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Předmět a cíle díla 

Analýza se zabývá kvantifikací spotřeby zdravotní péče příjemci příspěvku na péči u osob závislých na 

cizí pomoci a jejím srovnáním s osobami, které nejsou příjemci příspěvku. Spotřeba zdravotní péče je 

doplněna o odhad spotřeby neformální péče poskytované v soukromých domácnostech. 

Cílem analýzy je získání informací, které jsou potřebné pro získání ucelené představy o problematice 

dlouhodobé péče v České republice. Jedná se především o alokaci spotřeby celkové zdravotní péče a 

z toho péče relevantní pro poskytování dlouhodobé péče příjemcům příspěvku na péči podle stupně 

závislosti na cizí pomoci a srovnání se spotřebou této péče u osob, které nejsou příjemci příspěvku na 

péči. Mimo vlastní zachycení a kvantifikaci spotřeby péče ve vztahu ke stupni závislosti jsou potřebné 

informace o dalších faktorech, které spotřebu charakterizují. Jedná se o věk, pohlaví, území, umístění 

v pobytových zařízeních sociální péče, o vlastní zdravotní problém, který ke spotřebě péče vede a 

podobně. 

Získané informace a kvantifikace spotřeby zdravotní péče jsou významné jak pro získání představy o 

stávajícím zabezpečení dlouhodobé péče, tak i pro návrhy systémových změn a posouzení jejich 

zamýšlených i nezamýšlených dopadů. 

 

Zpracovatel 

Stanislav Vachek (1952) se věnuje poradenské a konzultační činnosti v oblasti organizační a 

ekonomické problematiky zdravotních systémů. Dále se zabývá vytvářením datových modelů 

pro potřeby řízení zdravotnictví. Zabývá se také pedagogickou činností. Ve výuce se zaměřuje 

především na oblast zdravotnického managementu, ekonomie ve zdravotnictví, 

zdravotnickou informatiku a v poslední době na komunitní rozvoj a využití komunitního 

kapitálu ve zdravotně sociální oblasti. Výzkumnou a publikační činnost zaměřuje především 

na problematiku vztahu demografického vývoje a jeho dopadů na zdravotně sociální oblast. 

V klinické oblasti pracoval na oddělení ARO, interna, RZP a v oblasti sociálního lékařství a 

zdravotnické informatiky. Byl ředitelem nemocnice v Brně Bohunicích; působil též jako 

předseda Asociace nemocnic České republiky a jako předseda Klubu zdravotnických 

manažerů. Vystudoval obor všeobecného lékařství na Lékařské fakultě UJEP Brno; na 

Vysokém učení technickém v Brně absolvoval postgraduální studium v oboru lékařská 

elektronika. Mezinárodní zkušenosti získal v rámci internátního studia zaměřeného na 

systémovou analýzu a výpočetní techniku a Kurzu managementu ve zdravotnictví v projektu 

HOPE. Aktivně se dorozumí anglicky a rusky.  
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Souhrn 
 

Objednávka MPSV je vázána na zpracování analýzy spotřeby zdravotní péče ve vztahu k příjemcům 

příspěvku na péči. Analýza je zpracovávána v kontextu analýz dlouhodobé péče a v kontextu projektu 

podpora procesů v sociálních službách. Pro zpracování analýzy byl vytvořen samostatný ucelený 

soubor dat, který byl vytvořen z dat za rok 2009 VZP zpracovaných pro potřeby přerozdělení. 

Charakteristiky pojištěnců z tohoto souboru byly doplněny o údaje obsažené v provozní agendě 

příspěvků na péči a ve statistické evidenci úmrtí. Vytvořený datový soubor byl předán k dalšímu 

statistickému zpracování a analýze. Dále z něho byly vytvořeny multidimenzionální „kostky“, které 

byly ve spojení s daty ze systému národních zdravotních účtů a údaji o poskytované neformální péče 

použity pro vlastní analýzu. Analýza byla provedena ze dvou základních pohledů – z pohledu 

charakteristik příjemců péče a z pohledu druhů spotřebovávané péče. Oba pohledy byly 

přizpůsobeny definici dlouhodobé péče. 

Zpracovaná analýza ukazuje na dvě velmi významné charakteristiky spotřeby zdravotní péče ve 

vztahu k příjemcům příspěvku na péči. První charakteristikou je velmi silný vztah mezi stupněm 

závislosti a náklady na zdravotní péči. Druhou je závislost spotřeby zdravotní péče na tom, zda osoba 

žije v soukromé nebo institucionální domácnosti. Tato druhá závislost je však ovlivněna dalšími 

faktory souvisejícími s věkem příjemce péče. 

V rámci zpracování byla ověřena účelnost agregace zdravotní ošetřovatelské péče do dvou základních 

kategorií – domácí zdravotní péče a ošetřovatelská péče v lůžkových zdravotnických zařízeních. 

Na základě poznatků získaných při zpracování dat a jejich analýze je pro validnější údaje o spotřebě 

dlouhodobé péče doporučeno doplnit do informačního systému národních zdravotních účtů údaje 

odvozené z agendy příjemců příspěvku na péči. Jedná se o příznak stupně závislosti a 

institucionalizace. Z takto doplněného systému národních zdravotních účtů bude potom možné získat 

mnohem věrohodnější údaje o spotřebě dlouhodobé péče a jejich charakteristikách.  

 

Úvod a kontext 
 

Předmětem objednávky MPSV č. 00000979/2011 je expertní činnost v rámci aktivity č.12 

„identifikace jevů a potřeb na sociálně zdravotním pomezí s cílem nastavit systémové řešení projektu 

Podpora procesů v sociálních službách“. Expertní činnost je vykonávána v rámci Expertní skupiny pro 

výchozí analýzy dlouhodobé péče. Vlastní expertní činnost je dle uvedené objednávky vázána na 

Analýzu spotřeby zdravotní péče příjemci příspěvku na péči. 

Pojem dlouhodobé péče je vázán na pojmenování pomoci se základními činnostmi každodenního 

života, které v sobě zahrnují především příjem potravy a tekutin, osobní hygienu a základní mobilitu u 

osob, které jsou při vykonávání těchto činností závislé na cizí pomoci v důsledku dlouhodobého 

zdravotního postižení. Mimo tyto základní činnosti jsou osoby v důsledku zdravotního postižení 
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závislé na cizí pomoci v celé řadě dalších činností, jejichž zajištění je nezbytné pro zachování 

důstojného života i při zdravotním postižení. Tyto činnosti je však ve většině případů možné 

vykonávat bez přímé účasti osoby závislé na cizí pomoci nebo je provádět v době a způsobem, který 

odpovídá potřebám nejenom osoby závislé, ale i osoby, která pomoc poskytuje. Jedná se o činnosti 

spojené s přípravou stravy, nákupy, péčí o domácnost, vyřizování osobních záležitostí a podobně. 

V případě, kdy je osoba závislá na cizí pomoci pouze v těchto činnostech a péči o vlastní osobu – 

základní činnosti každodenního života zvládá, tak se nejedná o dlouhodobou péči. Stupeň závislosti, 

tak jak je určován dle zákona 108/2006 Sb., proto nemusí korespondovat s potřebou dlouhodobé 

péče a její naléhavostí. 

Osoby závislé na cizí pomoci v důsledku zdravotního postižení velmi často potřebují i soustavnou 

zdravotní ošetřovatelskou péči. Ta je vázána buď na vlastní zdravotní postižení, které je příčinou 

závislosti na cizí pomoci nebo na zvládání jakéhokoliv jiného zdravotního problému (i přechodného 

rázu), při kterém je potřeba ošetřovatelské péče navýšena v důsledku omezených možností závislé 

osoby se na této péči podílet. Pokud je tato zdravotní ošetřovatelská péče vázána na osoby, které 

jsou závislé na cizí pomoci v základních činnostech každodenního života, tak je tato péče považována 

za zdravotní komponentu dlouhodobé péče. 

Dlouhodobá péče má tedy dva vzájemně neoddělitelné, ale samostatné rozměry. Jedním je 

charakteristika příjemce – například stupeň závislosti, index soběstačnosti a podobně a druhým 

charakteristika poskytované pomoci – například zdravotní ošetřovatelská péče, péčové služby 

sociální péče, neformální péče poskytovaná osobami blízkými.  

Pro zpracování úlohy dle objednávky a v závislosti na dostupných datových zdrojích a jejich členění je 

 jako charakteristika příjemce použito následující členění 

o Osoby bez dlouhodobé závislosti na cizí pomoci – stupeň závislosti 0. Jedná se o osoby, 

které nejsou uznané jako dlouhodobě závislé na cizí pomoci, ale kterým jsou výše 

uvedené činnosti poskytovány po přechodnou dobu. 

o Osoby s dlouhodobou závislostí na cizí pomoci – stupeň závislosti 1. 

o Osoby s dlouhodobou závislostí na cizí pomoci – stupeň závislosti 2. 

o Osoby s dlouhodobou závislostí na cizí pomoci – stupeň závislosti 3. 

o Osoby s dlouhodobou závislostí na cizí pomoci – stupeň závislosti 4. 

 jako charakteristika poskytované péče následující členění 

o Neformální péče poskytovaná osobám žijícím v soukromých domácnostech. Péče je 

vázána na poskytování pomoci v základních aktivitách každodenního života i na ostatní 

pomoc pro zajištění důstojného života. Součástí této péče je jak vlastní pomoc 

poskytovaná osobami blízkými, tak i nakupované služby komerčního charakteru, které 

nejsou dle zákona 108/206 Sb. považovány za sociální služby. 

o Pečovatelská služba – formální péče poskytovaná osobám žijícím v soukromých 

domácnostech. Péče je vázána na poskytování pomoci v základních aktivitách 

každodenního života i na ostatní pomoc pro zajištění důstojného života. Do této 

kategorie je zařazena i osobní asistence a služby chráněného bydlení a podpora 

samostatného bydlení.  
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o Služby domovů (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a domovy pro 

zdravotně postižené) – formální péče poskytovaná osobám žijícím v institucionálních 

domácnostech. Péče je vázána na poskytování pomoci v základních aktivitách 

každodenního života i na ostatní pomoc pro zajištění důstojného života. Součástí těchto 

služeb je navíc i substituci základních funkcí soukromé domácnosti (ubytování, stravování 

a další funkce) – tato komponenta služeb však již není vlastní dlouhodobou péčí. 

o Domácí zdravotní ošetřovatelská péče. 

o Ústavní zdravotní ošetřovatelská péče. 

 

Hodnoty jednotlivých prvků takto navržené matice jsou pro ilustraci zachyceny na následujících dvou 

grafech č.1 a č.2. Jednou z pohledu příjemců a podruhé z pohledu druhů péče. Hodnoty použité pro 

grafy slouží pro ilustraci rozložení objemů péče ve finančním vyjádření. Jedná se o nejlepší dostupný 

odhad nákladů bezprostředně vázaných na poskytování péče. Náklady na vlastní chod soukromých 

(SD) ani institucionálních (ID) domácností nejsou započítány. Pro ocenění neformální péče 

poskytované v soukromých domácnostech jsou použity minimální mzdy. Celkový objem péče ve 

finančním vyjádření je cca 30 mld. Kč.   

Z grafů je zřejmé, že zhruba 2/3 celkového objemu péče ve finančním vyjádření je poskytováno 

neformálně v soukromých domácnostech a dále to, že významná část (přibližně ¼) je poskytována 

osobám bez přiznaného příspěvku na péči – bez ohledu na to, zda se jedná o neformální péči, 

formální sociální nebo zdravotní péči. 

Zpracování podkladů pro určení hodnot jednotlivých prvků matice není předmětem objednávky a 

slouží jenom pro ilustraci podílu zdravotní péče poskytované v domácnostech (soukromých i 

institucionálních) a ve zdravotnických zařízeních na celkovém objemu péče. 

Vlastním předmětem objednávky je specifikace objemu a struktury zdravotní péče poskytované 

příjemcům příspěvku na péči. Objem péče poskytované osobám bez příspěvku slouží jako referenční 

hodnota. 
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Graf 1 Matice dlouhodobé péče – dle činností a stupňů závislosti za rok v mil. Kč 

 
 

Graf 2 Matice dlouhodobé péče – dle stupňů závislosti a činností za rok v mil. Kč 
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Dostupné datové zdroje a vytvoření datového modelu 
Vhodná data pro podchycení objemů a struktury dlouhodobé péče nejsou v ČR k dispozici. Důvodem 

je problém se zachycením údajů, které by jednoznačně odpovídaly definici dlouhodobé péče. Je proto 

potřebné vycházet z dat, které se k problematice dlouhodobé péče nejvíce blíží. 

Systém zdravotních účtů. Základním a metodicky nejpropracovanějším zdrojem dat o spotřebě 

zdravotní péče je systém národních zdravotních účtů. Metodika je vypracovávána v rámci OECD ve 

spolupráci s Eurostatem a s WHO. Výhodou těchto dat je nejenom jejich metodická propracovanost, 

ale především mezinárodní a časová srovnatelnost.  

Objemy poskytované péče jsou vyjádřeny v nákladech na tuto péči ve vztahu k charakteristikám 

příjemce, diagnóze v kapitolách MKN10 a vlastní péče je členěna dle druhů, dle poskytovatelů a dle 

zdrojů financování. Zpracování v ČR patří mezi jednotlivými státy k nejdlouhodobějším a má v našem 

prostředí ustálenou metodiku. V rámci projektu Kulatý stůl k financování zdravotní péče v ČR byla 

standardní mezinárodní metodika rozšířena následujícím způsobem. K charakteristikám příjemce – 

pětileté věkové skupiny do 95+ a pohlaví byl přiřazen údaj o bydlišti příjemce péče v úrovni správních 

obvodů obcí s rozšířenou působností (SO ORP). Tím je umožněno geografické srovnávání a zachycení 

spotřeby péče v závislosti na bydlišti nemocného. Geografické rozdíly v nákladech na péči jsou 

známým faktorem, který ovlivňuje celkovou výši nákladů na zdravotní péči. Dalším podstatným 

rozšířením je doplnění diagnóz o členění dle epidemiologicky významných diagnostických skupin pro 

hospitalizace – tzv. ISHMT klasifikace. Ta již v sobě zahrnuje skupiny zdravotních problémů, které jsou 

epidemiologicky významné a zároveň korespondují se způsobem řešení. Kapitoly MKN10 nejsou 

z tohoto pohledu použitelné. Skupina kardiovaskulárních onemocnění – kapitola MKN10 neumožní 

například vyčlenit zdravotní problém spojený s infarktem myokardu, cévním mozkovou příhodou 

nebo srdečním selháním. Klasifikace ISHMT to umožňuje.  

Pro stanovení druhů péče dle systému národních zdravotních účtů je jako primární a pro zpracování 

dostupný údaj použita odbornost (dle číselníku VZP). Tím je umožněno detailnější členění nákladů ve 

vztahu k druhům péče. Systém národních zdravotních účtů zachycuje v samostatných druzích péče 

dlouhodobou péči – zachycuje však jenom její zdravotní komponentu. Sociální komponenta 

dlouhodobé péče není v systému zdravotních účtů dosud zachycena a není ani metodicky 

propracována. 

Základním nedostatkem pro využití této metodicky propracované a stabilizované agendy je to, že 

v charakteristikách příjemců péče není zachycen údaj o závislosti na cizí pomoci a případně údaj o 

institucionalizaci a pobytu v domech s pečovatelskou službou. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

epidemiologicky velmi závažný příznak s vysokým dopadem na čerpání zdravotní péče, tak by bylo 

vhodné doplnění těchto charakteristik věnovat náležitou pozornost. 

 

Agenda příspěvků na péči. Tato provozní agenda začala být pro statistické účely v širokém rozsahu 

využívána v rámci projektu Kulatý stůl k financování zdravotní péče. Původní pololetní exporty 

obsahovaly pouze časové snímky k datu exportu a týkaly se pouze aktuálně vyplacených dávek. 
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Následně bylo zpracování exportu upraveno tak, aby bylo při zachované anonymizaci údajů možné 

zjistit nejenom prevalenci, ale i incidenci nově přiznávaných příspěvků. Údaje jsou vázány ne 

k vyplacené dávce, ale k příjemci dávky tak, že je možné sledovat i vývoj u daného příjemce. Součástí 

údajů zachycených v exportu jsou i údaje o registrované sociální službě a v případě blízkých osob 

poskytujících péči údaje o pohlaví, věku a vztahu pečující osoby k příjemci příspěvku. Součástí 

exportu jsou i údaje o zvládání jednotlivých úkonů. V pokročilém stádiu je i propojení údajů i 

diagnóze, ke vztahu ke které bylo přiznání příspěvku posuzováno. Export dat z agendy příspěvků je 

zajišťován provozovatelem agendy OK systém a data jsou předávána na ÚZIS ČR k dalšímu 

zpracování. Podrobné rozhraní a metodika jsou součástí dokumentace předávaných dat. 

Agenda příspěvků na péči je nejdůležitějším a nejvěrohodnějším datovým zdrojem o epidemiologii 

osob závislých na cizí pomoci. Jedinou významnou nevýhodou je to, že v agendě není zachycen objem 

poskytované péče. Zde však dochází k dalšímu vývoji ve vztahu k připravovaným sociálním kartám a 

k účelovému vázání příspěvku. 

 

Šetření ČSÚ – životní podmínky domácností. Jedná se o harmonizované šetření v rámci Eurostatu. 

V roce 2010 byl ke standardním modulům dotazníkového šetření připojený samostatný modul pro 

podchycení objemů péče poskytovaných v soukromých domácnostech. Přestože se jedná o výběrové 

šetření, tak jsou údaje o počtu hodin věnovaných na péči věrohodné (kontrolní údaje o zachyceném 

počtu zdravotnických pracovníků korespondují s počty z registrů). Nevýhodou tohoto zdroje dat je 

omezený rozsah otázek, který bylo možné do dotazníku doplnit – jednak z důvodů počtu respondentů 

a jednak z důvodu zácviku tazatelů. Členění údajů dle věku v případě osob s postižením bylo nutné 

„vyhladit“, protože především v nižších věkových kategoriích dochází vlivem nízkého výskytu 

v populaci a výběrovém vzorku k velkému kolísání. Podrobnější údaje i zpracování dat z tohoto 

šetření je obsahem samostatné objednávky v rámci aktivity č. 12. 

 

Žádný z uvedených datových zdrojů samostatně ani v jejich kombinaci neumožňuje ve stávající 

struktuře primárních dat dostupných pro zpracování řešení úlohy spotřeby zdravotní péče ve vztahu 

ke stupni závislosti na cizí pomoci. Z uvedeného důvodu byl pro prvotní řešení využit samostatný 

soubor pojištěnců VZP, u kterých byl zašifrován identifikátor pojištěnce, a k němu byly přiřazeny 

údaje z agendy příspěvků na péči, kde byl identifikátor zašifrován identickým způsobem. Tento 

soubor umožňuje určit spotřebu péče v závislosti na stupni závislosti na cizí pomoci příjemce a 

případně na dalších údajích dostupných v agendě příspěvků na péči. 

Soubor pojištěnců se spotřebou péče nebyl vytvořen speciálně pro potřebu řešení objednávky. Bylo 

použito již vytvořeného souboru pro potřeby přerozdělování vybraného pojistného, data v něm 

obsažená jsou vázána k roku 2009. Primární data v souboru pojištěnců byla charakterizována dle 

pětiletých věkových skupin a dle pohlaví. V datech byl dostupný i údaj o okresu pobočky VZP, ze 

kterého byl odvozen údaj o kraji „bydliště“ pojištěnce. K těmto údajům byl připojen z agendy 

příspěvků na péči údaj o stupni závislosti a údaj o institucionalizaci, který byl odvozen z údajů o 

uvedené registrované službě typu domovů (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a 

domovy pro osoby se zdravotním postižením), o příznak registrace pečovatelské služby, příznak 
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pečující osoby v domácnosti příjemce příspěvku, příznak pečující osoby mimo domácnost příjemce, 

v případě, že daný pojištěnec nebyl příjemcem příspěvku, tak byl označen jako stupeň 0. Z vlastního 

souboru pojištěnců byl doplněn příznak o spotřebě péče v odbornosti 004 (sociální péče poskytovaná 

v lůžkových zdravotnických zařízeních), péče v odbornosti 913 (zvláštní ambulantní péče poskytovaná 

v pobytových zařízeních sociálních služeb – ošetřovatelská a rehabilitační péče), péče v odbornosti 

925 (domácí zdravotní péče), péče v odbornostech ošetřovatelských lůžek. Z údajů agendy zemřelých 

(ÚZIS) byl doplněn příznak o úmrtí a příznak o místě úmrtí. Všechny uvedené charakteristiky byly 

přiřazeny ke každému jednotlivému pojištěnci v primárním souboru a umožňují tak 

v multidimenzionální kostce zpracování v jejich libovolné kombinaci. 

Problém s údaji o spotřebě péče hrazené ze zdravotního pojištění spočívá v jejím nestandardním 

členění, neodpovídá standardu národních zdravotních účtů a nejsou zachyceny jednotlivé odbornosti, 

které byly do agregací skupin péče zahrnuty. Z tohoto důvodu bylo provedeno takové seskupení, 

které se co nejvíce přibližovalo údajům, které lze odvodit z jednotlivých odborností zachycených 

v primárních datech pro zpracování národních zdravotních účtů. Agregace zdrojových skupin péče je 

zachycena v následující tabulce. 

Tabulka 1 Agregace nákladových skupin dat o nákladech péče VZP ČR 

Agregace pro zpracování úlohy Původní skupiny péče v primárních datech 

1 Praktici pro dospělé, děti a dorost - včetně kapitace 11 Náklady praktických lékařů (kapitace) 

1 Praktici pro dospělé, děti a dorost - včetně kapitace 12 Náklady praktických lékařů (bez kapitace) 

2 DZP včetně odb. 913 a její potencionální substituce 
21 Náklady na home care (domácí péči) vč. porodních 
asistentek a psychiatrických sester 

2 DZP včetně odb. 913 a její potencionální substituce 
22 Náklady na ošetřovatelskou a rehabilitační péči 
poskytnutou v zařízeních sociálních služeb 

2 DZP včetně odb. 913 a její potencionální substituce 

23 Náklady na zdravotní péči v (lůžkových) zdravotnických 
zařízeních poskytnutou osobám umístěným v nich z jiných než 
zdravotních důvodů 

2 DZP včetně odb. 913 a její potencionální substituce 
24 Náklady na ošetřovatelká lůžka, léčebny dlouhodobě 
nemocných a hospice 

2 DZP včetně odb. 913 a její potencionální substituce 25 Náklady na odborné léčebné ústavy 

3 Léky a PZT na předpis 31 Náklady na léky a zdravotnické prostředky 

4 odborné ambulance samostatné i v nemocnicích a akutní lůžka 41 Náklady na fyzioterapii 

4 odborné ambulance samostatné i v nemocnicích a akutní lůžka 42 Náklady na stomatologickou péči 

4 odborné ambulance samostatné i v nemocnicích a akutní lůžka 43 Náklady na gynekologii 

4 odborné ambulance samostatné i v nemocnicích a akutní lůžka 45 Náklady na ambulantní péči (nelůžkovou) 

4 odborné ambulance samostatné i v nemocnicích a akutní lůžka 46 Náklady na nemocnice 

5 LSPP, RZP a doprava 51 Náklady na lékařskou službu první pomoci 

5 LSPP, RZP a doprava 52 Náklady na záchrannou zdravotnickou službu 

5 LSPP, RZP a doprava 53 Náklady na dopravu 

6 laboratorní a přístrojová diagnostika - samostatná pracoviště 62 Náklady na radiodiagnostiku 

6 laboratorní a přístrojová diagnostika - samostatná pracoviště 63 Náklady na laboratoře 

7 Dialýza 71 Náklady na hemodialýzu 

9 ostatní a neurčené segmenty 91 Náklady na lázně a ozdravovny 

9 ostatní a neurčené segmenty 92 Náklady ostatní 

9 ostatní a neurčené segmenty 93 Náklady na doplatky (vratky) 

9 ostatní a neurčené segmenty 94 Náklady nezařazené do segmentů uvedených výše 
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Z pohledu dlouhodobé péče jsou relevantní především skupiny péče označené v původním členění 

jako 21 Náklady na home care (domácí péči) vč. porodních asistentek a psychiatrických sester, 22 

Náklady na ošetřovatelskou a rehabilitační péči poskytnutou v zařízeních sociálních služeb, 23 

Náklady na zdravotní péči v (lůžkových) zdravotnických zařízeních poskytnutou osobám umístěným v 

nich z jiných než zdravotních důvodů a 24 Náklady na ošetřovatelská lůžka, léčebny dlouhodobě 

nemocných a hospice. Všechny tyto skupiny péče jsou pro zpracování agregovány do jedné skupiny 

označené jako domácí péče a její potencionální substituce. Tato péče nejlépe odpovídá 

charakteristice ošetřovatelské péče, která představuje zdravotní komponentu dlouhodobé péče. 

V případě původní skupiny 21 a 22 se jedná o rozlišení péče poskytované v soukromých 

domácnostech a v institucionálních domácnostech. Charakter vlastní péče je však obdobný. Určitým 

problémem je to, že do skupiny 21 je začleněna i péče porodních asistentek, která zcela určitě 

neodpovídá kritériím dlouhodobé péče. Dalším problémem je to, že do této skupiny jsou zařazeny 

pouze samostatná zařízení poskytující domácí péči a nejsou v ní zahrnuty domácí péče, které jsou 

součástí lůžkových zdravotnických zařízení. Ve finančním vyjádření se však jedná o minimální objem 

péče a proto je možné tuto skutečnost zanedbat (žádná možnost jak činnost porodních asistentek 

z této skupiny vyčlenit není). Skupina 23 je jednoznačnou substitucí domácí péče poskytované 

v soukromých domácnostech (925) nebo institucionálních domácnostech (913), i zde se jedná o tzv. 

zvláštní ambulantní péči. Důvodem poskytování této péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení je 

nemožnost zajistit péči v jeho domácnosti. Určitým problémem je skupina 24, u které je obtížné určit, 

zda se jedná pouze o péči odpovídající ošetřovatelské péči, která je zdravotní komponentou 

dlouhodobé péče. Není zde možné snadným způsobem určit, do jaké míry je pro péči nezbytná trvalá 

přítomnost lékaře. Začlenění této poslední skupiny je důvodem označení agregace všech těchto 4 

skupin jako Domácí zdravotní péče a její potenciální substituce. V případě skupiny 25 – odborné 

léčebné ústavy je již charakteristika ošetřovatelské péče odpovídající kritériím dlouhodobé péče 

velmi problematická a proto není do agregace zahrnuta. U všech ostatních druhů péče již není důvod 

tuto péči zahrnovat do kategorie, která odpovídá kritériím dlouhodobé péče. 

Je třeba mít stále na paměti, že se jedná o druhy péče a z dostupných dat nelze určit, zda je péče 

poskytována jako součást dlouhodobé péče nebo jenom po přechodnou dobu. Jedná se pouze o 

jeden rozměr v matici dlouhodobé péče. 

Poměrové ukazatele odvozené ze souboru pojištěnců VZP jsou potom při dalším zpracování 

aplikovány na celou populaci. To může vést ke zkreslení, protože není k dispozici údaj, kterým by bylo 

možné porovnat rozdílné hodnoty poměrových ukazatelů odvozených od pojištěnců VZP pro 

pojištěnce ostatních pojišťoven.  

V případě použití izolovaných údajů ze systému zdravotních účtů s uvedením diagnózy (dle ISHMT) 

jsou použity agregace podle Pareto analýzy u péče poskytované v rámci domácí zdravotní péče. To 

slouží k zachycení rozdílné skladby diagnóz nejen dle věku a pohlaví, ale také dle druhů péče (ve 

smyslu systému národních zdravotních účtů). Údaje o diagnózách u souboru pojištěnců VZP nejsou 

k dispozici a není proto možné určit, jak se jednotlivé diagnózy – zdravotní problémy podílí na 

poskytované péči ve vztahu ke stupni závislosti na cizí pomoci a ke zdravotnímu problému, který tuto 

závislost způsobil. 



 

 13 

Veškerá data ze souboru pojištěnců doplněná o příznaky z agendy příspěvků na péči a z agendy 

zemřelých jsou zpracována v databázi MS Access a z nich byly vytvořeny dvě multidimenzionální 

kostky – jedna s počty pojištěnců a druhá s poskytnutou péčí hrazenou ze zdravotního pojištění. 

Vlastní analýza byla provedena v programovém vybavení MiM2005, který umožňuje 

multidimenzionální kostky vzájemně propojovat a obsahuje celou řadu analytických nástrojů, včetně 

nástrojů pro geografickou analýzu. Zpracovaná data v databázi MS Access slouží k zajištění možnosti 

zpracovaná data exportovat do jiných softwarových nástrojů pro další analýzy. Zpracování dat má 

jednorázový charakter a představuje unikátní zdroj informací, který by měl být využit nejenom pro 

vlastní analýzu, ale také pro vytvoření informačních zdrojů, které jsou specificky určeny pro potřeby 

dlouhodobé péče. Takovéto zdroje dat dosud chybí a následující analýza je proto pouze prvním 

vhledem do problému. Při interpretaci všech dat je třeba mít stále na paměti výše uvedená omezení, 

která v dostupných datech nelze eliminovat. 

 

 

Analýza spotřeby zdravotní péče příjemci příspěvku na 
péči 
 

Spotřeba péče ve vztahu ke stupni závislosti 

Základní otázkou je to, do jaké míry ovlivňuje ztráta soběstačnosti a závislost na cizí pomoci spotřebu 

zdravotní péče. Na grafu č. 3 je zachycena celková spotřeba hrazené zdravotní péče na jednoho 

pojištěnce za období jednoho roku ve vztahu ke stupni závislosti a věku. 

Graf 3 Úhrada na pojištěnce dle stupně závislosti v Kč za rok 
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Na grafu jsou zachyceny v jednotlivých barevně odlišených liniích roční náklady na pojištěnce dle 

stupně závislosti a silnou červenou přerušovanou linií náklady na pojištěnce bez rozlišení stupně 

závislosti. Věkové rozpětí je omezeno na věk od 20 roků. V nižších věkových kategoriích jsou počty 

pojištěnců s přiznaným stupněm závislosti velmi nízké a dochází proto k výraznému kolísání nákladů. 

Kolísání nákladů je ještě patrné do věkové kategorie cca 60 let, opět se jedná o relativně malé počty 

pojištěnců se stupněm závislosti. Ve věkových kategoriích nad 60 let je však zcela evidentní, že 

náklady na péči rostou se vzrůstajícím stupněm závislosti, a to velmi výrazným způsobem. Na grafu 

č.4 je zachycen poměr nákladů vůči osobám bez závislosti na cizí pomoci. Ve věku okolo 60 let je 

poměr cca 4 až 6 násobný. Potom postupně klesá s tím, jak roste spotřeba péče i u osob bez přiznané 

závislosti na cizí pomoci. V Absolutních hodnotách dosahují náklady na zdravotní péči okolo 65 roku 

100 tisíc Kč u stupně 1 a cca 150 tisíc stupně 4. Po dosažení věku cca 65 let dochází poměrně 

prudkému a hlavně plynulému poklesu nákladů. U osob bez stupně závislosti na cizí pomoci přitom 

dochází k postupnému poklesu nákladů až po 80 roce věku. Z grafu je také zřejmé, že růst nákladů 

s věkem u pojištěnců nečleněných dle stupně závislosti, jeho akcelerace mezi 50 až 80 rokem života a 

následnému zmírnění nárůstu je vázána na proporci osob závislých na cizí pomoci a stupně závislosti 

v populaci. Znovu se tím potvrzuje, že o růstu nákladů rozhoduje kalendářní věk relativně málo oproti 

„biologickému“ věku – v daném případě vyjádřeném ztrátou zdatnosti a soběstačnosti a nárůstem 

závislosti na cizí pomoci. „Celoživotní“ náklady ve vztahu ke vzniku závislosti zde nejsou uvedeny. Zde 

může docházet k tomu, že osoby zdravé (bez stupně závislosti) mají celoživotní (nebo celoživotní 

v seniorském období) vyšší, než osoby závislé na cizí pomoci, protože osoby závislé na cizí pomoci 

mají zároveň výrazně vyšší mortalitu (podklady pro toto zjištění nejsou součástí zpracovávané 

analýzy). Těmto skutečnostem je třeba věnovat velkou pozornost při návrzích na financování péče, 

pojištění a plánu na zajištění kapacit. Jedná se o obdobu srovnání celoživotních nákladů kuřáků lidí 

obézních, diabetiků a podobně, u kterých jsou celoživotní náklady nižší než u zdravých – právě 

v důsledku kratšího života v seniorském věku, ve kterém rostou náklady i u „zdravých“ a počet 

člověkoroků čerpání nákladů je v důsledku delšího dožívání vyšší.  

Předstih poklesu nákladů s věkem u osob závislých na cizí pomoci oproti poklesu nákladů u osob bez 

závislosti na cizí pomoci může být ovlivněn větším rozsahem kontraindikací v důsledku „biologického 

věku“. Při zvyšování bezpečnosti poskytované péče a tím snižování počtu kontraindikací může 

docházet v relativně krátké době k oddálení poklesu spotřeby péče a tím k dalšímu nárůstu nákladů 

nejenom u těchto osob, ale u celé populace. Demografické trendy jsou neúprosné a nárůst a 

dostupnost bezpečných zdravotnických technologií je nezadržitelný. Tyto skutečnosti je třeba 

zohlednit i při projekci budoucích výdajů na dlouhodobou péči i na zdravotní péči jako takovou. 

Mechanické projekce vycházející z dnešních hodnot mohou být velmi zavádějící. 
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Graf 4  Násobek úhrad na pojištěnce dle stupně vůči nepříjemcům PnP 

 
 

Rozdílná výše nákladů v závislosti na stupni závislosti na cizí pomoci a struktura pojištěnců členěných 

dle stupně závislosti na cizí pomoci se promítá do celkových nákladů pojišťovny. Absolutní hodnoty a 

jejich proporce v závislosti na věkovém členění a na stupni závislosti jsou zachyceny v grafech 5 a 6.  

Graf 5  Celkové náklady VZP ČR v Kč dle stupňů v mld. Kč dle věku pojištěnců 
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Graf 6  Proporce celkových nákladů dle stupňů závislosti 

 

Z celkových výdajů zdravotního pojištění je na pojištěnce bez příspěvku vázáno cca 83% a 17 % je 

vázáno na osoby se závislostí na cizí pomoci, přitom počet osob se závislostí na cizí pomoci v populaci 

je cca 3%. Tento poměr se však výrazně mění s věkem přibližně ve věku 80 let je již polovina nákladů 

směrována k osobám k osobám závislých na cizí pomoci a ve věku 90 let je to okolo 80%. Významný 

je i podíl výdajů na osoby závislé na cizí pomoci ve věku okolo 10 až 15 let, kdy dosahuje cca 15 až 

20%. 

 

Mimo vlastní stupeň závislosti na cizí pomoci se na výši nákladů podílí významnou měrou i to, zda je 

osoba závislá na cizí pomoci v soukromé nebo institucionální domácnosti. Na grafu č.7 jsou zachyceny 

náklady na zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění v členění dle věku a dle příznaku 

institucionalizace. Pro srovnání jsou uvedeny i osoby bez přiznaného stupně závislosti na cizí pomoci. 

U osob ve věkovém rozmezí cca 30 až 75 roků jsou náklady na zdravotní péči u institucionalizovaných 

osob se závislostí na cizí pomoci zřetelně nižší než u osob závislých na cizí pomoci v soukromých 

domácnostech. U osob nad 75 let je poměr nákladů opačný, ale není tak výrazný. Za to se týká 

mnohem většího počtu osob. Ve věkových kategoriích do 30 let jsou náklady přibližně srovnatelné.  
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Graf 7  Úhrada zdravotní péče na obyvatele dle věku a skupin PnP a domácnosti na obyvatele v Kč 

 
 

Vysvětlení výrazně vyšších nákladů u osob závislých na cizí pomoci žijících v soukromých 

domácnostech ve věkové kategorii 30 až 75 let je obtížné. Může jít o vyšší spotřebu zdravotní péče 

v důsledku málo účinné neformální péče (skutečné zvýšení četnosti zdravotních problémů nebo vyšší 

iniciace spotřeby v důsledku nadměrných očekávání) nebo vyšší účinnosti formální péče v institucích 

(ale i snížené iniciace čerpání péče, která je zajišťována pracovníky institucí na rozdíl od osob velmi 

blízkých v případě soukromých domácností). Pokud by náklady na péči u této skupiny osob klesly na 

úroveň nákladů u institucionalizovaných osob, tak by mohlo dojít k „úspoře“ cca 800 mil. Kč 

Obdobná je situace u osob starších 75 let. Ani zde není z dostupných dat zřejmé, čím je rozdíl 

způsoben. Může to být způsobeno rozdílnou strukturou péče ve vztahu k diagnózám, více 

defenzivním přístupem pracovníků v institucích nebo jenom „ekonomickým“ zájmem poskytovatelů 

této péče.  Pokud by došlo k poklesu nákladů na úroveň osob žijících v soukromých domácnostech, 

tak by došlo k „úspoře“ cca 750 mil. Kč.  Tyto „úspory“ jsou zde uváděny proto, aby byla věnována 

větší pozornost nejenom zachycení rozdílů, ale i hledání jejich vysvětlení tak, aby nebyl promarněn 

potenciál na zvýšení efektivity v oblasti dlouhodobé péče. 

Zachycení absolutních částek výdajů korespondující s předchozím grafem je na grafu č.8. Proporce 

mezi jednotlivými kategorie jsou zachyceny na grafu č.9. Podíl osob s příspěvkem žijících 

v institucionálních domácnostech z celkového počtu osob v populaci 20 a více let je přitom jen cca 

0.6%, v soukromých domácnostech cca 2.8% a zbývajících osob bez příspěvku cca 97 %. Z grafu je 

zřejmá výrazná věková závislost. V seniorských kategoriích nad 85 let je již většina veškeré zdravotní 

péče poskytována osobám závislých na cizí pomoci. Je to proto, že v této populaci již prudce klesá 

počet osob bez závislosti na cizí pomoci a tyto osoby si zachovávají i ve vysokém věku nižší spotřebu 

zdravotní péče. 

 



 

 18 

Graf 8  Úhrada zdravotní péče dle věku a typu domácnosti, bez ohledu na stupeň závislosti v mld. Kč, příjemci 
PnP 

 
 

Graf 9   Podíl úhrad zdravotní péče dle typu domácností osob PnP dle věku 

 
 

 

Z pohledu dlouhodobé péče jsou však především důležité ty zdravotnické náklady, ve kterých je 

„skryta“ zdravotní komponenta dlouhodobé péče, tedy náklady na ošetřovatelskou péči. 

Domácí zdravotní péče – odbornosti 925, 913 a 004 

Domácí zdravotní péče je nejdůležitějším segmentem péče, který zajišťuje profesionální zdravotní 

ošetřovatelskou komponentu dlouhodobé péče. Tato péče může být poskytována v soukromých 

domácnostech (odbornost 925) nebo v institucionálních domácnostech (odbornost 913). V obou 

případech je tato péče specifikována zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění jako 
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tzv. zvláštní ambulantní péče. Ke zvláštní ambulantní péči patří ještě péče zajišťovaná v rámci 

odbornosti 004, která je přechodnou náhradou za péči v odbornostech 925 a 913 a je poskytována 

v lůžkových zdravotnických zařízeních v době, kdy již pominuly indikace péče pod dohledem lékaře a 

nemocnému se nepodařilo ošetřovatelskou péči zajistit v jeho domácnosti. Odbornost 004 je 

v současné době ve finančním vyjádření zanedbatelná, patří však do kategorie domácí péče jak ve 

vztahu k indikacím, tak i skladbou jednotlivých výkonů a jejich úhradou. 

Na grafu č.10 jsou zachyceny náklady na domácí zdravotní péči zachyceny dle věku a dle členění 

obyvatel podle toho, zda jsou osoby závislé na cizí pomoci v soukromé nebo institucionální 

domácnosti a pro porovnání jsou zachyceny náklady na domácí zdravotní péči i u osob bez závislosti 

na cizí pomoci. Péče poskytovaná osobám v soukromých domácnostech koresponduje s odborností 

925 a péče poskytovaná v institucionálních domácnostech odbornosti 913. 

Graf 10  Průměrná výše úhrad domácí zdravotní péče dle věku a typu domácnosti na jednoho obyvatele 
ročně 

 
 

Výše nákladů na domácí zdravotní péči u osob závislých na cizí pomoci je výrazně vyšší v případě, že 

tyto osoby žijí v institucionálních domácnostech (zde odbornost 913) než v případě, že tyto osoby žijí 

v soukromých domácnostech. Domácí péče poskytovaná osobám bez závislosti na cizí pomoci je 

v přepočtu na jednoho pojištěnce (bez závislosti) výrazně nižší. Spotřeba domácí zdravotní péče 

(odbornost 925 i 913) je tedy atributem péče o osoby závislé na cizí pomoci a proto i atributem 

dlouhodobé péče. 

Objemy péče v absolutním vyjádření a jejich proporce jsou zachyceny na následujících grafech č.11 a 

č.12. I v absolutním i relativním vyjádření směřuje domácí péče (925 a 913) především k osobám 

závislým na cizí pomoci.  Osoby bez závislosti na cizí pomoci spotřebovávají jenom cca 5 až 10 % této 
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péče, s výjimkou kategorie cca 50 až 90 let, kde je to cca 10 až 25 %.  Dominantními spotřebiteli 

domácí péče jsou seniorské kategorie. 

Graf 11 Celková výše úhrad domácí zdravotní péče dle věku a typu domácnosti v mil. Kč ročně 

 
 

Graf 12 Podíl jednotlivých komponent domácí zdravotní péče dle věku a typu domácnosti v % 

 
 

Na domácí péči se mimo uvedené odbornosti může podílet o odbornost 940 – domácí zdravotní péče 

zajišťovaná lékaři a sestrami mimo odbornost 925. Podíl této péče je dle systému zdravotních účtů 

minimální a nemůže vést k výraznému zkreslení.  Je to zřejmé z grafu č.13 a č.14. Údaj o odbornosti 

940 není v primárních datech souboru VZP detekovatelný a je proto potřebné brát tuto chybu v 

úvahu. 
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Graf 13 Celková výše úhrad dle odborností a věku v mil. Kč a podíl odbornosti 925 

 
 

Graf 14 Výše úhrad dle odborností na jednu osobu dle věku v Kč 

 
 

Spotřeba domácí péče ve vztahu ke stupni závislosti na cizí pomoci je zachycena na grafech č.15 a 

č.16. V nižších věkových kategoriích je domácí péče směrována převážně k vyšším stupňům závislosti. 

U osob s menším stupněm nebo bez závislosti je domácí péče směrována minimálně. Poskytování 

péče osobám bez závislosti je ve vyšší míře vázáno na věkové kategorie cca 50 až 80 let a zde je to 

pravděpodobně spojeno s indikacemi ze strany ošetřujících lékařů při ukončení hospitalizace – 

pooperační a poúrazové stavy. 
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Graf 15 Celková výše úhrad domácí zdravotní péče dle věku a stupně závislosti v mil. Kč 

 
 
Graf 16 Podíl domácí zdravotní péče dle věku a stupně závislosti v % 

 
 

Struktura diagnóz, pro které je domácí péče indikována, je zachycena na grafech č.17 až č.20. 

Údaje pocházejí pouze ze systému národních zdravotních účtů. Z předchozích grafů je však zřejmé, že 

domácí péče je převážně vázána na osoby závislé na cizí pomoci. Proto lze údaje ze zdravotnických 

účtů extrapolovat i na péči poskytovanou osobám závislých na cizí pomoci. Z grafů je velmi zřejmé, že 

v případě domácí péče poskytované v soukromých domácnostech (925) a v institucionálních 

domácnostech (913) dochází k výrazným rozdílům ve struktuře diagnóz – zdravotním problémům, 

které jsou důvodem poskytování péče. V případě odbornosti 913 – je poskytována 

institucionalizované populaci dominují duševní onemocnění (většinou se jedná o mentální postižení). 

U soukromých domácností se tato indikace objevuje minimálně. Tyto rozdíly mohou souviset i 

s výrazně nižšími celkovými náklady na zdravotní péči v mladších věkových kategoriích u 

institucionalizované populace ve srovnání s populací v soukromých domácnostech. Je známo, že 

osoby se závažnými duševními onemocněními mají obtížnější přístup ke zdravotní péči. 
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Graf 17 Podíl diagnóz na čerpání péče v rámci odbornosti 913 dle věku v % 

 

Graf 18 Podíl diagnóz na čerpání péče v rámci odbornosti 925 dle věku v % 
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Graf 19 Náklady dle diagnóz na čerpání péče v rámci odbornosti 913 dle věku  

 
 

Graf 20 Náklady dle diagnóz na čerpání péče v rámci odbornosti 925 dle věku  
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Regionální rozdíly ve spotřebě domácí zdravotní péče 

Historie domácí zdravotní péče jako systémová komponenta zdravotnictví je v ČR poměrně krátká, 

podobně jako hospicová péče, respitní péče, jednodenní péče a podobně. Tato skutečnost se může 

uplatnit v regionálních rozdílech spotřeby péče v důsledku nerovnoměrného vývoje. Rozdíly 

v kapacitách domácí péče – odbornosti 925 jsou zachyceny v delším časovém vývoji v datech ÚZIS a 

jsou zobrazeny v grafu č.21, ve kterém je znázorněno % obyvatel ve věkové kategorii 65 a více let, 

kteří jsou klienti domácí zdravotní péče – odbornosti 925. 

Graf 21 Podíl obyvatel ve věkové kategorii 65, klientů domácí zdravotní péče (odb. 925) v % 

 
 

Výkazy ÚZIS nezachycují dostatečně podrobně věkovou strukturu příjemců domácí péče. Tu lze dobře 

zachytit v systému národních zdravotních účtů. I zde jsou výrazné mezikrajské rozdíly, především ve 

vyšších věkových kategoriích – viz graf č.22. Na tomto grafu je již zachycena domácí péče 

poskytovaná v odbornostech 003, 913 i 925 (ve výkazech ÚZIS je zatím jenom odbornost 925). Tím je 

částečně eliminován dopad nerovnoměrného zastoupení pobytových zařízení sociální péče mezi kraji. 

Z grafu je zřejmé, že se absolutní rozdíly zvyšují s věkem. V seniorských kategoriích jsou náklady 

nejvyšší v kraji Karlovarském, Jihočeském a v Praze, nejnižší v kraji Jihomoravském, Vysočina a 

Zlínském. V nejvyšších věkových kategoriích jsou rozdíly trojnásobné. 

Při rozčlenění na jednotlivé odbornosti (913 a 925) je z grafu č.23 až č.25 patrné, že izolovaný pohled 

na domácí péči poskytovanou v soukromých domácnostech může být z pohledu regionálních rozdílů 

velmi zavádějící. Především u osob závislých na cizí pomoci dochází k přesunu mezi soukromou a 

institucionální domácností a tím k přesunu ošetřovatelské péče do odbornosti 913. Míra přesunu je 

dána nabídkou míst v pobytových zařízeních sociální péče a kapacitou ošetřovatelské péče 

v odbornosti 913.  S domácí péčí poskytovanou v odbornosti 925 a 913 je však úzce spojeno i 

poskytování ošetřovatelské péče na lůžkových odděleních zdravotnických zařízení. Při nedostatečné 

kapacitě a výkonu odborné ošetřovatelské péče v soukromých i institucionálních domácnostech bude 
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tato péče poskytována v lůžkových zdravotnických zařízeních. Možnost substituce odborné 

zdravotnické ošetřovatelské péče neformální péčí je minimální. Zdravotní péče je vždy poskytována 

zdravotnickými pracovníky a péče poskytovaná neformálně není zdravotní péče. Může však docházet 

k situaci, kdy nedostatečné zajištění osob závislých na cizí pomoci neformální péčí nebo službami 

sociální péče vede k umístění do lůžkových zdravotnických zařízení (nebo k prodlužování pobytu 

v těchto zařízeních – z tohoto důvodu je odbornost 004), protože zde je poskytování pomoci (pomoci 

v ADL) integrální součástí ošetřovatelské péče. Pouze tato část „ošetřovatelské“ péče, která však není 

poskytována z důvodu zdravotnické indikace, může být substituována neformální péčí a službami 

sociální péče. Rozsah této péče je však velmi obtížné kvantifikovat. Údaje o stupni závislosti nejsou 

součástí informačního systému národních zdravotních účtů, údaje ze souboru VZP nemají potřebné 

členění lůžkové ošetřovatelské péče, šetření ČSÚ – životní podmínky domácností nemá a nemůže mít 

z důvodu rozsahu šetřených domácnost údaje o objemu neformálně poskytované péče v potřebném 

stupni geografického členění.  Při hodnocení regionálních rozdílů domácí péče je proto vždy nutné 

hodnotit domácí péči v kontextu celého spektra odborností 925, 913, 940 a všech lůžkových 

odborností, které mohou nahrazovat nedostatečnou kapacitu poskytování ošetřovatelské péče 

v domácnostech.  

Graf 22 Náklady zdravotních pojišťoven na domácí zdravotní péči v krajích ČR na jednoho obyvatele v Kč 

 
 
Graf 23  Jihočeský kraj – náklady na DZP (odbornost 925, 913 a 940) na osobu a rok 
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Graf 24 Praha - náklady na DZP (odbornost 925, 913 a 940) na osobu a rok 

 

Graf 25 Zlínský kraj - náklady na DZP (odbornost 925, 913 a 940) na osobu a rok 

 

 

Regionální rozdíly v čerpání domácí zdravotní péče (všechny odbornosti 004, 913,925 i 940) jsou 

dobře patrné v mapkách grafu č. 26. V grafu jsou pro srovnání doplněny i spotřeby péče na 

ošetřovatelských lůžkách a na interních a plicních odděleních (bez JIP) a celkové náklady. Náklady 

jsou vyjádřeny v decilech – červenější barva – vyšší decil. Srovnání spotřeby nákladů na domácí péči a 

nákladů a nákladů na LDN a ošetřovatelských lůžkách s náklady na interních a plicních lůžkových 

odbornostech evokuje možnost určité substituovatelnosti – a tím i podílu ošetřovatelské péče, která 

svým charakterem odpovídá dlouhodobé péči na akutních lůžkách interny. 
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Graf 26  Rozdíly v nákladech domácí zdravotní péče v ORP ČR, decily 

 
 

 

Ošetřovatelská péče v lůžkových zdravotnických zařízeních 

Ošetřovatelská péče je běžná součást péče v lůžkových zdravotnických zařízeních, bez ohledu na 

indikace hospitalizace. V případě hospitalizace je součástí ošetřovatelské péče i poskytování pomoci 

v základních aktivitách denního života (ADL). 

Do kategorie ošetřovatelská lůžka jsou zahrnuty následující odbornosti: 9F9, 9H9 - Pracoviště ústavní 

péče na ošetřovatelském lůžku - F typu a H typ, 9U7 - Pracoviště ústavní následné péče v LDN a 9U9 - 

Pracoviště ústavní následné ošetřovatelské péče v hospicu. 

Celkový objem těchto prostředků je cca 5 mld. Kč. Těžiště čerpání této péče je ve vyšších věkových 

kategoriích, podobně jako u domácí zdravotní péče. Do věku cca 50 let je přibližně polovina péče v Kč 

vyjádření vázána na osoby bez příspěvku na péči a od této věkové hranice podíl osob bez příspěvku 

klesá na cca 15%.  Struktura výdajů na ošetřovatelskou péči v lůžkových zdravotnických zařízeních je 

zachycena na grafu č.27 a č.28. 
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Graf 27 Náklady na ošetřovatelskou péči v lůžkových zdravotnických zařízeních dle věku a stupně, v mil. Kč 

 
 

Z celkového objemu cca 5 mld. Kč připadá na osoby s PnP cca 70% (přes 3,5 mld Kč), u domácí 

zdravotní péče z celkového objemu cca 2,3 mld. Kč připadá na osoby s příspěvkem okolo 85% (v 

případě 925 se jedná o 1,3 mld. Kč a cca 70% péče je spotřebováno osobami s PnP, v případě 

odbornosti 913 se jedná o cca 1 mld. Kč a péče je spotřebována téměř ze 100% osobami s PnP – 

97%). Z grafu a uvedeného číselného vyjádření plyne, že ošetřovatelskou péči v lůžkových 

zdravotnických zařízeních definovanou výše uvedeným způsobem můžeme považovat za atribut 

dlouhodobé péče, podobně jako to bylo v případě domácí zdravotní péče. Poněkud oslabená vazba 

ve vztahu k domácí péči může být způsobena tím, že některé osoby zůstávají ve zdravotnickém 

zařízení a řízení o přiznání příspěvku neproběhne.  

Graf 28 Podíl osob dle stupně PnP na nákladech na ošetřovatelskou péči v lůžkových ZZ dle věku, v % 
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Na grafu č. 29 je zachyceno rozložení nákladů na lůžkovou ošetřovatelskou péči dle stupňů závislosti 

na cizí pomoci a dle věku. Intenzita spotřeby roste s věkem u stupně 3 a 4 do cca 75 roku života a 

potom klesá, v případě stupně 2 je pokles jen naznačený a až od věku okolo 85 let a v případě stupně 

1 k poklesu nedochází. Ve vyšších věkových kategoriích (cca od 80 roku) je výše nákladů 

proporcionální se stupněm závislosti. V celé věkové šíři však platí, že čím vyšší stupeň tím vyšší 

spotřeba.  

Graf 29 Náklady na zdravotní péči na osobu na ošetřovatelských lůžkách dle věku a stupně PnP 

 
 

Vysoký podíl lůžkové ošetřovatelské péče, který je vázán na osoby závislé na cizí pomoci umožňuje 

extrapolovat členění skladby všech příjemců péče na osoby závislé na cizí pomoci, podobně, jako to 

bylo učiněno v případě domácí zdravotní péče. Skladba diagnóz je zachycena na grafu č. 30. 

Zastoupení jednotlivých diagnóz – zdravotních problémů koresponduje se strukturou u domácí péče 

– odbornosti 925. Liší se však od odbornosti 913 – a to především v mladších věkových kategoriích, 

kde je v případě odbornosti 913 a osob závislých na cizí pomoci umístěných v institucích disproporčně 

vysoké zastoupení duševních onemocnění (mentálních postižení). Je tedy velmi pravděpodobné, že 

ošetřovatelská péče v lůžkových zdravotnických zařízeních odpovídá péči poskytované v soukromých 

domácnostech (odbornost 925) a v případě vyšších věkových kategorií i odbornosti 913. Na 

rozhodnutí, která z těchto forem bude použita, může mít vliv závažnost postižení – a tím větší 

náročnost na objem poskytované ošetřovatelské péče, který v současné době hrazen pouze 

v lůžkových zařízeních. Mohou se však uplatňovat i jiné faktory, jako je dostupnost těchto dvou 

základních forem, převaha jedné nebo druhé, mohou se uplatňovat i ekonomické faktory ve vztahu 

k ekonomické síle dané dotčené domácnosti. 
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Graf 30 Skladba diagnóz pacientů na ošetřovatelském lůžku dle věku  

 
 

Pro srovnání s ošetřovatelskou péčí je uvedena na grafu č. 31 skladba péče dle diagnóz na 

standardním interním oddělení.  Ve vyšších věkových kategoriích cca od 65 let zde jsou obsaženy 

diagnózy, které tvoří hlavní komponentu péče na ošetřovatelském lůžku. Na celkovém objemu péče 

se však podílí maximálně do 20% a velmi pravděpodobně se zásadně liší „akutností“ stavu a potřebou 

lékařské a další zdravotní péče, která v potřebném rozsahu není na ošetřovatelském lůžku zajištěna. 

V této části péče na interních odděleních však může být skryta i péče, která rozsahem zcela odpovídá 

péči na ošetřovatelském lůžku a substituuje jejich činnost.  

Graf 31 Skladba diagnóz pacientů na interních odděleních dle věku  
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Péče v odborných léčebných ústavech 

Péče v odborných léčebných ústavech je péče, která má často také dlouhodobý charakter a vysokou 

komponentu ošetřovatelské péče. Jedná se o odbornosti: 1U1, 1U6, 2U1, 2U5, 2U9, 3U1, 3U5, 3U6, 

3U7, 3U8 a 7U5. Péče na těchto pracovištích se však v souhrnu výrazně odlišuje od péče na 

ošetřovatelském lůžku. Velmi odlišné je rozložení objemu prostředků vynakládaných na tuto péči ve 

vztahu k věkovým kategoriím populace a především proporce péče, která je spotřebovávána populací 

bez závislosti na cizí pomoci. Rozložení objemu péče v Kč vyjádření je zachyceno na následujících 

grafech č.32 a 33. Osoby, které jsou dlouhodobě hospitalizovány ve zdravotnických zařízeních, však 

podle současné legislativy nemohou být posouzeni ve vztahu k závislosti na cizí pomoci a proto 

hodnocení této populace prostřednictvím příspěvku na péči není zcela věrohodné. 

Intenzita spotřeby péče na osobu dané věkové kategorie a stupně závislosti na cizí pomoci ukazuje 

velké rozdíly nákladů u osob závislých na cizí pomoci ve srovnání s osobami bez závislosti. Rozdíly 

jsou však kumulované do středního věku a je potlačena proporce nárůstu nákladů ve vztahu ke stupni 

závislosti.  

Celkový objem této péče v OLÚ je cca 5 až 6 mld. Kč (přibližně 75% těchto prostředků je vázáno na 

psychiatrické léčebny a rehabilitační ústavy), ale pouze cca 30% je poskytováno osobám závislým na 

cizí pomoci. Je to tedy zcela opačný poměr, než je u domácí zdravotní péče. Péče poskytovaná v OLÚ 

je tedy málo specifická ve vztahu k dlouhodobé péči a v současné době nemáme podklady proto, 

abychom mohli odhadnout podíl péče poskytované v OLÚ, který by mohl a měl být přesunut na 

ošetřovatelská lůžka. Jedná se o identický problém, jako je to v případě standardních interních lůžek. 

Graf 32 Náklady na zdravotní péči v odborných léčebných ústavech v mil. Kč 
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Graf 33 Náklady na zdravotní péči na osobu dle věkové kategorie a stupně závislosti v OLÚ 

 
 

Na následujících grafech č.34 až č.38 jsou zachyceny souhrny výdajů na jednotlivé komponenty 

zdravotní péče, které lze považovat za součást dlouhodobé péče (domácí péče a ošetřovatelská 

v lůžkových zdravotnických zařízeních) a péči, která pravděpodobně svým charakterem 

s dlouhodobou péčí nekoresponduje (péče v odborných léčebných ústavech, péče praktiků a léky a 

PZT). Grafy jsou doplněny i o odhad neformální péče poskytované v soukromých domácnostech 

(ocenění minimální mzdou). Pro každý stupeň závislosti na cizí pomoci je samostatný graf – absolutní 

výše nákladů na osobu a rok. Z grafů je zřejmý nárůst objemu péče ve všech komponentách 

s rostoucím stupněm závislosti. Stupeň závislosti má na spotřebu péče výrazně vyšší dopad, než věk 

osob. Nárůst spotřeby péče není omezen jen na komponenty péče, které lze považovat za součást 

dlouhodobé péče. 

Graf 34 Spotřeba péče na osobu a rok v Kč dle komponent péče – osoby bez závislosti na cizí pomoci 
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Graf 35 Spotřeba péče na osobu a rok v Kč dle komponent péče – osoby se závislostí na cizí pomoci st.1 

 
 

 

Graf 36 Spotřeba péče na osobu a rok v Kč dle komponent péče – osoby se závislostí na cizí pomoci st.2 

 



 

 35 

Graf 37 Spotřeba péče na osobu a rok v Kč dle komponent péče – osoby se závislostí na cizí pomoci st.3 

 

 

Graf 38 Spotřeba péče na osobu a rok v Kč dle komponent péče – osoby se závislostí na cizí pomoci st.4 
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Závěry a doporučení 
 

Ke zpracování objednávky bylo přistoupeno v rámci konceptu matice dlouhodobé péče, která v sobě 

zahrnuje dva na sobě nezávislé rozměry. Druhy péče a klasifikaci příjemců péče. Pro klasifikaci 

příjemců byly použity stupně závislosti na cizí pomoci. Pro klasifikaci zdravotní péče byly vytvořeny 

agregáty zdravotní ošetřovatelské péče poskytované v domácnostech a v lůžkových zdravotnických 

zařízeních. Oprávněnost uvedeného členění byla rozborem potvrzena. 

Výsledky rozboru ukazují na velmi silnou konzistentní vazbu mezi stupněm závislosti na cizí pomoci a 

spotřebou zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Tato závislost je tak silná, že 

potlačuje vliv kalendářního věku a stoupající náklady ve vyšších věkových kategoriích jsou zřejmě 

velkou částí způsobeny změnou proporce zastoupení osob se závislostí na cizí pomoci v populaci. 

Této silné vazby by možná bylo vhodné použít pro přerozdělování vybraného pojistného – především 

ve vyšších věkových kategoriích, kde kalendářní věk ztrácí predikční hodnotu. 

Dalším důležitým závěrem je významný vztah spotřeby zdravotní péče hrazení z veřejného 

zdravotního pojištění ve vztahu k institucionalizaci – k tomu, zda osoba žije v soukromé nebo 

institucionální domácnosti. Pro jednoznačnou interpretaci těchto charakteristik nejsou k dispozici 

potřebné údaje, bylo by však účelné za tímto účelem provést šetření. Rozdíly ukazují na potenciální 

prostor pro výrazné úspory, nebo lépe pro efektivní realokaci prostředků. 

Z pohledu dlouhodobé péče je její zdravotní komponenta – ošetřovatelská zdravotní péče skryta ve 

dvou základních druzích péče.  

1. Domácí zdravotní péče. Jedná se o tzv. zvláštní ambulantní péči, která v sobě zahrnuje péči 

poskytovanou v soukromých domácnostech (odbornost 925) a péči poskytovanou 

v institucionálních domácnostech (odbornost 913). Další péče, která se k domácí zdravotní 

péči logicky váže – odbornost 004 a 940 se na celkovém objemu péče podílí malou měrou. 

2. Ošetřovatelská péče v lůžkových zdravotnických zařízeních. Jedná se o péči následující 

odbornosti: 9F9, 9H9 - Pracoviště ústavní péče na ošetřovatelském lůžku - F typu a H typ, 9U7 

- Pracoviště ústavní následné péče v LDN a 9U9 - Pracoviště ústavní následné ošetřovatelské 

péče v hospicu. 

Tyto dva druhy ošetřovatelské péče vykazují obdobné charakteristiky ve vztahu k jednotlivým 

stupňům závislosti na cizí pomoci a jsou z velké části spotřebovávány populací závislou na cizí 

pomoci. Obdobná je i skladba zdravotních problémů, především ve vyšších věkových kategoriích, do 

které spadá těžiště dlouhodobé péče. 

Základním problémem pro podchycení a analýzu dlouhodobé péče je nedostatek vhodných dat, které 

je možné pro rozbory, plánování a další činnosti spolehlivě použít. Nedostatek těchto dat vedl 

k vytvoření pracovní databáze z dat ze souboru pojištěnců VZP, který byl však navržen a zpracován ke 

zcela jiným účelům. Do budoucna je nejvhodnější navázat údaj o stupni závislosti na cizí pomoci 

přímo na agendu národních zdravotních účtů, obdobným způsobem, jako bylo doplnění údajů o 

bydliště příjemce péče v úrovni SO ORP. Dalším potřebným údajem je údaj o institucionalizaci a 

pravděpodobně i o pobytu v domech s pečovatelskou službou. 


