednotlivých krajích  

kraj 
osobní 
asistence 

pečovatelská 
služba 

vybrané 
služby 
celkem 

Hlavní město Praha 28 48 76 

Jihočeský 16 50 66 

Jihomoravský 18 63 81 

Karlovarský 11 21 32 

Královéhradecký 13 52 65 

Liberecký 13 50 63 

Moravskoslezský 26 70 96 

Olomoucký 16 34 50 

Pardubický 15 62 77 

Plzeňský 8 49 57 

Středočeský 37 91 128 

Ústecký 18 66 84 

Vysočina 13 66 79 

Zlínský 16 42 58 

ČR celkem 215 749 964 
Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb http://iregistr.mpsv.cz (údaje k 11.3.2011; zahrnuty služby činné 
k 1.4.2011), výpočet autor.  

Tabulka 31 Počty poskytovatelů osobní asistence a pečovatelské služby podle jejich právní 
formy  

právní forma 
osobní 
asistence 

pečovatelská 
služba 

vybrané SSP 
celkem 

organizační složka státu  0 5* 5 

příspěvková organizace 13 161 174 

obec nebo městská část hlavního města Prahy 
(popřípadě rozpočtová organizace – ve všech 
třech případech se jednalo o obec nebo 
městskou část) 2 283 285 

sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.) 91 35 126 

církevní organizace 57 170 227 

obecně prospěšná společnost 32 46 78 

jiná právnická osoba  13 26 39 

fyzická osoba – podnikatel 7 23 30 

celkem 215 749 964 
Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb http://iregistr.mpsv.cz (údaje k 11.3.2011; zahrnuty služby činné 
k 1.4.2011), výpočet autor.  
* Ve všech pěti případech byly zřizovatelem organizací poskytujících tyto služby obce. 

Nejčastějším zřizovatelem subjektů poskytujících osobní asistenci byly nestátní subjekty jiné 
než církevní právnické osoby (byly zřizovatelem 91 organizací, tj. 42 % z jejich celkového 
počtu, tj. 57 % z celkového počtu provozovatelů služby, u nichž byl údaj o zřizovateli zjištěn). 
Zřizovatelem organizací poskytujících pečovatelskou službu byly nejčastěji obce (396, tj. 
62 %), s výraznějším odstupem následovaly církevní právnické osoby (170, tj. 27 %). 

 



 

55 
 

Tabulka 32 Počty poskytovatelů osobní asistence a pečovatelské služby  podle typu 
zřizovatele  

typ zřizovatele 
osobní 
asistence 

pečovatelská 
služba 

vybrané SSP 
celkem 

stát 0 0 0 

kraj 0 5 5 

obec 13 396 409 

církevní právnická osoba 57 170 227 

jiný zřizovatel 91 63 154 

údaj není k dispozici 54 115 169 

celkem 215 749 964 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb http://iregistr.mpsv.cz (údaje k 11.3.2011; zahrnuty služby činné 
k 1.4.2011), údaje o typu zřizovatele doplněny podle Ročního výkazu o zařízeních sociálních služeb a 
poskytování sociálních služeb, údajů poskytnutých ÚZIS a informací dohledaných podle identifikačních čísel 
organizací, popřípadě jejich názvů; výpočet autor. 

 

Kapacita pečovatelské služby poskytované ambulantně byla z hlediska počtu klientů nejvyšší 
v Hlavním městě Praze (7272 klientů), Středočeském kraji (6443) a Jihomoravském kraji 
(5880). 

Tabulka 33 Ambulantní kapacita pečovatelské služby měřená počtem klientů 

kraj, v němž má zařízení 
sociálních služeb sídlo pečovatelská služba 

Hlavní město Praha 7 272 

Jihočeský 1 320 

Jihomoravský 5 880 

Karlovarský 1 264 

Královéhradecký 312 

Liberecký 1 391 

Moravskoslezský 858 

Olomoucký 196 

Pardubický 888 

Plzeňský 1 410 

Středočeský 6 443 

Ústecký 390 

Vysočina 2 170 

Zlínský 938 

ČR celkem 30 732 
Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb http://iregistr.mpsv.cz (údaje k 11.3.2011; zahrnuty služby činné 
k 1.4.2011), výpočet autor.  

Vybrané ukazatele o sociálních službách poskytovaných ve zdravotnických 
zařízeních ústavní péče 

Působnost registrovaných sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních 
ústavní péče nejčastěji zahrnovala Středočeský kraj (20 služeb), Hlavní město Praha (17) a 
Moravskoslezský kraj (15). 
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Tabulka 34 Počty poskytovatelů sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních ústavní 
péče v jednotlivých krajích 

kraj 
sociální služby poskytované ve 
zdravotnických zařízeních ústavní péče 

Hlavní město Praha 17 

Jihočeský 7 

Jihomoravský 7 

Karlovarský 4 

Královéhradecký 6 

Liberecký 7 

Moravskoslezský 15 

Olomoucký 5 

Pardubický 8 

Plzeňský 10 

Středočeský 20 

Ústecký 11 

Vysočina 11 

Zlínský 3 

ČR celkem 119 
Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb http://iregistr.mpsv.cz (údaje k 11.3.2011; zahrnuty služby činné 
k 1.4.2011), výpočet autor.  

 

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče nejčastěji zajišťovali 
poskytovatelé, kteří byli v rámci použité klasifikace právních forem zahrnuti mezi „jiné 
právnické osoby“ (65 subjektů). Ze subjektů spadajících do této souhrnné kategorie byly tyto 
služby nejčastěji zajišťovány společnostmi s ručením omezeným (33 subjektů) a akciovými 
společnostmi (31), v jednom případě tuto sociální službu poskytovalo zdravotnické zařízení. 
Největší počet sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 
zajišťovaly příspěvkové organizace (45). 
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Tabulka 35 Počty poskytovatelů sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních ústavní 
péče podle jejich právní formy  

právní forma 

sociální služby poskytované ve 
zdravotnických zařízeních ústavní 
péče 

organizační složka státu  0 

příspěvková organizace 45 

obec nebo městská část hlavního města Prahy 
(popřípadě rozpočtová organizace – ve všech 
třech případech se jednalo o obec nebo 
městskou část) 0 

sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.) 4 

církevní organizace 2 

obecně prospěšná společnost 3 

jiná právnická osoba  65 

fyzická osoba – podnikatel 0 

celkem 119 
Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb http://iregistr.mpsv.cz (údaje k 11.3.2011; zahrnuty služby činné 
k 1.4.2011), výpočet autor.  

 

Zřizovatelem organizací poskytujících sociální služby ve zdravotnických zařízeních ústavní 
péče byly nejčastěji nestátní subjekty jiné než církevní právnické osoby (48 organizací, tj. 
42 % z celkového počtu poskytovatelů těchto služeb, za něž byl údaj zjištěn). Druhou 
nejčastější skupinou zřizovatelů poskytovatelů těchto služeb byly kraje (38 organizací, tj. 
33 %). 

 

Tabulka 36 Počty poskytovatelů sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních ústavní 
péče podle typu zřizovatele  

typ zřizovatele 

sociální služby poskytované ve 
zdravotnických zařízeních ústavní 
péče 

stát 10 

kraj 38 

obec 16 

církevní právnická osoba 2 

jiný zřizovatel 48 

údaj není k dispozici 5 

celkem 119 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb http://iregistr.mpsv.cz (údaje k 11.3.2011; zahrnuty služby činné 
k 1.4.2011), údaje o typu zřizovatele doplněny podle Ročního výkazu o zařízeních sociálních služeb a 
poskytování sociálních služeb, údajů poskytnutých ÚZIS a informací dohledaných podle identifikačních čísel 
organizací, popřípadě jejich názvů; výpočet autor. 
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V případě sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 
vykazovaly nejvyšší lůžkovou kapacitu Středočeský (425 lůžek), Moravskoslezský (306) a 
Ústecký kraj (219). 

 

Tabulka 37 Pobytová kapacita sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických 
zařízeních ústavní péče měřená počtem lůžek 

kraj, v němž má zařízení 
sociálních služeb sídlo 

sociální služby poskytované ve 
zdravotnických zařízeních ústavní péče 

Hlavní město Praha 163 

Jihočeský 68 

Jihomoravský 111 

Karlovarský 90 

Královéhradecký 92 

Liberecký 34 

Moravskoslezský 306 

Olomoucký 116 

Pardubický 84 

Plzeňský 164 

Středočeský 425 

Ústecký 219 

Vysočina 135 

Zlínský 76 

ČR celkem 2 083 
Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb http://iregistr.mpsv.cz (údaje k 11.3.2011; zahrnuty služby činné 
k 1.4.2011), výpočet autor.  

 

Vybrané ukazatele o dalších službách sociální péče 
Služby sociální péče z poslední sledované skupin18 nejčastěji působily ve Středočeském kraji 
(18), Ústeckém kraji (16) a Hlavním městě Praze (14). Podporu samostatného bydlení 
provozovalo nejvíce služeb na území Ústeckého kraje (9 služeb), průvodcovské a 
předčitatelské služby na území Středočeského kraje (7) a tísňovou péči v Hlavním městě 
Praze (6). 

 

                                                           
18

 Tj. podpora samostatného bydlení, průvodcovské a předčitatelské služby a tísňová péče. 
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Tabulka 38 – Počty poskytovatelů podpory samostatného bydlení, průvodcovských a 
předčitatelských služeb a tísňové péče působících v jednotlivých krajích 

kraj podpora samo-
statného bydlení 

průvodcovské a 
předčitatelské 
služby 

tísňová 
péče 

vybrané služby 
celkem 

Hlavní město Praha 3 5 6 14 

Jihočeský 2 2 5 9 

Jihomoravský 1 3 2 6 

Karlovarský 1 1 4 6 

Královéhradecký 1 1 5 7 

Liberecký 2 3 3 8 

Moravskoslezský 8 1 3 12 

Olomoucký 3 1 3 7 

Pardubický 0 2 4 6 

Plzeňský 1 2 4 7 

Středočeský 6 7 5 18 

Ústecký 9 4 3 16 

Vysočina 0 2 4 6 

Zlínský 0 1 2 3 

ČR celkem 37 29 17 83 
Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb http://iregistr.mpsv.cz (údaje k 11.3.2011; zahrnuty služby činné 
k 1.4.2011), výpočet autor.  

 

Nejčastějším poskytovatelem poslední skupiny služeb sociální péče19 byly obecně prospěšné 
společnosti (30 subjektů), sdružení (23) a příspěvkové organizace (15). 

Podporu samostatného bydlení poskytovaly nejčastěji sdružení (14 subjektů) a příspěvkové 
organizace (11). Průvodcovské a předčitatelské služby byly nejčastěji zajišťovány obecně 
prospěšnými společnostmi (24 subjektů). Počet subjektů zajišťujících tísňovou péči byl 
celkově velmi nízký, rozdíly v počtu právních forem poskytovatelů tak jsou pouze v řádu 
jednotek. Nejčastějším poskytovatelem tísňové péče byly příspěvkové organizace, sdružení a 
církevní organizace (v prvních dvou případech čtyři subjekty, v posledním tři), dále 
následovaly obecně prospěšná společnost a společnost s ručeným omezením (v obou 
případech dva subjekty). V jednom případě tuto sociální službu zajišťovala akciová 
společnost a v jednom fyzická osoba – podnikatel. 
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 Tj. podpory samostatného bydlení, průvodcovských a předčitatelských služeb a tísňové péče. 
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Tabulka 39 Počty poskytovatelů podpory samostatného bydlení, průvodcovských a 
předčitatelských služeb a tísňové péče podle jejich právní formy  

právní forma podpora 
samostatnéh
o bydlení 

průvodcovské a 
předčitatelské 
služby 

tísňová péče vybrané služby 
celkem 

organizační složka státu 0 0 0 0 

příspěvková organizace 11   4 15 

obec nebo městská část 
hlavního města Prahy 
(popřípadě rozpočtová 
organizace – ve všech třech 
případech se jednalo o obec 
nebo městskou část) 

0 0 0 0 

sdružení (svaz, spolek, 
společnost, klub aj.) 

14 5 4 23 

církevní organizace 6   3 9 

obecně prospěšná 
společnost 

4 24 2 30 

jiná právnická osoba  2   3 5 

fyzická osoba - podnikatel     1 1 

celkem 37 29 17 83 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb http://iregistr.mpsv.cz (údaje k 11.3.2011; zahrnuty služby činné 
k 1.4.2011), výpočet autor.  

 

Zřizovatelem SSP zařazených do poslední sledované skupiny služeb sociální péče20 byly 
nejčastěji nestátní subjekty jiné než církevní právnické osoby (44 subjektů, tj. 66 % 
z celkového počtu subjektů poskytujících některou z těchto služeb, za něž byl získán údaj o 
zřizovateli). 

Zřizovatelem organizací poskytujících podporu samostatného bydlení a průvodcovské a 
předčitatelské služby byly nejčastěji nestátní subjekty jiné než církevní právnické osoby 
(v prvním případě 18 subjektů, ve druhém 24) Počet subjektů zajišťujících tísňovou péči byl 
celkově velmi nízký, rozdíly v počtu právních forem poskytovatelů tak jsou pouze v řádu 
jednotek. Zřizovatelem subjektů poskytujících tuto sociální službu byly obce, církevní 
právnické osoby a nestátní subjekty jiné než církevní právnická osoba (v prvních dvou 
případech tři subjekty, v posledním dva). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 Tj. podpory samostatného bydlení, průvodcovských a předčitatelských služeb a tísňové péče. 
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Tabulka 40 Počty poskytovatelů podpory samostatného bydlení, průvodcovských a 
předčitatelských služeb a tísňové péče podle typu zřizovatele  

typ zřizovatele podpora 
samostatnéh
o bydlení 

průvodcovské a 
předčitatelské 
služby 

tísňová péče vybrané služby 
celkem 

stát 0 0 0 0 

kraj 7 0 0 7 

obec 4 0 3 7 

církevní právnická osoba 6 0 3 9 

jiný zřizovatel 18 24 2 44 

údaj není k dispozici 2 5 9 16 

celkem 37 29 17 83 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb http://iregistr.mpsv.cz (údaje k 11.3.2011; zahrnuty služby činné 
k 1.4.2011), údaje o typu zřizovatele doplněny podle Ročního výkazu o zařízeních sociálních služeb a 
poskytování sociálních služeb, údajů poskytnutých ÚZIS a informací dohledaných podle identifikačních čísel 
organizací, popřípadě jejich názvů; výpočet autor. 

 

Nejvyšší kapacita průvodcovských a překladatelských služeb z hlediska počtu klientů byla 
zaznamenána ve Středočeském kraji (2 400 klientů21), Plzeňském kraji (205) a Pardubickém 
kraji (100). 

 

                                                           
21

 V porovnání s ostatními údaji působí tato hodnota velmi překvapivě – klienti zařízení sídlících ve 
Středočeském kraji reprezentovali 84 % z celkového počtu klientů této sociální služby. Nicméně po důkladnější 
kontrole informací obsažených v Registru se zjištěný údaj jevil i přes vysokou hodnotu jako pravděpodobný: 
Čtyři samostatná zařízení větší organizace, která se specializuje na poskytování průvodcovských a 
předčitatelských služeb, sice sídlila v různých městech Středočeského, avšak všechna tato zařízení vykazovala 
působnost současně jak ve Středočeském kraji, tak v Hlavním městě Praha. Vysoké počty klientů ve všech 
těchto zařízení tak nejspíše odrážely zároveň tuto skutečnost a zároveň skutečnost, že uvedená organizace je 
významným poskytovatelem této sociální služby. 
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Tabulka 41 Ambulantní kapacita průvodcovských a předčitatelských služeb měřená počtem 
klientů 

kraj, v němž má sídlo 
zařízení sociálních 
služeb 

průvodcovské a předčitatelské 
služby 

Hlavní město Praha 15 

Jihočeský 15 

Jihomoravský 5 

Karlovarský 6 

Královéhradecký 2 

Liberecký 34 

Moravskoslezský 1 

Olomoucký   

Pardubický 100 

Plzeňský 205 

Středočeský 2 400 

Ústecký 45 

Vysočina 40 

Zlínský   

ČR celkem 2 868 
Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb http://iregistr.mpsv.cz (údaje k 11.3.2011; zahrnuty služby činné 
k 1.4.2011), výpočet autor.  

 

 

Pracovníci zařízení poskytujících sociální služby  

 

Údaje o pracovnících byly ve Statistických výkazech sociálních služeb 2009 k dispozici za 
1 478 poskytovatelů služeb sociální péče. Z tohoto počtu jich 1 445 (98 %) zaměstnávalo 
jednoho či více pracovníků v pracovním poměru (mělo s nimi uzavřenou pracovní smlouvu), 
611 (41 %) jich mělo s jedním či více pracovníky uzavřenou dohodu o provedení práce (dále 
též „DPP“) a 521 (35 %) dohodu o pracovní činnosti (dále též „DPČ“). 

Celkový evidenční počet zaměstnanců v pracovním poměru (pracovní smlouva) činil po 
přepočtení na úvazky 52 491,5 přepočtených úvazků. Celkový počet hodin pracovní činnosti, 
jež byla vykonána na základě dohody o provedení práce, dosahoval 482 207 hodin. Počet 
přepočtených úvazků za pracovníky, kteří vykonávali pracovní činnosti na základě dohody o 
pracovní činnosti, činil 1 200,5. 
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Tabulka 42  Souhrnné údaje o počtu poskytovatelů a evidenčním počtu pracovníků 
(přepočtených úvazků, popřípadě hodin) podle využívaného typu pracovního poměru 

údaj 
pracovní poměr 
(přepočtené úvazky) 

DPP 
(hodiny) 

DPČ (přepočtené 
úvazky) 

četnost 1 445 611 521 počet poskytovatelů 

SSP  
% z celkového 
počtu 98 41 35 

celkový evidenční počet pracovníků 
(přepočtené úvazky / hodiny) 52 491,5 482 207 1 200,5 

průměrný evidenční počet pracovníků na 
jednoho poskytovatele SSP (přepočtené 
úvazky / hodiny) 35,5 326,3 0,8 

Zdroj: Statistické výkazy sociálních služeb 2009, výpočet autor. 

 
Pro účely srovnání rozdílů podle typu zřizovatele byly rozlišeny následující kategorie: 

– stát, 
– kraj, 
– obec, 
– církevní právnická osoba a 
– jiný zřizovatel. 

Všichni poskytovatelé zřizovaní církevními právnickými osobami a státem zaměstnávali 
jednoho či více zaměstnanců v pracovním poměru. V případě jiných zřizovatelů bylo 
v pracovním poměru zaměstnáno 95 % zaměstnanců, podobný údaj (96 %) byl zjištěn také u 
poskytovatelů, za něž nebyly údaje o typu zřizovatele k dispozici. Podíly poskytovatelů 
zaměstnávajících pracovníky v pracovním poměru se tak podle typu zřizovatele lišily jen 
minimálně. 

Evidenční počet pracovníků v pracovním poměru byl v průměru nejvyšší u poskytovatelů 
zřizovaných kraji (71,6 přepočtených úvazků), nejnižší byl u jiných skupin zřizovatelů a u 
skupiny poskytovatelů, za něž nebyly údaje o typu zřizovatele dostupné (v prvním případě 
15,7 ve druhém 12,4). 
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Tabulka 43 Evidenční počet pracovníků v pracovním poměru podle typu zřizovatele 

počet poskytovatelů 
s pracovníky 
zaměstnanými 
v pracovním poměru 
(pracovní smlouva) 

typ zřizovatele 

celkem 
poskyto- 
vatelů abs. v % 

celkový evidenční 
počet pracovníků 
v pracovním 
poměru 
(přepočtené 
úvazky) 

průměrný 
evidenční počet 
pracovníků na 
poskytovatele 
(přepočtené 
úvazky) 

stát 7 7 100 125 17,9 

kraj 340 338 99 24 355 71,6 

obec 499 490 98 16 086 32,2 

církevní právnická 
osoba 

153 153 100 5 025 32,8 

jiný zřizovatel 290 276 95 4 557 15,7 

údaj není k dispozici 189 181 96 2 343 12,4 

služby sociální péče 
celkem 

1 478 1 445 98 52 492 35,5 

Zdroj: Statistické výkazy sociálních služeb 2009, údaje o typu zřizovatele doplněny podle Ročního výkazu o 
zařízeních sociálních služeb a poskytování sociálních služeb, údajů poskytnutých ÚZIS a informací dohledaných 
podle identifikačních čísel organizací, popřípadě jejich názvů; výpočet autor. 

 

Podíl pracovníků, kteří měli s jedním či více pracovníky uzavřenou DPP, byl nejvyšší mezi 
poskytovateli zřizovanými církevními právnickými osobami (65 %). Tento typ pracovního 
poměru nebyl využíván ani jedním ze sedmi poskytovatelů zřizovaných státem, v nižší míře 
než ostatní skupiny poskytovatelů jej využívali také poskytovatelé zřizovaní obcemi (29 %). 

Počet hodin odpracovaných pracovníky formou dohody o provedení práce byl v průměru 
nejvyšší u poskytovatelů zřizovaných církevními právnickými osobami (524,9), nejnižší byl u 
poskytovatelů zřizovaných obcemi (216,5). Z obou uvedených srovnání je zřetelně patrné 
lišící se využívání tohoto typu pracovního poměru mezi poskytovateli s různými zřizovateli, 
především mezi poskytovateli zřizovanými kraji na straně jedné a poskytovateli zřizovanými 
státem a obcemi na straně druhé. 

Tabulka 44 Počet hodin činnosti vykonané na základě DPP podle typu zřizovatele 

počet poskytovatelů 
s pracovníky 
vykonávajícími činnost na 
základě DPP 

typ zřizovatele 

celkem 
poskytovatel
ů abs. v % 

celkový počet 
hodin činnosti 
vykonané na 
základě DPP 

průměrný 
počet hodin 
činnosti na DPP 
na 
poskytovatele 

stát 7 0 0 0 0,0 

kraj 340 156 46 103 445 304,3 

obec 499 145 29 108 039 216,5 

církevní právnická 
osoba 153 99 65 80 316 524,9 

jiný zřizovatel 290 124 43 111 529 384,6 

údaj není k dispozici 189 87 46 78 878 417,3 

celkem 1 478 611 41 482 207 326,3 
Zdroj: Statistické výkazy sociálních služeb 2009, údaje o typu zřizovatele doplněny podle Ročního výkazu o 
zařízeních sociálních služeb a poskytování sociálních služeb, údajů poskytnutých ÚZIS a informací dohledaných 
podle identifikačních čísel organizací, popřípadě jejich názvů; výpočet autor. 
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Nejvyšší podíl počtu poskytovatelů, kteří zaměstnávali pracovníky na základě dohody o 
pracovní činnosti, byl (podobně jako v případě DPP) zaznamenán mezi poskytovateli 
zřizovanými církevními právnickými osobami (53 %), nejnižší byl naopak v případě 
poskytovatelů zřizovaných státem a obcemi (v prvním případě žádný ze sedmi poskytovatelů, 
v případě druhém 29 % z jejich celkového počtu. 

Počet evidenčních úvazků byl v průměru nejvyšší také mezi poskytovateli zřizovanými 
církevními právnickými osobami (1,4). Rozdíly mezi sledovanými skupinami poskytovatelů 
v počtu úvazků vykonávanými na základě DPČ nicméně nebyly příliš výrazné. Také rozdíly 
v podílech poskytovatelů, kteří zaměstnávali pracovníky na základě DPČ byl nižší ve srovnání 
se zaměstnáváním pracovníku formou DPP. 

Tabulka 45 Evidenční počet pracovníků podle typu zřizovatele 

počet poskytovatelů 

s pracovníky 

s uzavřenou smlouvou 

o DPČ 

typ zřizovatele 

celkem 

poskyto- 

vatelů abs. v % 

celkový evidenční 

počet pracovníků 

vykonávajících 

činnost na základě 

DPČ (přepočtené 

úvazky) 

průměrný 

evidenční počet 

pracovníků na DPČ 

na poskytovatele 

(přepočtené 

úvazky) 

stát 7 0 0% 0 0,0 

kraj 340 140 41% 312 0,9 

obec 499 143 29% 352 0,7 

církevní právnická 

osoba 153 81 53% 212 1,4 

jiný zřizovatel 290 96 33% 203 0,7 

údaj není k dispozici 189 61 32% 122 0,6 

služby sociální péče 

celkem 1 478 521 35% 1 201 0,8 

Zdroj: Statistické výkazy sociálních služeb 2009, údaje o typu zřizovatele doplněny podle Ročního výkazu o 
zařízeních sociálních služeb a poskytování sociálních služeb, údajů poskytnutých ÚZIS a informací dohledaných 
podle identifikačních čísel organizací, popřípadě jejich názvů; výpočet autor. 

 

Využívání typů pracovních poměrů a počty pracovníků podle druhu sociální 
služby 

Zaměstnance v pracovním poměru zaměstnávali všichni poskytovatelé domovů pro osoby se 
zdravotním postižením, domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, týdenních 
stacionářů a všichni poskytovatelé průvodcovských a předčitatelských služeb. Nejnižší podíl 
služeb, ve kterých působili pracovníci zaměstnaní v pracovním poměru, byl zjištěn mezi 
poskytovateli podpory samostatného bydlení (88 %). 

Průměrný evidenční počet pracovníků zaměstnaných v pracovním poměru na jednu službu 
určitého typu byl nejvyšší také u domovů pro osoby se zdravotním postižením (48,3 
přepočtených úvazků), domovů pro seniory (44,4), domovů se zvláštním režimem (35,0) a 
týdenních stacionářů (8,9). 

Podíl počtu služeb, v nichž působili pracovníci zaměstnaní v pracovním poměru, se vzhledem 
k jejich celkovému počtu od ostatních sociálních služeb výrazněji lišil pouze v případě 
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podpory samostatného bydlení. U ostatních služeb sociální péče byly již rozdíly v těchto 
podílech jen minimální. Naopak rozdíly v průměrném počtu přepočtených úvazků mezi 
jednotlivými druhy sociálních služeb byly velmi výrazné. 

Tabulka 46 Počet služeb, ve kterých působili pracovníci zaměstnáni v pracovním poměru, a 
evidenční počet pracovníků v pracovním poměru podle druhu služby 

počet služeb 

s pracovníky 

zaměstnanými 

v pracovním 

poměru 

druh sociální služby 

celkem 

poskyto- 

vatelů abs. v % 

celkový 

evidenční počet 

pracovníků 

v pracovním 

poměru 

(přepočtené 

úvazky) 

průměrný 

evidenční 

počet 

pracovníků na 

službu 

(přepočtené 

úvazky) 

centra denních služeb 99 96 97 404,7 4,1 

denní stacionáře 266 262 98 1 749,3 6,6 

domovy pro osoby se zdravotním 

postižením 226 226 100 10 907,8 48,3 

domovy pro seniory 472 472 100 20 958,7 44,4 

domovy se zvláštním režimem 169 169 100 5 908,7 35,0 

chráněné bydlení 126 124 98 942,7 7,5 

odlehčovací služby 248 231 93 1 377,4 5,6 

osobní asistence 211 200 95 1 378,1 6,5 

pečovatelská služba 743 726 98 6 830,8 9,2 

podpora samostatného bydlení 33 29 88 50,5 1,5 

průvodcovské a předčitatelské 

služby 31 31 100 31,9 1,0 

sociální služby poskytované ve 

zdravotnických zařízeních ústavní 

péče 97 92 95 1 164,0 12,0 

tísňová péče 17 16 94 82,4 4,8 

týdenní stacionáře 79 79 100 704,5 8,9 

služby sociální péče celkem 2 817 2 753 98 52 491,5 18,6 

Zdroj: Statistické výkazy sociálních služeb 2009, výpočet autor. 

 

Podíl pracovníků vykonávajících činnost na základě uzavřené smlouvy o DPP byl nejvyšší u 
osobní asistence (50 %) a domovů pro seniory (49 %). Nejnižší byl u sociálních služeb 
poskytovaných ve zdravotnických zařízeních ústavní péče (3 %), průvodcovských a 
předčitatelských služeb (10 %), podpory samostatného bydlení a tísňové péče (v obou 
případech 12 %). 

Nejvyšší počet hodin činnosti vykonávané na základě DPP byl v průměru zjištěn u osobní 
asistence (v průměru 373,3 hodin) a domovů pro seniory (296,4). Nejnižší byl průměrný 
počet hodin u sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 
(2,2) a tísňové péče (9,2). 
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Mezi jednotlivými druhy sociálních služeb byly zjištěny velmi výrazné rozdíly jak ve využívání 
typu pracovního poměru dohoda o provedení práce, tak v počtu hodin, které byly průměrně 
na jednu poskytovanou službu na základě DPP odpracovány. 

 

Tabulka 47 Počet služeb, ve kterých jeden či více pracovníků vykonávali činnost na základě 
DPP, a počet hodin činnosti vykonané na základě DPP podle druhu služby 

počet služeb 

s pracovníky 

vykonávajícím

i činnost na 

základě DPP 

druh sociální služby 

celkem 

poskytovatel

ů abs. v % 

celkový počet 

hodin činnosti 

vykonané na 

základě DPP 

průměrný 

počet hodin 

činnosti 

vykonané na 

základě DPP 

na službu 

centra denních služeb 99 44 44 7 807 78,9 

denní stacionáře 266 78 29 13 516 50,8 

domovy pro osoby se zdravotním 

postižením 226 96 42 45 030 199,2 

domovy pro seniory 472 230 49 139 924 296,4 

domovy se zvláštním režimem 169 63 37 30 695 181,6 

chráněné bydlení 126 33 26 10 307 81,8 

odlehčovací služby 248 82 33 37 618 151,7 

osobní asistence 211 105 50 78 759 373,3 

pečovatelská služba 743 224 30 106 166 142,9 

podpora samostatného bydlení 33 4 12 1 225 37,1 

průvodcovské a předčitatelské 

služby 31 3 10 971 31,3 

sociální služby poskytované ve 

zdravotnických zařízeních ústavní 

péče 97 3 3 217 2,2 

tísňová péče 17 2 12 156 9,2 

týdenní stacionáře 79 25 32 9 816 124,3 

služby sociální péče celkem 2 817 992 35 482 207 171,2 

Zdroj: Statistické výkazy sociálních služeb 2009, výpočet autor. 

 

Podíl pracovníků vykonávajících činnost na základě uzavřené smlouvy o DPČ byl nejvyšší u 
domovů pro seniory (43 %), osobní asistence (38 %) a domovů pro osoby se zdravotním 
postižením (37 %). Nejnižší byl u podpory samostatného bydlení (6 %). 

Průměrný evidenční počet pracovníků zaměstnaných na základě DPČ se u všech druhů 
sociálních služeb pohyboval v rozmezí 0,0 - 0,8 přepočtených úvazků průměrně na jednu 
službu příslušného typu. 

Podíl počtu služeb, v nichž působili pracovníci s uzavřenou DPČ, se vzhledem k jejich 
celkovému počtu od ostatních sociálních služeb výrazněji lišil pouze v případě podpory 
samostatného bydlení a domovů pro seniory. U ostatních služeb sociální péče byly již rozdíly 
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v těchto podílech jen minimální. V průměrných evidenčních počtech pracovníků 
zaměstnaných na základě DPČ nebyly mezi jednotlivými druhy sociálních služeb zjištěny 
výraznější rozdíly. 

Tabulka 48 Počet služeb, ve kterých jeden či více pracovníků vykonávali činnost na základě 
DPČ, a evidenční počet pracovníků podle druhu služby 

počet služeb 

s pracovníky 

s uzavřenou 

smlouvou o 

DPČ 

druh sociální služby 

celkem 

poskyto- 

vatelů abs. v % 

celkový 

evidenční počet 

pracovníků 

vykonávajících 

činnost na 

základě DPČ 

(přepočtené 

úvazky) 

průměrný 

evidenční 

počet 

pracovníků na 

DPČ na službu 

(přepočtené 

úvazky) 

centra denních služeb 99 20 20 11,4 0,1 

denní stacionáře 266 56 21 31,7 0,1 

domovy pro osoby se zdravotním 

postižením 226 83 37 191,4 0,8 

domovy pro seniory 472 201 43 302,6 0,6 

domovy se zvláštním režimem 169 48 28 47,9 0,3 

chráněné bydlení 126 36 29 33,4 0,3 

odlehčovací služby 248 70 28 83,0 0,3 

osobní asistence 211 81 38 175,9 0,8 

pečovatelská služba 743 195 26 264,5 0,4 

podpora samostatného bydlení 33 2 6 0,5 0,0 

průvodcovské a předčitatelské 

služby 31 7 23 4,9 0,2 

sociální služby poskytované ve 

zdravotnických zařízeních ústavní 

péče 97 19 20 21,9 0,2 

tísňová péče 17 6 35 12,1 0,7 

týdenní stacionáře 79 23 29 19,3 0,2 

služby sociální péče celkem 2 817 847 30 1 200,5 0,4 

Zdroj: Statistické výkazy sociálních služeb 2009, výpočet autor. 
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5 Neformální poskytovatelé v domácnostech 
Informaci o poskytování neformální péče můžeme čerpat z modulu šetření SILC, zařazeného 
v roce 2010. Ten zachycoval neformální péči (tedy péči neplacenou, vykonávanou mimo 
pracovní poměr) poskytovanou osobám se sníženou soběstačností mimo sociální a 
zdravotnická zařízení. Snížená soběstačnost může být dle vymezení v tomto šetření 
způsobená onemocněním, úrazem, postižením (tělesným, smyslovým nebo duševním) nebo 
pokročilým věkem. Zahrnují se sem jak o krátkodobé stavy (např. viróza, zlomenina), tak i 
dlouhodobé stavy (např. demence, následky po úrazu).  

V České republice bylo na základě šetření zjištěno celkem 230,6 tis. neformálních 
poskytovatelů péče, tj. 2,7 % z populace starší 15 let.  Z tohoto počtu připadá zhruba 162 tis., 
tedy více než 70 % na ženy. Nejvyšší počet poskytovatelů je soustředěn do věkové skupiny 
55-64 let.  

Tabulka 49 Věková struktura poskytovatelů neformální péče (v %), 2009 

Věk 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ 

muži 4,7 9,3 12,0 18,4 30,5 16,8 8,3 

ženy 1,6 6,1 16,0 29,5 31,6 12,5 2,6 

celkem 2,5 7,1 14,9 26,2 31,3 13,8 4,3 

 

Průměrný věk poskytovatelů je 53 let, přitom muži – poskytovatelé jsou zhruba o 1,4 roku starší než 

ženy. To je dáno vyšším zastoupením poskytovatelů ve věku 65 a více let u mužů ve srovnání se 

ženami. Souhrnně je zhruba 18 % poskytovatelů ve věku 65 a více let (muži 25 %, ženy 15 %). 

V nejnižší a nejvyšší věkové kategorii bylo více mužů než žen.  

Graf 6 Počty poskytovatelů neformální péče podle pohlaví a věku v r. 2009  
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Zdroj: SILC, ČSÚ 

Celkový objem poskytnuté neformální péče v ČR činil 7,6 mil. hodin týdně, v průměru na jednoho 

poskytovatele připadalo 33 hodin neformální péče za týden. Pokud bychom celkový objem hodin 

převedli na plné (tedy 40hodinové) týdenní úvazky, získáváme zhruba 190,4 tis. pracovních úvazků 
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zajišťujících neformální péči. Zhruba 88 % péče bylo poskytováno v domácnosti příjemce, největší 

objem péče připadl na péči osobní a péči o domácnost, dále pak na péči zdravotní. Avšak i péči 

poskytovanou mimo domácnost příjemce, tj. např. v rámci doprovodu do zdravotnického zařízení, 

poskytovalo zhruba 48 % poskytovatelů, tato péče je však v mnohem menším rozsahu než ostatní 

typy péče (v průměru 3,9 hodin týdně na jednoho poskytovatele). 

Tabulka 50 Přehled poskytované neformální péče v r. 2009  - populace celkem  

Ukazatel / Druh péče 

 

Zdravotní 

péče 

Ostatní 

péče o 

osobu 

Péče o 

domácnost 

Návštěvy 

zdrav. 

zařízení 

Jiná pomoc 

mimo 

domácnost 

příjemce 

Celkem 

Počet poskytovatelů péče 124 862 161 658 176 287 111 470 70 474 230 556 

Podíl poskytovatelů, který 

poskytoval daný typ péče (% ze 

všech poskytovatelů) 

54,2 70,1 76,5 48,3 30,6 100 

Celkový počet hodin 1 526 505 2 708 681 2 381 347 435 628 506 703 7 558 864 

Podíl daného typu péče na 

celkovém objemu poskytnutých 

hodin péče  (%) 

20,2 35,8 31,5 5,8 6,7 100 

Průměrný počet hodin péče 

týdně na 1 poskytující osobu 
12,2 16,8 13,5 3,9 7,2 32,8 

Zdroj: SILC, ČSÚ, celkem nevážený počet je = 504 osob 

Tabulka 51 Přehled poskytované neformální péče v r. 2009  - populace 50 + 

Ukazatel / Druh péče 

Zdravotní 

péče 

Ostatní 

péče o 

osobu 

Péče o 

domácnost 

Návštěvy 

zdrav. 

zařízení 

Jiná pomoc 

mimo 

domácnost 

příjemce Celkem 

Počet poskytovatelů péče 85 268 111 190 120 336 75 701 48 787 152 232 

Podíl poskytovatelů, který 

poskytoval daný typ péče (% ze 

všech poskytovatelů) 

56 73 79 50 32 100 

Celkový počet hodin 1 028 423 1 809 901 1 784 744 301 692 398 308 5 323 069 

Podíl daného typu péče na 

celkovém objemu poskytnutých 

hodin péče  (%) 

19,3 34,0 33,5 5,7 7,5 100,0 

Průměrný počet hodin péče 

týdně na 1 poskytující osobu 
12,1 16,3 14,8 4,0 8,2 35,0 

Zdroj: SILC, ČSÚ, celkem nevážený počet =359 osob 

 

Ve věkové skupině osob starších 49 let bylo zjištěno celkem 152 tis. poskytovatelů neformální péče, z 

toho 30% mužů a 70 % žen. Z celkového počtu osob ve věku 50 a více let poskytuje neformální péči 4 

% osob. 
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Z hlediska rodinného stavu je zhruba 69 % osob poskytujících neformální péči sezdaných, ve srovnání 

s ostatní populací je tento podíl vyšší, pokud odstraníme vliv věku a pohlaví, pak osoby poskytující 

neformální péči jsou mírně častěji sezdané než ostatní. Zhruba 40 % poskytovatelů je zaměstnaných 

nebo samostatně činných na plný úvazek, 38 % je v invalidním či starobním důchodu. Zhruba 11 % je 

v domácnosti, resp. pečují o dítě či jinou blízkou osobu. Ve srovnání s ostatní populací je tento důvod 

ekonomické inaktivity u poskytovatelů neformální péče až šestkrát častější.  

Subjektivně hodnotí své zdraví jako dobré či velmi dobré zhruba polovina osob poskytujících formální 

péči. Tento podíl je ve srovnání s ostatní populací (62 %) nižší, zejména však z důvodu odlišné věkové 

a pohlavní struktury poskytovatelů. Po zohlednění těchto charakteristik je poměr šancí na dobré 

subjektivní hodnocení u obou skupin 0,8 (nižší u osob poskytujících neformální péči). Nějaké 

zdravotní potíže chronického charakteru mělo zhruba 39 % neformálních poskytovatelů (u ostatních 

osob to bylo 29 %), omezujícím chronickým onemocněním trpěli poskytovatelé neformální péče 

zhruba 1,3krát častěji ve srovnání s ostatními osobami, a to i po odstranění vlivu věku a pohlaví. 

Pokud sledujeme, do jaké míry je situace domácností poskytovatelů neformální péče ovlivněna 

ekonomicky, pak lze konstatovat, že zhruba 14 % domácností osob poskytujících neformální péči 

spadá do nejnižšího příjmového kvintilu, z domácností osob ostatních (tedy těch, které neformální 

péči neposkytují) sem spadá zhruba 26 % případů. Svoji roli zde patrně sehrává navýšení příjmu 

v důsledku pobírání příspěvku na péči, který se do příjmu rodiny zaznamená, je-li osoba v dané 

domácnosti (což lze předpokládat zejm. u starších párů, z nichž je jedna osoba pečující). Nejvýrazněji 

se tento nepoměr projevuje u osob ve věku 35-54 let, naproti tomu ve věku 25-34 let je poměr 

opačný a více osob z nejnižšího příjmového kvintilu zaznamenáváme u poskytovatelů neformální 

péče.  

Zhruba v 69 % případů má domácnost poskytovatelů neformální péče problém vyjít s příjmy. Ve 

srovnání s ostatními je tento podíl mírně vyšší, nejvýraznější rozdíl a také nejčastější problémy vyjít 

s příjmy pozorujeme v nejnižších věkových skupinách (15-44 let). V této věkové skupině mají osoby, 

které poskytují neformální péči zhruba 2x častěji problém vyjít s příjmy.  
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6 Analýza právní regulace k výkonu povolání pracovníků 
v dlouhodobé péči 

Tato kapitola vychází z právního stavu platného ke dni 15. 6. 2011 a vychází z návrhu 

věcného záměru zákona o dlouhodobé péči předloženého do připomínkového řízení v červnu 

2011. Vzhledem k tomu, že dlouhodobá péče je koncipována jako samostatný typ péče na 

pomezí zdravotní a sociální péče, analyzuje současné předpisy upravující způsobilost 

k výkonu zdravotnických povolání a povolání v sociálních službách a v souladu s koncepčními 

záměry vyjádřenými ve věcném návrhu zákona navrhuje vhodné řešení pro nově 

koncipovaný segment dlouhodobé péče. 

 

Profese působící v dlouhodobé péči v současnosti 
Ve shodě s věcným návrhem zákona o dlouhodobé péči lze dlouhodobou péči v materiálním 

slova smyslu (tj. nezávisle na jejím případném vymezení právními předpisy) považovat péči 

poskytovanou pacientům/klientům (dále jen „klientům“), kteří mají dlouhodobě narušenou 

schopnost uspokojovat si samostatně své potřeby (vrozenou i získanou v důsledku změn 

zdravotního stavu), a to jak biologické, psychické, sociální a spirituální. Tito klienti potřebují 

jak péči sociální tak i zdravotní; za synonymum pojmu dlouhodobá péče lze proto považovat i 

pojem „zdravotně-sociální péče“. Péče o potřeby je jednak náplní oboru ošetřovatelství 

jednak oboru sociální práce/péče. Dále se v dlouhodobé péči uplatní i pedagogičtí pracovníci, 

zejména (avšak nejenom) v oblasti dlouhodobé péče o mentálně postižené.   

Pojem dlouhodobá péče je zejména v zahraničí považována za totožnou s ošetřovatelskou 

péčí (nursing, pflege). Ošetřovatelství je však součástí zdravotní péče a jeho součástí je i péče 

o pacienty s akutními onemocněními, preventivní péče a asistence při péči medicínské 

(léčebné). Mezi pozitiva ošetřovatelského přístupu k pacientům/klientům vyžadujících 

dlouhodobou péči patří vysoká odbornost a schopnost komplexního přístupu z hlediska 

všech potřeb v jejich vzájemných souvislostech. Mezi negativa patří přílišné zaměření na 

biologickou stránku potřeb, „medicinalizace“ problémů klientů a opomíjení psychických a 

sociálních aspektů. Toto negativum však není důsledkem teoretického pojetí ošetřovatelství, 

které komplexní (bio-psycho-sociální) přístup při přípravě ošetřovatelských pracovníků již 

nejméně 20 let zdůrazňuje, spíše praxe. Dalším negativem je určitá „překvalifikovanost“ 

v případě všeobecných sester pro jednodušší úkony péče o klienty, která má dva důsledky: 

ekonomické – více kvalifikovaní pracovníci generují náklady nejen při přípravě, ale i při 

odměňování. Druhým důsledkem je demotivace – pracovníci, kteří vykonávají práci, pro 

kterou se považují „překvalifikovaní“ mají sníženou motivaci, hrozí zde nespokojenost, 

fluktuace, což má opět i ekonomické důsledky. Navíc bylo sociologickými výzkumy zjištěno, 

že stresující je nejen práce, která schopnosti pracovníka přesahuje, ale rovněž práce, při 

které pracovník své schopnosti nevykonává. Nespokojenost pracovníků může mít za 

následek rovněž syndrom vyhoření a v důsledcích i paradoxně zhoršenou péči o klienty. 
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Klíčové, a nejen z ekonomických důvodů, je tedy zajistit optimální, tj. ani vysokou, ani 

nízkou kvalifikaci pracovníků, respektive optimální složení týmu pracovníků různých 

kvalifikací.  

V rámci sociální práce jsou vzdělávány dvě skupiny pracovníků – jednak sociální pracovníci a 

dále tzv. obslužní pracovníci (pracovníci v sociálních službách). Tyto dvě skupiny jsou výrazně 

nehomogenní, sociální pracovníci jsou (nyní) vzděláváni na terciární úrovni, a jsou zaměřeni 

na uspokojování sociálních a sociálně-právních potřeb klientů; jejich orientace na zdravotní 

problémy je malá, pokud nemají i zdravotnické vzdělání (viz dále). Mezi pozitiva jejich 

přístupu patří vysoká odbornost, pokud jde o sociální potřeby klientů, schopnost orientovat 

se ve specifické problematice sociálních služeb, schopnost poradit i v sociálně-právních 

otázkách. Mezi negativa patří nedostatečná schopnost komplexního přístupu k zdravotním 

problémům klientů a dále, obdobně jako u sester jsou i vysoce kvalifikováni, což může být i 

negativem, pokud by byli pověřováni příliš jednoduchými úkoly. 

Obslužní pracovníci (pracovníci v sociálních službách) jsou připravováni specificky pro sociální 

služby. Nicméně, jak jejich vzdělání je příliš krátké, navíc znalostem a dovednostem v péči o 

biologické potřeby klientů a jejich zdravotním souvislostem je zde věnován příliš malý 

prostor (viz dále). Nelze pominout ani skutečnost, že část z nich je zcela bez kvalifikace, 

jelikož zákon poskytuje lhůtu, po kterou musí nekvalifikovaní pracovníci kvalifikaci teprve 

získat. Pozitivem tak je nesporně ekonomická nenáročnost, nicméně rizikem je zde nízká 

odbornost.  

 

Personální zabezpečení dlouhodobé péče poskytované ve zdravotnických 
zařízeních 

Vymezení a obory dlouhodobé péče ve zdravotnických zařízeních 

Dlouhodobá péče poskytovaná ve zdravotnických zařízeních je považována za zdravotní péči; 

v souladu se zákonem č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „Zákon o zdravotní péči“) ji mohou poskytovat zdravotnická zařízení pouze prostřednictví 

k ní způsobilých zdravotnických pracovníků, respektive jiných odborných pracovníků.22  

Způsobilost k výkonu zdravotnických povolání a jiných odborných pracovníků upravují 

zvláštní právní předpisy, a to zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání 

odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, 

zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o lékařských 

povoláních“) a zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti 

k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících 

s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o 

nelékařských zdravotnických povoláních“). Oba zákony o způsobilosti (a jejich prováděcí 

                                                           
22 

§ 11 a § 12 Zákona 20/966 Sb.; § 43 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb. 
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právní předpisy) vymezují jednotlivá zdravotnická povolání z hlediska požadavků na vzdělání 

a další složky způsobilosti (zdravotní způsobilost, bezúhonnost) a jejich obsahu.  

Připravovaný zákon o zdravotních službách tyto základní premisy zachovává beze změny. 

Mezi druhy zdravotnických zařízení, kde je poskytována dlouhodobá péče, patří zejména: 

– v lůžkové péči: léčebny dlouhodobě nemocných, rehabilitační léčebny, ošetřovatelská 

oddělení v nemocnicích všech typů, psychiatrické léčebny, hospice a oddělení akutní 

péče, které poskytují (ať již otevřeně či skrytě) hospitalizace ze sociálních důvodů, 

respektive pokračují v hospitalizaci i po vyřešení akutních zdravotních problémů; 

– v ambulantní, zvláštní ambulantní a jednodenní péči: ordinace praktických lékařů, 

stacionáře, domácí ošetřovatelská péče. 

Mezi obory dlouhodobé péče můžeme řadit zejména geriatrii, psychiatrii, paliativní 

medicínu, rehabilitační medicínu, ošetřovatelskou péči.  

Způsobilost k výkonu zdravotnických povolání (obecně) 

Podmínky k výkonu zdravotnických povolání vyplývající shodně z obou zákonů o způsobilosti 

k výkonu zdravotnických povolání a jsou explicitně uvedeny tři: odborná způsobilost, 

zdravotní způsobilost a bezúhonnost; z textu zákonů lze dovodit ještě čtvrtou, a to jazykovou 

způsobilost.23  

Kromě těchto podmínek k výkonu zdravotnického povolání je nutné u lékařských povolání 

vzít v úvahu také komorovou regulaci. Zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, 

České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „Komorový zákon“) totiž zakotvuje členství v příslušné profesní komoře jako podmínku 

výkonu povolání lékaře, zubního lékaře či farmaceuta, který vykonává své povolání 

v lékárenském zařízení (lékárníka). Z požadavku povinného členství v komoře lze dovodit 

další složky způsobilosti výkonu povolání lékaře. Jde o podmínku způsobilosti k právním 

úkonům a disciplinární bezúhonnost. Disciplinárně bezúhonný je podle Komorového zákona 

člen, který nebyl v posledních pěti letech z komory vyloučen.24  

Samosprávné komory pak k provedení zákona a na základě v něm uvedeného zmocnění 

vydávají vnitřní předpisy – stavovské předpisy (řády).25 Stavovské nebo také statutární 

předpisy upravují např. podmínky celoživotního vzdělávání lékařů nebo podmínky pro 

vydávání osvědčení k samostatnému výkonu povolání, k výkonu vedoucí funkce či funkce 

školitele.26  

                                                           
23 

§ 3, § 31, § 34 odst. 2 a § 35 Zákona č. 95/2004 Sb., § 3, § 82, § 85 odst. 2 a § 86 Zákona č. 96/2004 Sb. 
24

 § 4 zákona č. 220/1991 Sb. 
25

 § 2 písm. a) a § 9 písm. a) zákona č. 220/1991 Sb.  
26

 Regulace povolání lékaře se týká zejména Stavovský předpis č. 4, Disciplinární řád, Stavovský předpis č. 10, 
Etický kodex České lékařské komory, Stavovský předpis České lékařské komory č. 11 z roku 2000, Podmínky 
k výkonu soukromé lékařské praxe členů České lékařské komory, k výkonu funkce odborného zástupce, lektora 
v lékařské praxi, vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení (Licenční řád), Stavovský předpis č. 12, 
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Odborná způsobilost 

Odborná způsobilost se získává absolvováním zdravotnických akreditovaných oborů 

vysokých škol, oborů vyšších a středních zdravotnických škol nebo absolvováním 

akreditovaných kvalifikovaných kurzů. Za akreditované zdravotnické obory vysokých škol 

zákony o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání považují ty obory vysokých škol, ke 

kterým Ministerstvo zdravotnictví vydalo souhlasné stanovisko s tím, že jejich absolventi jsou 

způsobilí vykonávat zdravotnické povolání.27 Seznam vysokoškolských oborů nelékařských 

povolání Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje na svých internetových stránkách. Od roku 

2011 bude stejným způsobem zveřejňován i seznam oborů vyšších zdravotnických škol. 

Vzhledem k tomu, že zákony o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání neuvádějí 

názvy oborů, kterými se získává způsobilost k výkonu jednotlivých nelékařských 

zdravotnických povolání, může se obor jmenovat i jinak než je název povolání (označení 

odbornosti). Pro zodpovězení otázky, zda konkrétní vysokoškolský obor vede ke způsobilosti 

k výkonu zdravotnického povolání, je však podstatná existence souhlasného stanoviska 

ministerstva, nikoli název oboru.  

Za absolvování oboru vyšší nebo střední zdravotnické školy se od roku 2004 považuje 

absolvování oboru vyšší nebo střední školy, ke kterému dalo Ministerstvo zdravotnictví 

souhlasné stanovisko, bez ohledu na to, zda tato škola nese ve svém názvu označení 

„zdravotnická“.28 

Akreditovanými kvalifikačními kurzy získávají odbornou způsobilost jednak dřívější nižší a 

pomocní zdravotničtí pracovníci, jednak jiní odborní pracovníci -  absolventi 

nezdravotnických oborů vyšších a vysokých škol.29 Ve druhém případě musí být absolvovány 

oba typy vzdělání – v zákoně uvedený obor vyšší odborné nebo vysoké školy a příslušný 

akreditovaný kvalifikační kurz. Takto může získat způsobilost např. zdravotně-sociální 

pracovník. Akreditovaný kvalifikační kurz je oprávněna realizovat jakákoli právnická či fyzická 

osoba, která získala akreditaci Ministerstva zdravotnictví pro konkrétní vzdělávací program  - 

akreditované zařízení (dále kap. 3.6.3.).  Vzdělávací programy zveřejňuje Ministerstvo 

zdravotnictví ve svém věstníku. Vzdělávací program stanoví délku přípravy, rozsah a obsah 

přípravy, zejména počet hodin praktického a teoretického vyučování, a výuková pracoviště, 

na kterých praxe probíhá, popřípadě další požadavky pro získání způsobilosti.  

Ať již však zdravotnický pracovník získává způsobilost jakýmkoli způsobem, musí obor nebo 

kurz (případně jejich kombinace, pokud to zákon vyžaduje) splňovat požadavky vyhlášky č. 

                                                                                                                                                                                     
Podmínky k výkonu odborných diagnostických a léčebných metod, k výkonu funkce školitele pro lékařský výkon 
a k akreditaci pracoviště pro školení v lékařských výkonech (Funkční licence), Stavovský předpis České lékařské 
komory č. 16 z roku 2001, Systém celoživotního vzdělávání lékařů. 
27

 § 2 písm. e) Zákona č. 96/2004 Sb., § 2 písm. c) Zákona č. 95/2004 Sb. a § 79 odst. 1 písm. e) zákona č. 
111/1998 Sb.; obdobná stanoviska nyní vydávají i jiné orgány, v případě regulace povolání jiným orgánem 
veřejné správy (písm. f) cit. ustanovení ve spojení s § 29 odst. 1 Zákona č. 118/2004 Sb.

 
 

28 
§ 2 písm. f) a g) a § 97odst. 2 a 3 Zákona č. 96/2004 Sb. 

29
 § 43 Zákona č. 96/2004 Sb. 
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187/2009 Sb., o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní 

lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařství a vyhlášky č. 

39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné 

způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění pozdějších předpisů. 

Tyto vyhlášky stanovují základní požadavky, zejména celkový počet hodin vyučování a 

nepodkročitelné minimum hodin praktické výuky. Z hlediska obsahu jsou stanoveny pouze 

předměty, nikoli však již poměry hodinových dotací jednotlivých předmětů. Školy mohou 

libovolně uvedené předměty slučovat nebo naopak rozdělovat. Vyhláška o minimálních 

požadavcích na nelékařské obory také stanoví definice praktického vyučování a možnosti 

započítání praxe z předchozího vzdělávání nebo i výkonu zdravotnického povolání do hodin 

praktické výuky.  

Dále lze odbornou způsobilost pro výkon zdravotnického povolání získat přiznáním 

způsobilosti získané na základě dřívějších právních předpisů30 nebo uznáním kvalifikace 

získané v cizině.31 

Specializovaná způsobilost 

Specializovaná způsobilost je podmínkou k samostatnému výkonu povolání lékaře a 

některých nelékařských zdravotnických povolání (ze zde uvedených jde o klinického 

psychologa, klinického logopeda a fyzioterapeuta, který získal způsobilost na střední 

zdravotnické škole). U všeobecné sestry, ergoterapeuta, nutričního terapeuta a 

fyzioterapeuta, který získal způsobilost na vyšší nebo vysoké škole je specializovaná 

způsobilost nezbytná pouze, pokud zdravotnický pracovník vykonává samostatně (bez 

odborného dohledu) činnosti, které jsou vyhrazeny specialistům.32  

Specializovaná způsobilost se získává zásadně složením atestační zkoušky po splnění 

podmínek specializačního vzdělávání. Obory specializačního vzdělávání stanovuje u 

nelékařských zdravotnických pracovníků Nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech 

specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se 

specializovanou způsobilostí a u lékařů vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního 

vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění 

pozdějších předpisů. Obsah specializačního vzdělávání určují vzdělávací programy, které 

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje ve svém věstníku.  

Odlišný způsob zákony o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání připouštějí pouze u 

navazujících programů vysokých škol a v případě přiznávání způsobilosti podle dříve platných 

předpisů či uznávání kvalifikace získané v cizině. Zvláštní úprava dále platí pro specializační 

vzdělávání farmaceutů v oboru Veřejné lékárenství, kdy se specializovaná způsobilost získává 

absolvováním doplňkové odborné praxe, bez nutnosti skládat specializační zkoušku. 
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 - 96 odst. 1 – 4 zákona č. 96/2004 Sb. 
31

 Hlava VII a VIII zákona č. 96/2004 Sb., část sedmá a osmá zákona č. 95/2004 Sb. 
32

 § 8 a § 11 Zákona o lékařských povoláních. § 48 a násl. Vyhlášky o činnostech. 
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Zvláštní odborná způsobilost 

Zákony o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání upravují zvláštní odbornou 

způsobilost jako způsobilost k úzce vymezeným činnostem, která se získává úspěšným 

ukončením certifikovaného kurzu.33 Certifikovaným kurzem nelze nahradit získání odborné 

nebo specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. Certifikované kurzy 

uskutečňují akreditovaná zařízení podle vzdělávacích programů, které v případě lékařských 

povolání vydává Ministerstvo zdravotnictví, v případě nelékařských povolání je navrhují 

žadatelé o akreditaci. Obory certifikovaných kurzů lékařů (je zavedena též legislativní zkratka 

„nástavbové obory) jsou stanoveny vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního 

vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění 

pozdějších předpisů. Obory certifikovaných kurzů nelékařů stanoveny nejsou, je na žadateli o 

akreditaci, které téma považuje za potřebné. Vzdělávací program stanoví činnosti, ke kterým 

absolvent certifikovaného kurzu získal zvláštní odbornou způsobilost a určí, které z těchto 

činností jsou poskytováním zdravotní péče.  

U lékařů se úprava certifikovaných kurzů do značné míry přibližuje úpravě specializačního 

vzdělávání; lze je však absolvovat až po získání specializované způsobilosti. Lze konstatovat, 

že do značné míry navazuje na tradiční institut nástavbových atestací.  

Certifikované kurzy nelékařských zdravotnických povolání mají jiný charakter, navazují spíše 

na dřívější dlouhodobé přípravy, respektive různé spontánně vzniknuvší neregulované kurzy 

celoživotního vzdělávání. Certifikované kurzy mohou být akreditovány i pro jiné odborné 

pracovníky nebo „nesamostatné“ zdravotnické profese, mohou se stát tedy obdobou 

specializačního vzdělávání např. zdravotnických asistentů. Obory certifikovaných kurzů 

nejsou u nelékařských zdravotnických povolání stanoveny, je tedy na potřebách praxe, na 

aktivitě žadatelů a na posouzení v rámci akreditačního řízení, jaké obory budou realizovány. 

Pro přípravu vzdělávacího programu, jeho název, rozsah i obsah a jeho schválení v rámci 

akreditace jsou rozhodující činnosti, které jsou povinnou součástí vzdělávacího programu. 

V rámci akreditačního řízení se proto neposuzuje pouze shoda navrženého programu 

s možnostmi žadatele, ale i vztah k činnostem navrženým v programu, a zda tyto činnosti 

odpovídají zdravotnickému povolání, pro něž je certifikovaný kurz navržen a současným 

vědeckým poznatkům. Formulace činností je stěžejní, akreditovat jako certifikovaný kurz 

nelze vzdělávání, jímž by se nezískávala způsobilost k žádným dalším činnostem odlišným od 

obsahu odborné způsobilosti. Vzhledem k tomu, že kurz nesmí nahrazovat získání odborné 

způsobilosti v jiném zdravotnickém povolání, nemohou být obsahem činností absolventa 

kurzu činnosti jiného zdravotnického povolání komplexně; lze si však představit získání 

zvláštní odborné způsobilosti pro některé dílčí činnosti. Obdobně nesmí certifikovaný kurz 

nahrazovat získání specializované způsobilosti, nemůže tedy obsahovat veškeré činnosti 

některé specializace. Opět je však možné uvádět jednotlivé činnosti zdravotnických 

pracovníků se specializovanou způsobilostí. Jako certifikovaný kurz může být akreditován i 
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 § 21e a násl. Zákona o lékařských povoláních a § 61 a násl. Zákona o nelékařských zdravotnických povoláních. 
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modul specializačního vzdělávání. V případě, že absolvent takového certifikovaného kurzu 

bude později účastníkem specializačního vzdělávání, certifikovaný kurz mu bude započítán 

na základě jeho žádosti. 

Zdravotní způsobilost a bezúhonnost 

Zdravotní způsobilost je jednou ze základních podmínek k výkonu zdravotnického povolání. 

Oba zákony o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání upravují zdravotní způsobilost 

shodně,34 shodná je rovněž jak pro zaměstnance, tak i pro provozovatele nestátního 

zdravotnického zařízení, respektive jejich odborné zástupce, vztahuje se i na jiné odborné 

pracovníky. Zdravotní způsobilost se dokládá jednak při zahájení výkonu povolání, jednak při 

jeho přerušení na dobu delší než tři roky a dále při důvodném podezření, že došlo ke změně 

zdravotního stavu. V tomto případě může o posudek požádat správní úřad, který vydal 

registraci nestátního zdravotnického zařízení (registrující správní úřad), jde-li o pracovníka, 

který poskytuje zdravotní péči vlastním jménem, nebo o odborného zástupce, je-li ustanoven 

nebo. Pokud jde o zaměstnance, tak může o posudek požádat jeho zaměstnavatel v případě, 

že podle lékařského posudku lékaře zařízení závodní preventivní péče pozbyl zdravotní 

způsobilost k práci. 

Je nutné odlišovat posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a 

posudek o zdravotní způsobilosti k práci. První z nich se vydává, pokud nevzniknou pozdější 

pochybnosti ani nedojde k přerušení výkonu povolání, pouze jednou, a to při zahájení 

prvního zaměstnání či samostatné činnosti v daném zdravotnickém povolání. Zdravotní 

způsobilost k výkonu povolání vyjadřuje obecnou schopnost vykonávat příslušnou profesi, 

nebere tak v úvahu zvláštnosti konkrétního pracoviště, pokud nejsou typické pro standardní 

výkon příslušné profese. Posudek o zdravotní způsobilosti k práci (vstupní lékařská prohlídka 

podle § 32 Zákoníku práce) musí brát v úvahu i specifické faktory konkrétního pracoviště. 

Zdravotnický pracovník tedy může být zdravotně způsobilý obecně ve svém povolání, 

nebude však způsobilý pro konkrétní pracoviště vzhledem ke zvláštním rizikovým faktorům 

(obecně zdravotně způsobilá sestra tedy nebude např. moci vykonávat své povolání na 

operačním sále).  

Další podmínkou k výkonu zdravotnického povolání, která je do značné míry upravena 

obdobně jako zdravotní způsobilost, je požadavek bezúhonnosti.35 Bezúhonní musí být opět 

jak zaměstnanci, tak i osoby samostatně výdělečně činné (přestože podmínky bezúhonnosti 

se u těchto kategorií osob liší), zdravotničtí pracovníci i jiní odborní pracovníci.  

Doklad o bezúhonnosti se vyžaduje vždy před zahájením výkonu zdravotnického povolání a 

v odůvodněných případech též na vyžádání zaměstnavatele, jde-li o zaměstnance, nebo 

správního úřadu, který vydal oprávnění k provozování zdravotnického zařízení, jde-li o 

zdravotnického pracovníka, který poskytuje zdravotní péči vlastním jménem. Stejně jako u 
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§ 3 Zákona o lékařských povoláních a § 3 Zákona o nelékařských zdravotnických povoláních. 
35

 § 3 odst. 3 Zákona o lékařských povoláních a § 3 odst. 3 Zákona o nelékařských zdravotnických povoláních. 



 

79 
 

zdravotní způsobilosti, je nutno rozlišovat zahájení výkonu povolání a změnu zaměstnavatele 

či samostatné výdělečné činnosti – bezúhonnost lze zásadně požadovat pouze při prvním 

zahájení činnosti zdravotnického pracovníka, později pouze v odůvodněných případech.  

Za bezúhonného se pro účely výkonu zdravotnického povolání podle obou zákonů o 

způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání považuje ten, kdo nebyl pravomocně 

odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro úmyslný trestný čin spáchaný v 

souvislosti s poskytováním zdravotní péče, nebo ten, na něhož se hledí, jako by nebyl 

odsouzen. Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů nebo obdobného 

rejstříku, který nesmí být starší tří měsíců. Obdobným rejstříkem je míněn jiný rejstřík trestů 

vedený v cizině.  

Zaměstnavatel, stejně jako registrující správní orgán, je povinen zkoumat v rámci kontroly 

způsobilosti zdravotnických pracovníků taktéž jejich bezúhonnost.  

Kromě obecné bezúhonnosti, kterou upravují zákony o způsobilosti, musí některé kategorie 

zdravotnických pracovníků splňovat podmínky bezúhonnosti i podle dalších právních 

předpisů. Půjde zejména o přísnější podmínky, které stanoví na provozovatele nestátních 

zdravotnických zařízení, popřípadě na odborné zástupce, Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní 

péči v nestátních zdravotnických zařízeních. 

Obdobné podmínky jsou stanoveny i pro všechny fyzické osoby, které budou přímo 

poskytovat sociální služby; bezúhonní nejsou ti, jež spáchali jakýkoli úmyslný trestný čin 

nebo nedbalostní trestný čin související s vykonáváním činností při poskytování sociálních 

služeb nebo činností s nimi srovnatelných.36 Poskytování zdravotní péče lze jistě považovat 

činnost, která je srovnatelná s poskytováním sociálních služeb. Je zřejmé, že požadavky 

bezúhonnosti kladené na zdravotnické pracovníky poskytující zdravotní péči ve 

zdravotnických zařízeních jsou poněkud nelogicky přísnější, než požadavky na pracovníky 

působící v sociálních službách, a to včetně zdravotnických pracovníků zde působících. Proto 

může být fyzická osoba bezúhonná podle zákonů o způsobilosti k výkonu zdravotnických 

povolání obecně jako zdravotnický pracovník a přitom nebude způsobilá vyučovat nebo 

poskytovat sociální péči. 

 

Celoživotní vzdělání 

Povinnost celoživotního vzdělávání je společná všem zdravotnickým pracovníkům, jiným 

odborným pracovníkům a je stanovena i pro pracovníky v sociálních službách. Liší se však 

způsob kontroly jejího plnění.  

Celoživotní vzdělávání lékařů upravuje zákon o lékařských povoláních pouze velmi obecně. 

Je třeba však vzít do úvahy i komorový zákon a příslušné stavovské předpisy. Klíčová je zde 

regulace celoživotního vzdělávání profesními komorami. Komorová úprava je opřena 
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 § 79 Zákona o sociálních službách. 
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zejména o ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) komorového zákona, podle něhož mimo jiné 

komory dbají na to, aby členové vykonávali své povolání odborně v souladu též s řády 

komor. Na základě tohoto poměrně obecného ustanovení vydala Česká lékařská komora 

Stavovský předpis České lékařské komory č. 16 z roku 2001, Systém celoživotního vzdělávání 

lékařů. Tento předpis upravuje formy celoživotního vzdělávání, jejich ohodnocení kredity a 

certifikáty a způsob zařazování vzdělávacích akcí do kreditního systému komory. Lékař, který 

splní podmínky předpisu, může požádat o vydání Diplomu celoživotního vzdělávání lékařů. 

Předpis nezakotvuje žádné následky neplnění této povinnosti, nezískání diplomu. Pouze 

stanovuje, že k účasti lékaře na celoživotním vzdělání bude přihlížet při zaujímání stanovisek 

k uchazečům ve výběrových řízeních.  

Komorový systém kontroly celoživotního vzdělávání lékařů tedy není obecně koncipován 

jako vynutitelný. Odlišná je situace zřejmě pouze primářů a vedoucích lékařů nestátních 

zdravotnických zařízení. Pro vydání licence (osvědčení k výkonu funkce primáře a vedoucího 

lékaře) je podmínkou mimo jiné právě plnění podmínek celoživotního vzdělání.37 Pro lékaře, 

s výjimkou lékařů ve vedoucích funkcích a školitelů (lektorů), nestanovuje systematickou 

kontrolu povinnosti celoživotního vzdělávání tedy ani komora. 

Nelékařská zdravotnická povolání mají upraven systém kontroly celoživotního vzdělávání, 

včetně sankcí, pouze pro ty zdravotnické pracovníky, kteří vykonávají své povolání bez 

odborného dohledu. Kontrolu zde provádí státní správa prostřednictvím tzv. registračního 

systému, tj. vydávání osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu, „registrace“. 

Podmínkou pro vydání osvědčení je získání 40 kreditů za registrační období, tj. nyní 10 let. 

Vzhledem k této změně, jejímž důsledkem je povinnost získat pouhé 4 kredity za rok, se 

požadavky na celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků výrazně snížily; systém tak již 

svůj účel plnit nemůže.  

Nicméně obecně platí, že i ti zdravotničtí pracovníci a jiní odborní pracovníci, u kterých 

nejsou podrobnosti a kontrola celoživotního vzdělávání podrobněji stanoveny, se musí 

celoživotně vzdělávat, přestože zde není stanovena žádná veřejnoprávní sankce.  

Výčet zdravotnických profesí působících v dlouhodobé péči 

Z lékařských profesí (Zákona o lékařských povoláních) se v dlouhodobé péči uplatňuje lékař, 
a to zejména v těchto specializačních oborech: 

– Geriatrie 
– Praktické lékařství pro děti a dorost 
– Psychiatrie 
– Rehabilitační a fyzikální medicína 
– Vnitřní lékařství 
– Všeobecné praktické lékařství. 
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§ 7 Stavovského předpisu České lékařské komory č. 11 z roku 2000, Podmínky k výkonu soukromé lékařské 
praxe členů České lékařské komory, k výkonu funkce odborného zástupce, lektora v lékařské praxi, vedoucího 
lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení (licenční řád). 
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Mezi nástavbové obory uplatnitelné v dlouhodobé péči patří zejména: 
– Algeziologie  
– Dětská a dorostová psychiatrie 
– Gerontopsychatrie 
– Medicína dlouhodobé péče 
– Návykové nemoci. 

 
Z nelékařských zdravotnických profesí (Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) se 

v dlouhodobé péči uplatňují pracovníci poskytující ošetřovatelskou péči: všeobecná sestra, 

zdravotní asistent, ošetřovatel, sanitář. Za ošetřovatelskou péči se považuje soubor 

odborných činností zaměřených na udržení, podporu a navrácení zdraví a uspokojování 

biologických, psychických a sociálních potřeb změněných nebo vzniklých v souvislosti s 

poruchou zdravotního stavu jednotlivců nebo skupin nebo v souvislosti s těhotenstvím a 

porodem, rozvoj, zachování nebo navrácení soběstačnosti; její součástí je také péče o 

nevyléčitelně nemocné, zmírňování jejich utrpení a zajištění klidného umírání a důstojné 

smrti.38  

Všeobecná sestra se může specializovat v rámci dlouhodobé péči v těchto oborech: 

– Ošetřovatelská péče v pediatrii 
– Komunitní ošetřovatelská péče  

 
Dále dlouhodobou péči poskytují i zdravotničtí pracovníci poskytující specifickou 

ošetřovatelskou péči (tj. ošetřovatelskou péči zabezpečování jen některých potřeb pacientů): 

zdravotně sociální pracovník, nutriční terapeut, nutriční asistent a adiktolog.  

Mezi další nelékařské zdravotnické profese, které se uplatňují v dlouhodobé péči, patří 

kliničtí psychologové (a psychologové ve zdravotnictví), kliničtí logopedi a rehabilitační 

profese, zejména fyzioterapeut a ergoterapeut.  

 

Charakteristika jednotlivých zdravotnických povolání a jejich specializací ve vztahu 

k dlouhodobé péči 

Lékař 

Rozsah činnosti lékaře je určena v zákoně o lékařských povoláních pouze velmi rámcově – 
lékař bez specializované způsobilosti (lékař s odbornou způsobilostí) je oprávněn své 
povolání vykonávat pouze pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí v 
příslušném oboru. Lékař s odbornou způsobilostí je oprávněn vykonávat lékařské povolání 
v kterémkoli oboru. Tedy i specialista může zahájit výkon povolání v jiném lékařském oboru, 
ocitá se zde však v postavení lékaře s „pouhou“ odbornou způsobilostí, vykonává tedy 
povolání pod odborným dohledem příslušného specialisty. Relativně běžná praxe, kdy lékaři 
se specializovanou způsobilostí v jiném oboru nebo dokonce bez žádné specializované 
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způsobilosti vykonávají své povolání de facto samostatně, je tedy v rozporu s právními 
předpisy.   

Novelou z roku 2008 došlo k výrazné změně ve specializační přípravě lékařů, která vytvořila 
právní podmínky pro faktický návrat od jednostupňového systému specializačního vzdělávání 
zavedeného v roce 2004 k dvoustupňovému atestačnímu modelu. Zákon o lékařských 
povoláních nyní umožňuje, aby Ministerstvo zdravotnictví, popřípadě pověřená organizace 
(tj. organizace určená ministerstvem veřejnoprávní smlouvou - nyní IPVZ, v budoucnu 
pravděpodobně univerzity), vydalo lékaři, který splnil požadavky stanovené vzdělávacím 
programem pro první dva roky specializačního vzdělávání, certifikát o absolvování základního 
kmene příslušného specializačního oboru. Lékař s certifikátem by mohl vykonávat činnosti 
stanovené prováděcím právním předpisem i bez odborného dohledu, pokud bude tento 
prováděcí předpis vydán. Zákon však výslovně vyloučil, aby vyhláška umožňovala lékařům 
s certifikátem o absolvování kmene vykonávat celé povolání, zejména podmínil výkon 
vedoucí funkce, samostatné praxe a školitele získáním specializované způsobilosti.   

Vedoucí lékař v dlouhodobé péči tedy musí být lékařem se specializovanou způsobilostí. 

Rozsah způsobilosti lékaře se specializovanou způsobilostí (vymezení činností) je 
problematickou otázkou. Z dosavadní právní úpravy nevyplývá, co je lékař které odbornosti 
způsobilý činit, tedy obsah jednotlivých specializací. Zákon o lékařských povoláních obsahuje 
pouze velmi obecnou definici výkonu povolání lékaře. Pro stanovení rozsahu činností lze 
pouze podpůrně použít dovednosti (profily) absolventů uvedené ve vzdělávacích 
programech, popřípadě požadavky na nositele výkonu v seznamu zdravotních výkonů. Nelze 
však pominout, že vzdělávací programy nejsou právním předpisem a že seznam zdravotních 
výkonů je vydán za jiným účelem než je stanovovat obecně rozsah způsobilosti lékařských 
odborností.  

Kompetence stanovené vzdělávacími programy lze však zařadit do širokého pojmu výkonu 
povolání "lege artis", jelikož jsou uveřejňovány ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví a lze je 
tedy považovat za metodiku ministerstva (obdobně jako jiná metodická doporučení 
Ministerstva zdravotnictví, včetně koncepcí oborů, popřípadě jiné metodiky profesní 
samosprávy či odborných společností). Ze zákona o péči o zdraví lidu lze pak dovodit jednak 
povinnost vykonávat povolání lege artis, jednak povinnost zdravotnických pracovníků 
vykonávat své povolání v rozsahu a způsobem, pro něž zásady určuje Ministerstvo 
zdravotnictví ve spolupráci s profesními organizacemi.39  Obory specializací, které jsou 
relevantní z hlediska dlouhodobé péče, jsou uvedeny výše.  

Po získání specializované způsobilosti se může lékař dále specializovat v certifikovaných 
kurzech (nástavbových oborech). Činnosti těchto lékařů se zvláštní odbornou způsobilostí 
jsou uváděny jednak v jednotlivých vzdělávacích programech, které jsou zveřejňovány ve 
Věstníku Ministerstva zdravotnictví, jednak v certifikátech, které obdrží každý absolvent po 
úspěšném složení závěrečné zkoušky. Obory stanovuje nařízení vlády; relevantní obory jsou 
uvedeny výše. 

Dalším typem regulované profesní přípravy, specifické právě pro lékaře, je zvláštní 
samosprávná regulace přístupu k některým odborným diagnostickým a léčebným metodám 
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– funkční licence. Obory funkčních licencí stanovuje stavovský právní předpis40 Z hlediska 
dlouhodobé péče připadá do úvahy snad pouze obor F016  umělá  výživa  a  metabolická  
péče.  

Jak již bylo řečeno, stavovské předpisy jsou považovány za závazné pro své členy, lékař, který 
by postupoval v rozporu s tímto předpisem a vykonával činnosti vyhrazené předpisem o 
funkčních licencích bez příslušného oprávnění, by mohl být disciplinárně postižen. Pro jiné 
subjekty však závazné nejsou, přesto k nim zdravotní pojišťovny přihlížejí v rámci uzavírání 
smluv se zdravotnickými zařízeními. Krajské úřady při posuzování způsobilosti v rámci řízení 
o registraci nestátních zdravotnických zařízení k nim přihlížet nemohou, jelikož smějí 
posuzovat pouze podmínky stanovené zákonem o nestátních zdravotnických zařízeních, tj. 
podmínky způsobilosti podle zákona o lékařských povoláních.  

Geriatrie 

Kompetence geriatra (ve vztahu k dlouhodobé péči): 

- Hodnotí, co je norma a patologie ve vyšším věku, vliv věku na hodnoty běžné 
prováděných laboratorních a instrumentálních vyšetření, specifické rysy chorob ve 
vyšším věku, 

- Provádí a hodnotí funkční geriatrické vyšetření a využití standardizovaných testů, 
- Komplexně posuzuje pacienta seniora v akutní, následné a dlouhodobé péči a 

stanovení komplexního plánu péče, 
- Aplikuje preventivní strategie ve vyšším věku, zdravé/úspěšné stárnutí, 

gerontohygienu, 
- Hodnotí, organizuje a posuzuje ošetřovatelskou péči a ošetřovatelskou zátěž v 

geriatrii, odborně vede ošetřovatelský personál, 
- Aplikuje principy paliativní a terminální péče, hospicové péče, tanatologie, 
- Hodnotí a posuzuje laické pečování, podporuje úlohu a funkci rodiny, poskytuje 

psychologickou podporu a odborné rady pečujícím, prevence sociálně patologických 
jevů (např. týrání, zanedbávání) 

- Organizuje geriatrické služby, vede multidisciplinární tým v péči o seniory, hodnotí 
kvalitu a efektivitu zdravotní péče, 

- Diagnostikuje a léčí: 
o specifické geriatrické syndromy – syndrom seniorské křehkosti, inkontinence, 
o imobilita, instabilita s pády, sarkopenie, delirium a kognitivní poruchy, 

syndrom teplotní zátěže, sociální syndromy atd., 
o akutní a život ohrožující stavy v geriatrii, 
o nejčastější choroby ve vyšším věku, včetně chronických kožních defektů 
o  hodnocení senzorických defektů a jejich léčba, možnosti kompenzace 

postižení, 
o  diagnostika poruch výživy a základy léčebné výživy u geriatrických nemocných 

- Hodnotí bolest a zajišťuje komplexní léčba bolesti, 
- Dohlíží nad účelnou farmakoterapií v geriatrii (farmakokinetika a farmakodynamika, 

compliance, nežádoucí účinky léčivých přípravků a interakce, prevence iatrogenního 
poškození), 
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- Hodnotí soběstačnost, mobilitu, podílí se na prevenci úrazů a pádů ve vyšším věku, 
- Posuzuje rehabilitační potenciál, indikuje kompenzační a rehabilitační pomůcky, 
- provádí vyšetření mentálních funkcí u geriatrického pacienta, diagnostickou a 

diferenciálně diagnostickou rozvahu u častých psychiatrických chorob ve stáří  
- provádí orientační neurologické vyšetření a neurologickou diferenciální diagnostiku u 

geriatrického pacienta 
 

Shrnutí: 

Rolí geriatra poskytování komplexní péči pacientům vyššího věku, zhodnocení zdravotního 

stavu, posouzení soběstačnosti a sociální situace pacienta. Dále navržení a realizace 

efektivních diagnostických a terapeutických postupů a preventivních opatření, zhodnocení a 

léčba geriatrických pacientů se širokým spektrem akutních poruch zdraví i chronických 

chorob (s důsledkem invalidity). Jde zejména o zvládnutí metod hodnocení zdravotního 

stavu, zdravotního postižení (soběstačnosti) včetně sociálních důsledků (handicapu) a kvality 

života chronicky nemocných a postižených osob vyššího věku. Pozornost se zaměřuje na 

diagnostiku, evaluaci a komplexní management. 

Uplatnění v dlouhodobé péči je tedy nejen v ambulantní zdravotní péči a konziliární činnosti 

v rámci zdravotní i sociální péči, ale je vhodné geriatra využít pro hodnocení zařazení klienta 

do systému dlouhodobé péče, hodnocení soběstačnosti, pro určování potřeby 

ošetřovatelské péče a její supervizi, pro supervizi profesionální sociální péče i laické péče 

rodinných příslušníků. Geriatr by se měl stát pilířem dlouhodobé péče o seniory. 

Psychiatrie 

Kompetence psychiatra (ve vztahu k dlouhodobé péči): 

- Provádí komplexní interní vyšetření, diagnostikuje a léčí základní interní nemoci, 
ovládá základní terapeutické metody (aplikace léčivých přípravků apod.) 

- diagnostikuje a léčí psychiatrické nemoci a poruchy, orientuje se 
v psychoterapeutických metodách,  

- Provádí konsiliární vyšetření somaticky nemocného pacienta a hodnotí podíl 
somatického stavu a somatické léčby na duševní poruše.  

- Připravuje psychoedukační programy pro pacienty a jejich příbuzné. 
 

Shrnutí: 

Ve vztahu k dlouhodobé péči je klíčové vyjasnit, zda se za dlouhodobou péči bude považovat 

rovněž péči o chronicky duševně nemocné, mimo jejich akutní exacerbace (chráněné bydlení 

apod.). Zatím to z návrhů nevyplývá. 

Pokud jde o péči v dalších segmentech dlouhodobé péče, uplatní se psychiatr zejména 

v rámci ambulantní péče či návštěvní služby, tedy jako konziliář, a to nejen ve vztahu 

k demenci, ale i dalším psychiatrickým komorbiditám. 
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Rehabilitační a fyzikální medicína 

Kompetence rehabilitačního lékaře (ve vztahu k dlouhodobé péči): 

- Provádí komplexní interní a neurologické vyšetření, diagnostikuje a léčí, ovládá 
základní terapeutické metody (aplikace léčivých přípravků, lumbální punkce apod.) 

- Provádí funkční posuzování jak jednotlivých systémů, tak jedince jako celku – 
zejména se jedná o diagnostiku kineziologickou, ergodiagnostiku se znalostí základů 
ergonomie a profesiografie, orientační psychologickou a sociální diagnostiku a 
základní zátěžové testy, příprava na pracovní či sociální rehabilitaci 

- Zpracovává krátkodobý i dlouhodobý rehabilitační plán. 
- Určuje a aplikuje diagnostické a léčebné postupy v oboru, včetně základních metod 

reflexní terapie funkčních poruch, fyzikální terapie, léčebné tělesné výchovy, 
ergodiagnostiky s ergoterapií,  kinezioterapie, fyzikální terapie, terapie s použitím 
přírodních léčebných zdrojů i praktického provedení základních terapeutických 
postupů, racionální preskripce odpovídající farmakoterapie 

- Indikuje technické pomůcky, provádí základní nácvik v jejich používání 
- Zajišťuje posudkovou činnost v oboru, včetně posuzování pracovního potenciál u 

osob dlouhodobě postižených na zdraví. 
Shrnutí: 

Rehabilitační lékař se v dlouhodobé péči uplatní nejen jako ambulantní lékař (konziliář). Je 

nejvhodnější odborností pro vedení zařízení pro péči o tělesně postižené, v geriatrii je jeho 

činnost konziliární. Je vhodné ho využít i v posudkové činnosti – v rámci multidisciplinárního 

týmu pro hodnocení zejména mladších klientů dlouhodobé péče. 

Vnitřní lékařství 

Kompetence internisty (ve vztahu k dlouhodobé péči): 

- Jsou velmi široké, pro dlouhodobou péči je podstatné zejména skutečnost, že je 
generalistou všech interních oborů, tj. včetně geriatrie. Jeho kompetence se tedy 
s geriatrem do jisté míry překrývají; avšak vzhledem k širšímu záběru internisty 
nejsou tak specifické. Internista může být využit zejména jako konziliář (ambulantní 
specialista), při nedostatku geriatrů i na místě geriatra v lůžkové následné péči. 

Všeobecné praktické lékařství 

Kompetence praktického lékaře (ve vztahu k dlouhodobé péči): 

- Poskytuje kontinuální péči obyvatelům od 15 let, v ordinaci i při návštěvní službě; 
provádí preventivní a dispenzární prohlídky 

- Provádí poradenství v sociálních záležitostech 
- Zařazuje pacienty s chronickými onemocněními do dispenzární péče (např. DM 2. 

typu, hypertenze, ICHS aj.) 
- Poskytuje dlouhodobou péči smyslově postiženým, invalidním i nemocným s infaustní 

prognózou a umírajícím; poskytuje potřebnou psychologickou podporu a léčbu 
bolesti 

- Poskytuje dlouhodobou péči rizikovým skupinám obyvatel (osamělí, toxikomani, 
národnostní menšiny, náboženské komunity aj.). 
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- Spolupracuje se zdravotnickými zařízeními sekundární péče, v oblasti primární péče 
spolupráce se sestrami, včetně domácí péče, dalšími zdravotnickými a sociálními 
zařízeními, institucemi místní správy, hygienickou službou, dobrovolnými 
zdravotnickými a charitativními organizacemi. 

Shrnutí: 

Praktický lékař by měl být základním článkem péči o klienty dlouhodobé péče umístěné 

mimo lůžková zařízení. V současné době je základním koordinátorem všech typů péče; tato 

role by mu měla zůstat i v budoucnosti. Jeho nezastupitelná role je ve vyhledávání 

ohrožených osob potřebujících dlouhodobou péči. Může být využit i při posudkové činnosti 

(multidisciplinární tým, hodnocení soběstačnosti). 

 

Nástavbové obory (certifikované kurzy) 

Gerontopsychatrie 

- gerontopsychiatrem se může stát geriatr nebo psychiatr. 
 
Kompetence gerontopsychiatra (ve vztahu k dlouhodobé péči): 

- Hodnotí somatické, psychologické, sociální a ekonomické faktory v etiologii 
a patogenezi psychických změn, reakcí a duševních poruch u jedinců staršího věku. 

- Provádí diagnostiku, diferenciální diagnostiku, léčení, rehabilitaci, prevenci a 
posudkové hodnocení těchto poruch s přihlédnutím k zvláštnostem daným věkem. 

- Indikuje a hodnotí psychologické a dalších laboratorní vyšetřovací metody 
- Vypracovává terapeutický a rehabilitační plán, posudkové zhodnocení a návrh na 

preventivní opatření. 

- Organizačně a administrativně řídí a plánuje provoz všech typů 
gerontopsychiatrických zařízení. 

Shrnutí: 

Gerontopsychiatr je specialistou, který může být využit nejen pro ambulantní (konziliární 

činnost); je vhodným odborníkem pro řídící činnost v dlouhodobé péči o seniory 

s demencemi a dalšími psychickými poruchami. Měl by být i součástí multidisciplinárního 

týmu a podílet se na posudkové činnosti (hodnocení soběstačnosti) u klientů dlouhodobé 

péče s demencemi a psychickými poruchami, respektive podezřením na ně.  

Medicína dlouhodobé péče 

Lékař se zvláštní odbornou způsobilostí v medicíně dlouhodobé péče je lékařem se 

specializovanou způsobilostí téměř v jakémkoli oboru, s výjimkou oborů dětských, 

laboratorních a hygienických. Cílem tohoto nového oboru je připravit lékaře v různých 

klinických oborech, kteří by byli schopni poskytnout adekvátní péči pacientům s komplexní 

zdravotně sociální problematikou, vzniklou zejména v důsledku chronických či 

protrahovaných onemocnění a omezené soběstačnosti, dále posoudit soběstačnost, 
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zdravotní stav i sociální situaci pacienta, navrhnout a zajistit adekvátní postupy a preventivní 

opatření a indikovat další služby. 

Kompetence lékaře se zvláštní odbornou způsobilostí v medicíně dlouhodobé péče: 

- Poskytuje specializovanou péči na odděleních následné zdravotní péče a v zařízeních 
péče o dlouhodobě nemocné, 

- Hodnotí socioekonomické aspekty péče, 
- Vede multidisciplinární tým v dlouhodobé péči, 
- Provádí posudkovou činnost zejména s ohledem na poskytování dlouhodobé péče, 

příspěvku na péči a dalších výhod pro klienty dlouhodobé péče, 
- Předepisuje rehabilitační a kompenzační pomůcky, včetně pomůcek pro zcela 

imobilní nemocné v případě propuštění nemocného do domácí péče 
- Indikuje jednotlivé služby zdravotní i sociální. 
 

Shrnutí: 

Tento specialista může být využit pro činnost na pracovištích následné péče a dlouhodobé 
péče jak v lůžkové, tak v ambulantní sféře, v komunitních službách a jako konzultanta 
sociálních služeb. Dále může být součástí multidisciplinárního týmu a k posuzovat 
soběstačnost a potřebu služeb zdravotní či dlouhodobé péče, a to včetně stanovení 
komplexního plánu dlouhodobé péče, tedy včetně indikace dalších služeb a opatření, 
indikace domácí péče a základní rehabilitace a rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. 
Jeho kompetence se tedy do značné míry překrývají s kompetencemi geriatra. 

Všeobecná sestra 

Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních uvádí celou řadu oborů a typů studia, 
kterými lze získat způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry přímo ze zákona, z nichž 
však pouze první dva jsou možné v současnosti (akreditovaný zdravotnický bakalářský obor 
pro přípravu všeobecných sester a obor vyšší zdravotnické školy diplomovaná všeobecná 
sestra), ostatní mají charakter přechodných ustanovení. Požadavky na současné obory 
vyšších a vysokých škol pro přípravu všeobecných sester jsou pro oba typy studia shodné 
(stejně jako jsou shodné i kompetence jejich absolventů) a jsou stanoveny kromě vyhlášky 
rovněž metodickým pokynem. (viz také kap. 3.3.).41  

Za povšimnutí stojí, že způsobilost všeobecné sestry mají i porodní asistentky, pokud své 
vzdělání zahájily před vstupem České republiky do EU.  

Všeobecná sestra se nyní může specializovat v deseti specializačních oborech. Dlouhodobé 
péče se týkají tři obory uvedené výše.   

Ze zákonné definice a z vyhlášky o činnostech vyplývá, že sestra má jednak roli zcela 
samostatnou, kde nepotřebuje indikaci lékaře a je považována za autonomního odborníka, a 

                                                           
41

 § 4 vyhlášky o minimálních požadavcích na nelékařské obory, metodický pokyn č. ZD15/2008, k vyhlášce č. 
39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k 
výkonu nelékařského zdravotnického povolání pro obor všeobecná sestra (Věstník Ministerstva zdravotnictví 
6/2008). 
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to v případě poskytování vlastní ošetřovatelské péče, tj. zjednodušeně péči o potřeby 
pacienta.42  

Druhou její rolí je role spolupracovnice lékaře – tj. její podíl na péči léčebně-preventivní, za 
niž je zodpovědný lékař. Sestra tyto činnosti vykonává vždy alespoň na základě indikace 
lékaře, popřípadě i pod jeho odborným dohledem nebo přímým vedením.43  

Z hlediska hrazení péče z veřejného zdravotního pojištění je podstatné, že indikace lékaře je 
nezbytná i k těm výkonům, které je sestra způsobilá vykonávat zcela samostatně, tj. i bez 
indikace lékaře.  

Za výkon povolání všeobecné sestry se považuje poskytování zejména ošetřovatelské péče. 
Definice ošetřovatelské péče je uvedená ve vyhlášce o činnostech (nyní vyhl. č. 55/2011 Sb.). 
Právě z této definice lze dovodit roli sestry při uspokojování potřeb pacienta, které vznikly 
nebo byly změněny v souvislosti s poruchou zdravotního stavu, zachování nebo navrácení 
soběstačnosti a také péče o nevyléčitelně nemocné. Proto již není nutné výslovně 
vyjmenovávat jednotlivé činnosti sester při uspokojování potřeb pacientů, jako příklad jsou 
uvedeny pouze ty ošetřovatelské činnosti, které jsou závažnější, popřípadě, u nichž by mohlo 
být sporné, zda je lze vykonávat i bez indikace lékaře. 

Dále se všeobecná sestra ve spolupráci s lékařem, popřípadě zubním lékařem, podílí na 
preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné nebo dispenzární péči. Tyto 
činnosti jsou opět příkladmo uvedeny ve vyhlášce o činnostech – jednak jde o činnosti 
v oblasti přípravy pacientů k diagnostickým a léčebným postupům, jejich provádění na 
základě indikace lékaře, popřípadě asistence při nich a zajišťování ošetřovatelské péče při 
těchto výkonech a po nich s příkladným výčtem konkrétních činností. Vyjmenovány jsou dále 
činnosti, které sestra smí provádět pouze na základě odborného dohledu lékaře.  

Ze skutečnosti, že konkrétní výkon není v příkladném výčtu kompetencí uveden, nelze 
dovozovat, že by k němu sestra, popřípadě sestra se specializovanou způsobilostí, nebyla 
způsobilá. Tento princip obecné definice s příkladným výčtem konkrétních činností je použit 
jak u činností ošetřovatelských, kde je nutné vycházet z definice ošetřovatelské péče, jak je 
již uvedeno, tak i u činností, kterými se sestra podílí na péči lékařské.44 Lékař má tedy 
možnost svojí indikací rozšiřovat kompetence sestry, pokud jde o přípravu, asistenci a 
ukončování výkonů. Nemůže však jít o excesy, tyto výkony musí svou náročností na znalosti a 
dovednosti a rizikem komplikací odpovídat těm výkonům, které jsou příkladmo uvedeny ve 
vyhlášce. Je zřejmé, že tato systematika předpisu je náročná pro interpretaci.  

Ošetřovatelská péče je dále rozčleněna na základní, specializovanou a vysoce 
specializovanou ošetřovatelskou péči. Rozčlenění typů ošetřovatelské péče není podle 
kritéria náročnosti jednotlivých výkonů, ale podle stavu pacientů, jimž je ošetřovatelská péče 
poskytována. Význam rozlišování mezi základní a specializovanou ošetřovatelskou péčí je 
pouze pro účely odměňování platem, nebudeme se jím tedy dále zabývat. Rozlišení vysoce 
specializované péče je však podstatné i pro kvalifikační předpoklady, tj. povinnost získat 
specializovanou způsobilost pro samostatné poskytování péče – nespecializované sestry 
mohou péči poskytovat pouze pod odborným dohledem specialistek v příslušném oboru. 
Z hlediska dlouhodobé péče je zde podstatné, že jde o péči o pacienty, kteří mají patologické 
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 § 4 odst. 1 a 2 vyhlášky o činnostech. 
43

 § 4 odst. 3 a 4 vyhlášky o činnostech. 
44

 § 5 odst. 3 vyhl. č. 4 vyhlášky o činnostech. 
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změny psychického stavu, jež vyžadují stálý dozor nebo použití omezujících prostředků z 
důvodu ohrožení života nebo zdraví pacienta nebo jeho okolí.45 Naopak, specializovaná 
způsobilost se nevyžaduje při péči o pacienty v terminálním stavu chronického onemocnění, 
kde se nepředpokládá resuscitace. Dále se vyžaduje specializovaná způsobilost pro 
samostatné provádění činností, které jsou výslovně stanoveny v ustanoveních upravujících 
činnosti specialistek.  

Kompetence všeobecné sestry z hlediska dlouhodobé péče  

Všeobecná sestra je způsobilá samostatně plánovat, realizovat a vyhodnocovat bio-psycho-

sociální potřeby klientů. V rámci toho např. hodnotí soběstačnost, rizika spojená 

s imobilizačním syndromem, provádět orientační vyšetření, nacvičovat sebeobsluhu apod.46  

Na základě indikace lékaře pak aplikuje léčivé přípravky a provádí další terapeutické a 

diagnostické metody. 

Shrnutí:  

Pro dlouhodobou péči z toho vyplývá, že všeobecná sestra by měla být pracovníkem, který 

hodnotí potřeby klienta dlouhodobé péče po diagnostice lékařem, vypracovává plán péče, 

určuje, podle náročnosti jednotlivých úkonů ošetřovatelské péče, pracovník jaké kvalifikace 

bude jaké výkony provádět. Není vhodné, aby zejména v dlouhodobé lůžkové péči tyto 

výkony zajišťovala fyzicky sama, její role by zde měla být spíše koordinačního, organizačního 

a supervizního charakteru; sama by měla realizovat pouze výkony náročnější, respektive 

rizikovější. 

Sestru lze vzhledem k jejím kompetencím v hodnocení soběstačnosti využít i pro posuzování 

soběstačnosti klientů (multidisciplinární tým, příspěvek na péči; lze zvážit i další doškolení 

v této oblasti (specializace pro dlouhodobou péči nebo alespoň certifikovaný kurz). 

Sestra je nejvhodnějším odborníkem také pro vyhledávání ohrožených osob a pro koordinaci 

všech typů služeb, a to v úzké spolupráci s praktickým lékařem. Zde je možné sestru pro tuto 

roli dále specializovat – možné je využít stávající specializaci Komunitní ošetřovatelská péče. 
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 § 2 vyhlášky o činnostech
 
 

46 
Podrobněji víz § č vyhl. č. 55/2011 Sb. 
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Kompetence dětské sestry (specializovaná způsobilost v oboru Ošetřovatelská péče 

v pediatrii) 

Při péči o děti, která má náročnější charakter (tj. výkony specializované ošetřovatelské péče 

– tedy péče, kde je reálné selhání základních životních funkcí, péče o děti s psychickými 

poruchami) a provádění některých výkonů (katetrizace močového měchýře, zavádění 

nazogastrické sondy u dětí do 10 let, i. V. aplikace do 3 let), je nezbytná specializovaná 

způsobilost v tomto oboru.47  

Shrnutí: 

V dlouhodobé péče potřeba této specializace může připadat v úvahu v domácí péče nebo 

lůžkové péči o děti zdravotně postižené. Sestry bez specializované způsobilosti mohou 

pracovat pod jejím odborným dohledem.  

Kompetence komunitní sestry (specializovaná způsobilost v oboru Komunitní 

ošetřovatelská péče) 

Komunitní sestra je způsobilá poskytovat ošetřovatelskou péči jednotlivcům i skupinám osob 

ve vlastním sociálním prostředí – analyzuje zdravotní a sociální situaci jednotlivce ve vlastním 

sociálním prostředí nebo skupiny občanů z hlediska koordinace poskytované zdravotní a 

sociální péče, všechna vhodná zařízení zdravotní a sociální péče a koordinovat poskytovanou 

integrovanou péči, analyzuje zdravotní a sociální situaci pacientů a osob blízkých z hlediska 

ošetřovatelské péče, realizuje poradenství, vypracovává hodnocení zdravotních rizik 

jednotlivce ve vlastním sociálním prostředí nebo skupiny občanů.48 

Shrnutí: 

Komunitní sestra je pracovník, jehož potenciál není v současném systému v rozsahu všech 

svých kompetencí dosud využíván; využívány jsou pouze její kompetence v domácí péči. 

Nicméně je zřejmé, že jde o profesi, která může tvořit základ koordinační a hodnotící činnosti 

v dlouhodobé péči, včetně vyhledávání ohrožených jedinců.  

Zdravotní asistent 

Zdravotnický asistent je nová profese, která po přechodu vzdělávání sester na pomaturitní 
úroveň nahradila zrušený obor na středních zdravotnických školách. Jde o ošetřovatelskou 
profesi, můžeme hovořit v podstatě o sestře druhé úrovně či asistentce sestry. Odbornou 
způsobilost k výkonu povolání zdravotnického asistenta lze získat několika způsoby. 
Nejznámějším a nejčastějším je absolvování střední zdravotnické školy v oboru zdravotnický 
asistent. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních umožňuje získat způsobilost také 
absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu, podmínkou však je předchozí získání 
způsobilosti k výkonu povolání ošetřovatele a složení maturitní zkoušky. Zdravotničtí 
asistenti tedy mohou získat kvalifikaci i rekvalifikací, což lze může být pro management 
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 Podrobněji viz § 57 vyhlášky č. 55/2011 Sb. 
48 

Podrobněji viz § 59 vyhlášky č. 55/2011 Sb. 
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zařízení dlouhodobé péče velmi finančně výhodné. Kromě toho mají způsobilost k výkonu 
povolání zdravotnického asistenta zdravotničtí záchranáři či porodní asistentky.  

Všeobecná sestra způsobilost k výkonu povolání zdravotnického asistenta nezískává; nemůže 
být tedy přijata jako zdravotnický asistent a její pracovní pozice takto nemůže být označena; 
pokud se tak děje, děje se tak protiprávně. 

Obsahem povolání zdravotnického asistenta je poskytování ošetřovatelské péče pod 
odborným dohledem všeobecné sestry nebo porodní asistentky. Dále se zdravotnický 
asistent ve spolupráci s lékařem podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, 
diagnostické a dispenzární péči.49 Zdravotnický asistent může vykonávat v zásadě totéž co 
sestra pod odborným dohledem, a to na všech úsecích zdravotní péče, tedy včetně 
dlouhodobé péče. Zdravotnický asistent může své povolání vykonávat i v zařízeních 
sociálních služeb, které poskytuje ošetřovatelskou péči, a to přímo v rámci pozice 
zdravotnický asistent, popřípadě i v rámci profese pracovník v sociálních službách, ke které 
svým studiem rovněž získává způsobilost. 

Letos došlo v působnosti této profese ke změně, dosud však zřejmě neaplikovatelné. Novela 
zákona o nelékařských zdravotnických povoláních umožnila zdravotnickému asistentovi 
výkon některých činností bez odborného dohledu.50 Konkrétně jde o ošetřovatelskou péči 
spojenou se sebeobsluhou a uspokojováním základních potřeb pacientů, kterou zdravotnický 
asistent bude moci provádět bez odborného dohledu; ostatní ošetřovatelskou péči bude 
zdravotnický asistent i nadále moci vykonávat pouze pod odborným dohledem všeobecné 
sestry nebo porodní asistentky. Nicméně přes dílčí samostatné činnosti půjde o povolání, 
které je vykonáváno pod odborným dohledem. 

Rozsah samostatnosti zdravotnického asistenta musí stejně jako u ostatních profesí 
specifikovat vyhláška o činnostech – do doby její novelizace je aplikace zákonné změny 
problematická. Jak již bylo uvedeno výše, platí presumpce správnosti právních předpisů. 

Shrnutí: 

Zdravotnický asistent je nejvhodnějším pracovníkem, který bude realizovat výkony 
zdravotního charakteru především v dlouhodobé lůžkové péči. Jeho využití v terénní péči je 
vzhledem k nutnosti dohledu sestry menší; v budoucnu (po novele vyhlášky o činnostech) 
bude možné s ním počítat i zde, pokud jde o uspokojování základních potřeb pacienta. 
Plánování a hodnocení ošetřovatelské péče zde musí zůstat jak v terénní tak i v lůžkové péči 
sestře. 

Ošetřovatel 

Ošetřovatelé získávají odbornou způsobilost zejména v akreditovaných kvalifikačních kurzech 
v oboru nebo nematuritním studiem na střední zdravotnické škole, které nyní trvá tři roky.51  

Jako „vedlejší kvalifikaci“ odbornou způsobilost ošetřovatele získávají osoby, které 
absolvovaly část studia pro přípravu lékařů (čtyři semestry a složení zkoušky z ošetřovatelství 
či péče o nemocné), pro přípravu všeobecných sester či porodních asistentek (tři semestry 

                                                           
49

 § 29 zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, § 30 vyhlášky o činnostech. 
50  www.psp.cz – sněmovní tisk 206.  
51

 Jako tříleté studium vzniklo již v 60. letech, později bylo zkráceno na dva roky, po roce 2004 opět 
prodlouženo na tři roky. Důvodem bylo zejména posunutí věku, kdy studentky tohoto oboru zahajovaly 
praktické vyučování.  
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studia ve svém oboru), zdravotnických záchranářů (čtyři semestry). Zdravotnický asistent 
získává způsobilost ošetřovatele až po čtyřech letech studia (tedy po standardní délce studia 
v oboru); avšak bez nutnosti jeho zakončení maturitní zkouškou.  

Ošetřovatel není oprávněn poskytovat ošetřovatelskou péči samostatně, ale pouze pod 
odborným dohledem všeobecné sestry (v dlouhodobé péči). Zejména provádí hygienickou 
péči u pacientů, včetně základní prevence proleženin a úpravy lůžka, pomáhá při podávání 
léčebné výživy pacientům, pomáhá při jídle ležícím nebo nepohyblivým pacientům, 
popřípadě je krmí, pečuje o vyprazdňování pacientů, včetně případného provedení očistného 
klyzmatu, měří tělesnou teplotu, výšku a hmotnost.  

Kromě role ošetřovatelské zahrnuje profese ošetřovatele, obdobně jako všeobecné sestry i 
podíl na činností lékaře, avšak pouze pod přímým vedením.52  

Osoby s odbornou způsobilostí ošetřovatele mají rovněž způsobilost k výkonu profese 
pracovníka v sociálních službách, a to k přímé obslužné péči ve všech typech zařízení 
sociálních služeb a k pečovatelské činnosti v domácnostech klientů.53 Pokud nejsou 
v sociálních službách zařazeni jako ošetřovatelé, ale jako pracovníci v sociálních službách, 
mohou svou profesi vykonávat bez odborného dohledu.  

Shrnutí:  

Způsobilost ošetřovatele se jeví jako nejvhodnější kvalifikaci pro zajišťování péče o 
každodenní potřeby imobilních klientů dlouhodobé péče. K provádění výkonů zdravotního 
charakteru by měli být využíváni spíše výjimečně, a to pouze pod přímým vedením sestry 
(tedy pouze asistovat). Vzhledem k očekávané komorbiditě je využití méně kvalifikovaných 
pracovníků (sanitáři, pracovníků v sociálních službách) méně vhodné. 

Sanitář 

Sanitář získává způsobilost absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu v trvání 100 
hodin. Kromě absolventů akreditovaných kvalifikačních kurzů mají způsobilost k výkonu 
povolání sanitáře, a to přímo ze zákona, tj. bez jakýchkoli dalších osvědčení či potvrzení 
Ministerstva zdravotnictví, také osoby absolvující část studia zdravotnických oborů středních, 
vyšších či vysokých škol uvedených v zákoně o nelékařských zdravotnických povoláních. 

Za výkon povolání sanitáře se považuje pomocná činnost v rámci poskytování zdravotní péče, 
a to výhradně pod odborným dohledem, popřípadě v některých případech (vysoce 
specializovaná péče, která prakticky v dlouhodobé péče nepřipadá v úvahu) pod přímým 
vedením.  

Mezi činnosti, které může sanitář v dlouhodobé péči vykonávat, patří instrumentální 
pomocné a obslužné činnosti nutné pro poskytování ošetřovatelské péče (hygiena prostředí, 
pomocné činnosti při rozdělování stravy, manipulace s prádlem, doprovázení klientů apod.) a 
činnosti základní ošetřovatelské péče (asistence při provádění hygienické péče o pacienta, 
při polohování pacientů a manipulaci s nimi, včetně základní prevence proleženin a úpravy 
lůžka, pomoc při jídle ležícím nebo nepohyblivým pacientům, popřípadě jejich krmení, 
pečovat o vyprazdňování pacientů).54  

                                                           
52

 § 36 zákona o nelékařských zdravotnických povoláních a § 37 vyhlášky o činnostech. 
53

 § 116 zákona o sociálních službách.
 
 

54 
Podrobněji viz § 43 odst. 1 vyhlášky č. 55/2011 Sb. 
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Shrnutí:  

Sanitář by měl být využíván skutečně jen pro pomocné a velmi jednoduché činnosti bez rizika 
pro klienta. Důležité je, aby riziko jednotlivých úkonů při péči o klienta zhodnotila sestra – 
jen tak lze zajistit bezpečnou péči. Sanitář je připraven pouze pro instrumentální vykonávání 
úkonů, nikoli hodnocení jejich rizik a zdravotních souvislostí.  

Zdravotně-sociální pracovník 

Zdravotně-sociální pracovník je profesí, která se pohybuje na pomezí regulace zdravotní a 
sociální péče – mezi oběma právními úpravami, tj. zákonem o nelékařských zdravotnických 
povoláních a zákonem o sociálních službách je řada vztahů a odkazů.  

Odbornou způsobilost zdravotně-sociální pracovníci v současné době získávají absolvováním 
akreditovaného zdravotnického bakalářského nebo magisterského studijního oboru 
sociálního zaměření nebo „nezdravotnického“ nejméně tříletého studia v oborech sociálního 
zaměření na vyšších odborných školách nebo vysokých školách doplněného akreditovaným 
kvalifikačním kurzem zdravotně-sociální pracovník. 

Zákon neřeší, které obory lze považovat za „nezdravotnické“ obory sociálního zaměření. 
Bezpochyby půjde o obory, kterými se získává způsobilost sociálního pracovníka na vyšších a 
vysokých školách. Obdobně jako u oborů zdravotnického zaměření, ke kterým dává 
souhlasné stanovisko Ministerstvo zdravotnictví, zde musí od roku 2008 získat vysoké školy 
souhlasné stanovisko odpovědného orgánu, jímž je v tomto případě Ministerstvo práce a 
sociálních věcí.55  Způsobilost k výkonu tohoto povolání mají také všeobecné sestry, které 
absolvovaly dřívější pomaturitní specializační přípravu (PSS) v oboru zdravotně-sociální péče.  

V oblasti sociální práce jsou tedy v České republice právními předpisy regulovány dvě 
profese. Jde o zdravotně sociálního pracovníka, na kterého se vztahují všechna ustanovení 
obdobně jako na jiné zdravotnické pracovníky, tedy zejména povinnost získat osvědčení k 
výkonu povolání bez odborného dohledu a z toho plynoucí kontrola celoživotního 
vzdělávání. Druhou profesí je sociální pracovník, který je primárně regulován zákonem o 
sociálních službách, ve zdravotnictví působí jako jiný odborný pracovník.  

Za výkon povolání zdravotně-sociálního pracovníka se považuje činnost v rámci preventivní, 
diagnostické a rehabilitační péče v oboru zdravotně sociální péče. Dále se zdravotně-sociální 
pracovník podílí na ošetřovatelské péči v oblasti uspokojování sociálních potřeb pacienta. 
Konkrétně zdravotně-sociální pracovník provádí např. depistážní činnost, zaměřenou na 
cílené a včasné vyhledávání jedinců, kteří se v důsledku své nemoci nebo nemoci blízkých 
osob mohou ocitnout nebo se již ocitli v nepříznivé sociální situaci, provádí provádět sociální 
šetření u pacientů a posuzovat životní situace pacienta ve vztahu k onemocnění nebo k jeho 
následkům, podle potřeby objektivizovat rozbor sociální situace návštěvní službou v 
rodinách, na základě spolupráce s orgány veřejné správy, popřípadě dalšími subjekty a o 
zjištěných skutečnostech zpracovávat zprávu o posouzení životní situace pacienta, sestavuje 
plán psychosociální intervence do životní situace pacienta, včetně rozsahu, druhu a potřeby 
sociálních opatření, ve spolupráci s dalšími zdravotnickými pracovníky tato opatření 
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§ 2 písm. e) zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, § 2 písm. c) zákona o lékařských povoláních a § 
79 odst. 1 písm. e) vysokoškolského zákona; obdobná stanoviska nyní vydávají i jiné orgány, v případě regulace 
povolání jiným orgánem veřejné správy [písm. f) cit. ustanovení ve spojení s § 29 odst. 1 zákona o uznávání 
kvalifikací]. 
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realizovat, zajišťuje sociálně-právní poradenství ve vztahu k onemocnění nebo k jeho 
následkům, vykonává činnosti při přípravě propuštění pacientů, včetně zajištění další péče a 
služeb. 

Zdravotně-sociální pracovník své povolání v plném rozsahu vykonává bez odborného 
dohledu i indikace lékaře. Obsah výkonu sociálního pracovníka v sociálních službách je pak 
obsahem regulace sociálních služeb.56  

Osoby, které získaly způsobilost zdravotně-sociálního pracovníka nebo sociálního pracovníka 
– jiného odborného pracovníka podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, mají 
přímo ze zákona způsobilost sociálního pracovníka v oblasti sociálních služeb, tedy bez 
nutnosti doplnění dalšího vzdělávání, a to i v případě, že mají vzdělání na „pouze“ 
středoškolské úrovni.57 

Shrnutí: 

Zdravotně-sociální pracovník je de facto sociálním pracovníkem zaměřeným 
(specializovaným) pro oblast zdravotnictví. Nicméně není na něm, aby poskytoval vlastní 
zdravotní péči, jeho role zůstává stále sociální. V dlouhodobé péči může využit obdobně jako 
sociální pracovník, vzhledem ke svému zaměření však je pro tuto roli připraven lépe. 
Z právního hlediska jejich role téměř odlišit v oblasti dlouhodobé péče nelze.   

Nutriční terapeut 

Odborná způsobilost k výkonu povolání nutričního terapeuta se získává absolvováním jak 
oboru vyšších zdravotnických škol diplomovaný nutriční terapeut, tak i akreditovaného 
zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu nutričních terapeutů. 
Rovnocenné postavení mají i absolventi zrušeného oboru diplomovaná dietní sestra na 
vyšších zdravotnických školách. Absolventi oboru střední zdravotnické školy dietní sestra 
jsou již před doložením tříletého výkonu povolání považováni za nutriční terapeuty, pouze 
s omezením samostatnosti (výkon povolání pod odborným dohledem).  

Obsahem povolání je preventivní péče v oblasti klinické výživy a poskytování specifické 
ošetřovatelské péče zaměřené na uspokojování nutričních potřeb. Nutriční terapeut tedy 
patří mezi ošetřovatelské profese v širším smyslu slova; není však způsobilý k poskytování 
ošetřovatelské péče v celém rozsahu, ale pouze při zabezpečování nutričních potřeb 
pacientů v oblasti preventivní a léčebné výživy. Nutriční terapeut se rovněž podílí na léčebné 
a diagnostické péči, zde však ve spolupráci s lékařem. Konkrétní formu a rozsah této 
spolupráce specifikuje vyhláška o činnostech. 

Nezávislá role nutričního terapeuta (tedy činnosti, které je způsobilý vykonávat bez 
odborného dohledu a bez indikace lékaře, avšak v souladu s diagnózou stanovenou lékařem 
zahrnuje identifikaci nutričních potřeb, zabezpečování vyšetření nutných ke zjištění stavu 
výživy, metodické vedení a kontrolu přípravy léčebné výživy a sestavování jídelních plánů, 
edukaci jedinců, rodin a skupin v oblasti zdravé a léčebné výživy, včetně doporučení 
vhodných výživových doplňků. Tyto doplňky není nutriční terapeut způsobilý předepisovat, 
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 § 9 vyhlášky o činnostech. § 109 zákona o sociálních službách. 
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 § 110 odst. 5 zákona o sociálních službách. 
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může je pouze doporučit. Sestavování individuálních jídelních plánu je podmíněno indikací 
lékaře.58  

Nejednoznačná je situace v zařízeních sociálních služeb. Tato zařízení mohou zdravotní péči 
poskytovat přímo (bez statutu zdravotnického zařízení), pokud jde o péči ošetřovatelskou a 
rehabilitační. Výživa v zařízeních sociálních služeb je většinou realizována formou diet, tedy 
formou léčebné výživy. Její poskytování je proto podle našeho názoru součástí specifické 
ošetřovatelské péče, která zahrnuje specifické ošetřovatelské úkony, vyhrazené profesi 
nutričního terapeuta. Činnost nutričního terapeuta je tedy součástí zdravotní péče 
poskytované v rámci zajištění komplexní péče o klienta se zdravotními handicapy.  

Shrnutí:  

Nutriční terapeut není nyní k dispozici ve všech zařízeních sociálních služeb; jejich dostatek 
není ani ve zdravotnických zařízeních, pokud by měli nutriční terapeuti plnit všechny své 
role. Jejich větší využití však lze v dlouhodobé péči naléhavě doporučit – nutriční stav klientů 
se odráží výrazně na jejich celkovém zdravotním stavu, včetně např. hojení chronických 
defektů.  

Není však ekonomicky vhodné, aby byl v těchto zařízeních k dispozici neustále – optimální 
však je, aby byla zajištěna jeho dostupnost v případě, že sestra identifikuje, že je klient 
ohrožen malnutricí, a to ať již v lůžkové nebo terénní péči.  

Fyzioterapeut 

Povolání fyzioterapeuta (dříve „rehabilitační pracovník“) získává způsobilost absolvováním 
akreditovaného zdravotnického magisterského studijního oboru nebo akreditovaného 
zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu fyzioterapeutů. Absolventi 
dřívějších způsobů vzdělávání mají způsobilost přímo ze zákona -  absolventi vyšších 
odborných škol v oboru diplomovaný fyzioterapeut, pokud bylo studium prvního ročníku 
zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004 nebo středních zdravotnických škol v oboru 
fyzioterapeut či rehabilitační pracovník, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno 
nejpozději ve školním roce 1996/1997. Fyzioterapeuti, kteří svou způsobilost získali na 
střední zdravotnické škole, mohou do doby získání specializované způsobilosti vykonávat své 
povolání pouze pod odborným dohledem samostatného fyzioterapeuta, z toho prvních šest 
měsíců pod jeho přímým vedením. Ostatní fyzioterapeuti mohou své povolání vykonávat bez 
odborného dohledu po prokázání jednoho roku výkonu povolání v oboru.59 

Na základě přiznání způsobilosti podle dřívějších právních předpisů rozhodnutím 
Ministerstva zdravotnictví mohou získat způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta 
absolventi oboru tělesná výchova a sport – rehabilitace a dřívější zdravotní sestry (všeobecné 
sestry), které si doplnily zkoušky na střední zdravotnické škole stanovené tehdejšími 
právními předpisy.60  

Vzhledem k tomu, že v souvislosti s přijetím zákona o nelékařských zdravotnických 
povoláních a ani poté nebyl novelizován zákon o veřejném zdravotním pojištění, je třeba 
upozornit na určitý nesoulad mezi oběma právními úpravami. Zákon o veřejném zdravotním 
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 § 15 zákona o nelékařských zdravotnických povoláních., § 14 vyhlášky o činnostech. 
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§ 24 zákona o nelékařských zdravotnických povoláních. 
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 § 96 odst. 1 zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, § 7 odst. 4, § 10 odst. 3 a příloha č. 6 vyhlášky 
č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví (zrušené). 
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pojištění mezi nositele výkonu řadí absolventa vysoké školy ve studijním oboru tělesná 
výchova a sport a rehabilitace, nezmiňuje tak fyzioterapeuty – absolventy jiných oborů 
vysokých škol a činí rovněž neodůvodněný rozdíl mezi fyzioterapeuty s vysokoškolským, 
vyšším odborným a středním vzděláním. Ze zákona o nelékařských zdravotnických 
povoláních vyplývá, že rovnocennou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez 
odborného dohledu mají i fyzioterapeuti s jiným typem vzdělání, pokud jsou držiteli 
osvědčení Ministerstva zdravotnictví k výkonu zdravotnického povolání bez odborného 
dohledu („registrace“). Ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění proto 
považujeme za neaplikovatelné, obsoletní; nositele výkonu – fyzioterapeuta je nutné 
vykládat v souladu s předpisy o způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, zde 
konkrétně zákonem o nelékařských zdravotnických povoláních. V souladu s tímto názorem je 
i úprava nositelů výkonů v seznamu zdravotních výkonů, kde již je v této kategorii uveden 
fyzioterapeut bez ohledu na vzdělání.61 

Obsahem výkonu povolání je činnost v rámci preventivní, diagnostické, léčebné a 
rehabilitační péče v oboru fyzioterapie. Fyzioterapeut své povolání vykonává výhradně bez 
odborného dohledu. U většiny činností je přesto nezbytná kooperace s lékařem: lékař musí 
stanovit diagnózu pacienta a cíl fyzioterapie – fyzioterapeut pak samostatně na základě 
vlastních vyšetření, avšak v souladu s diagnózou stanovenou lékařem, stanovuje optimální 
varianty a kombinace fyzioterapeutických postupů tak, aby bylo dosaženo cíle požadovaného 
lékařem. Přitom je povinen postupovat i v souladu s doporučeným postupem stanoveným 
lékařem, ovšem pouze tehdy, když takový postup lékař doporučí. Na rozdíl od diagnózy a cíle 
fyzioterapie není tedy doporučení konkrétních postupů fyzioterapeuta povinnou součástí 
této specifické volné „indikace“. Zcela samostatně, tj. i bez této indikace, fyzioterapeut 
poskytuje preventivní, poradenskou a edukační činnost. Pro náročnější postupy, které 
vyhláška o činnostech uvádí pouze příkladmo, je pak nezbytná přímá indikace lékařem, tj. 
součástí indikace by měl být uveden konkrétní diagnostický či fyzioterapeutický postup.62  

Vzhledem k tomu, že fyzioterapeuti poskytují rehabilitační péči, lze odvodit, že by jejich 
činnost realizovaná v rámci sociálních služeb měla být hrazena obdobně jako je hrazena péče 
ošetřovatelská. 

Shrnutí:  

Činnost fyzioterapeuta je v rámci dlouhodobé péče zcela nezbytná, a to jak v terénní, tak i 
v lůžkové péči. Uplatnit se může i v rámci multidisciplinárního týmu, zejména u osob 
zdravotně postižených. 

Ergoterapeut 

Rovněž profese ergoterapeuta patří do skupiny zdravotnických povolání poskytujících 
zejména rehabilitační péči. Jde o povolání, které se osamostatnilo ze specializačního oboru 
fyzioterapeutů (respektive dřívějších rehabilitačních pracovníků) léčba prací. Z tohoto 
důvodu se za ergoterapeuty se způsobilostí přímo ze zákona, tedy bez nutnosti přiznávání 
odborné způsobilosti rozhodnutím na základě přechodných opatření, považují i absolventi 
této specializace. Podmínkou výkonu povolání bez odborného dohledu je však prokázání 
alespoň tří let výkonu povolání v oboru (tedy v oboru ergoterapie, respektive léčby prací 
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 § 41 odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění; kap. 2 odst. 6 seznamu zdravotních výkonů.  
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v rámci dřívějších činností rehabilitačních pracovníků, nikoli fyzioterapie v užším slova 
smyslu).  

Ergoterapeut nyní získává odbornou způsobilost pouze absolvováním samostatného 
akreditovaného bakalářského zdravotnického oboru na vysoké škole. Přestože je zde tedy 
celá řada průniků s oborem fyzioterapie, je vzdělávání v těchto dvou profesích zcela 
odděleno.  

Za výkon povolání ergoterapeuta se považuje činnost v rámci preventivní, diagnostické nebo 
léčebné a rehabilitační péče v oboru ergoterapie (léčba prací)63. Samostatnost ergoterapeutů 
je poměrně značná, řadu činností (specifikovaných vyhláškou o činnostech) může 
ergoterapeut vykonávat sice na základě indikace lékaře a jím stanovené diagnózy, nicméně 
varianty a kombinace ergoterapeutických postupů si stanovuje sám, na základě svých 
vlastních vyšetření. Přitom však musí mít na zřeteli cíl ergoterapie stanovený lékařem. 

Zcela samostatnou roli bez nutnosti ingerence lékaře pak ergoterapeut má při poradenské 
činnost a instruktáži v oblasti prevence vzniku nemocí z povolání a prevence poruch 
pohybového aparátu64. 

Ergoterapeut se uplatňuje i v sociálních službách, a to jednak přímo jako ergoterapeut 
poskytující zdravotní (rehabilitační) péči v rámci zařízení sociálních služeb,65 jednak může 
působit i jako pracovník sociálních služeb, který je oprávněn vykonávat základní výchovnou 
nepedagogickou činnost66 (k poskytování zdravotní péče v sociálních službách více v kap. 
4.1). 

Shrnutí:  

Ergoterapeut je profese, která je pro dlouhodobou péči velmi vhodná. Mezi jeho 
kompetence patří nejen využívání pracovních aktivit pro rozvoj a udržení soběstačnosti 
klientů, ale lze jej využít i pro hodnocení soběstačnosti nebo jako člena multidisciplinárního 
týmu.  

 

Personální zabezpečení dlouhodobé péče poskytované v zařízeních sociálních 
služeb 

Způsobilost k výkonu povolání v sociálních službách (sociálních povolání) 

Způsobilost v sociálních službách upravuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Ten 
upravuje několik samostatných profesí, požadavky na jejich odbornou způsobilost, definuje 
shodně pro všechny profese požadavky na zdravotní způsobilost a bezúhonnost. Regulována 
je i povinnost celoživotního vzdělávání sociálních profesí.  

Kompetence (činnosti) sociálních profesí jsou stanoveny pouze obecně zákonem.  

Systém regulace je tedy obdobný regulaci zdravotnických profesí, avšak s řadou odlišností.  
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§ 7 zákona o nelékařských zdravotnických povoláních. 
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 § 36 zákona o sociálních službách. 
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Odborná způsobilost 

Odborná způsobilost v sociálních službách se získává v rámci škol (vysokých, vyšších 
odborných, středních) nebo v rámci kvalifikačních kurzů. Roli regulačního orgánu zde plní 
Ministerstvo práce a sociálních věcí, zejména akredituje kurzy, kterými se získává způsobilost 
pracovníků v sociálních službách.  

Zdravotní způsobilost a bezúhonnost 

Zákon o sociálních službách ani prováděcí předpisy nestanovují žádné zvláštní požadavky na 
obsah zdravotní způsobilosti; zdravotní způsobilosti posuzuje praktický lékař a u 
zaměstnanců lékař závodní preventivní péče.67   

Bezúhonní pro účelu poskytování sociálních služeb nejsou ti, kteří spáchali jakýkoli úmyslný 
trestný čin nebo nedbalostní trestný čin související s vykonáváním činností při poskytování 
sociálních služeb nebo činností s nimi srovnatelných.68 Za činnost srovnatelnou 
s poskytování, sociálních služeb lze jistě považovat např. poskytování zdravotní péče – sestra, 
která bude odsouzena v souvislosti s poskytování zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení, 
nebude způsobilá ani v rámci sociálních služeb.  

Celoživotní vzdělání 

Zákon o sociálních službách upravuje dvě základní kategorie pracovníků, s odlišným 
vzděláním, kompetencemi i požadavky na celoživotní vzdělávání. Sociální pracovníci 
povinnost celoživotně se vzdělávat mají; 69 za celoživotní vzdělávání se považuje obnovování, 
upevňování a doplňování kvalifikace. Zaměstnavatelé mají povinnost zabezpečit 24 hodin 
celoživotního vzdělávání za rok, a to ve formách celoživotního vzdělávání, které zákon o 
sociálních službách stanovuje, tj. specializační vzdělávání zajišťované vysokými školami a 
vyššími odbornými školami navazující na získanou odbornou způsobilost k výkonu povolání 
sociálního pracovníka, účast v akreditovaných kurzech, odborné stáže v zařízeních sociálních 
služeb a účast na školicích akcích. Tyto formy dalšího vzdělávání jsou prohlubováním 
kvalifikace. Pracovníci v sociálních službách (tj. pracovníci vykonávající činnosti v přímé 
obslužné péči, zejména pečovatelského charakteru) mají stanovené pouze kvalifikační 
podmínky, požadavky na další vzdělávání stanoveny nejsou.70  
Sociální pracovníci, kteří jsou zaměstnanci zdravotnického zařízení, mají statut jiného 
odborného pracovníka, jejich povinnost celoživotního vzdělávání je tedy stanovena také 
zákonem o nelékařských zdravotnických povoláních, nicméně opět bez kvantifikace. 
Zdravotně-sociální pracovníci mají statut zdravotnického pracovníka, vykonávat zdravotnické 
povolání tedy mohou až po získání osvědčení (viz výše). 

Charakteristika sociálních povolání využitelných v dlouhodobé péči 

Sociální pracovník 

Sociální pracovník nyní získává způsobilost pouze v terciárním stupni vzdělávání, tj. buď na 
vyšších odborných školách v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální 
pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní 

                                                           
67 

§ 110 a § 116 Zákona o sociálních službách. 
68

 § 79 zákona o sociálních službách. 
69

 § 111 zákona o sociálních službách. 
70

 § 116 zákona o sociálních službách. 
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činnost, charitní a sociální činnost, nebo na vysokých školách v akreditovaném programu 
zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální 
patologii, právo nebo speciální pedagogiku. Vysoká škola zde musí mít souhlasné stanovisko 
MPSV.  
Charakter přechodných ustanovení pak mají ustanovení, která umožňují vykonávat povolání 
sociálního pracovníka absolventům středního vzdělání s maturitou v oboru sociálně právním, 
pokud byly absolvovány do roku 1998, praxe byla vykonávána alespoň 10 let a byl doplněn 
akreditovaný kvalifikační kurz.  
Způsobilost sociálního pracovníka, avšak omezenou pouze na poskytování sociálních služeb 
v rámci zdravotnických zařízení, má rovněž sociální pracovník-jiný odborný pracovník a 
zdravotně sociální pracovník podle z. č. 96/2004 Sb. Vzhledem k tomu, že způsobilost 
sociálního pracovníka-jiného odborného pracovníka mají i absolventi středoškolských oborů 
bez dalších podmínek, je zřejmé, že sociální pracovníci se středoškolským vzděláním pracující 
v lůžkových zdravotnických zařízeních, nemusí dodělávat akreditovaný kvalifikační kurz. 
Zdravotně-sociální pracovníci viz výše. 
Tato dvojí úprava (vlastně trojí, včetně zdravotně-sociálního pracovníka) je poněkud 
nepřehledná a zasloužila by si sjednocení. 

 
Sociální pracovník vykonává sociální šetření, zabezpečuje sociální agendy včetně řešení 
sociálně právních problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče, sociálně právní 
poradenství, analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti, odborné činnosti 
v zařízeních poskytujících služby sociální prevence, depistážní činnost, poskytování krizové 
pomoci, sociální poradenství a sociální rehabilitace. 
 
Shrnutí: 
Sociální pracovník je velmi obdobný zdravotně-sociálnímu pracovníkovi. Je však třeba vzít do 
úvahy, že jeho orientace ve zdravotní problematice je velmi různá v závislosti na oboru, který 
vystudoval. Ne všichni sociální pracovníci jsou schopni proto skutečně plnit roli v rámci 
zabezpečování komplexního sociálních potřeb v dlouhodobé péči (např. absolventi oboru 
sociologie, práva).  
Vhodnější tedy bude dávat přednost pracovníkovi, který je připravován specificky pro 
průnikovou oblast dlouhodobé péče, tedy zdravotně-sociálnímu pracovníkovi. 

Pracovník v sociálních službách 

Pracovníci v sociálních službách se člení podle vykonávaných činností na čtyři skupiny, které 
mají svá specifika, pokud jde o přípravu: pracovnicí pro přímou obslužnou péči (§ 116 písm. 
a), pracovnici pro základní výchovnou nepedagogickou činnost (§ 116 písm. b), pracovníci 
pro pečovatelskou činnost  (§ 116 písm. c) a pracovnicí, kteří se podílí na sociální práci (§ 116 
písm. d). 
Z hlediska reálné kvalifikace pracovníků v sociálních službách je podstatné, že na rozdíl od 
pomocných pracovníků ve zdravotnictví, tito pracovníci nemusejí mít při nástupu do 
zaměstnání vůbec žádnou kvalifikaci – stačí, že si ji doplní do 18 měsíců.  

 
a) Pracovník v sociálních službách pro přímou obslužnou péči o osoby v 

ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb  
Vykonává činnosti spočívající v 

- v nácviku jednoduchých denních činností, 
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- pomoci při osobní hygieně a oblékaní,  
- manipulaci s přístroji, pomůckami, prádlem, udržování čistoty a osobní hygieny,  
- podpora soběstačnosti, posilování životní aktivizace, 
- vytváření základních sociálních a společenských kontaktů a uspokojování 

psychosociálních potřeb, 
Způsobilost získává buď absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu v působnosti 
MPSV nebo získáním způsobilost ošetřovatele (podle zákona o nelékařských zdravotnických 
povoláních – viz výše) nebo sociálního pracovníka, nebo získáním vzdělání v oborech 
sociálního zaměření a dalších obdobných oborech stanovených ve vyhlášce. Způsobilost má 
dále sanitář (podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních – viz výše), pokud získal 
způsobilost do 1. 1. 2007. 

b) Pracovník v sociálních službách pro základní výchovnou nepedagogickou činnost 
Vykonává činnosti spočívající v 

- prohlubování a upevňování základních hygienických a společenských návyků, 
- působení na vytváření a rozvíjení pracovních návyků, manuální zručnosti a pracovní 

aktivity, 
- provádění volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a 

tvořivých schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy, zabezpečování 
zájmové a kulturní činnosti, 

Způsobilost získává absolvováním jakékoli střední školy doplněné akreditovaným 
kvalifikačním kurzem v působnosti MPSV, nebo způsobilost ergoterapeuta (zdravotnické 
povolání), sociálního pracovníka, anebo střední vzdělání v oborech sociálního zaměření a 
dalších obdobných oborech. 

c) Pracovník v sociálních službách pro pečovatelskou činnost v domácnosti osoby 
Vykonává činnosti: 

- vykonávání prací spojených s přímým stykem s osobami s fyzickými a psychickými 
obtížemi, komplexní péči o jejich domácnost,  

- zajišťování sociální pomoci, provádění sociálních depistáží pod vedením sociálního 
pracovníka, 

-  poskytování pomoci při vytváření sociálních a společenských kontaktů a psychické 
aktivizaci, 

- organizační zabezpečování a komplexní koordinování pečovatelské činnosti  
- provádění osobní asistence, 

Způsobilost je totožná s ad a). 
 
Shrnutí  (a+b):  
Tito pracovníci patří mezi nejlevnější zaměstnance sociálních služeb, v nikoli nepodstatné 
míře jsou zcela nekvalifikováni (vzhledem k 18 měsíční odkládací podmínce pro získání 
kvalifikace); délka kurzu (a + c) je srovnatelná s profesí sanitáře. Vykonávají tzv. obslužnou 
péči, což je v podstatě pojem totožný s ošetřovatelskou péčí, avšak poskytovanou v zařízení 
sociálních služeb – rozdíl tedy není v obsahu (materiální) ale ve formě poskytovatele.  
Jejich využití v dlouhodobé péči je možné obdobně jako sanitáře, tj. pod supervizí sestry 
v rámci ošetřovatelského plánu sestrou zpracovaného, a za podmínky odstranění odkládací 
podmínky pro získání kvalifikace.  
 
(d) Tato profese má charakter asistenta pedagogických pracovníků působících v sociálních 
službách, byť s přesahem do ošetřovatelské péče. Jejich využití může zůstat obdobné i 
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v dlouhodobé péči, pokud bude do dlouhodobé péče zahrnuta i péče o zdravotně postižené 
děti.  

d) Pracovník v sociálních službách pro sociální práci 
Podílí se na sociální práci pod dohledem sociálního pracovníka, tj. činnostech při základním 
sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, při poskytování pomoci 
při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 
Způsobilost získává akreditovaným kvalifikačním kurzem nebo středním vzděláním v oborech 
sociálního zaměření.  
Shrnutí:  
Tato profese má charakter asistenta sociálního pracovníka, v tomto postavení, je využitelný i 
v dlouhodobé péči.  
 

Zdravotničtí pracovníci působící v rámci sociálních služeb 

Zdravotní péči jsou oprávněni poskytovat pouze zdravotničtí pracovníci, respektive pod 
odborným dohledem zdravotnických pracovníků rovněž jiní odborní pracovníci.71 Způsobilost 
k poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče upravuje zákon o nelékařských 
zdravotnických povoláních, na nějž ostatně také zákon o sociálních službách odkazuje; 
zdravotní péči jsou tedy i v zařízení sociálních služeb oprávněni poskytovat pouze 
zdravotničtí pracovníci, tedy osoby splňující veškeré podmínky způsobilosti podle zákona o 
nelékařských zdravotnických povoláních (tedy nejen odbornou způsobilost, ale i zdravotní a 
bezúhonnost, podmínky celoživotního vzdělání apod.). Ke stejnému výsledku se však 
dostaneme i aplikací zákona o nestátních zdravotnických zařízeních, který upravuje 
podmínky pro poskytování zdravotní péče a na který zákon o sociálních službách rovněž 
v tomto smyslu odkazuje.  
Je tedy třeba odlišovat zdravotnické ošetřovatelské pracovníky, jejichž výkon povolání je 
regulován v rámci poskytování zdravotní péče a zákonem o nelékařských zdravotnických 
povoláních, respektive jeho prováděcími předpisy a tzv. „obslužnými“ pracovníky v sociálních 
službách, kteří získávají způsobilost podle zákona o sociálních službách. Řada osob však může 
pracovat v obou režimech. Způsobilost k výkonu povolání pracovníka sociálních služeb 
oprávněného poskytovat obslužnou péči mají osoby se způsobilostí k výkonu povolání 
ošetřovatele a absolventi akreditovaných kvalifikačních kurzů pro přípravu sanitářů, pokud 
byl dokončen do konce roku 2006. Způsobilost k výkonu povolání ošetřovatele, a tudíž i 
pracovníka v sociálních službách mají i všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotničtí 
záchranáři či zdravotničtí asistenti (viz výše).  
Pouze v případě, že zdravotničtí pracovníci vykonávají zdravotnické povolání, musí získat 
osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu („registraci“), samozřejmě pokud 
nevykonávají povolání pod odborným dohledem. Naopak, pokud jsou zařazeni jako 
pracovníci v sociálních službách, mohou tuto činnost vykonávat bez dohledu i bez osvědčení; 
tuto činnost pak nelze započíst za výkon zdravotnického povolání. Pracovník přímé obslužné 
péče není zdravotnickým pracovníkem a není tudíž ani oprávněn poskytovat zdravotní péči 
(včetně ošetřovatelské), a to ani v případě, že má k výkonu zdravotnického povolání 
způsobilost. Není tedy relevantní, zda sestry pracují ve zdravotnickém nebo sociálním 
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 § 12 zákona o zdravotní péči a § 43 zákona o nelékařských zdravotnických povoláních. 
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zařízení. Rozhodující je pouze skutečnost, zda jsou zařazeny jako zdravotničtí pracovníci a 
zda pracují bez odborného dohledu.  
 

Hrazení zdravotní péče z veřejného zdravotního pojištění 

Hrazená zdravotní péče 

Nositelé výkonů 

Aby mohla být poskytnutá zdravotní péče hrazena z veřejného zdravotního pojištění, nestačí, 
že je vykonávána v souladu s předpisy regulujícím poskytování zdravotní péče a výkonu 
zdravotnických povolání, ale musí být v souladu rovněž s předpisy upravujícími oblast 
veřejného zdravotního pojištění.  
Hrazená zdravotní péče (tj. péče hrazená z veřejného zdravotního pojištění) je tedy 
podmnožinou zdravotní péče; nelze považovat za zdravotní péči pouze ty výkony, které jsou 
hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Zdravotní péče hrazená z prostředků veřejného 
zdravotního pojištění je vymezena zákonem o veřejném zdravotním pojištění a každoročně 
novelizovanou vyhláškou, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů a tvoří podmnožinu 
zdravotní péče (srov. § 11 odst. 2 zákona o péči o zdraví lidu, z něhož vyplývá, že zdravotní 
péčí je i péče hrazená státem či z rozpočtu jednotlivých právnických osob, např. péče o děti 
v kojeneckých ústavech nebo zdravotní péče poskytovaná za přímou nebo částečnou 
finanční úhradu). Tedy nelze tvrdit, že pouze tuto hrazenou zdravotní péči vykonávají 
zdravotničtí pracovníci a ostatní zdravotní péči, která není hrazena, mohou vykonávat i jiní, 
nezdravotničtí, pracovníci. Tato otázka je aktuální zejména při poskytování zdravotní péče 
zařízením sociálních služeb. 
Pokud je zdravotní péče poskytována osobami bez příslušné způsobilosti, jde o porušení 
uvedených právních předpisů se zřejmými občanskoprávními, případně trestněprávními. 
Zdravotní péče poskytovaná nelékařskými zdravotnickými pracovníky může být z veřejného 
zdravotního pojištění hrazena pouze v případě, že je indikována lékařem – to platí i o 
zdravotní péči poskytované v sociálních službách – a to i v případě, že jsou dané výkony 
v plně samostatné působnosti nelékařského pracovníka (tj. je k nim způsobilý bez odborného 
dohledu a bez indikace lékaře). I to je třeba mít na mysli při personálním plánování 
v dlouhodobé péči – pokud zde nedojde ke změně, bude i nadále muset každý 
ošetřovatelský úkon indikovat lékař. 
 
Výkladové problémy někdy činí skutečnost, že v předpisech o veřejném zdravotním pojištění 
jsou v některých případech požadavky na nositele výkonu upraveny odlišně než v zákonech o 
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. Pokud je v rozporu se zákony o způsobilosti 
Seznam zdravotních výkonu, platí bezesporu zákony o způsobilosti. Pokud však Seznam 
zdravotních výkonů pouze zákony o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání 
zpřesňuje, specifikuje (tj. v jeho mezích upřesňuje dílčí kvalifikaci nositele výkonu), platí pro 
oblast zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění tyto podmínky. Seznam 
zdravotních výkonů však nelze použít obecně pro stanovení způsobilosti pro poskytování 
zdravotní péče (tj. i péče nehrazené) – je třeba odlišit požadavky na nositele výkonu pro 
účely hrazení zdravotní péče a požadavky na zdravotnického pracovníka pro jiné poskytování 
zdravotní péče. Pro tyto účely lze tuto vyhlášku použít pouze podpůrně. 
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Regulace počtu pracovníků v dlouhodobé péče a její kontrola 

Stanovení a kontrola počtu pracovníků ve zdravotnických zařízeních 

Počet zdravotnických pracovníků je dosud závazně stanoven pouze pro účely hrazení 
zdravotní péči z veřejného zdravotního pojištění, tedy Seznamem výkonů, a to pouze 
částečně pro lůžkovou péči. Vyhláška, která by určovala závazné normativy pro všechny typy 
péče, byla Ministerstvem zdravotnictví sice připravena, ale dosud zůstává jen v návrhu. 
Kontrola počtu zdravotnických pracovníků a jejich kvalifikační struktury tak zůstává na 
uvážení správních úřadů (krajských úřadů) při registraci nestátních zdravotnických zařízení, 
respektive jejich kontrole. Správní úřady se přitom mohou opřít o některé související právní i 
mimoprávní předpisy (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, vyhláška o 
činnostech, seznam výkonů, vzdělávací programy lékařských oborů, metodiky jednotlivých 
medicínských oborů).  
Dobrovolně se zdravotnická zařízení mohou také podrobovat kontrole akreditačních orgánů 
(např. SAK ČR, JCIA), které hodnotí i dostatečné personální obsazení.  

 

Stanovení a kontrola počtu pracovníků v zařízeních sociálních služeb 

Ani u sociálních služeb závazné právní předpisy neurčují počet a strukturu pracovníků. 
Situace je zde tedy obdobná jako u zdravotnických zařízení. Podmínky registrace a kontroly 
zařízení sociálních služeb, včetně personálního vybavení upravuje zákon o sociálních 
službách a kontrolují je zejména krajské úřady.  
Podmínky poskytování zdravotní péče v nestátních zdravotnických zařízeních a jejich 
preventivní i průběžná kontrola, jsou upraveny zákonem o nestátních zdravotnických 
zařízeních. Podle tohoto zákona registrujícím orgánem, který vyhodnocuje splnění těchto 
podmínek v rámci řízení o vydání registrace nestátního zdravotnického zařízení, je 
odpovědný za průběžnou kontrolu a je oprávněn vyvozovat z porušení povinností 
stanovených tímto zákonem, zákonem o péči o zdraví lidu a zákonem o veřejném zdravotním 
pojištění sankce, je krajský úřad.  
Zákon o sociálních službách na tento předpis odkazuje jako na předpis, který upravuje 
poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče zaměstnanci zařízeních sociálních služeb.72  
Podmínky získávání oprávnění k poskytování sociálních služeb se kontrolují v rámci vydávání 
registrace; registrujícími orgány jsou zde opět krajské úřady, popřípadě Ministerstvo práce a 
sociálních věcí, pokud je zřizovatelem poskytovatele sociálních služeb.73 Zákonem stanovená 
zařízení sociálních služeb s pobytovými službami jsou v rámci získání registrace povinna 
doložit i způsob, jakým budou zajišťovat zdravotní péči. Tento doklad však již není součástí 
rozhodnutí o registraci.74 Z toho vyplývá i skutečnost, že zařízení sociálních služeb není 
povinno hlásit změny ve způsobu zajišťování sociálních služeb, registrující orgán způsob 
zabezpečení zdravotní péče průběžně nekontroluje a porušení tohoto doloženého způsobu 
zajišťování zdravotní péče nemůže být ani důvodem k odebrání registrace zařízení sociálních 
služeb či jiných sankcí.75 De lege ferenda by bylo zřejmě vhodné tento stav změnit doplněním 
způsobu zajišťování zdravotní péče jako povinné součásti rozhodnutí o registraci. 

                                                           
72 

§ 36 zákona o sociálních službách.  
73

 § 78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb. 
74

  § 81 atomového zákona. 
75

 § 82, 82a, 106 až 108 č. 108/2006 Sb. 
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Kontrola kvality služeb poskytovaných zařízeními sociálních služeb, a to jak zdravotních, tak 
sociálních, se provádí v rámci inspekce sociálních služeb a zajišťují ji krajské úřady, popřípadě 
Ministerstvo práce a sociálních věcí, tedy registrující orgán. Vzhledem k tomu, že se při 
hodnocení kontroluje plnění povinností zařízení sociálních služeb vyplývajících z ust. § 88 a 
89 zákona o sociálních službách, je zřejmé, že je mimo jiné povinen kontrolovat i úroveň 
zabezpečování zdravotní péče.76  
Dále vzhledem k tomu, že zákon o sociálních službách odkazuje na úpravu zákona o 
nestátních zdravotnických zařízeních ve věci stanovení podmínek pro poskytování 
ošetřovatelské a rehabilitační péče přímo prostřednictvím zaměstnanců zařízení sociální 
péče, je zřejmé, že registrující orgán podle tohoto zákona, tj. příslušný krajský úřad, bude 
oprávněn kontrolovat i průběžné plnění podmínek poskytování této zdravotní péče přímo 
zařízeními sociálních služeb a bude rovněž oprávněn popřípadě vyvodit z jejich porušení 
sankce.77  

 

Podmínky způsobilosti 

Není nutné stanovovat pro dlouhodobou péči vlastní kvalifikační nároky; postačí odkazy na 
zdravotnické zákony (zákon č. 95/2004 Sb. a zákon č. 96/2004 Sb.) a na zákon o sociálních 
službách.  

a) Lékařská péče 
Způsobilost k výkonu povolání zde určuje zákon č. 95/2004 Sb., jak bylo výše uvedeno, 
v úvahu zde připadá několik lékařských specializací a nástavbových oborů.  
Vzhledem k chybějící vyhlášce o činnostech lékařů lze doporučit, aby zákon o dlouhodobé 
péči výslovně vymezoval lékařské specializace a jejich role. Nicméně protože se kompetence 
lékařů prolínají, nemělo by toto vymezení být striktní; mělo by vždy zahrnovat více variant. 
Role jednotlivých odborností jsou zpracovány výše, v kap. 2.1.4.1. 

b) Ošetřovatelská péče 
Jelikož však cílem jednotné úpravy dlouhodobé péče je překlenout formální rozdělení obou 
segmentů péče, je nutné veškerou ošetřovatelskou péči, tj. včetně péče obslužné, sjednotit. 
Tedy ponechat plánování a hodnocení ošetřovatelské péče na sestře; nicméně do 
multioborového týmu zahrnout i obslužné pracovníky sociálních služeb (tj. zejména typ a+c). 
Vzhledem k závažnějšímu charakteru dlouhodobé péče je nezbytné, při odkazu na zákon o 
sociálních službách, pokud jde o způsobilost pracovníků v sociálních službách, výslovně 
vyloučit možnost aplikace 18měsíční odkládací podmínky, po kterou mohou pracovníci 
ošetřovat klienty sociálních služeb zcela bez kvalifikace.  

c) Depistážní péče 
Vyhledávání ohrožených osob by mělo být v kompetenci zejména praktických lékařů, 
komunitních sester a sociálních pracovnic. 

d) Sociální péče 
Pokud jde o požadavky na sociální pracovníky, optimálním se jeví způsobilost zdravotně 
sociálního pracovníka. Nicméně přesto, zejména z ekonomických důvodů, lze akceptovat i 
způsobilost sociálního pracovníka podle zákona o sociálních službách. 

e) Posudková činnost, multidisciplinární tým 

                                                           
76

 Jak bylo výše dovozeno z ust. § 88 písm. c) č. 108/2006 Sb. 
77 

§ 13 odst. 1 a 3, § 14 zákona o nestátních zdravotnických zařízeních. 
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V současné době se na posudkové činnosti pro příspěvek na péči podílí pouze sociální 
pracovníci, mnohdy bez jakékoli zdravotní průpravy a lékaři (praktičtí i specialisté, ev. 
posudkoví lékaři). De lege ferenda se jeví jako vhodné zapojit profesi sestry (zejména 
komunitní sestra) a ergoterapeuta; způsobilost sociálního pracovníka podmínit doškolením 
ve zdravotních souvislostech, tj. nahradit způsobilostí zdravotně-sociálního pracovníka. 
Multidisciplinární tým by neměl být statický, ale měl by zahrnovat specializace podle typu 
problémů klienta dlouhodobé péče – jiné složení je nutné u seniora, jiné u mentálně 
postiženého či psychiatricky nemocného, jiné u zdravotně postiženého dítěte. 
Charakteristika vhodných profesí (a specializací) je zpracována výše – kap. 2.1.4. 

Regulace počtu pracovníků 

Jak bylo uvedeno, až na seznam výkonů neexistují nyní závazné právní předpisy pro 
stanovení počtu pracovníků v sociální i zdravotní péči. Pokud bude tedy otázka regulace 
zařízení dlouhodobé péče řešena pouze odkazy na zákon o nestátních zdravotnických 
zařízeních (respektive o zdravotních službách) či o sociálních službách, nebude počet 
pracovníků řešen ani nadále. 
Na druhou stranu je otázka, zda je vhodné tento problém řešit v rámci dlouhodobé péče. 
Pokud nebudou definovány samostatné typy zařízení dlouhodobé péče, není to ani možné. 
Primární zde musí být vydání již ostatně připravené vyhlášky o personálním vybavení 
zdravotnických zařízení, respektive obdobného předpisu pro zařízení sociálních služeb.  
Z těchto důvodů je toto možné řešit vydáním doporučení obou resortů (metodiky, 
standardu), který by počet pracovníků nebo metodu jeho výpočtu (např. podle 
ošetřovatelské zátěže) stanovoval. 
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7 Závěr 
 

V České republice je přibližně 300 tis. příjemců příspěvků na péči. Všichni tito příjemci 
nepochybně vyžadují dlouhodobou péči, neboť se jedná o osoby závislé na pomoci jiné 
osoby, resp. jiných osob. Cílem této analýzy bylo zmapování současného stavu kapacit 
zařízení dlouhodobé péče v České republice a to bez jakékoliv snahy hodnotit, zda jsou 
kapacity zařízení dlouhodobé péče dostatečné či nikoliv. 

Vycházeli jsme přitom z toho, že dlouhodobá péče je na pomezí zdravotního a sociálního 
systému, tedy že je poskytována jednak ve zdravotnických zařízeních, jednak v zařízeních 
sociální péče. Zvláštní pozornost byla věnována také neformálním poskytovatelům 
dlouhodobé péče (domácnostem). 

Dlouhodobá péče je poskytována v celé řadě zdravotnických zařízení na více než 28 tis. 
lůžkách (po sečtení všech druhů zařízení a oddělení, jež poskytují v nějaké formě 
dlouhodobou péči). Dle zjištění ji poskytuje více než 1 500 lékařů a 8 500 ZPBD. 

Domácí zdravotní péči pak v České republice poskytovalo 464 zařízení, více než 2 300 ZPBD 
pak uskutečnilo u svých klientů bezmála 6 mil. návštěv. 

Pro oblast dlouhodobé péče je relevantní široké spektrum sociálních služeb, nicméně 
nejrelevantnější jsou rozhodně služby sociální péče. V roce 2011 bylo v České republice 2 117 
poskytovatelů sociálních služeb, registrováno pak bylo 5 490 sociálních služeb, z nichž 52 % 
(2 862) tvořily služby sociální péče. 

V pobytové formě disponovaly služby sociální péče celkovou kapacitou 65 828 lůžek. Nejvyšší 
kapacitu lůžek pak vykazovaly domovy pro seniory (36 253 lůžek) a domovy pro osoby se 
zdravotním postižením (13 602). Tatáž zařízení pak vykazovala pochopitelně i nejvyšší počty 
klientů. 

Nejrozšířenější ambulantní službou sociální péče pak byla pečovatelská služba, která čítala 
téměř 31 tis. klientů. 

Neformální péči v České republice poskytovalo více než 231 tis. osob (tedy 2,6 % osob 
starších 16 let), což odpovídá 191 tis. pracovních úvazků. Většinu z poskytovatelů neformální 
péče tvořily ženy (70%) a většina péče (88%) byla poskytnuta v domácnosti příjemce.  

V poslední kapitole nabídla tato analýza podrobný přehled pracovníků v dlouhodobé péči, 
jejich normativní vymezení a případné  zapojení do nově definovaného systému dlouhodobé 
péče. 
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8 Přílohy 
 

Tabulka 52 Počty poskytovaných služeb sociální péče podle kraje, v němž sídlí zařízení poskytující sociální služby 

druh sociální služby H
la

vn
í m

ěs
to

 P
ra

h
a 

Ji
h

o
če

sk
ý 

Ji
h

o
m
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ký

 

K
rá

lo
vé

h
ra
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ký
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ký
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o
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ez
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ý 

O
lo

m
o

u
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ý 

P
ar

d
u

b
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ký
 

P
lz
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ý 

St
ře

d
o

če
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ý 

Ú
st

ec
ký

 

V
ys

o
či

n
a 

Zl
ín

sk
ý 

Č
R

 c
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ke
m

 

centra denních služeb 6 3 18 2 6 6 14 7 4 2 5 5 3 8 89 

denní stacionáře 29 12 25 6 16 9 32 16 14 11 34 22 16 20 262 

domovy pro osoby se zdravotním 
postižením 7 9 18 9 11 13 25 11 9 12 26 40 8 18 216 

domovy pro seniory 25 38 46 16 35 16 64 33 21 21 63 40 24 37 479 

domovy se zvláštním režimem 3 9 32 6 8 12 26 8 5 6 18 25 14 14 186 

chráněné bydlení 15 8 10 4 6 6 22 9 6 5 26 8 8 7 140 

odlehčovací služby 35 17 29 4 10 12 30 4 12 7 40 20 19 17 256 

osobní asistence 25 15 17 9 12 11 26 12 14 7 26 17 10 14 215 

pečovatelská služba 43 50 63 21 50 46 70 34 62 49 88 65 66 42 749 

podpora samostatného bydlení 2 2 1 1 1 2 8 3   1 6 10     37 

průvodcovské a předčitatelské služby 1 2 3 1 1 3 1 1 1 2 6 4 2 1 29 

sociální služby poskytované ve 
zdravotnických zařízeních ústavní péče 13 6 8 4 5 6 15 5 6 10 17 11 10 3 119 

tísňová péče 6 1   1 2   1   1 2 2   1   17 

týdenní stacionáře 5 6 5 3 2 4 3 3 2 2 14 8 2 9 68 

služby sociální péče celkem 215 178 275 87 165 146 337 146 157 137 371 275 183 190 2862 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb http://iregistr.mpsv.cz (údaje k 11.3.2011; zahrnuty služby činné k 1.4.2011), výpočet autor. 
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Tabulka 53 Počty poskytovaných služeb sociální péče podle jejich krajské působnosti 

druh sociální služby H
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í m

ěs
to
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P
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Č
R

 c
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centra denních služeb 7 5 3 2 2 5 6 6 4 3 18 7 14 8 89  

denní stacionáře 33 37 14 13 10 23 13 18 16 18 27 18 34 22 262  

domovy pro osoby se zdravotním 
postižením 26 35 17 20 17 46 21 19 19 17 25 20 32 27 216 

 

domovy pro seniory 48 72 51 34 27 52 30 48 36 36 59 46 77 50 479  

domovy se zvláštním režimem 25 29 20 19 16 33 24 20 19 24 44 21 40 26 186  

chráněné bydlení 22 31 12 7 7 10 10 9 9 12 13 13 26 10 140  

odlehčovací služby 56 53 26 17 13 30 24 19 20 27 35 14 38 26 256  

osobní asistence 28 37 16 8 11 18 13 13 15 13 18 16 26 16 215  

pečovatelská služba 48 91 50 49 21 66 50 52 62 66 63 34 70 42 749  

podpora samostatného bydlení 3 6 2 1 1 9 2 1 0 0 1 3 8 0 37  

průvodcovské a předčitatelské služby 5 7 2 2 1 4 3 1 2 2 3 1 1 1 29  

sociální služby poskytované ve 
zdravotnických zařízeních ústavní péče 17 20 7 10 4 11 7 6 8 11 7 5 15 3 119 

 

tísňová péče 6 5 5 4 4 3 3 5 4 4 2 3 3 2 17  

týdenní stacionáře 13 16 7 4 5 9 4 4 3 2 6 3 3 9 68  

služby sociální péče celkem 337 444 232 190 139 319 210 221 217 235 321 204 387 242 
2 

862 
 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb http://iregistr.mpsv.cz (údaje k 11.3.2011; zahrnuty služby činné k 1.4.2011), výpočet autor. 
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Tabulka 54 Počty klientů služeb sociální péče poskytovaných v pobytové formě podle kraje, v němž zařízení sociálních služeb sídlí 

druh sociální služby 
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domovy pro osoby se 
zdravotním postižením 

529 725 1 
426 

609 737 347 1476 1242 804 1 
153 

1 
506 

1 
938 

636 1 
191 

14 
319 

domovy pro seniory 2 
505 

3 
029 

3 
052 

833 2 
385 

925 4 
848 

2 
556 

2 
151 

1 
785 

5 
009 

4 
029 

2 
063 

2 
806 

37 
976 

domovy se zvláštním režimem 213 382 2 
067 

251 381 455 1 
171 

341 386 539 948 1 
253 

465 585 9 437 

chráněné bydlení 203 136 112 65 48 113 367 428 208 82 529 135 60 462 2 948 

odlehčovací služby 1 
436 

79 246 13 98 26 203 37 83 43 272 123 37 95 2 791 

sociální služby poskytované ve 
zdravotnických zařízeních 
ústavní péče 

338 68 160 90 92 44 366 186 84 164 425 219 178 76 2 490 

týdenní stacionáře 78 114 48 15 37 84 41 24 24 22 211 66 40 66 870 

služby sociální péče celkem 5 
302 

4 
533 

7 
111 

1 
876 

3 
778 

1 
994 

8 
472 

4 
814 

3 
740 

3 
788 

8 
900 

7 
763 

3 
479 

5 
281 

70 
831 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb http://iregistr.mpsv.cz (údaje k 11.3.2011; zahrnuty služby činné k 1.4.2011), výpočet autor. 
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Tabulka 55 Lůžková kapacita služeb sociální péče poskytovaných v pobytové formě podle kraje, v němž zařízení sociálních služeb sídlí 

druh sociální služby H
la

vn
í m

ěs
to

 
P

ra
h

a 

Ji
h

o
če

sk
ý 

Ji
h

o
m

o
ra

vs
ký

 

K
ar

lo
va

rs
ký

 

K
rá

lo
vé

h
ra

d
e

ck
ý 

Li
b

er
ec

ký
 

M
o

ra
vs

ko
sl

ez
sk

ý 

O
lo

m
o

u
ck

ý 

P
ar

d
u

b
ic

ký
 

P
lz

eň
sk

ý 

St
ře

d
o

če
sk

ý 

Ú
st

ec
ký

 

V
ys

o
či

n
a 

Zl
ín

sk
ý 

Č
R

 c
el

ke
m

 

domovy pro osoby se 
zdravotním postižením 530 575 

1 
426 333 737 347 

1 
476 

1 
242 689 

1 
089 

1 
506 

1 
938 636 

1 
078 

13 
602 

domovy pro seniory 
2 

378 
2 

857 
2 

663 545 
2 

370 925 
4 

655 
2 

449 
2 

100 
1 

785 
4 

978 
4 

024 
1 

830 
2 

694 
36 

253 

domovy se zvláštním režimem 213 317 
1 

977 121 381 455 
1 

171 303 386 539 950 
1 

253 425 500 8 991 

chráněné bydlení 137 124 79 40 41 113 359 312 146 66 501 81 53 462 2 514 

odlehčovací služby 400 79 209 10 98 19 203 31 83 20 197 94 37 92 1 572 

sociální služby poskytované ve 
zdravotnických zařízeních 
ústavní péče 163 68 111 90 92 34 306 116 84 164 425 219 135 76 2 083 

týdenní stacionáře 70 114 48 9 13 84 41 24 24 8 211 61 40 66 813 

služby sociální péče celkem 
3 

891 
4 

134 
6 

513 
1 

148 
3 

732 
1 

977 
8 

211 
4 

477 
3 

512 
3 

671 
8 

768 
7 

670 
3 

156 
4 

968 
65 

828 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb http://iregistr.mpsv.cz (údaje k 11.3.2011; zahrnuty služby činné k 1.4.2011), výpočet autor. 
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Tabulka 56 Počty klientů služeb sociální péče poskytovaných ambulantně podle kraje, v němž zařízení sociálních služeb sídlí 

druh sociální služby H
la

vn
í 

m
ěs

to
 

P
ra

h
a 

Ji
h

o
če

sk
ý 

Ji
h

o
m

o
ra

v
sk

ý 

K
ar

lo
va

rs
k

ý K
rá

lo
vé

h
r

ad
ec

ký
 

Li
b

er
ec

ký
 

M
o

ra
vs

ko
sl

ez
sk

ý 
O

lo
m

o
u

ck
ý P

ar
d

u
b

ic
k

ý P
lz

eň
sk

ý 

St
ře

d
o

če
s

ký
 

Ú
st

ec
ký

 

V
ys

o
či

n
a 

Zl
ín

sk
ý 

Č
R

 c
el

ke
m

 

centra denních služeb 2 130 73 
1 

026 155 57 150 213 111 53 28 50 51 84 117 4 298 

denní stacionáře 656 244 541 125 266 144 683 445 201 183 656 283 327 252 5 006 

odlehčovací služby 12 6 64 37 3 20 2 8 71 432 104 82 31 20 892 

pečovatelská služba 7 272 
1 

320 
5 

880 
1 

264 312 1 391 858 196 888 
1 

410 
6 

443 390 
2 

170 938 
30 

732 

průvodcovské a předčitatelské 
služby 15 15 5 6 2 34 1   100 205 

2 
400 45 40   2 868 

služby sociální péče celkem 
10 

085 
1 

658 
7 

516 
1 

587 640 1 739 
1 

757 760 
1 

313 
2 

258 
9 

653 851 
2 

652 
1 

327 
43 

796 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb http://iregistr.mpsv.cz (údaje k 11.3.2011; zahrnuty služby činné k 1.4.2011), výpočet autor. 
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Kapacita pobytových služeb sociální péče měřená počtem klientů 

Zákon o sociálních službách vymezuje jako druhy sociálních služeb, jež lze poskytovat 
v pobytové formě, následující SSP: 

– domovy pro osoby se zdravotním postižením, 

– domovy pro seniory, 

– domovy se zvláštním režimem, 

– odlehčovací služby, 

– týdenní stacionáře, 

– chráněné bydlení a  

– sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče. 

Ostatní druhy SSP nejsou poskytovány v pobytové formě a údaj o počtu klientů u této formy 
poskytování u nich není evidován. Do srovnání pobytových kapacit tak byly zahrnuty pouze 
uvedené druhy SSP. 

V pobytové formě disponovaly služby sociální péče celkovou kapacitou 70 831 klientů78. 
Nejvyšší kapacita byla zaznamenána u domovů pro seniory (37 976 klientů) a domovů pro 
osoby se zdravotním postižením (14 319). 

 

Tabulka 57 Kapacita pobytových SSP měřená počtem klientů 

druh sociální služby 
celkový počet klientů využívajících služby 
v pobytové formě 

domovy pro osoby se zdravotním postižením 14 319 

domovy pro seniory 37 976 

domovy se zvláštním režimem 9 437 

chráněné bydlení 2 948 

odlehčovací služby 2 791 

sociální služby poskytované ve zdravotnických 
zařízeních ústavní péče 2 490 

týdenní stacionáře 870 

služby sociální péče celkem 70 831 
Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb http://iregistr.mpsv.cz (údaje k 11.3.2011; zahrnuty služby činné 

k 1.4.2011), výpočet autor.  

 

Celková kapacita pobytových služeb sociální péče měřená počtem klientů byla úhrnem za 
všechny SSP nejvyšší u zařízení se sídlem ve Středočeském (8 900 klientů) a 
Moravskoslezském kraji (8 472). Nejnižší celková kapacita úhrnem za všechny druhy 
pobytových SSP byla zjištěna v Karlovarském (1 876 klientů) a Libereckém kraji (1 994). 

 

                                                           
78 U sociálních služeb, za něž u pobytové formy poskytování v Registru nebyl evidován údaj o počtu o klientů, 
ale byl dostupný údaj o počtu lůžek, se při výpočtech pracovalo s kapacitou klientů odpovídající uvedenému 
počtu lůžek U 373 registrovaných služeb sociální péče se u pobytové formy poskytování služby počet klientů 
s počtem lůžek shodoval, v devatenácti případech byl vyšší a ve dvou nižší. Údaj o počtu klientů chyběl a byl 
doplněn podle údaje o počtu lůžek v 888 případech. 
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Tabulka 58 Úhrnná kapacita pobytových SSP (měřená počtem klientů) podle sídla zařízení  

kraj, v němž má zařízení sociálních služeb sídlo 
celkový počet klientů využívajících služby 
v pobytové formě 

Hlavní město Praha 5 302 

Jihočeský 4 533 

Jihomoravský 7 111 

Karlovarský 1 876 

Královéhradecký 3 778 

Liberecký 1 994 

Moravskoslezský 8 472 

Olomoucký 4 814 

Pardubický 3 740 

Plzeňský 3 788 

Středočeský 8 900 

Ústecký 7 763 

Vysočina 3 479 

Zlínský 5 281 

ČR celkem 70 831 
Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb http://iregistr.mpsv.cz (údaje k 11.3.2011; zahrnuty služby činné 

k 1.4.2011), výpočet autor.  

Kapacita pobytových služeb sociální péče měřená počtem lůžek 

V pobytové formě disponovaly služby sociální péče celkovou kapacitou 65 828 lůžek. Nejvyšší 
lůžková kapacita byla zaznamenána u domovů pro seniory (36 253 lůžek) a domovů pro 
osoby se zdravotním postižením (13 602). 

 

Tabulka 59 Lůžková kapacita jednotlivých SSP poskytovaných v pobytové formě 

druh sociální služby 
celkový počet lůžek u služeb poskytovaných 
v pobytové formě 

domovy pro osoby se zdravotním postižením 13 602 

domovy pro seniory 36 253 

domovy se zvláštním režimem 8 991 

chráněné bydlení 2 514 

odlehčovací služby 1 572 

sociální služby poskytované ve zdravotnických 
zařízeních ústavní péče 2 083 

týdenní stacionáře 813 

služby sociální péče celkem 65 828 
Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb http://iregistr.mpsv.cz (údaje k 11.3.2011; zahrnuty služby činné 

k 1.4.2011), výpočet autor.  

Celková lůžková kapacita pobytových služeb sociální péče byla úhrnem za všechny služby 
sociální péče nejvyšší u zařízení se sídlem ve Středočeském (8768 lůžek) a Moravskoslezském 
kraji (8211). Nejnižší celková kapacita úhrnem za všechny druhy pobytových služeb sociální 
péče byla zjištěna v Karlovarském (1148 lůžek) a Libereckém kraji (1977). 
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Tabulka 60 Úhrnná lůžková kapacita za všechny SSP poskytované v pobytové formě podle 
sídla zařízení 

kraj, v němž má zařízení sociálních služeb sídlo celkový počet lůžek u služeb poskytovaných 
v pobytové formě 

Hlavní město Praha 3 891 

Jihočeský 4 134 

Jihomoravský 6 513 

Karlovarský 1 148 

Královéhradecký 3 732 

Liberecký 1 977 

Moravskoslezský 8 211 

Olomoucký 4 477 

Pardubický 3 512 

Plzeňský 3 671 

Středočeský 8 768 

Ústecký 7 670 

Vysočina 3 156 

Zlínský 4 968 

ČR celkem 65 828 
Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb http://iregistr.mpsv.cz (údaje k 11.3.2011; zahrnuty služby činné 

k 1.4.2011), výpočet autor.  

Kapacita ambulantních služeb sociální péče měřená počtem klientů 

Ambulantní formou lze podle zákona o sociálních službách poskytovat tyto SSP: 
– centra denních služeb, 
– denní stacionáře, 
– odlehčovací služby, 
– pečovatelskou službu a 
– průvodcovské a předčitatelské služby. 

V ambulantní formě disponovaly služby sociální péče celkovou kapacitou 43 796 klientů. 
Nejvyšší kapacita byla zaznamenána u pečovatelské služby (30 732 klientů). 

 

Tabulka 61 Kapacita ambulantních SSP měřená počtem klientů 

druh sociální služby 
celkový počet klientů využívajících služby 
ambulantně 

centra denních služeb 4 298 

denní stacionáře 5 006 

odlehčovací služby 892 

pečovatelská služba* 30 732 

průvodcovské a předčitatelské služby 2 868 

služby sociální péče celkem 43 796 
Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb http://iregistr.mpsv.cz (údaje k 11.3.2011; zahrnuty služby činné 

k 1.4.2011), výpočet autor.  

Terénní kapacita pečovatelské služby (dále jen „PS“) – klienti je dle údajů z Registru (k 
11.3.11): téměř 95 tisíc, což znamená, že je celkově v obou formách celkem 125 tisíc klientů. 
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Celková kapacita ambulantních služeb sociální péče měřená počtem klientů byla úhrnem za 
všechny služby sociální péče nejvyšší u zařízení se sídlem v Hlavním městě Praha (10 085 
klientů) a Středočeském kraji (9 653). Nejnižší celková kapacita úhrnem za všechny druhy 
pobytových služeb sociální péče byla zjištěna v Královéhradeckém (640 klientů), 
Olomouckém kraji (760) a Ústeckém kraji (851). 

Tabulka 62 Úhrnná kapacita ambulantních SSP (měřená počtem klientů) podle sídla 
zařízení  

kraj, v němž má zařízení sociálních služeb sídlo 
celkový počet klientů využívajících služby 
ambulantně 

Hlavní město Praha 10 085 

Jihočeský 1 658 

Jihomoravský 7 516 

Karlovarský 1 587 

Královéhradecký 640 

Liberecký 1 739 

Moravskoslezský 1 757 

Olomoucký 760 

Pardubický 1 313 

Plzeňský 2 258 

Středočeský 9 653 

Ústecký 851 

Vysočina 2 652 

Zlínský 1 327 

ČR celkem 43 796 
Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb http://iregistr.mpsv.cz (údaje k 11.3.2011; zahrnuty služby činné 

k 1.4.2011), výpočet autor.  

V dalším textu jsou tematizovány samostatně údaje za jednotlivé skupiny SSP rozlišené 
v předchozí kapitole. Vzájemné srovnání kapacitních údajů o všech druzích SSP (bez ohledu 
na skupiny SSP rozlišované v této analýze) podle krajů umožňují přílohy. 

 

 

 

Objem poskytované neformální péče dle studie SHARE 

Celkem téměř třetina (31%) vzorku respondentů odpovědělo, že poskytují pomoc rodinným 

příslušníkům, přátelům nebo známým mimo kruh domácnosti. Co se týče pomoci s osobní 

péčí (pomoc při oblékání, při koupání nebo sprchování, při jídle, při uléhání a vstávání, při 

používání toalety) zůstává nám v průměru 5.8% respondentů. Ženy poskytují tuto pomoc 

dvakrát častěji než muži. Objem péče klesá s rostoucím věkem a její maximum je 

poskytováno skupinou ve věku 55–64 let (tzn. ve věku, kdy jsou jejich rodiče v vysokém 

věku). 
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Tabulka 63 Podíl osob poskytujících jakýkoli druh péče/pomoci ze všech respondentu 50+ v 
dané věkové skupině79 (v%), 2007  

Poskytovatelé 

péče: 

<50 50-54 55-64 65-74 75+ Celkem 

Muži - 37.1 36.9 26.7 16.9 31.33 

Ženy 36.4 40.4 37.8 26.4 10.3 31.15 

Celkem 36.4 38.9 37.5 26.5 13.1 31.22 

 

Tabulka 64 Podíl osob poskytujících pomoc s osobni peci ze všech respondentů 50+ v dané 
věkové skupině (v%), 2007  

Poskytovatelé 

péče: 

<50 50-54 55-64 65-74 75+ Celkem 

Muži - 5.7 4.3 2.7 1.1 3.6 

Ženy 9.1 9.2 9.8 4.9 2.8 7.4 

Celkem 8.3 7.7 7.4 4 2.1 5.8 

 

Tabulka 65  Podíl osob poskytujících praktickou pomoc v domácnosti peci ze všech 
respondentů 50+ v dané věkové skupině (v%), 2007  

Poskytovatelé 

péče: 

<50 50-54 55-64 65-74 75+ Celkem 

Muži - 31 31.6 24.3 14.8 26.9 

Ženy 29.6 33.9 30.0 22.0 7.5 25.2 

Celkem 29.2 32.6 30.7 23.0 10.6 25.9 

 

Tabulka 66 Věková struktura respondentů poskytujících nějaký druh péče/pomoci (v%), 
2007  

Poskytovatelé 

péče: 

<50 50-54 55-64 65-74 75+ Celkem 

Muži 0.8 21.1 48.4 21.6 8.4 100 

Ženy 6.4 20.9 47.3 20.3 5.2 100 

Celkem 4 21 47.8 20.7 6.5 100 

                                                           
79

 Věková skupina méně než 50 let představuje odpovědi partnerů žijících v domácnosti, kterým je méně než 50 
let. Tahle skupina představuje 3% respondentu a není reprezentativní pro danou věkovou skupinu. 
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Graf 7 Podíl poskytování péče rodičům a dětem ve věkových kategoriích 
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