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Parametry projektu 

• od 1. 2. 2014 

• důvody realizace – neexistuje komplexní 
zmapování potřeb pečujících osob, nikde 
v zákoně nejsou popsány a nikdo se jim 
systematicky nevěnuje 

• hlavní cíl – navrhnout systematickou podporu 
pečujících osob, která povede ke zlepšení 
kvality jejich života a usnadní návrat na trh 
práce 



Dotazníkové šetření 
• cíl – zmapovat následující oblasti neformální péče v ČR 

o základní charakteristiky poskytované péče 

o ekonomické (ne)aktivity neformálních pečovatelů a jejich 
zapojení na trhu práce  

o finanční situaci neformálních pečovatelů a jejich rodin  

o dostupnost a využívání sociálních a zdravotních služeb pro 
závislé osoby (a pečovatele) 

o dopady péče  

o definovat příležitosti ke zlepšení 

• listopad–prosinec 2014 

• 858 respondentů 

 



Charakteristiky neformálních 
pečovatelů 

• Neformální péče se liší podle toho, zda pečuje 
žena či muž. Péče žen o závislou osobu je 
časově náročnější a dlouhodobější než péče 
mužů. Na ženách tedy spočívá většina péče, 
zejména pokud je závislou osobou dítě se 
zdravotním handicapem. 

• Intenzita i délka péče roste také s vyšším 
stupněm příspěvku na péči, který pobírá 
osoba závislá na péči. 



Ekonomická aktivita a rodinná péče 

• ve srovnání s obecnou populací je mezi 
pečovateli celkový podíl ekonomicky aktivních 
výrazně nižší 

• 27 % pečovatelů dříve pracujících na plný 
úvazek opustilo zaměstnání, 8 % přešlo na 
zkrácený úvazek 

• 60 % pečovatelů dříve pracujících na zkrácený 
úvazek si jej zachovalo 



Příjmy v domácnosti pečovatelů 

• finanční situace neformálních pečovatelů je 
nelehká  

• mnozí z nich jen s obtížemi vystačí s měsíčním 
příjmem domácnosti  

• neočekávané výdaje v hodnotě 9.600 Kč 
představují problém pro nadpoloviční většinu 
pečovatelů 



Pomoc s péčí o závislou osobu 

• při péči o závislou osobu se pečovatelé opírají 
hlavně o pomoc nejbližších rodinných 
příslušníků 

• sociální a zdravotní pracovníci rodinným 
pečovatelům pomáhají jen ve velmi omezené 
míře 



Využití sociálních a zdravotních služeb 

• pomoc přetíženým pečovatelům by měla vedle 
rodiny, která je také často náročnou péčí 
vyčerpána, přicházet především ze strany 
sociálních a zdravotních služeb  

• jak ukázal tento výzkum, tyto služby jsou pro 
nemalou část pečovatelů, kteří o ně stojí, 
těžko dosažitelné nebo přímo nedostupné  

• negativní roli hraje i nedostatek informací 
o těchto službách 

 



Kontakt neformálních pečovatelů 
s institucemi 

• v praxi pečovatelé v souvislosti s péčí o závislou 
osobu nejčastěji kontaktují praktického lékaře 
(téměř všichni) 

• poměrně často komunikují s pracovníky úřadu 
práce (70 %) 

• poměrně často komunikují s pracovníky 
obecních/městských úřadů či magistrátu (60 %)  

• třetina pečovatelů oslovila v minulých 
12 měsících neziskové organizace 



Dopady péče  
na neformální pečovatele 

• často uváděné, ale systematicky neřešené 
problémy: 
o ztráta volného času, tj. nedostatek času na 

osobní život,  

o ztráta soukromí,  

o omezení společenského života a vlastních 
koníčků, 

o psychické vyčerpání,  

o zhoršení finanční situace,  

o zdravotní problémy. 



Fokusní skupiny 

• cíl – komplexní vhled do situace pečujících a 
shromáždění maximálního možného souboru 
informací a poznatků 

• 10 skupin v různých městech (Praha, Brno, 
Olomouc, Ústí n. L., Plzeň), v každé skupině 8–12 
osob 

• 4 skupiny s experty (výzkumní pracovníci, zástupci 
obcí, úřadů práce, poskytovatelů služeb apod.), 
6 skupin s pečujícími (OZP a senioři), celkem 
109 osob (44 expertů, 65 pečujících osob) 

•  2,5–3 hodiny, velmi pozitivní ohlas 
 



Témata fokusních skupin 

• dvě verze scénáře (pro  experty a pečující), 
tematicky propojené 

• různé aspekty života pečujících – motivace 
pečovat, profesní život, využívání sociálních a 
zdravotních služeb, získávání informací a 
hodnocení informovanosti, finanční situace 
apod.  



Zjištěné poznatky 1 

• motivací je vzájemný vztah s opečovávaným, 
pocit osobní zodpovědnosti, morální postoje 

• rozhodnutí převzít péče je však ovlivněno dalšími 
aspekty – možnost čerpat zdravotní a sociální 
služby, situace na trhu práce 

• zištné motivy (nezaměstnanost, vize odměny) – 
objevují se, ale nejsou významné a časté (experti) 

• neformální péče jako přirozená, normální a 
správná věc x ústavní péče jako selhání 
pečovatelů 



Zjištěné poznatky 2 

• postupná zvyšující se náročnost péče (zhoršování 
stavu partnera/rodiče, dorůstání dětí…) 

• velkým problémem informovanost pečujících 
(zejména počáteční, ale i průběžná) 

• sociální služby jsou důležitým nástrojem podpory, 
ale využívání nejčastěji brání nedostupnost – 
finanční, místní, kapacitní i časová (v závislosti na 
druhu služby, regionu a velikosti obce). Rozhoduje 
i kvalita služeb. Pro některé skupiny osob jsou 
služby více nedostupné (vzácná onemocnění).  

 



Zjištěné poznatky 3 

• zdravotní služby – návštěvní služby 
v domácnostech, dostupnost specializované 
lékařské péče, dostupnost kompenzačních a 
speciálních pomůcek aj. 

• vzdělávací služby – různé zkušenosti s inkluzivním 
vzděláváním, absence vzdělávacích kurzů 

• zmiňovány také obecně známé problémy – 
nepropojenost zdravotní a sociální péče i péče 
vzdělávací, kvalita péče na lůžkových odděleních 
nemocnic a LDN, komunikace lékařů s lidmi 
s postižením apod. 



Zjištěné poznatky 4 
• příspěvek na péči – problematičnost procesu jeho 

přiznávání, nastavení posuzovacích kritérií, výše mnohdy 
neodpovídá cenám služeb, problematická role posudkových 
lékařů a rozdíly v posuzování zdravotního stavu, problémy 
s vyplácením příspěvku při přerušení péče 

• profesní život – předpokladem zachování sdílení péče, 
dostupnost sociálních služeb. Omezení nebo opuštění 
zaměstnání častým důsledkem rozhodnutí pečovat, vliv 
dosaženého vzdělání na zájem pracovat (experti), rozdíly 
mezi pečujícími o OZP a seniory (větší zájem práci udržet), 
socializační a také relaxační přínos práce. Důležitost 
přístupu a pochopení zaměstnavatele. 

• nejčastější formy práce – částečný úvazek, práce z domova,      
podnikání, příležitostné dohody, objevila se práce na černo 



Zjištěné poznatky 5 

• nedoceněná role a nižší společenské postavení 
neformálních pečovatelů (často srovnávána se situací a 
podporou pěstounských rodin) 

• nekoncepční přístup, pečující nejsou cílovou skupinou 
sociálních služeb, přístup a komunikace veřejné správy 
(nedostatek empatie, vstřícnosti a snahy o porozumění)  

• obavy pečujících – co se stane s opečovávaným ve chvíli, 
kdy pečující zemřou nebo z jiného důvodu nebudou moct 
péči vykonávat (krátkodobě i dlouhodobě), hledání 
zaměstnání po ukončení péče, nedostatek financí 
v důchodovém věku jako důsledek výpadku příjmu 



Zjištěné poznatky 6 

• shodné informace jako v dotazníkovém šetření 
(fyzická a psychická náročnost péče, velká 
sociální izolace, nedostatek času, odkázanost 
na okolí atd.) 

• pozitivní přínosy péče – získání nadhledu nad 
problémy, schopnost oceňovat a radovat se 
z maličkostí, samotná zkušenost s péčí, 
možnost poznat jiné pečující ve stejné situaci, 
bezprostřední povaha dětí s určitými 
handicapy 



Návrhy řešení 

• na základě získaných informací jsou 
v současné době vypracovávány návrhy 
opatření, které budou v dubnu předloženy 
k diskusi odborníkům v rámci kulatých stolů. 

• finální výstupy budou v létě a na podzim 
veřejně prezentovány 



Děkuji za pozornost 

Mgr. Vladimíra Tomášková 

vladimira.tomaskova@fdv.mpsv.cz 
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Současný stav 

V programovém prohlášení vlády se současná Vláda, resp. resort práce a 
soc. věcí zavázal, že „ (…) bude řešit ve spolupráci s resortem zdravotnictví 

problematiku průřezových sociálně-zdravotních služeb.“ 

Vysoký tlak poskytovatelů sociálních služeb, stav se dlouhodobě neřeší! 

Minulý návrh zákona vytvářel zcela nový systém založený na komunitních 
sestrách. Návrh zákona byl i odmítnut Legislativní radou vlády. 

Nutné řešit demografické tendence společnosti, stárnutí obyvatel, rozvoj 
Parkinsonovy a Alzheimerovy choroby aj. 

Většina pobytových sociálních služeb má registraci i pro nestátní 
zdravotnické zařízení. 

Kraje disponují jak pobytovými zařízeními sociální péče, tak mají vliv i na 
nemocnice. 



 Jednoduchý systém, který vyjasní role MZ a MPSV ve službách. 

 Zajistit kvalitní, dostupnou sociální i zdravotní péči o seniory a zdravotně 
postižené. 

 Nastavení financování a zajištění ošetřovatelské a zdravotní péče v obou 
resortech. 

 Nalezení řešení pro odbornost 913, která působí v sociálních službách. 

 Zajistit plynulost péče v obou resortech, kdy klient/pacient odchází z jednoho do 
druhého systému. 

 Zamezit dalším případům, kdy z resortu zdravotnictví jsou pacienti/klienti 
předáváni do neregistrovaných sociálních služeb. 

 Zajistit, aby stejně kompetentní zdravotnický personál byl stejně odhodnocován 
jako v resortu zdravotnictví. 

 Vyřešit paliativní péči o umírající osoby v hospicích nebo LDN. 

 



Dlouhodobá péče 

• Stárnutí populace 

• 20 let diskuze o nastavení tzv. „sociálně zdravotního pomezí“ 

• „Nenastavování“ terénní sociálně zdravotní péče 

• Narovnání odměňování zdravotních sester v zařízeních 
sociálních služeb se sestrami domácí zdravotní péče  

• Jak je možné, že za stejnou odbornou péči kvalifikovaný 
odborník dostává menší ohodnocení? 



Podpora neformální péče  

Účel příspěvku na péči? 

• Kompenzace  

• Individualizovaná podpora péče 

• Sociální služba 

• Pečující osoby                 samostatná dávka? 

Odměna pro pečujícího 

• Karenční doba 

• Flexibilní úvazky a jiné 



Rizika spojená s nulovou variantou 

• Vzrůstající tlak na veřejné rozpočty na úhradu potřebné péče.  

• Nesplnění závazků Národního programu reforem na rok 2014. 

• Snížení úrovně poskytování zdravotně sociálních služeb z hlediska 
nedostatku finančních prostředků na úrovni obcí, krajů a státu. 

• Nárůst hospitalizací, které povedou k dalšímu přetrvávání klientů ve 
zdravotnických zařízeních, a tím k neúčelnému vynakládání prostředků 
z veřejného zdravotního pojištění a k nevhodnému způsobu 
poskytování dlouhodobé péče.  

• Zhoršení lokální dostupnosti péče a nezajištění odpovídajících služeb 
stále většímu počtu klientů, kteří je v důsledku stárnutí obyvatelstva 
potřebují. 



Rozložení uživatelů dle příspěvku na péči 
v domově se zvláštním režimem k 31. 12. 

2013 



Porovnání výnosů na lůžko z V výkazů a 
vykazování dat o poskytovaných sociálních 

službách za měsíc v roce 2013 v Kč 



Porovnání nákladů na lůžko z V výkazů a 
vykazování dat o poskytovaných sociálních 
službách za měsíc a za den v roce 2013 v Kč 



Projekt MPSV Podpora procesů v 
sociálních službách 

Klíčová aktivita č. 12 – Identifikace jevů a potřeb na sociálně zdravotním 
pomezí s cílem nastavit systémové řešení 

 

Klíčová aktivita je rozdělena do tří vzájemně souvisejících oblastí:  

 dlouhodobá zdravotně-sociálně péče,  

 příspěvek na péči z hlediska procesu, obsahu posuzování i řešení 
potřeb,  

 dopad reformy zdravotní psychiatrické péče na poskytování sociálních 
služeb. 



Pracovní skupiny v rámci projektu 
PPvSS 

Sekundární expertní skupina doplní hlavní návrhy primární expertní 
skupiny dle svého oborového zaměření a vytvoří dopadovou studii v 
oblastech:  

• ošetřovatelské péče a multidisciplinárního přesahu dlouhodobé péče; 

– ekonomické (mikro a makroekonomická, rozpočtové dopady); 

• legislativní; 

– demografické a analytické (pro porovnání zahraničních řešení). 



Pracovní skupiny v rámci projektu 
PPvSS 

Primární expertní skupina se zabývá analýzou a syntézou všech 
současných návrhů a dokumentů k dlouhodobé péči a vytvořením 
jednoho souhrnného dokumentu, který by sdružoval dostupné informace 
k tomuto tématu.  

Dále se zabývá tvorbou jednotného paradigma dlouhodobé péče a v 
souladu s tímto paradigmatem vytvoří 3 rámcové návrhy řešení 
dlouhodobé péče v ČR.  



Meziresortní pracovní skupina k 
řešení problematiky sociálně 

zdravotního pomezí   
Připravila definici dlouhodobé zdravotně - sociální péče: 

Dlouhodobá zdravotně sociální péče vychází z potřeb osob, jejichž 
dlouhodobý zdravotní stav, snížené funkční a kognitivní schopnosti a 
nepříznivá sociální situace (definovaná v § 3, odst. b), zákona o sociálních 
službách) vyžadují poskytování zdravotních a sociálních služeb v jejich 
přirozeném sociálním prostředí nebo prostředí institucionálním. 
Dlouhodobá zdravotně sociální péče je poskytovaná profesionálně a 
zahrnuje spektrum zdravotních a sociálních služeb. Dlouhodobá zdravotně 
sociální péče může být poskytována i neformálně prostřednictvím 
rodinných příslušníků nebo a jiných pečujících. 

 



Návrhy řešení 
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Teze konceptu dlouhodobé péče  

• Dlouhodobá zdravotně sociální péče (dále jen DZS péče) je zaměřená 
na uspokojování objektivních potřeb klientů/uživatelů. 

• Rozsah objektivních potřeb pro poskytování DZS péče se určí pomocí 
vyhodnocení zdravotního stavu, soběstačnosti a schopnosti 
sebeobsluhy a obsluhy domácnosti v rámci posuzování zdravotního 
stavu a funkčních schopností. Za klienta DZS se bez dalšího posouzení 
považují klienti, kteří mají přiznaný PnP např. ve III. - IV. stupni 
závislosti. V těchto případech by objektivně nemuselo docházet k 
dalšímu posouzení a prodlužování procesu. 



Teze konceptu dlouhodobé péče  
• Potřebu a poskytování DZS péče nelze od sebe oddělovat (zdravotní a sociální), 

odděleně probíhá financování. Zdravotní péče, včetně péče ošetřovatelské, 
nutriční péče a fyzioterapie je hrazena ze zdravotního pojištění, péče sociální je 
hrazena klientem/uživatelem pomocí příspěvku na péči nebo z vlastních 
zdrojů, dále z veřejných rozpočtů a pomocí finančních příspěvků zřizovatelů 
sociálních služeb.  

• V rámci poskytování DZS péče se nebudou vytvářet nové služby, pouze se 
propojí poskytování současné péče a služeb.  

• Pro poskytování DZS péče nebudou vydávána nová oprávnění k činnosti, budou 
rozšířena stávající oprávnění, které již poskytovatelé služeb mají o poskytování 
DZS. 

 



Teze konceptu dlouhodobé péče  
• Podmínkou k poskytování DZS bude splnění personálních a technických 

standardů, které budou upraveny prováděcím předpisem. Toto neplatí u 
registrovaných sociálních služeb, které mají i oprávnění nestátního 
zdravotnického zařízení nebo u neformální péče.   

• Pro úhradu zdravotní péče bude navržena jiná forma úhrady, místo 
výkonového systému autorské odbornosti 913, jiná platba, nejlépe kapitační na 
den nebo měsíc. 

• Pro poskytovatele DZS se sjednotí podmínky s ostatními poskytovateli 
zdravotních služeb při uzavírání smluv se zdravotními pojišťovnami, 
poskytovatelé DZS budou účastni na dohodovacích řízeních k Seznamu výkonů 
s bodovými hodnotami a na dohodovacích řízeních ke stanovení výše úhrad za 
poskytovanou zdravotní péči. 



Teze konceptu dlouhodobé péče  
 

• Dlouhodobost péče bude určována podle aktuálního zdravotního a funkčního 
stavu pacienta/uživatele. V případě jasného nezvratného zdravotního a 
funkčního stavu může být potřeba dlouhodobé péče uznána dříve, než po 1 
roce. V takovém případě lze zahájit řízení o přiznání příspěvku na péči také 
dříve než po 1 roce.  

• Do systému dlouhodobé péče je navrhováno začlenit lůžka domova se 
zvláštním režimem, lůžka léčeben dlouhodobě nemocných, lůžka následné 
péče (ne rehabilitace) 

• Otázka začlenění hospicové a paliativní péče do systému LTC 

• Otázka začlenění gerontopsychiatrie do konceptu LTC   

• Materiálně technický a personální standard  

 



Varianta 1  
 Služby v rámci dlouhodobé péče bude zajišťovat pouze kapacita 

registrovaných sociálních služeb ve smyslu zákona o sociálních službách. 

Silné stránky: 

• Minimální potřeba změn právních předpisů upravujících poskytování 
sociálních služeb nebo zdravotní péče a zásahu do systému. 

Slabé stránky a rizika: 

• Významná potřeba dotační podpory budování nových kapacit 
sociálních služeb. 

 



Varianta 1 
 Slabé stránky a rizika: 

• Nevyužití příležitosti vedoucí k modernizaci a vyšší 
efektivnosti zdravotnického systému i systému sociálních 
služeb. 

• Přetrvávající neprovázanost zdravotní a sociální 
komponenty dlouhodobé péče. 

• Přetrvávající rozdílné finanční a další podmínky pro klienty 
ve zdravotnických zařízeních a u poskytovatelů pobytových 
sociálních služeb povedou k přetrvávajícímu neefektivnímu 
poskytování služeb. 

• Dopady na státní rozpočet. 

 



 
Varianta 2 

 • Náprava dílčí úpravou prostřednictvím novel: 

• Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 

• Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, novelizace § 
36 a § 52 

• Zákona č. 48/1997 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění 

• Zejména v oblasti financování ošetřovatelské péče – 
vyrovnání nerovností (proplácení výkonů zdravotními 
pojišťovnami, zahájení řízení o přiznání příspěvku na péči i 
při pobytu ve zdravotnickém zařízení apod.) 

 



Varianta 2 
Bude vytvořen systém dlouhodobé péče integrující potřebné 
zdravotní a sociální služby podle zvláštních právních předpisů 
s efektivním využitím stávajících kapacit v systému zdravotnictví a 
sociálních služeb.  

Silné stránky: 

• Optimalizace a sjednocení poskytování dlouhodobé péče. 

• Včasné poskytnutí podpory potřebným obyvatelům v místě 
jejich přirozeného prostředí. 

• Významné zvýšení dostupnosti dlouhodobé péče. 

• Zvýšení efektivnosti využití stávajících zdrojů financování. 

• Stimulace růstu efektivity navazujícího zdravotnického a 
sociálního systému. 

 



Varianta 2 
• Silné stránky: 

• Podpora vzniku nových profesí v komunitní péči, rozvoj terénních 
a ambulantních služeb a péče. 

• Zvýšení zaměstnanosti v konkrétním regionu a rozvoj pracovních pozic 
v terénních a ambulantních službách.  

• Podpora vzniku nového typu pobytové služby, zaměřené na zdravotně 
sociální potřeby klienta.       

• Podpora tzv. „sdílené péče “, kdy stát podporuje stanovenou sociální 
politikou kombinaci formální a neformální péče ve snaze udržet osoby 
se sníženou soběstačností závislé na cizí pomoci v jejich přirozeném 
prostředí. 

• Podpora poskytování dlouhodobé péče v domácím prostředí klienta. 



Varianta 2  

Slabé stránky a rizika: 

• Možné problematické implementování nových 
postupů do stávajících systémů péče. 

• Nutnost změny chování řady institucí a jejich 
klientů. 

• Nutnost nové právní úpravy, byť úzce navazující na 
zákon o sociálních službách a zákon o zdravotních 
službách. 

 

 



Varianta 3 
Podpora stávajících institucí:  

• Domovy pro seniory – poskytování základní zdravotní 
péče (podávání léků, obvazy), převažuje sociální péče 

A vznik nového typu instituce pro klienty vyžadující 
náročnější zdravotní péči 

• Ošetřovatelské domy (z bývalých LDN) – zdravotnické 
zařízení zajišťující kompletní zdravotní péči v 
důstojnějších podmínkách, maximálně dvoulůžkové 
pokoje, včetně sociální péče (inspirace ze zahraničí – 
Rakousko, Velká Británie – nursing homes) 

 



Mgr. David Pospíšil 
david.pospisil@mpsv.cz 

 
Mgr. Jan Vrbický 

jan.vrbicky@mpsv.cz 

DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST 



Výstup aktivity č. 9  

Studie proveditelnosti pro nastavení 
účetních a ekonomických standardů 

pro oblast sociálních služeb 

 
 

  Ing. Linda Maršíková 

 

 



O čem budeme hovořit? 

• Původní nastavení a obsah aktivity 

• Změna daná aktuální situací v sociálních 

službách 

• Výstup aktivity 

• Praktické využití 



Co bylo původním obsahem aktivity? 

• Analýza účetních standardů, 

• Nastavení výjimek pro sociální služby, 

• Srovnání se zahraničím, 

• Návrh úprav výkaznictví apod. 



Původní záměr se ukázal jako 
překonaný, obsah byl tedy upraven 

• Změna systému financování sociálních služeb,  

• v souladu s Evropskou legislativou a pravidly 
Evropské Komise pro poskytování veřejné 
podpory slučitelné s vnitřním trhem,  

• formou výpočtu výše dotace poskytovatelům 
sociálních služeb pomocí institutu vyrovnávací 
platby dle Rozhodnutí SGEI. 



Studie měla odpovědět na otázky, 
které položila pracovní skupina 
• Jaká jsou specifika poskytování a financování 

sociálních služeb ve vztahu k jednotlivým 
právním formám organizací? 

• Existují nežádoucí a neefektivní jevy ve 
fungování jednotlivých právních forem z 
pohledu účetní a ekonomické praxe? 

• Jaká je optimální praxe pro jednotlivé právní 
formy s ohledem na platnou legislativu? 

• Jak lze vyložit problematiku veřejné podpory 
ve vztahu k dotacím na sociální služby? 

 



Fyzická osoba podnikající (nezapsaná 
do OR) 
SWOT ANALÝZA 

Silné stránky Slabé stránky  

 Fyzická osoba je silně motivovaná 

dostát svým dluhům, neboť za ně 

odpovídá celým svým majetkem. 

 Může vést zjednodušené účetnictví, 

které není příliš průkazné, což vzhledem 

k čerpání prostředků z veřejných 

rozpočtů není zcela vyhovující. 

 Obvykle nižší kapitálové zajištění. 

Příležitosti Hrozby 

 Jedná se o pružnou právní formu bez 

administrativních překážek. 

 Komplikovaná delegace (a její riziko) 

pravomocí na osoby podřízené.  

 Komplikace při pokračování 

v činnosti/nástupnictví. 



Společnost s ručením omezeným 
SWOT ANALÝZA 

Silné stránky Slabé stránky  

 Pružná právní forma pro poskytování 

SSL. 

 Vedení účetnictví podle ZÚ. 

 Povinné uveřejňování řady účetních a 

jiných dokumentů ve veřejné sbírce 

listin rejstříkového soudu. 

 Není povinné účetní oddělení hlavní 

činnosti a obecně prospěšných činností. 

 Společníci přímo ovlivňují dění ve 

společnosti. 

Příležitosti Hrozby 

 Flexibilita právní formy, možnost 

optimálního nastavení právní formy pro 

poskytování SSL. 

 Vedení odpovědným managementem. 

 Není dána povinnost reinvestice zisku 

do poskytování obecně prospěšných 

činností. 

 Obecně má tato právní forma horší 

přístup k financování z veřejných zdrojů. 

  



Akciová společnost 
SWOT ANALÝZA 

Silné stránky Slabé stránky  

 Vedení účetnictví podle ZÚ. 

 Povinné uveřejňování řady účetních a 

jiných dokumentů ve veřejné sbírce 

listin rejstříkového soudu. 

 Není povinné účetní oddělení hlavní 

činnosti a obecně prospěšných činností. 

 Akcionáři přímo ovlivňují dění ve 

společnosti. 

 Vysoký základní kapitál. 

 Složité vnitřní uspořádání. 

Příležitosti Hrozby 

 Flexibilita právní formy, možnost 

optimálního nastavení právní formy pro 

poskytování SSL. 

 Vedení odpovědným managementem. 

 Kontrola hospodaření společnosti ze 

strany dozorčí nebo správní rady. 

 Není dána povinnost reinvestice zisku 

do poskytování obecně prospěšných 

činností. 

 Obecně má tato právní forma horší 

přístup k financování z veřejných zdrojů. 

  



Obecně prospěšná společnost 

SWOT ANALÝZA 

Silné stránky Slabé stránky  

 Vedení účetnictví podle ZÚ. 

 Majetkové oddělení od zakladatelů. 

 Povinné oddělení hlavní a doplňkové 

činnosti. 

 Obvykle nižší kapitálové zajištění. 

Příležitosti Hrozby 

 Flexibilita právní formy, možnost 

optimálního nastavení právní formy pro 

poskytování SSL. 

 Kontrola hospodaření společnosti ze 

strany dozorčí rady. 

 Nižší motivace k efektivitě v důsledku 

nemožnosti vyplácení zisku. 



Sociální družstvo jako forma družstva 

SWOT ANALÝZA 

Silné stránky Slabé stránky  

 Vedení účetnictví podle ZÚ, 

 Právní forma přímo přizpůsobená 

poskytování sociálních služeb. 

 Není povinné účetní oddělení hlavní 

činnosti a obecně prospěšných činností. 

 Členové přímo ovlivňují dění v družstvu. 

  

Příležitosti Hrozby 

 Vedení odpovědným managementem – 

představenstvem. 

 Nepředpokládá se tak široká členská 

základna jako u družstva – tudíž by proces 

rozhodování měl být pružnější. 

 Omezená možnost rozdělit zisk mezi 

členy. 

 Nová právní forma s nevyjasněným 

postavením a vnitřním fungováním. 



Státní příspěvková organizace 

SWOT ANALÝZA 

Silné stránky Slabé stránky  

 Bez vlivu zakladatelů, společníků. 

 Zřízení za účelem plnění veřejné služby. 

 Přímé napojení na státní rozpočet. 

 Nutnost schvalování státního rozpočtu. 

 Disponuje pouze svěřeným majetkem. 

Příležitosti Hrozby 

 Snadné financování prostřednictvím 

státního rozpočtu. 

 Kapitálová zajištěnost. 

 Vysoké riziko veřejné podpory. 



Příspěvková organizace zřízená 
územním samosprávným celkem 

SWOT ANALÝZA 

Silné stránky Slabé stránky  

 Bez vlivu zakladatelů, společníků, 

 Vedení účetnictví podle ZÚ. 

 Povinné oddělení veřejně prospěšné 

činnosti.  

 Přímé napojení na rozpočet ÚSC. 

 Nutnost schvalování rozpočtu. 

Příležitosti Hrozby 

 Kapitálová zajištěnost.  Riziko veřejné podpory. 



Školská právnická osoba 

SWOT ANALÝZA 

Silné stránky Slabé stránky  

 Jednoduchá vnitřní struktura.  

 Zákonem přímo stanovená hlavní 

činnost – omezený rozsah poskytování 

sociálních služeb. 

Příležitosti Hrozby 

 Transparentnost v případě veřejného 

zřizovatele. 

 Možnost hospodaření s vlastním 

majetkem. 

 Nižší motivace k efektivitě v důsledku 

nemožnosti vyplácení zisku. 



Spolek (včetně dosavadních občanských 
sdružení) a pobočný spolek (včetně dosavadních 
organizačních složek občanských sdružení) 

SWOT ANALÝZA 

Silné stránky Slabé stránky  

 Vedení účetnictví dle ZÚ. 

 Široká možnost nastavit stanovy dle 

potřeby. 

 Nutné přesně vymezit ve stanovách 

hospodaření spolku. 

Příležitosti Hrozby 

 Reinvestice zisku do spolkové činnosti. 

 Flexibilita právní formy, možnost 

optimálního nastavení právní formy pro 

poskytování SSL. 

  

 Nižší motivace zúčastněných osob 

vzhledem k nemožnosti vyplácení zisku. 

 Činnost spolku nesmí být výdělečná bez 

ohledu na zisk. 



Církevní organizace a náboženské 
společnosti 

SWOT ANALÝZA 

Silné stránky Slabé stránky  

 Široká možnost nastavit zakladatelské 

právní jednání církve dle potřeby. 

 Nepřehlednost orgánů jednotlivých církví. 

 Pro efektivní fungování nutno detailně 

rozpracovat vnitřní předpisy. 

Příležitosti Hrozby 

 Silná strukturovanost, vedení 

odpovědným managementem. 

 Historicky silné postavení. 

 Právní forma s nevyjasněným postavením 

a vnitřním fungováním. 

 Nejistý výklad kanonického práva. 



Zájmové sdružení právnických osob 
SWOT ANALÝZA 

Silné stránky Slabé stránky  

  

 Široká možnost nastavit stanovy ZSPO dle 

potřeby. 

 Povinnost vést účetnictví v plném rozsahu – 

zajištění průkaznosti. 

  

 Pro efektivní fungování nutno detailně 

rozpracovat stanovy, což vyžaduje značnou 

znalost věci. 

 Neplatí zde zvýšená odpovědnost členů 

orgánů v případě úpadku ZSPO. 

 Řídí se i nadále již zrušenými právními 

předpisy, což způsobuje nepřehlednost. 

Příležitosti Hrozby 

 Jedná se o pružnou právní formu bez 

administrativních překážek.  

 Stanovy mohou zakotvit rozdělování zisku 

mezi členy – neexistovala by jeho 

reinvestice. 



Obec nebo městská část či organizační 
složka obce 

SWOT ANALÝZA 

Silné stránky Slabé stránky  

 Bez vlivu zakladatelů, společníků, 

 Vedení účetnictví podle ZÚ. 

 Povinné oddělení veřejně prospěšné 

činnosti.  

 Přímé napojení na obecní rozpočet. 

 Nutnost schvalování obecního rozpočtu. 

Příležitosti Hrozby 

 Snadné financování prostřednictvím 

obecního rozpočtu. 

 Kapitálová zajištěnost. 

 Vysoké riziko veřejné podpory. 



Se zástupci jednotlivých právních 
forem byly provedeny rozhovory 

• Příspěvkové organizace mají specifické postavení 

• Veškeré právní formy využívají vícezdrojové 
financování 

• Nespokojenost s jednoletým financováním – 
problémy s cashflow, pozdní výplata prostředků 

• Vysoká administrativní náročnost, nejednotnost 
pravidel 

• 55% dotazovaných preferuje dotace přes kraje, 
pouze 18% MPSV 



Bylo dokázáno, že sociální služby naplňují znaky 
„služeb obecného hospodářského zájmu“ 

Poskytnutí veřejných prostředků 

Podnikům provádějícím hospodářskou činnost 

Poskytnutí výhody 

Narušení hospodářské soutěže 

Ovlivnění přeshraničního obchodu 



Studie závěrem zdůrazňuje oblasti, 
jimiž je potřeba se dále zabývat: 

• Jednotné účetnictví, 

• Legislativní zakotvení statusu veřejné 
prospěšnosti, 

• Ochrana osobních údajů při poskytování 
sociálních služeb, 

• Sociální služby jako veřejné zakázky, 

• Přiměřený zisk. 



Jak bude studie využita v praxi? 

• Od roku 2016 budou sociální služby plošně 
financovány jako služby v obecném 
hospodářském zájmu, 

• Bude uplatněn režim Rozhodnutí SGEI, 

• Postupně budou upřesňovány oblasti, které 
studie navrhuje. 



Co dále využijeme? 

• Argumenty pro využití režimu Rozhodnutí, 

• Vzor pověření služby v obecném 

hospodářském zájmu, 

• Výpočet vyrovnávací platby. 

 



Kde studii naleznete? 

• http://podporaprocesu.cz/projekt/dokumenty
/studie-proveditelnosti-pro-nastaveni-
ucetnich-a-ekonomickych-standardu-pro-
oblast-socialnich-sluzeb/  
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Děkuji za Vaši pozornost. 
Máte otázky? 



 

Asistivní technologie jako 

prostředky efektivních 

služeb a pomoci 

 

Michal Rada 

 



Kde všude jsme? 

• Asistivní technologie, 

• EAS (Enabling assistive services), 

• Sociální služby, 

• Služby sociálního charakteru, 

• Elektronické zdravotnictví, 

• Telemedicína. 



 

Co jsou asistivní technologie 

 
• Prostředky umožňující poskytování kvalitních a 

efektivních služeb sociálního charakteru, 

• Kompenzační a inkluzní pomůcky, 

• Zdravotnické prostředky, 

• Zařízení a služby telemedicíny a automatizované 

péče, 

 

...a to jsou jen ty hlavní oblasti, kde se s AT 

setkáváme, rámec je daleko širší. 



Kde AT pomáhají? 

• U osob se zdravotním postižením 

Kompenzační pomůcky a prostředky pro pomoc vyrovnání hendikepu a pro úplnou 

integraci do společnosti. 

• V oblasti sociálních služeb 

Lepší a efektivnější služby s využitím asistivních technologií jako prostředků pro 

jejich poskytování. 

• U služeb sociálního charakteru 

Nejen u služeb, jež jsou dle zákona o SS, lze AT kvalifikovaně využít. 

• V neformální péči 

V domácím prostředí i při neformální péči AT zlepší kvalitu a posilují efektivitu. 

• V oblasti telemedicíny 

Sběr a vyhodnocování základních údajů o aktuálním stavu pacienta, komunikace s 

lékařem a poskytovatelem služby, usnadnění práce zdravotníkům. 

• V oblasti péče o děti 

Prostředky pomáhající rodičům a dalším osobám pečujícím o děti zejména se 

specifickými potřebami. 



class Diagram Typy zdrav otního postižení v e v azbě na typy omezení

Typ postižení::mentální postiźení

Typ postižení::dušev ní postižení

Typ postižení::sluchov é postižení

Typ postižení::zrakov é postižení

Typ postižení::tělesné postižení Typ omezení::

funkční omezení

Typ omezení::

mentální omezení

Typ omezení::

smyslov é omezení



Zásadní národní legislativa 

• Zákon o sociálních službách, 

• Zákon o zdravotnických službách, 

• Zákon o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, 

• Zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, 

• Antidiskriminační zákon, 

• Zákon o některých službách informační společnosti, 

• Zákon o elektronických komunikacích, 

• Zákon o ochraně osobních údajů. 

 

Toto jsou jen některé předpisy, které jsou pro tuto oblast důležité. 



Minulé projekty 
V rámci EU bylo/je několik projektů, které se zabývají AT, ale bohužel si takřka vůbec 

nepovídají. ČR se do některých těchto projektů zapojila: 

• ATIS4all: Projekt má shrnout poznatky z využívání a rozvoje AT v jednotlivých 

státech a nastavit platformu pro výměnu zkušeností (konec v roce 2013). 

• ETMA: Elektronický portál o asistivních technologiích - možnost sdílení 

jednotlivých technologií a jejich využití a možnost navazování kontaktů a sdílení 

zkušeností. 

• SPES: Projekt má zkoumat praktické nasazení AT u specifických klientů a má 

zajistit vývoj hardware a software pro využití AT na základě služeb. 

• EASP: Enabling assistive services project - nastavení definic a principů podpory 

EAS v členských státech. 

• AAL: Původně Britský projekt k využívání AT a zdravotních služeb pro 

telemedicínu a asistovaný život. 

 

Další drobnější projekty jsou na národní či bilaterální úrovni a věnují se zejména 

konkrétním technologiím, službám, komunikaci a výměně dat apod.  

 

 



Národní projekty 

Na národní úrovni je to o trochu chudší, ale ani 

tady nezačínáme na zelené louce: 

• Projekty vysokých škol s významnými partnery, 

• Projekty praktického využití AT (Život90, OAAT, 

Jirkov apod.), 

• Účast vývojářů z ČR v OATS, 

• Využívání a rozvoj AT jako pomůcek a 

prostředků pro OZP. 



2012 > Problémy 

Kde jsme viděli v této oblasti největší problémy? 

• Neexistuje definice toho, co je asistivní technologie a klasifikace dle 

účelu a možností. 

• Neexistuje vazba legislativního či procesního charakteru mezi 

používanými technologiemi a poskytovanými službami, které se 

poskytují za pomoci takových technologií. 

• Není jasný legislativní rámec pro podporu vývoje, využívání a forem 

spoluúčasti státu na hrazení technologií pro potřebné uživatele. 

• O asistivních technologiích a o jejich možnostech se příliš neví, a to 

ani mezi cílovými skupinami (uživatelé, poskytovatelé služeb, 

veřejná správa apod.). 



2012 > Co je důležité? 

• Budování asistenčních služeb, jejichž neoddělitelnou součástí 

budou využívané technologie. 

• Regulační podpora rozvoje technologií a služeb. 

• Striktní oddělení služeb asistenčního typu od dalších služeb 

využívajících dohled (bezpečnost, EZS, ochrana osob apod.). 

• Regulační zakotvení možností přímé telemedicíny a jejího 

využívání při léčbě. 

• Stanovení potřebnosti a účelnosti možnosti využívat 

technologie pro konkrétní případy a cílové skupiny. 



2015 > Problémy 

A jak to vypadá dnes? 

• Proboha, co jsou to ty asistivní technologie? 

• Vážně "to může tak pomoct"? 

• Umíme prostřednictvím AT zvýšit efektivitu 

služeb a péče? 

• Jak to integrovat do současného pojetí péče a 

služeb 

 



 

2015 > Co je důležité 

 
• Dokončit všechny základní analýzy k 

využitelnosti a efektivity asistivních 

technologií. 

• Zhodnotit dosavadní projekty praktického 

využití AT. 

• Připravit aktivity a projekty do budoucna. 



Aktivita 13 

Navazujeme na dřívější aktivity a projekty. 

V rámci projektu Podpora procesů v sociálních 

službách je realizována klíčová aktivita 13 Rozvoj 

asistivních technologií, jež má být analytickým 

základem pro budoucnost AT v ČR. 

Výstupem bude série analýz a doporučení do 

budoucna. 

V rámci této aktivity pracují experti na různé oblasti 

AT a hledají společnou řeč. 

 



Části aktivity 13 

1. Část 1: dokument shrnující oblast asistivních technologií a jejich 

využití. 

2. Část 2a: asistivní technologie při poskytování sociálních služeb. 

3. Část 2b: asistivní technologie u některých zdravotních služeb. 

4. Část 2c: asistivní technologie v prostředí neformální a domácí péče. 

5. Část 2d: specifické asistivní technologie pro kompenzaci handicapu 

u OZP. 

6. Část 3a: ekonomická rozvaha využívání asistivních technologií. 

7. Část 3b: společné principy pro stanovení regulačního a procesního 

rámce pro využívání asistivních technologií v ČR. 

8. Část 3c: definování oblastí dalšího rozvoje asistivních technologií v 

ČR. 



Část 1 

Dokument shrnující oblast asistivních 

technologií a jejich využití 

• definice pojmů (asisitivní technologie, pomůcky, 

služby, uživatelé...), 

• rozdělení a klasifikace AT (podle formy, druhu, 

účelu, použití...), 

• zkušenosti ve světě i u nás a projekty, 

• instituce, organizace a platformy věnující se AT, 

• zasazení AT do širšího rámce. 



Část 2a 

Asistivní technologie při poskytování sociálních 

služeb 

• AT jsou využitelné v mnoha sociálních službách 

(tísňová péče, pečovatelská služba apod.), 

• nezapomínat na "služby sociálního charakteru„, 

• AT jako prostředky pro kvalitní službu i jako 

možnost vyšší efektivity, 

• potřeba vazby technologií na služby, 

• efektivita přínosů AT ve službách. 



class Diagram forem v yužív ání sociálních služeb

«business actor»
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Část 2b 

Asistivní technologie u některých zdravotních služeb 

• AT v prostředí zdravotnictví je třeba vnímat komplexně. 

• AT ve dvou rovinách 

o jako zdravotnické prostředky pro pacienta, 

o jako technologie pro poskytování zdravotní péče a služeb. 

• Musíme se vypořádat s nedůvěrou k technice. 

• Stanovení standardů pro technologie a data. 

• Velký důraz na infrastrukturu a bezpečnost. 

• Také zhodnocování efektivity (nejen finanční). 



Část 2c 

Asistivní technologie v prostředí 

neformální a domácí péče 

• využívání technologií v domácím prostředí, 

• inteligentní domácnost, 

• služby a technologie umožňující 

samostatnost a péči, 

• zvyšování kvality a snižování nákladů a 

administrativní zátěže. 



Část 2d 

Specifické asistivní technologie pro kompenzaci handicapu u OZP 

• AT také jako kompenzační a inkluzní pomůcky pro OZP. 

• Komu a v čem to pomáhá zdravotně postiženým? 

• Modely pomůcek a služeb 

o jako zvláštní pomůcky financované ze sociálního systému, 

o jako zdravotnické prostředky financované ze zdravotního 

pojištění, 

o jako technologie a prostředky pro poskytování služeb. 

• Identifikace problematických oblastí. 

• Tvorba metapopisu a specifikace u pomůcek a prostředků, které 

jsou AT. 

• Hodnocení rozsahu pomůcek a návrhy na změny. 



Business Process Diagram Proces pořízení pomůcky z příspěv ku na zv láštní pomůcku
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Business Process Diagram Proces pořízení pomůcky jako zdrav otnického prostředku
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Část 3a 

Ekonomická rozvaha využívání asistivních 

technologií 

Část výstupu má zhodnotit různé aspekty efektivity 

nasazení, využití a rozvoje asistivních technologií 

ve všech popsaných modelech. Pro hodnocení 

efektivity se využijí obecné standardy využívané 

ve světě. Bude ale třeba zohlednit také specifika 

ČR. Musí se řešit i efektivita vazeb na služby 

poskytované s AT. 

 

 



Část 3b 

Společné principy pro stanovení regulačního a 

procesního rámce pro využívání asistivních 

technologií v ČR 

Z jiných částí aktivity plynou identifikované 

problematické okruhy a také návrhy na jejich 

řešení a návrhy vůči zhodnocení správnosti a 

dostatečnosti legislativy. Výsledkem bude analýza 

a rámcové návrhy na okruhy změn v regulačním 

rámci. 



Část 3c 

Definování oblastí dalšího rozvoje asistivních 

technologií v ČR 

Nezačínáme na zelené louce. I u nás se již realizovalo 

několik projektů. Pokud chceme rozvoj AT dělat vážně, je 

nutné si určit základní projektové okruhy pro aktivity a 

projekty AT. 

 

Cílem není příprava konkrétních projektů, ale stanovení 

toho, čemu se chceme v projektech věnovat. A nejedná se 

jen o financování z prostředků EU. 



Využití výstupů 

Výstupy aktivity 13 budou využity (nejen) pro: 

• shodu nad jednotnou definicí asistivních technologií, 

• nástin rozdělení asistivních technologií dle různých kritérií, 

• potenciál AT v sociálních službách, neformální péči, zdravotních 

službách, 

• analýza efektivity nasazení a rozvoje AT (nejenom ekonomické 

efektivity, ale i kvality), 

• stanovení věcných okruhů pro budoucí aktivity a projekty, 

• návrhy na změnu legislativního rámce (nejen pro oblast sociálních 

služeb), 

• zvýšení osvěty o fungujících AT a výzkumných projektech. 



Harmonogram prací 

• od prosince jsou ustaveny expertní skupiny a byly 

zahájeny analytické práce, 

• nyní se dokončuje část 1 a intenzivně se pracuje na 

částech druhé oblasti, 

• koncem března první kvalifikované výstupy, 

• v dubnu vnitřní oponentury a slaďování výstupů ve druhé 

oblasti a navazující třetí oblast, 

• v červnu finalizace částí v druhé oblasti a dokončování 

třetí oblasti, 

• září je termín pro celou aktivitu. 

 



Děkuji za pozornost 



Postavení hospiců ve zdravotně 
sociálním systému ČR 

PhDr. Robert Huneš  
 
 
 
  



HISTORIE 

• začátek 90. let – první 
hospicové aktivity, pokusy o 
vznik hospice, 

 

• 8. 12. 1995 otevřen 1. 
lůžkový hospic v ČR – Hospic 
Anežky české v Červeném 
Kostelci. 

 

 



LŮŽKOVÉ HOSPICE V ČR - r. 2015 





SPOLUPRÁCE HOSPICŮ 

• 1998 Sdružení poskytovatelů hospicové péče (SPHP – 
předseda Mgr. Marie Šamánková) – zánik 

 

• 2005 Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče 
(APHPP – prezident MUDr. Marie Svatošová) 

 

 



CO JE HOSPICOVÁ PÉČE? 

• hospicová péče = paliativní péče (léčba) 

 

• Paliativní péče/léčba je komplexní, aktivní a na kvalitu života 
orientovaná péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou 
chorobou v pokročilém stadiu. Cílem je zmírnit bolest tělesnou, 
duševní, sociální i duchovní. Lze ji poskytovat v různých prostředích : 

• v nemocnici, 

• domově důchodců, 

• v domácím prostředí, 

• v lůžkovém hospici. 
 

• hospicová péče – specifický druh péče využívající paliativní postupy 

 

 



FORMY HOSPICOVÉ PÉČE 

• lůžková, 

• domácí (mobilní), 

 

- v ČR zatím plošně rozvinuta pouze lůžková 
forma („kamenný hospic“), 

 

- domácí hospicová péče – spíše izolované 
aktivity, většinou beze smluv se ZP. 

 



V ČEM SE LŮŽKOVÝ HOSPIC LIŠÍ  
OD JINÝCH ZAŘÍZENÍ? 

     Hospic v českém prostředí je: 
1. registrovaný poskytovatel zdravotních služeb dle zák. č. 

372/2011 Sb., 
2. nad rámec zdravotní péče poskytuje nedílně sociální služby dle 

zák. č. 108/2006 Sb., 
3. nestátní zařízení, 
4. neziskové zařízení, 
5. rodinného typu (obvykle 15-30 lůžek), 
6. převažují jednolůžkové pokoje s přistýlkou pro blízkou osobu, 
7. návštěvy jsou možné 24h denně, 365 dní v roce, 
8. přijímá pouze klienty v terminální fázi onemocnění, 
9. drtivou většinu pacientů tvoří onkologicky nemocní, 
10. pečuje jak o pacienta samého, tak i o jeho blízké – a to i v období 

po úmrtí ve fázi truchlení. 



etymologie 

• lat. hospitium (noclehárna, pohostinství, přátelské přijetí, 
hostinec),  
 

• Ottův slovník naučný : „…slovou tak stavení na vysokých 
horách mnichy obývaná, kteří zbloudilým a pocestným pomoci 
poskytují“, 
 

• hospitalizovat = přijmout hosta do nemocnice, hospitálu 
(Spitalu, špitálu apod.), 
 

• dnešní obsah slova hospic je nejblíže slovu host, 
  
• současné odvozeniny – např.: hostinec.  

 



CO NENÍ HOSPIC 
• hospic není LDN, sanatorium, DD, nemocnice, home care, 

pečovatelská služba…, 
 
• skutečná hospicová péče nejsou pouhé sociální služby. 

Subjekty, které se prohlašují za "hospic" či označují své služby 
za hospicovou péči a neposkytují přitom zdravotnickou 
registrovanou kvalifikovanou paliativní léčbu, považuje APHPP 
za matoucí, nevěrohodné, v některých případech dokonce za 
podvodné (např. sdružení Androméda ve Velké Chmelištné, 
tzv. Hospic Duo Vraňany aj.),  

 
• leckdy mají některé subjekty ušlechtilé myšlenky a snahy, ale 

opravdovou hospicovou péči neposkytují – byť se za hospic 
prohlašují…, 

 
• garantem kvality je APHPP – standardy… 



PRÁVNÍ POSTAVENÍ HOSPICŮ I. 

 Všechny hospice v ČR jsou nestátními zařízeními – 
zřizovatelem je:   

 

• 4x občanské sdružení (z.ú, z.s. dle NOZ), 

• 6x církevní právnická osoba (4x ČKCH, 1x ČCE, 1x 
KMSKB), 

• 6x obecně prospěšná společnost,  

• 1x příspěvková organizace. 



  lůžkový hospic adresa lůžka zřizovatel 
1 Hospic Anežky České 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec 30 CPO -ČKCH 

2 Hospic sv. Štěpána Rybářské nám. 662/4, 412 01  Litoměřice 26 z.s. 

3 Hospic Štrasburk Bohnická 12/57, 181 00 Praha 8  26 o.p.s. 
4 Hospic Malovická Praha 4, Malovická ul. 30 z.s. 
5 Hospic sv. Lazara Sladkovského 66, 326 00 Plzeň 28 z.s. 
6 Hospic sv. Jana N. Neumanna Neumannova 144, 383 01 Prachatice 30 o.p.s. 

7 Hospic sv. Alžběty  Kamenná 36, 639 00 Brno 20 o.p.s. 

8 Dům léčby bolesti s Hospicem sv. Josefa Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad 50 CPO -ČKCH 

9 Hospic na sv. Kopečku  Sadové nám. 24, 772 00 Olomouc 30 CPO  -ČKCH 

10 Hospic v Mostě Svážná 1528, 434 01 Most 15 o.p.s. 
11 Hospic Citadela Žerotínova 1421, 757 01  Valašské Meziříčí 28 CPO -Diakonie ČCE 

12 Hospic sv. Lukáše 

  

Charvátská 8, 700 30 Ostrava - Výškovice  30 CPO-ČKCH 

13 Hospic - Paliativní odd. Nemocnice MSKB Vlašská 36, Praha 1 13 CPO - KMSKB 

14 Hospic Dobrého Pastýře Sokolská 584, 257 22 Čerčany 30 o.p.s. 
15 Hospic Chrudim K Ploché dráze, 534 01 Chrudim 30 z.ú. 
16 Hospic Frýdek-Místek I. J. Pešiny 3640, 738 01 F-M 30 PO 
17 Hospic sv. Zdislavy - ve výstavbě zahájení provozu říjen 2015 28 o.p.s. 



PRÁVNÍ POSTAVENÍ HOSPICŮ 

• Stávající kapacita provozovaných lůžek na území ČR: 446. 

 

• Obecný úzus (požadavek WHO) i praktické zkušenosti =  
potřebnost 5 hospicových lůžek na každých 100 000 obyvatel. 

 

• Aktuálně je v ČR provozováno 85% potřebných lůžek. 

 

• Po dostavbě Hospice sv. Zdislavy (Liberec) = přes 90 %. 

 

• Lůžka scházejí jen v kraji Karlovarském a na Vysočině. 



PRÁVNÍ POSTAVENÍ HOSPICŮ II. 

• Do r. 2006 český právní systém 
neobsahoval termín „hospic“ nebo 
„paliativní péče“.  
 

• Změna = Zákon č. 48/1997 Sb. O 
veřejném zdravotním pojištění ve znění 
novely č. 340/2006 od 3. 7. 2006 
zavádí nový §22a): „Zvláštní ústavní 
péče – péče paliativní lůžková. Léčba 
paliativní a symptomatická o osoby v 
terminálním stavu poskytovaná ve 
speciálních lůžkových zařízeních 
hospicového typu.“  

 



PRÁVNÍ POSTAVENÍ HOSPICŮ III. 

• Zákon č. 206/2009 Sb. od 1. 8. 2009 přiznává 
hospicům příspěvek na péči 

 

 



PRÁVNÍ POSTAVENÍ HOSPICŮ IV. 

• Novela zákona č.48/1997 Sb. platná k 1.1.2008 vytváří 
podmínky pro domácí hospicovou péči: 

 
• § 22 Zvláštní ambulantní péče:  Hrazenou péčí je 

…paliativní péče, poskytovaná pojištěncům v 
terminálním stavu, v jejich vlastním sociálním prostředí; 
tato péče se poskytuje jako domácí zdravotní péče, 
pokud je poskytována na základě doporučení 
registrujícího praktického lékaře… nebo na základě 
doporučení ošetřujícího lékaře, jde-li o paliativní péči o 
pojištěnce v terminálním stavu (tzv. signální kód…). 

 
• ZP většinou odmítají nasmlouvat DHP s odůvodněním, 

že mají tuto péči „dostatečně pokrytou stávajícími 
běžnými agenturami“… 
 



FINANCOVÁNÍ I. 

• Financování lůžkových hospiců v ČR probíhá  
v souladu s Vyhláškou č. 134/1998 Sb., která 
hospicům přiřazuje samostatný „ošetřovací 
den“ (OD) č. 00030.  

 

• Tím je nejen personálně, ale i finančně 
odlišena zdravotní část z komplexní 
hospicové péče od lůžek ošetřovatelského 
typu, která jsou hrazena OD 00724 nebo 
00005. 



FINANCOVÁNÍ II. 

• přesto úhrady ZP tvoří jen cca 60% skutečné 
hodnoty náročné hospicové péče 
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FINANCOVÁNÍ III. 
PROČ JE V HOSPICI PÉČE DRAŽŠÍ, NEŽ ÚHRADY ZP?  

 
• významně vyšší počet personálu, než je hrazeno ze ZP = individuální péče, 
• nadstandardní vybavení (jednolůžkové pokoje, TV, klimatizace…), 
• poskytují nezdravotní péči pacientům, jejich blízkým a truchlícím – sociální, psychologickou a 

duchovní. 
 

    *úvazky při 30 lůžkách pro OD 00030 – hrazeno z veřejného zdravotního  pojištění: 
 

zařazení  skutečný počet úvazků v 

hospici s 30 lůžky 
*Zdrav. pojišťovny 

hradí 

Nehrazeno 

ze ZP 

lékaři 1,82 – 2,2 1,82 0 – 0,4 

zdravotní sestra 11 až 13 11 0 - 2 

ošetřovatel / pracovník přímé 

obslužné péče v soc. službách 
15 a více 5 10 a více 

sociální pracovník 1 až 2 0 1 – 2 

duchovní / nemocniční kaplan / 

pastorační asistent 
0,5 0 0,5 

psycholog/psychoterapeut 0 - 0,5 0 0 – 0,5 

ergoterapeut/arteterapeut 0 - 1 0 0 - 1 



FINANCOVÁNÍ IV. 

• Pokud by hospice pečovaly o pacienta jako ryzí 
zdravotnické zařízení jen s „hrazeným“ personálem z 
veřejného zdravotního pojištění, dokáží pacientovi 
podat lék 

   a ovázat ránu. Ne více… 

 

 

 

• Nebude čas a sil na péči o 

  „sociální část“ pacienta. 

 



FINANCOVÁNÍ V. 

• Z povahy věci - chtějí-li být skutečnými hospici 
obsahem své péče - musejí být tato zařízení 
nezisková, aby měla naději obstát ve světě 
grantů, dárců atp. bez nichž se neobejdou. 

 

• Uvažuje-li někdo o zřízení či provozování 
hospice na zisk (na „kšeft“), je předem 
odsouzen k neúspěchu. 



Podmínky přijetí do hospice 

 

• nemoc pacienta ohrožuje na 
životě, 

 

• „vítězná“ medicína nemá 
dále co nabídnout, 

 

• není možná či nepostačuje 
domácí péče. 



Hospic = zdravotnické zařízení ? 

• Pokud by hospice pečovaly o pacienta 
jako ryzí zdravotnické zařízení jen s 
„hrazeným“ personálem z veřejného 
zdravotního pojištění, dokáží pacientovi 
podat lék a ovázat ránu. Ne více… 

 

 

• Nebude čas a sil na péči o 

  „sociální část“ pacienta. 

 



Hospic = sociální zařízení ? 

 

• Pokud by hospice pečovaly o pacienta 
jen jako ryzí sociální zařízení v režimu 
sociálních služeb, dokáží zabezpečit 
sociální, duševní i duchovní potřeby 
klienta, ten ale bude trpět 
nesnesitelnými bolestmi (90% klientů 
hospice tvoří onkologicky nemocní). 



Hospic = zdravotně-sociální zařízení! 

 v ČR existují: 

• zdravotně-sociální fakulty, 

• zdravotně-sociální plány měst, 

• zdravotně(-)sociální odbory krajských úřadů atd. 

 

 

 

• platná česká legislativa nezná termín, 

zdravotně-sociální péče či zdravotně-sociální zařízení. 

 



Sociální složka z komplexní hospicové péče 

 Léčba:  
- strachu z umírání, 

 
- opuštěnosti, 

 
- osamělosti, 

 
- obav z toho, „co bude“, 

 
- péče o truchlící a pozůstalé, 
 
- pomoc při vyřizování dědictví, 

pozůstalosti… 
 

    (formy projevu bolesti duševní, duchovní a sociální) 
 

  



...Neodcházejte pryč.  

Zůstaňte tady.  
Potřebuji teď hlavně vědět, 

že tu je někdo,  
kdo mě bude držet za ruku, 

 až to budu potřebovat. 

Mám strach...  
Ještě nikdy v životě jsem totiž  

neumíral... 
(třináctiletý chlapec, který zemřel na zhoubný nádor) 

 
 

Pokud by byl hospic výhradně zdravotním či výhradně sociálním zařízením, 
tak co říci takovému pacientu a jeho rodině? 

 

Nemáme čas? 

 Nemáme personál? 

Nemáme sil? 



Zdravotní složka z komplexní hospicové 
péče 

  

  léčba vnějších (fyzických) projevů člověka na 
konci jeho dní:  

 

»  bolest, 

»  zvracení, 

»  dušnost, 

»  krvácení. 



  hospice tak jsou 

 de facto  

typická zdravotně-sociální zařízení 

= léčí bolest tělesnou i netělesnou  

 

   …ale de iure nikoli ! 



Nelze léčit odděleně jen zdravotní a jen 
sociální část člověka 

 

 

 

 

 

 

   

   U umírajícího není možné oddělit léčbu fyzických bolestí 
od sociálního, duševního či duchovního  strádání a léčby 
těchto symptomů. 



HOSPIC… 



Hospic je I. 
Zařízení jež pacientovi při přijetí garantuje, 

že: 

 

• nebude trpět nesnesitelnou bolestí  (= 
zdravotní péče), 

 

• za každých okolností zůstane zachována 
jeho lidská důstojnost  (= sociální péče), 

 

• v posledních chvílích nezůstane 
osamocen   

   (= sociální péče). 



Náš cíl a ideál 
 

• Naším cílem je vysoká 
kvalita života až do jeho 
přirozeného konce.  

 

• Ideálem je, aby člověk 
umíral usmířen, bez bolesti 
fyzické, psychické, sociální a 
duchovní a s vděčností za 
život, který mu byl dán. 

 

 



ČR porušuje mezinárodní dokumenty I. 

Všeobecná deklarace lidských práv: 
 
• Čl.7 Všichni jsou si před zákonem rovni a mají právo na 

stejnou zákonnou ochranu bez jakéhokoli rozlišování. 
Všichni mají právo na stejnou ochranu proti jakékoli 
diskriminaci.  

X 

   Srov. chybějící domácí hospice a podfinancování lůžkových 
hospiců… 

 
 
• Čl.22 Každý člověk má právo na... sociální práva, nezbytná 

k jeho důstojnosti...  
X 

    Je umírání na mnohalůžkových pokojích - např. LDN - bez 
zajištění sociálního rozměru péče sociálně důstojné? 



ČR porušuje mezinárodní dokumenty II. 

 Doporučení Rady Evropy č. 1418/1999 O ochraně lidských práv a důstojnosti 
nevyléčitelně nemocných a umírajících – tj. tzv. Charta práv umírajících: 

 
…Povinnost respektovat a chránit důstojnost všech nevyléčitelně nemocných a 

umírajících osob je odvozena z nedotknutelnosti lidské důstojnosti ve všech 
obdobích života... v poskytnutí přiměřeného prostředí, umožňujícího člověku 
důstojné umírání.  

X 
    Je rigorózní oddělení sociální a zdravotní péče přiměřeným prostředím 

umožňujícím člověku důstojné umírání? 
 
Shromáždění vyzývá členské státy, aby ve svých zákonech stanovily… ochranu, aby 

se zabránilo těmto nebezpečím a obavám, se kterými mohou… umírající lidé 
být… konfrontováni, a to zejména: 

• umírání s nesnesitelnými symptomy (například bolesti, dušení, atd.),  
• umírání o samotě a v zanedbání, 
• umírání se strachem, že jsem sociální zátěží,  
• nedostatečným zajištěním financí a zdrojů pro adekvátní podpůrnou péči 

terminálně nemocných nebo umírajících… 



ČR porušuje mezinárodní dokumenty III. 

Korejská deklarace o hospicové a paliativní péči (schválena v březnu roku 

2005 na II. světovém summitu Národních asociací hospicové a paliativní péče) 
 

 Je nezbytné, aby všechny vlády podporovaly a 
financovaly plány na podporu a rozvoj prevence, léčby a 
paliativní péče...  

 
 
   Deklarace práv onkologických pacientů  
(přijata 29. června 2002 v norském Oslo) 

   ...onkologičtí pacienti mají právo na ekonomické, 
finanční a sociální služby a podporu.  



ČR porušuje mezinárodní dokumenty IV. 

  Charta proti rakovině v příštím miléniu (Onko-
charta)  

(zveřejněna na Světovém summitu v Paříži v roce 2000) 

 
   …práva onkologicky nemocných jsou součástí 

lidských práv. 
 
   konstatuje …stigmatizaci nemocných, emocionální 

traumata, diskriminaci i špatnou komunikaci 
s těmito nemocnými včetně nedostatečného 
vzdělávání veřejnosti. 

 



ZÁVĚR: Česká republika diskriminuje těžce 
nevyléčitelně nemocné a umírající tím, že: 

 • je nedostupná domácí hospicová péče, 
 

• je chronicky podfinancován provoz stávajících lůžkových hospiců a 
tím ohrožena jejich existence, tzn. potenciální nedostupnost pro 
terminálně nemocné, 
 

• platná legislativa nezná termín „zdravotně-sociální“ péče, čímž je 
komplikováno provozování lůžkových zařízení hospicového typu, 
 

• některá ustanovení zdravotnických a sociálních právních norem lze 
vykládat kontradikčně. Tato skutečnost ztěžuje působení hospiců a 
vystavuje je sankčnímu riziku při kontrolách z jednoho či druhého 
resortu, 

 
• pošlapává práva nejbezbrannějších z bezbranných, nejslabších ze 

slabých – umírajících. 



Vznik lůžkových hospiců v ČR 



1995 

Hospic Anežky České 

Červený Kostelec 



1998 
Hospic Štrasburk 

Praha 



1998 
Hospic sv. Lazara 

Plzeň 
 



  
1999 

Dům léčby bolesti s Hospicem sv. Josefa 

Rajhrad u Brna 
 



  
2001 

Hospic sv. Štěpána 
Litoměřice 



2002 
Hospic na sv. Kopečku 

Olomouc 



                2004 (do r. 2001 v rámci MOÚ) 

Hospic sv. Alžběty 
Brno 



2004  
Hospic Citadela  

Valašské Meziříčí 



  
2005 

Hospic v Mostě 
Most 



  
2005 

Hospic sv. Jana N. Neumanna 
Prachatice 

 



2007 
Hospic sv. Lukáše 

Ostrava 



2008  
Hospic Dobrého Pastýře 

Čerčany 



2009 
Hospic Smíření 

Chrudim 



2010 Hospic Frýdek-Místek 



2015? 
Hospic sv. Zdislavy, Liberec 



Domácí (mobilní) hospice 
(členové APHPP) 

 • Hospicové hnutí Vysočina – Nové M. n. M., 

• Liberec - Hospicová péče sv. Zdislavy, 

• Hořice - Hospic Duha, 

• Charita Uherské Hradiště, 

• Opava - mobilní hospic Pokojný přístav, 

• Ostrava – Charita; mobilní hospic Ondrášek, 

• Kyjov - Mobilní hospic David, 

• Čerčany – při lůžkovém Hospici Dobrého pastýře, 

• Tábor – Hospic Jordán, 

• Brno -– při lůžkovém Hospici sv. Alžběty. 

 

 

 



www.asociacehospicu.cz 

 

www.hospice.cz 



Děkuji za pozornost 

  


