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České lékárny s tradicí 25 let Již 47 LÉKÁREN ipc po ČR

DIVIZE ZÁSOBOVÁNÍ poskytuje komplexní 
zásobování léčivy a zdravotnickým materiálem 

pro poskytovatele 
SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB:

Individuální závoz léků
Nezaměňování preskribovaných léčiv

Unikátní automatizovaná objednávací platforma – objednávací 
program na webovém rozhraní 

Personalizace dodávek – rozdělení dle oddělení + rozdělení dle klientů
s účtenkou pro každého klienta (možno dodat i celkový soupis)

Etikety na krabičkách léčiv: 
jméno klienta, ročník, název produktu, exspirace, dávkování (E-recept)

Magistraliter příprava všech základních, ale i speciálních receptur
Odborné konzultace – lékový informační servis, minimalizování doplatků klienta
CYGNUS – lékárny sítě IPC mají kompatibilní systém s programem CYGNUS 

Možnost fakturace doplatků (měsíčně, bez nutnosti předchozích záloh) t faktura

Součástí komplexních služeb týkajících se 
zásobování je také zajištění specifi ckého 
sortimentu v oblasti zdravotnického 
materiálu. Jde o kompletní pokrytí potřeb 
sociálních a zdravotnických zařízení 
veškerým potřebným zdravotnickým 
materiálem:

›  inkontinenční pomůcky 
›  dezinfekce (dezinfekční řád, školení)
›  kompenzační pomůcky
›  terapie “vlhkého hojení ran“
›  stomické pomůcky
›  nutriční výživa

KONTAKT: Břetislav Hromek, 
tel.: 602 244 611, bretislav.hromek@ipcnet.cz

KOMPLEXNÍ SLUŽBY 
NAŠIM KLIENTŮM

Léky nezaměňujeme, 
respektujeme nastavení medikace 

a dbáme tak na maximální efekt léčby, 
kterou nastavil ošetřující lékař.   
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Život to nemá na naší planetě vůbec lehké. Už 
proběhlo pět velkých vymírání druhů a my se 
nacházíme v  šestém. Každým dnem ubývají 

další živočišné druhy. Tragické je vymírání hmyzu, 
protože to bude mít dalekosáhlé následky. Mož-
ností ukončení života na naší zemi je mnoho, pád 
asteroidu, zásah gama paprsky, vulkanická činnost, 
skleníkový efekt atd., atd.
Jedno z velkých nebezpečí dnešní doby představují 
infekce. Máme za sebou epidemii chřipky s mnoha 
úmrtími, nacházíme se v epidemii spalniček. Rozjel 
se nám opět čer-
ný kašel. Sám se 
ve  své lékařské 
praxi denně pře-
svědčuji o  tom, 
jak antibiotika přestávají být účinná. To je zásadní 
problém, který nelze jen tak lehce a levně napravit.
 Druhým problémem je otevřenost světa. Dříve, 
když byl pohyb lidí výrazně omezenější, tak sice 
v určité oblasti propukla epidemie nakažlivé nemo-
ci, ale dál se nešířila. Byly fyzické hranice, na  kte-
rých se infekce zastavila. I mor, ačkoliv byl rozsáhlý, 
neprobíhal na  celém světě najednou. Dnes je ale 
svět jedna velká vesnice. Tisíce lidí neustále migru-
jí po zeměkouli sem a tam, a pokud jsou nemocní, 
svoji nemoc roznášejí dál. A tak jsou lidé pořád ne-
mocní. Z jedné nemoci se vyléčí a už mají druhou. 
Vymýtili jsme tuberkulózu, ale už ji tu zase máme. 
A velmi špatně léčitelnou.
Senioři, kterých je stále víc, jsou na  infekce více 
náchylní. Proto má očkování proti chřipce u senio-
rů svůj význam. Ale stát hází lékařům klacky pod 
nohy. Alespoň podle mne. Dříve jsem mohl vakcínu 
proti chřipce předepsat jako jakýkoli jiný lék. Paci-
ent, který ji potřeboval, si pro ni došel do  lékárny. 
Dnes to nejde. Musím si vakcíny objednávat, jako 
bych byl lékárna. Musím je skladovat a distribuovat. 
Proč? Nechci! Nejsem lékárna. Léky nesmím skla-
dovat a vydávat. Proč zrovna vakcíny proti chřipce 
nebo pneumonii? Proč mě stát tlačí do něčeho, co 
mí není vlastní? Nejsem obchodník, jsem lékař! Ne-
chci s vakcínami obchodovat! Chci je jen aplikovat. 
Ale stát mě násilím nutí k  činnosti, která mi není 
příjemná, a ani pro ni nevidím logický důvod. Proč 
by se nemohly vakcíny proti chřipce a  pneumonii 
normálně vydávat přes lékárny? Fungovalo to de-
setiletí a dobře.
Opět se nám šíří černý kašel. Existují vakcíny, které 
jsou jak proti tetanu, tak proti černému kašli. Očko-
vání proti tetanu je povinné a  pacient je nehradí. 
Vakcínu, která je jak proti tetanu, tak i proti černé-
mu kašli, však musí pacient hradit plnou cenou. 
Bylo by tak drahé, kdyby se v rámci očkování proti 
tetanu mohli lidé zadarmo přeočkovat proti černé-
mu kašli?! Není zde ochrana jedince ochranou celé 
společnosti?!
Když se včas nepostavíme nebezpečí infekcí teď 
a  rázně, tak je možná nebudeme muset za  sto let 
řešit. Nebudou tu totiž žádní lidé.

MUDr. PETR BOUZEK
Předseda Společnosti lékařů  

a zdravotníků v sociálních  
službách ČSL JEP

INFEKCE

Písničkář, básník, textař, překladatel a spisovatel Jiří Dědeček do roku 
1985 tvořil a vystupoval ve dvojici s Janem Burianem, poté se v tvorbě 
osamostatnil. Má rád slovní hříčky a pracuje s nimi ve většině své tvorby, 
která je velmi rozmanitá. Už tituly zaujmou: Uleželé želé, Slunéčko 
sedmitučné, Huňatá čuňata, Slizské písně…Významným profesionálem 
je i v překladech poezie i textů písní. Jím přeložené texty francouzských 
šansonů má ve svém repertoáru i jeho dcera Viktorie Dugranpere. Je 
předsedou Českého centra Mezinárodního PEN klubu.

Vaše báseň už se dostala do čítan-
ky. Těší vás to? 
Těch mých textů v  čítankách je víc, 
slušnější vydavatelé se vždycky pta-
jí, tak mám určitý přehled. Obecně 
vzato mě to těší, je to čest a  jakési 
znamení, že člověk nenápadně vstu-
puje mezi klasiky. Ovšem na druhou 
stranu se tím vydává všanc nemilo-
srdnému odsudku školní mládeže 
a  stává se fosilií. Moje neteř se jed-
nou ve  škole chtěla pochlubit, že 
jsem byl u nich na návštěvě, ale paní 
učitelka ji okřikla: Nevymýšlej si! Ten 
už je dávno mrtvej!

V čem je psaní pro děti lepší? Mů-
žete víc udat svou hravost? Tu mají 
přece rádi i dospělí…
Já ani nevím, jestli je lepší, tak mi 
to prostě v  poslední době přišlo, že 
se mi chce psát hlavně pro děti. Ale 
stejně při té hravosti s  nonsensem 
myslím i na dospělé. Vzpomínám si, 
jak jsem se styděl, když jsem svým 
dětem četl něco tupě didaktického, 
co se toporně rýmovalo a říkalo nám 

to například, že květák neboli karfiol 
je zdravý. Já si radši to slovo v něja-
kém pádovém tvaru půjčím a  dám 
ho do  absurdní souvislosti – stateč-
né květáky / roznášely letáky / celer 
je zadržel / udala je petržel… Tady 
se baví i  dospělí. A  vždycky myslím 
na  to, co by mi řekl můj velký vzor 
Emanuel Frynta. 

Napsal jste více než čtyři desítky 
knih, máte nějakou, na kterou jste 
nejvíc pyšný? 
Asi to bude román Snídaně se psem, 
který mi dal nejvíc práce a do něhož 
jsem vložil mnoho ze sebe a z naší ro-
dinné historie. Vyšel už dost dávno, 
v  roce 2008 v  nakladatelství Torst. 
Zkusil jsem si tehdy něco nového, 
strašně mě to bavilo a určitě se k té 
formě ještě vrátím. Dvojnásobnou 
radost mi pak způsobila nabídka na-
číst tu knihu jako audio pro slepec-
kou knihovnu, to jsem se herecky 
pokládal do vlastního dramatu.

Dokončení na str. 9
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V rámci novely zákona se zvyšuje pří-
spěvek na péči ve III. a IV. stupni. To je 
dobrá zpráva pro příjemce příspěvku, 
který bydlí doma. Proč se toto zvýše-
ní nevztahuje i na klienty pobytových 
zařízení sociálních služeb? Určitě by to 
zvedlo finanční jistotu poskytovatelů. 
Toto opatření má za  cíl především moti-
vovat příjemce a  jejich rodinné přísluš-
níky k  tomu, aby příjemci zůstali co nej-
déle ve  svém přirozeném prostředí. Me-
ritem celého systému je klient-příjemce 
příspěvku na  péči, nikoliv poskytovatel 
sociálních služeb. Tímto opatřením tedy 
cílíme na skupinu neformálně pečujících, 
což je velmi důležité. Také se asi shodne-
me na  tom, že péče zajišťovaná v  přiro-
zeném prostředí, tedy nejčastěji doma, 
je pro klienta nejvhodnější. Když si každý 
představíme sami sebe ve  stáří, taky by-
chom chtěli zůstat co nejdéle doma, kde 
to známe, máme tam osobní vazby, rodi-
nu a  vzpomínky. Toto zvýšení příspěvku 
na péči také výrazně pomůže i tělesně po-
stiženým, kteří potřebují například osobní 
asistenci. Například u IV. stupně příspěvku 
na  péči si bude moci zdravotně postiže-
ný měsíčně „nakoupit“ až o 46 hodin péče 
navíc, a u III. stupně příspěvku na péči o 31 
hodin. Toto vnímám jako pozitivní efekt.

Již od roku 2007, kdy příspěvek na péči 
jako nová sociální dávka vznikl, se řešil 
fakt, že neexistuje kontrola jeho vyu-
žívání, resp. zneužívání. Nebyla vhod-
ná při tomto zvýšení nějaká procentní 
vazba na čerpání v systému registrova-
ných terénních služeb? 
Jistě se jedná o zajímavou otázku, každo-
pádně i  tato možnost je určitá alternati-
va pro případné systémové změny v rám-
ci příspěvku na péči. V tuto chvíli aktuál-
ně na našem ministerstvu probíhá inten-
zívní diskuze k  případným systémovým 

změnám v  oblasti dávkových nepojist-
ných systémů.

Jakou další podporu neformální péče 
o seniory a zdravotně postižené v rám-
ci rodiny plánujete? Známe případy, 
kdy se lidé, kteří kvůli péči opustili za-
městnání, ocitli na kraji chudoby. Ne-
měli by mít stejné podmínky, jako mají 
například pěstouni?
V  kontextu podpory neformální péče 
by mělo být připomenuto, že od  červ-
na loňského roku začala platit nová dáv-
ka ze systému nemocenského pojištění, 
tzv. dlouhodobé ošetřovné. Opatření má 
napomoci lidem v  akutní situaci, kdy je-
jich blízký náhle onemocní nebo se váž-
ně zraní. Po propuštění z nemocnice mů-
že pečující čerpat až 90 kalendářních 
dní pracovního volna s náhradou příjmů 
ve  výši 60 % denního vyměřovacího zá-
kladu. Po  tuto dobu se dokonce mohou 
lidé v péči střídat. Tato dávka ovšem fun-
guje opravdu jen po krátkou dobu, na vy-
rovnání se s náhle vzniklou situací a pří-
padné zařízení se pro dlouhodobou péči.
U péče, která trvá roky, ale i desetiletí či 
celý život, pečující skutečně čelí problé-
mům, které popisujete, především ztí-
žené pozici na  pracovním trhu, těžké fi-
nanční situaci a také vlastním zdravotním 
problémům. Duševní zdraví pečujícího 
je v  této oblasti stále téměř neviditelné 
téma. Při tom všichni tušíme, jak je péče 
o starší či postižené blízké náročná. Peču-
jící čelí sociální izolaci či syndromu vyho-
ření.
Právě proto, že si MPSV uvědomuje 
všechny tyto problémy, kterým nefor-
mální pečující čelí, klade si nyní jejich 
podporu jako jednu z priorit naší rodinné 
politiky a politiky stárnutí. Cestou je roz-
voj dostupnějších sociálních služeb, pře-
devším ambulantního a  terénního cha-

rakteru. Pečujícím v jejich dennodenním 
úsilí pomáhají tzv. respitní služby, kdy 
se o  jejich blízkou osobu na  několik ho-
din či dní postará někdo jiný. Dalšími jsou 
opatření na slaďování pracovního a sou-
kromého života, např. zkrácené či jinak 
flexibilní úvazky. Vnímáme za  důležité 
i o potřebách pečujících osob komuniko-
vat se zaměstnavateli, aby nevnímali tu-
to skupinu jako ohrožení, ale i  možnost 
pro další podporu zaměstnanců, kteří 
potřebují například částečně v rámci své-
ho zaměstnání pečovat o své blízké. V té-
to oblasti je důležitá osvěta a  spoluprá-
ce se zaměstnavateli, aby rozpoznali pe-
čující jako skupinu, které je třeba vychá-
zet vstříc. Pečující by měl mít příležitost 
i přes náročnost péče setrvat ve svém za-
městnání. Důležité je také myslet na to, že 
péče může náhle skončit, úmrtím blízké 
osoby či jejím umístěním do  pobytové-
ho zařízení, a pečující se potřebuje vrátit 
do práce. To může být v pozdějším věku, 
po několika letech péče, kdy člověk ztra-
til sociální kontakty, kvalifikaci či pracovní 
návyky, značně problematické. A to opět 
vede ke zhoršené finanční situaci.
Obecně je problémem celkové vnímání 
společnosti. Neformální péče stále není 
rozpoznána jako náročná práce, kterou je 
potřeba vyzdvihnout a ocenit, a to nejen 
finančně a  materiálně, ale také uznáním 
a  prestiží. MPSV chce rozvíjet systém 
podpory neformálních pečujících tak, 
aby zahrnul rozpoznání neformálních pe-
čujících jako cílové skupiny sociálních slu-
žeb, vzdělávání, respitních služeb pro je-
jich osobní potřeby a rozšíření terénních 
sociálních služeb a sociální práce. Debata 
by měla zahrnovat také aspekty zaměst-
nanosti, dopady na  sociální, zdravotní, 
vzdělávací a důchodový systém, a rovněž 
otázku souběhu čerpání dávek a dostup-
nosti služeb. Důraz bude kladen i na tzv. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí dlouhodobě podporuje transfor-
mační procesy, jejichž součástí je podpora neformální péče o seniory 
a zdravotně postižené v jejich domácím prostředí. Pobytové sociální 
služby mají nedostatek kapacit i personálu. Význam péče v rámci rodiny 
a blízkých tak podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové 
bude nadále růst. O stanovisko jsme požádali ředitele odboru sociál-
ních služeb, sociální práce a sociálního bydlení Mgr. Davida Pospíšila.

NOVELA 
JE NUTNÁ

SYSTÉMU  
DLOUHODOBÉ PÉČE
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sandwichovou generaci, tj. zejména že-
ny, které pečují jak o závislé děti, tak na-
př. o své rodiče. Co se týče konkrétní for-
my podpory, bude samozřejmě záležet 
i na politickém rozhodnutí. 
MPSV např. také přes své dotační titu-
ly podporuje neziskové organizace, kte-
ré se podporou neformálních pečujících 
zabývají, ať nabídkou konkrétních služeb, 
tak vzdělávacími kurzy jak pečujícím, tak 
zástupcům veřejné správy, či oslovová-
ním sociálních partnerů napříč veřejným 
prostorem. V  oblasti neformální péče je 
klíčová osvěta – neformální pečující musí 
mít znalosti svých práv a možností míst-
ní podpory, ostatní partneři jako jsou za-
městnavatelé, odbory, neziskové organi-
zace, vzdělávací instituce či akademická 
sféra, musí podporu neformálních peču-
jících vidět jako prioritu, propojovat se 
a spolupracovat. Důležitý je v této oblas-
ti také výzkum, protože doposud máme 
o oblasti neformální péče jen malé množ-
ství dat a analýz. Při tom bez nich nelze 
vytvářet adresné a efektivní veřejné poli-
tiky a konkrétní opatření. 
Ohledně aktuálních připravovaných změn, 
plánujeme pečující osoby zařadit jako cí-
lovou skupinu sociálních služeb, což nyní 
není. Díky tomu by mohly sociální služby 
např. provádět nácvik péče, poskytnout 
odlehčovací službu přímo pečující osobě 
apod.

Často se setkáváme s tím, že péče 
v rámci rodiny a blízkých je v podstatě 
řešením z nouze, protože se nedaří se-
hnat místo v pobytovém zařízení. Jaká 
je strategie ministerstva v řešení ne-
dostatku míst v pobytových zařízeních 
a kapacit terénních služeb? 
Jak jsem již zmínil, nákladovost péče v za-
řízeních je vyšší, než péče domácí-nefor-
mální. Existují zde samozřejmě rezervy 
v  podpoře neformálních pečovatelů, ale 
z pohledu MPSV je nutné tyto způsoby za-
jištění péče o potřebné rozvíjet. Mnohdy 
je zvýšený zájem o pobytové služby pou-
ze projevem nízké informovanosti napří-
klad rodin seniorů s nízkou soběstačností 
o dalších možnostech zajištění péče o čle-
ny rodiny (ambulantní a terénní služby).  
Je zřejmé, že mezi nejpalčivější deficity 
sítí sociálních služeb patří nedostatek ka-
pacit pro specifické cílové skupiny, který-
mi jsou například osoby s  poruchou au-
tistického spektra nebo pro osoby s  ně-
kterými typy neurodegenerativních 
poruch. V současné době je prostřednic-
tvím veřejné zakázky v  rámci projektu 
Rozvoj systému sociálních služeb, reg. č. 

CZ 03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003739 reali-
zováno pilotní ověření Metodiky pro zjiš-
ťování dostupnosti sociálních služeb pro 
osoby s  poruchami autistického spekt-
ra, která bude krajským úřadům sloužit 
ke  zjišťování potřeb osob s  PAS v  závis-
losti na  jednotlivých druzích sociálních 
služeb a  zajišťování odpovídající kapaci-
ty v síti sociálních služeb. Tato metodika 
byla vypracována na  základě zjištěných 
výsledků provedené analýzy současné si-
tuace a postavení osob s PAS v systému 
sociálních služeb v ČR, která tvorbě me-
todiky předcházela.
Jsme přesvědčeni, že mnoho jde v  tom-
to bodě vyřešit i na úrovni dialogu MPSV 
a krajů, tak aby v ČR vznikla stabilní a ka-
pacitně dostatečná síť pro velmi specifické 
klienty a to jak na úrovni jednotlivých kra-
jů, tak na úrovni „sítě“ nadregionální. Jde 
zde o spolupráci a dosažení věcných a ra-
cionálních dohod napříč jednotlivými re-
giony. Takové dohody se samozřejmě ne-
obejdou bez neodmyslitelné vyjednávací, 
ale též i finanční podpory z úrovně MPSV, 
respektive státního rozpočtu. Již pro tento 
rok je například akceptovatelné, aby kraje 
zohlednily u poskytovatelů sociálních slu-
žeb pro specifické a na péči velmi náročné 
klienty zvýšenou nákladovost v rámci do-
tačního řízení jako jednu ze svých priorit, 
navazujících na priority MPSV. 
MPSV má samozřejmě v  moci vydávat 
i  legislativní předpisy, které systému po-
mohou. Takovým předpisem je napří-
klad i vyhláška č. 505/2006 Sb., o prove-
dení některých ustanovení zákona o soci-
álních službách, která byla novelizována 
a s účinností od 1. 1. 2018 upravuje krom 
jiného taktéž proces plánování sociálních 
služeb na krajích a také sjednocuje struk-
turu a podobu Střednědobých plánů roz-
voje sociálních služeb.
Další neméně důležitou věcí, pro stabili-
zaci a rozvoj sítě sociálních služeb, je za-
jištění dostatečných investic. Například 
minulý rok naše ministerstvo nezíska-
lo ani jednu korunu na  investice. V tom-
to roce již máme zajištěnou necelou 
půl miliardu korun, nicméně poptávka 
po  investicích je až desetinásobně vyšší. 
Na druhou stranu je nutné zmínit, že ten-
to investiční dotační titul byl dlouhodobě 
podfinancovaný a před 5 lety jsme rozdě-
lovali okolo 20 mil. ročně.

Již před rokem byla zřízena mezirezort-
ní pracovní skupina MPSV a MZ k řeše-
ní problematiky sociálně zdravotního 
pomezí, kde byly ustaveny dvě podsku-
piny, jedna k řešení propojení sociál-

ních a zdravotních služeb v institucích, 
a druhá v terénních službách. Jaké je 
zadání pro tyto skupiny od obou mi-
nistrů? 
Z říjnového jednání Meziresortní pracov-
ní skupiny k  řešení problematiky sociál-
ně-zdravotního pomezí, které byli účast-
ni oba ministři, bylo potvrzeno, že pro-
blematika bude řešena formou změnové-
ho zákona. Na tomto jednání bylo rovněž 
schváleno vytvoření zmíněných podsku-
pin. Jsme nyní ve  fázi, kdy budeme oba 
návrhy konzultovat. Za naše ministerstvo 
ale mohu deklarovat, že se budeme ma-
ximálně snažit nalézt společnou dohodu, 
ostatně tak jako jsme to realizovali v mi-
nulých letech.

Jaký má skupina harmonogram ve vaz-
bě na související legislativní plán vlády? 
Řešení této problematiky je ve  Výhledu 
legislativních prací vlády na  léta 2019 až 
2021, který byl schválen usnesením vlády 
ze dne 7. února 2018 č. 91. Z  tohoto do-
kumentu vyplývá jako společný úkol pro 
obě ministerstva předložit Návrh zákona, 
kterým se mění některé zákony v souvis-
losti s  úpravou zdravotních a  sociálních 
služeb. Termín stanovený k  předložení 
vládě je ve druhé polovině roku 2020, ter-
mín nabytí účinnosti je stanoven k lednu 
2021. 
Ministerstvo práce a sociálních věcí před-
ložilo v lednu podskupině konkrétní a vel-
mi obsáhlý návrh na  možné řešení této 
problematiky a  tento materiál vnímáme 
jako výchozí podklad do  další společné 
debaty. Také ministerstvo zdravotnictví 
nyní představilo svoji variantu řešení. Ny-
ní tedy vyvstává prostor k dalšímu jedná-
ní a hledání společného postupu tak, aby 
byl plánovaný harmonogram předložení 
úpravy dodržen.
My za ministerstvo práce a sociálních věcí 
změnový zákon vnímáme především ja-
ko přechodné opatření, než bude navrže-
na novela celého systému, která je nut-
ná i  v  souvislosti s  udržitelným financo-
váním dlouhodobé péče, která se usku-
tečňuje ve  zdravotnických zařízeních, 
v zařízeních sociálních služeb a v domá-
cím prostředí (náklady na  sociální služ-
by budou vzhledem k  demografickému 
vývoji vzrůstat, proto je potřeba uvažo-
vat i o případném samostatném pojištění 
na dlouhodobou péči nebo o jiných ná-
strojích, které by situaci dlouhodobě sta-
bilizovaly).

Děkujeme za  rozhovor.   
LENKA KAPLANOVÁ
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BUDÍČEK 
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VŠECHNY!
Jsem ráda,  že Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí, řeší a podpo-
ruje rodiny, věřím, že je to potřeba, nicméně by mi udělalo radost, kdyby se také 
začali řešit senioři. 

Důchodová reforma a  navýšení starob-
ního důchodu je skvělé, ale ve  skuteč-
nosti to pro jednotlivce takový přínos 
nemá, je to jen placebo. Zvýšení o  „xy“ 
stovek je z pohledu systému péče o se-
niory opravdu zanedbatelné, když re-
álně potřebujete ty důchody dva až tři, 
aby bylo opravdu kvalitně a  důstojně 
o seniora postaráno. 
Ona totiž péče o  seniora a  dítě není 
o  moc jiná. Jen pobytové služby oproti 
školkám fakt nejsou – poptávka versus 
lůžka (převis o  tisíce). V  sys-
tému chybí lidé a  pojďme si 
přiznat, že pro nadzvednutí 
a třeba přebalení či vykonání 
osobní hygieny jedné seni-
orky potřebujete 2–3 osoby, 
které asistují. Takže neformál-
ní péče doma není vždy mož-
ná. Navíc vychází o cca 10–15 
tis. více, než na co dosáhnete 
po sečtení příspěvku, důcho-
du a třeba úspor. Zvlášť, když 
jste jedna pečující osoba.
Máme zde cca 1,2 miliónu 
seniorů a  jejich počet se stá-
le zvyšuje. Stejné problémy 
řešíme léta a stále chybí pro-
pojení sociálně zdravotního 
pomezí, edukace lékařů, jak 
komunikovat s  lidmi s  de-
mencí a  podpora neformál-
ních pečujících. Opravdová 
podpora – finanční, informač-
ní a především morální. 
Informační roztříštěnost je 
téměř hellerovská Hlava XXII, 
kdy Česká správa sociálního 
zabezpečení neví, co má vlast-

ně chtít a jak nenadálé situace řešit, posí-
lá vás na zdravotní pojišťovnu, ta vás po-
sílá zpět, musíte na Úřad práce, kde jsou 
moc milí, ale taky netuší, a  tak vás dále 
odkazují na sociální pracovníky obce (kde 
naštěstí téměř vše věděli). Nemocnice ne-
stíhá dodržovat zákony a tak si na soudě 
vyřizujete vše sami, v mezidobí zařizuje-
te převozy - kamkoliv, jen ne do zařízení, 
o kterých víte, že jsou strašná, učíte se vše 
o základní péči, pracujete po nocích, pro-
tože čas, kdy jste měli pracovat, vám chy-

bí, a nakonec občas v autě přehlídnete, že 
nejste na hlavní. 

Na  fotce je krabice a  v  ní to, co se sna-
žíme dodávat do  jídelníčku. Chybí ještě 
nutridrinky a mnoho dalšího, jako je spe-
ciální kosmetika. A to se bavíme o zdra-
votní péči, která je momentálně dokona-
lá a kde se úhradová vyhláška zvedla. 

Pokud najdu pro babičku umístění do do- 
mova se zvláštním režimem, kde je čekací 

doba 2–3 roky (já na  to mám 
dva měsíce), tak bude muset 
být krabice větší. Úhradová 
vyhláška je totiž v pobytových 
službách sociálního zařízení 
zastropovaná už od roku 2014. 
Nehledě na zdražování všeho. 
Tedy za  170 Kč na  den musí 
zařízení vytvořit 5 kvalitních 
pokrmů pro seniora. Ve  vět-
šině zařízení se platí celým 
důchodem (seniorovi zůstává  
15 %), což je v  pořádku, plus 
příspěvkem na  péči. Někde 
se dávají sponzorské dary, jin-
de je stanoven další doplatek 
5–15 tisíc. Na  zařízení, kam 
bych babičku ráda umístila, 
nemáme. Platí se cca 40 tisíc Kč 
měsíčně, u  slušných domovů 
minimálně cca 25 tis. Kč měsíč-
ně. V těchto zařízeních se tolik 
nečeká. Nám s mamkou, jsme 
na to jen dvě, zbývají zařízení 
obecní a  krajská a  hra o  čas. 
A soucit lékařů v zařízení, kde 
se babička momentálně na-
chází, protože pojišťovny mají 

H Y D E  PA R K

Mgr. Jindra 
Tužilová 
Pracuje ve Svazu 
měst a obcí ČR, 
kde má na starosti 
sociální oblast, rodinnou 
problematiku, trh práce, zdravot-
nictví, kulturu, architekturu a ces-
tovní ruch. Je garantem sociálně 
zdravotní komise, kulturní komise 
a komise cestovního ruchu.
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také svá velmi tvrdá pravidla. (Za 45 dni je 
to čtvrté zdravotní zařízení, kde babička 
je, a kam každý den jezdíme). 

Když si to všechno spočítáte, tak musíte 
dojít k  tomu samému. Je hezké dostat 
k důchodu třeba osm stovek, a je to zá-
služné, bez legrace, důchodci na to mají 
nárok, ale nějak nejsem schopná být 
z toho tak nadšená, když vím, že reálně 
potřebujeme o cca 30 tisíc měsíčně víc, 
abychom to s  mámou zvládly, aby bylo 
o  babičku postaráno, máma neskončila 
zase na  kapačkách, já nepřišla o  práci 
a třeba ještě měla děti, když je to teď tak 
výhodné. Mimochodem, k  těm dětem - 
pokud nějaké máte, udělejte si jich víc 
a  naučte je už teď pečovat a  starat se. 
Jedině tak o vás bude postaráno. Já jsem 
se starala už o  jednu babičku, teď tu 

máme druhou, ještě mám tátu a mámu, 
takže až všem posloužím, koupím si jed-
nosměrnou letenku do  Karibiku nebo 
do Švýcarska, kde je možná euthanasie, 
a o svém konci si rozhodnu sama. Proto-
že nevím, co bych v situaci babičky bez 
dcery a velmi aktivní vnučky dělala. 

Taky nevím, co bych dělala bez A  DO- 
MA, kolegyň a  nadřízených, své rodiny 
a mých známých. Všichni pomáhají, vo-
lají, radí a jsou úžasní a i díky nim se to dá 
zvládnout. Je totiž na palici, když zrovna 
tuhle agendu máte několik let na staros-
ti, jednáte na ministerstvech a víte, co by 
se mělo udělat, co se má postupně změ-
nit, kde máme díru v  lodi (skoro všude) 
a  stále jednáte v  pracovních skupinách 
a jiných útvarech, a stejně se nic moc ne-
děje, protože to prostě není „voňavé a lí-

bivé téma”. Výsledky totiž nejsou hned 
vidět a velmi často chybí (nejen osobní) 
zkušenost. A  do  důchodu daleko... No, 
do  toho našeho možná, ale ne do  dů-
chodu našich blízkých. Je totiž třeba si 
uvědomit, že ne všichni mají děti, ale 
VŠICHNI mají někoho blízkého, o koho se 
jednou bude potřeba postarat, a to pak 
VÁM/nám/VŠEM držím palce, protože já 
si tím procházím už po druhé, a bohužel 
vím, jaké to je. 
Z praxe, práce i teorie. 
Tohle je budíček, který není příjemný, vo-
ňavý, a  který nechceme vidět ani slyšet. 
Ale je více než pravděpodobné, že nás to 
na 99,9 % dožene. Všechny! Všichni stárne-
me. I když si to nechceme přiznat. Amen.

PS: Děkuju andělu strážnému, který mě 
zastavil u hlavní silnice.

DNY EVROPSKÉ DLOUHODOBÉ
PÉČE V POLSKÉ TORUNI
Každoročně se v září v polské Toruni pořádá Mezinárod-
ní konference dlouhodobé péče, která je organizována 
pro profesionály pracující s chronicky nemocnými, zdra-
votně postiženými a závislými pacienty. 

Více než tisíc ředitelů a odborníků na do-
mácí péči z  celé Evropy přijede do  Toru-
ně, aby se zapojilo do  diskuse a  podělilo 
se o  své zkušenosti. Vysokou odbornou 
úroveň konference zajišťuje pravidelná 
spolupráce s vedoucími a zakladateli dlou-
hodobé péče v Polsku i v zahraničí, včetně 
národních konzultantů a dalších odborní-
ků působících v tomto odvětví.
Vzhledem k  tomu, že Evropa stárne, její 
společenství čelí náročné výzvě budovat 
efektivní systémy péče o  závislé osoby. 
Tento úkol spočívá na národních vládách, 
avšak jeho výkon spadá do celé komuni-
ty, která se podílí na zlepšování evropské 
dlouhodobé péče: nevládní organizace 
působící v této oblasti a společensky od-
povědné podnikání.
Konference dlouhodobé péče se datu-
je již od roku 1998, kdy se v Polsku začal 
tvořit nový celistvý systém zdravotní péče 
zaměřený na  dlouhodobou péči a  bylo 
nutné pojmenovat a zaměřit se na hlavní 
problémy tohoto sektoru. 
Kromě finančního nedostatku byl hlavním 
problémem nedostatek kompetentních 
pracovníků, především zdravotních sester, 

lékařů, fyzioterapeutů a  sociálních pra-
covníků. Bylo potřeba vychovávat nové 
odborníky, nabídnout jim příležitost pro 
výměnu zkušeností a zahájit diskusi o po-
době dlouhodobé péče v dalších letech. 
Konference je mezinárodní od roku 1999, 
počet účastníků se zvýšil desetinásobně 
– ze 100 účastníků v  roce 1998 na  1  000 
z  celé Evropy v  roce 2017 a  dnes patří 
k  nejvýznamnějším svého druhu. Jejími 
partnery jsou po celou dobu polská spo-
lečnost s  globální působností TZMO SA 
a Polská gerontologická asociace.
Toto setkání odborníků umožňuje sdílet 
zkušenosti a  diskutovat o  modelu dlou-
hodobé péče a standardech poskytování 
služeb v mnoha různých zemích Evropy. Je 
zde možnost učit se z konkrétních situací 
a jejich řešení, což má pozitivní vliv na fun-
gování institucí po celé Evropě. 
V  roce 2017 se konference konala pod 
patronátem Evropské asociace ředitelů 
a  poskytovatelů dlouhodobé péče pro 
seniory E.D.E. v čele s panem Jiřím Horec-
kým, který k tématu ve své přednášce řekl: 
„Dlouhodobá péče o  starší lidi prochází 
zásadními změnami v celé Evropě. Potýká-

me se s nedostatkem zaměstnanců, chybí 
nám finanční prostředky, a  přesto zvyšu-
jeme kvalitu péče a  snažíme se být lepší 
a  lepší.“ (zdroj: http://ltc-congress.eu/files/
UserFiles/Materialy/Conference%20Mate- 
rials%202017%20Torun.pdf) A  právě k  to- 
mu je Mezinárodní konference dlouhodo-
bé péče určena. 
Každý rok má konference jedno hlav-
ní téma, kterého se týkají jednotlivé 
přednáškové bloky. Pro rok 2019 je tím-
to tématem: „Život se ztrátou paměti –  
Alzheimerova choroba mezi námi“ a  pro 
účastníky budou připraveny diskuse 
o  tom, jak vylepšit kvalitu života osob 
s různými formami demence.
Všechny přednášky jsou tlumočeny mimo 
jiné do českého jazyka. 
Celý program probíhá v kulisách jednoho 
z nejstarších polských měst - města Toruň, 
které je rodištěm slavného astronoma 
Mikuláše Koperníka a v roce 1997 bylo za-
psáno na seznam UNESCO. Pro účastníky 
konference je vždy připraven i bohatý do-
provodný program.

Další informace najdete na 
www.tzmo.cz

KO N F E R E N C E
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Jako poslanec preferujete ve své práci 
především sociální oblast, přestože si 
vás možná mnoho lidí spojuje hlavně 
s kulturou. Co vás k tomu přivedlo?  
Byla to především osobní zkušenost ro-
diče, který pečuje o  zdravotně postižené 
dítě. Ale nebyl to jen tento důvod. Vždy 
jsem měl v hledáčku svých zájmů i sociál-
ní věci. Když vás však postihne hendikep 
anebo se staráte o někoho se zdravotním 
postižením, soustředíte se  právě na  ob-
last sociálních služeb, protože ta je pro vás 
důležitá. A praxe je zase velmi důležitá pro 
politiku. 

V parlamentu jste byl spoluautorem 
a předkladatelem několika novel 
v zákonech, které se mj. týkaly i Listiny 
základních práv a svobod – tedy toho, 
že rodina a manželství by měly být 
svazkem muže a ženy, novely zákona 
o státní sociální podpoře a novely záko-
níku práce – změny termínů „mateřská 
dovolená“ a „rodičovská dovolená“ 
na „mateřská péče“ a „rodičovská 
péče“. Někomu by se možná mohlo 
zdát, že jde o pouhé slovíčkaření. Proč 
je to pro vás tak důležité?
Mám v současné době ve sněmovně dvě 
novely. Jedna je ryze symbolická – když se 
doma staráme o děti, tak přece „nedovo-
lenkujeme“, ale pečujeme. A v té druhé jde 
spíše o terminologii. Je to PÉČE, opravdu 

tvrdá rodinná dřina, a ne žádná dovolená. 
K  tomu putuje i  druhá novela, týkající se 
přepočtu rodinných příspěvků. Když se 
ke staršímu dítěti narodí ještě mladší po-
tomek, rodiče přijdou o  část příspěvku 
na první dítě. Podle mne by mělo být jed-
no, kdy se dítě narodí. Odebírat rodinné 
dávky je diskriminační, rodina tak může 
přijít třeba o třicet tisíc korun. Takže v této 
novele jde o prorodinné opatření. Oba ná-
vrhy jsou důležité, prorodinné, uvážíme-
-li, že porodnost u  nás trvale klesá. Měli 
bychom tedy dělat něco pro to, abychom 
podporovali rodiny s dětmi.   

Jednou z vašich poslaneckých priorit, 
k nimž se hlásíte na svých webových 
stránkách, je hospicová péče, pře-
devším její dostupnost a dostatečné 
financování. Myslíte si, že čtyři roky 
poslaneckého mandátu jsou dostatečně 
dlouhá doba k tomu, aby se to dařilo 
prosazovat v praxi?
Částečně se to již podařilo. Mobilní hos-
pice jsou hrazeny ze zdravotního pojiš-
tění v  rámci programu, do  něhož jsou 
zapojeny. Je však nutné rozšířit jejich 
síť, protože to odpovídá dobovému 
trendu preference domácí péče o  těžce 
nemocné nebo umírající, před péčí insti-
tucionální. Financí na takovou péči ještě 
není dostatek, ale je to jen otázka času. 
K  důstojnému životu patří nepochybně 

i důstojné umírání. Smíření sám se sebou 
i  s  ostatními. Hospicová péče pomáhá 
především rodinám, které nezvládají 
péči o umírajícího, pomáhá však i samot-
ným umírajícím lidem… Je to pomoc pro 
všechny, včetně pozůstalých.  

Jste také zastáncem názoru, že by se 
co nejvíc dětí mělo dostat z ústavů 
do rodin. Praxe však ukazuje, že je to 
mnohem složitější. Nejen kvůli velké by-
rokracii, ale často i postojům veřejnosti 
třeba vůči hendikepovaným dětem. Dá 
se to změnit? 
Je to oficiálně zastaralý názor, že by se 
měla domácí a ústavní péče vybalancovat 
tak, aby to bylo ku prospěchu pečované-
ho. Teď se hodně prosazuje pěstounská 
péče, které se zastávám i já, ale v žádném 
případě ji nepovažuji za samospasitelnou. 
Zejména profesionální pěstounská péče 
a příbuzenská pěstounská péče potřebují 
reformu.

V jakém smyslu?
Přiznejme si, že ne každé dítě je vhod-
né k  umístění do  rodin anebo naopak 
do  ústavu. Avšak upřednostňovat jedno 
proti druhému také není vždy prozíravé. 
Hodně se poukazuje na  děti, žijící v  dět-
ských domovech, ale některé zkrátka ani 
při nejlepší vůli nejsou umístitelné v  ro-
dinách, a to nejen z právních důvodů, ale 

Být blíže lidem
Rozhovor s poslancem Parlamentu ČR 
Alešem Juchelkou
Mám za to, že i kdyby poslanec Aleš Juchelka nevstoupil do politiky, byla by 
jeho osobnost i tak zcela nepřehlédnutelná nejen na ostravské kulturní a spole-
čenské scéně. Vždyť už dávno před tím, než se stal politikem tak říkajíc „z profe-
se“, byl veřejně známou a populární osobností, ať už jako moderátor oblíbeného 
televizního pořadu pro mládež Medúza, který svého času moderoval spolu s (tehdy 
ještě) hercem Divadla Petra Bezruče a muzikantem Richardem Krajčem, pořadu Do práce, popu-
lárních Cen Anděla, pořadu Pomozte dětem a dalších. Byl zároveň také dramaturgem zábavných 
a publicistických pořadů České televize, jako scenárista stál mj. za dokumentárním cyklem My a oni, 
Proti proudu anebo Ta naše povaha česká a byl rovněž moderátorem populárního (nejen) ostravské-
ho Rádia Čas. Na absolventa oboru marketing Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické 
univerzity Ostrava, docela pestré životní zkušenosti. A to nemluvím o tom, že Aleš Juchelka čas 
od času vstupoval a stále ještě vstupuje i do divadelních a filmových „vod“, třeba jako spolupracov-
ník Letních shakespearovských slavností, zapsaného spolku Bílá holubice anebo Kulturní Ostravy, 
pod jejíž hlavičkou před pár lety natočil velice vtipný film Volič, jehož hlavními aktéry byli lidé 
s mentálním postižením a který také bodoval na mezinárodním filmovém festivalu Mental Power 
Prague Film Festival… Od roku 2017 je Aleš Juchelka poslancem Parlamentu ČR za hnutí ANO, mís-
topředsedou Volebního výboru, který má na starosti mj. volbu členů do mediálních rad, je členem 
Výboru pro sociální politiku a členem Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní 
menšiny. Je rovněž členem podvýboru pro sociální služby a osoby zdravotně postižené. To byl také 
jeden z důvodů, proč jsme jej požádali o rozhovor: 
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třeba proto, že je pěstouni zkrátka nechtě-
jí, například z důvodu etnické příslušnosti, 
sourozeneckých vazeb, mentálního nebo 
jiného zdravotního postižení apod. I pěs-
touny je třeba neustále školit, jak na  to. 
Většinou ani nevědí, co je při tomto poslá-
ní čeká, jaké problémy pěstounská péče 
může přinášet… V tom všem by měla být 
dána nějaká pravidla. 

Usilujete také o dostupnost sociálních 
služeb. V tomto směru máme myslím 
stále veliký dluh, i když úroveň sociál-
ní péče šla u nás v uplynulých třiceti 
letech hodně nahoru. Dosud se však 
ještě potýkáme s nedostatkem míst 
v domovech pro seniory (v tom jsme 
dokonce daleko za zbytkem vyspělé 
Evropy), také v domovech pro osoby se 
zdravotním postižením je mnohem větší 
poptávka než nabídka, chybí pracovníci 
v sociálních službách, neboť jsou silně 
podfinancovaní oproti jiným profesím, 
není dostatek terénních pracovníků, 
atd. Jak z toho ven? 
Přestože se každoročně projednává finan-
cování sociálních služeb v  rámci státního 
rozpočtu, finanční možnosti nikdy neod-
povídají trendu, jakým se sociální služby 
ubírají. V  současné době se klade důraz 
na  individualizaci sociální péče, sociální 
služby by měly pečovat o  klienty i  v  do-
mácím prostředí, což je velmi nákladné. 
Přestože je to pro opečovávané osoby 
skvělý trend, v  praxi je to finančně velmi 

náročné, a to nemluvím o seniorech, kte-
rých bude v následujících letech přibývat 
a péče o ně bude rovněž velice nákladná. 
V  této chvíli se řeší důchodová reforma, 
jež bude brát v potaz i péči o seniory a její 
financování v budoucnosti.  

Jak již bylo řečeno, vybavenost sociál-
ními lůžky je u nás jedna z nejnižších 
a je deklarováno hlavně dožití seniorů 
doma v péči blízkých osob. Systém však 
pečujícím neposkytuje téměř žádnou 
podporu, ani finanční ani informační. 
Na sociálních sítích si pečující zakládají 
skupiny a vyměňují informace, které by 
však měli dostávat již v okamžiku, kdy 
se pro péči rozhodnou. Při sledování 
konverzace z toho vyplývá: „všichni mě 
považují za blázna, že jsem se rozhodla 
skončit práci a starat se o svou mamin-
ku“… Jak byste posílil podporu těchto 
pečujících?
Každý, kdo se takto rozhodne pečovat 
o  osobu blízkou, si zaslouží podporu. 
Jdou s příjmem dolů. A mnohdy fatálně. 
Senior pobírá důchod a  k  tomu příspě-
vek na  péči. Když se bavím s  těmi lidmi, 
tak mnohdy vidím, že by rádi pracovali, 
ale na  trhu chybí podpora částečných 
úvazků v  návaznosti na  sociální služby, 
které jsou na  hodinu opravdu drahé. 
Podpora flexibilních úvazků zabrání i dal-
šímu trápení těchto lidí, a  to je sociální 
vyloučení. Ztrácejí kamarády, sociální 
kontakty. Od  července jsme navýšili pří-

spěvek na  péči ve  3. a od  prosince ve   
4. stupni. Vím, že se pracuje na podpoře 
zaměstnavatelů pro částečné úvazky pro 
maminky, s čímž souvisejí i osoby pečují-
cí. To jsou konkrétní praktické věci, kaž-
doročně se posilují i  finance sociálním 
službám ze státního rozpočtu. 

V kulturní oblasti se pohybujete stále, 
dokážete dokonce propojovat tuto 
oblast i s neziskovými organizacemi, 
jež se věnují nejen umělecké práci, ale 
zároveň i péči o hendikepované lidi. 
V čem jsou právě tyto aktivity pro vás 
důležité? Myslíte si, že stát podporuje 
jejich činnost dostatečně?
Já pocházím z  Ostravy, kde již dlouho 
funguje třeba nezisková organizace Bílá 
holubice, se kterou jsem měl tu čest hrát 
divadlo i natáčet film. Město tyto aktivity 
podporuje. Takže vnímám, že více propo-
jení neziskového sektoru v péči o hendi-
kepované s danou lokalitou by měly řešit 
municipality. Ty nejlépe znají svůj region, 
své postižené občany a neziskovky, které 
se o ně starají v první linii. Já jako posla-
nec mohu ovlivnit příspěvek na  péči, co 
ale konkrétně dokáže v  životě hendike-
povaných zlepšit jejich konkrétní situaci, 
ať už kulturní anebo přebudovat nájezd 
na  chodník, to je záležitost těch, kteří 
jsou těmto lidem blíže než poslanec. 

BOHDANA RYWIKOVÁ
Fotografie: archiv Ing. Aleše Juchelky 

„...Mobilní hospice jsou hrazeny  
ze zdravotního pojištění v rámci  
programu, do něhož jsou zapojeny.  
Je však nutné rozšířit jejich síť, protože 
to odpovídá dobovému trendu  
preference domácí péče o těžce  
nemocné nebo umírající, před  
péčí institucionální...“
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Pokud upřednostňujete poslední z výše uvedených možností – získat vitamín D prostřednictvím potravin, jedna čistě 
přírodní cesta se vám zcela nedávno otevřela. Od nového roku lze totiž ve vybraných obchodních řetězcích koupit  
Dr. Vejce – vejce obsahující vitamín D. Českým farmářům Maiwaldovým ležela skutečnost o vysokém nedostatku toho-
to vitamínu v naší populaci na srdci natolik, že se ji rozhodli změnit. Slepičky přirozenou cestou snášejí vejce, která ve 
100 g obsahují 6,3 mikrogramu vitamínu D, přitom doporučená denní dávka je 5 mikrogramu tohoto vitamínu. Zhruba 
2 kusy Dr. Vejce vám splní tuto dávku. Můžete si tak dopřát vitamínu D přesně tolik, kolik potřebujete, bez obav z pře-
dávkování, které u Dr. Vejce nehrozí, a ještě si u toho skvěle pochutnáte.

NEŠETŘME 
VITAMÍNEM 

Naši předci přišli do Evropy z Afriky. Měli černou kůži. Sluneční 
svit v Evropě je však menší než v Africe a kůže bránila dosta-
tečné tvorbě vitamínu D se zdravotními následky jako je napří-

klad křivice. Vitamín D je pro lidstvo tak důležitý, že právě kvůli němu 
vznikli běloši. A vitamín D je důležitý stále. Nedostatek vitamínu D je 
pro fungování těla špatný. Nejde jen o zachování dostatečné denzity 
kostní tkáně, ale vitamín D má mnoho dalších funkcí, například u imu-
nity. Dostatečný přísun vitamínu D je potřebný po celý život. 
Na  rozdíl od  saturace lidského těla jinými vitamíny patří stano-
vení hladiny vitamínu D k  běžné nabídce všech laboratoří. Mám 
ve  své péči mnoho seniorů a  často u  nich stanovuji hladinu vita-
mínu D v krvi. Senioři jsou málo vystaveni slunečnímu svitu a pří-
jem vitamínu D potravou je u nich zhoršen. Mé zkušenosti hovoří 
o  výrazné hypovitaminémii D v  naší seniorské populaci. Endokri-
nologové často doporučují příjem deseti kapek Vigantolu týdně. 
Podle mých zkušeností je to nedostatečné. Velmi často ordinuji  

10 kapek denně a  i  toto množství zvyšuje saturaci vitamínu D 
u  seniorů jen pozvolna. Otravy vitamínem D, pokud se kontroluje 
jeho hladina, se není třeba příliš obávat. Ještě jsem takového pa- 
cienta neměl.
Nabídka léků se samotným vitamínem D není nijak rozsáhlá. Do-
konce je spíše menší, než dříve. Ale pořád máme Vigantol a protože 
jde o kapky, je to dobré pro seniory, kteří často mají problém s při-
jímáním léků ústy. Lékařům, kteří mají v  péči seniory, doporučuji 
kontrolu hladiny vitamínu D a  podávání vyšších dávek, než bývá 
doporučeno. Klidně deset kapek Vigantolu denně ze začátku u osob 
s nedostatkem vitamínu D a potom dávkování upravit podle hladi-
ny. Bez podávání Vigantolu, podobných přípravků, delšího pobytu 
na slunci či zařazení většího množství potravin s  vitamínem D do 
běžného jídelníčku nelze očekávat dostatečnou saturaci vitamínem 
D u seniorské populace.

MUDr. PETR BOUZEK

Chcete vařit z Dr. Vejce?

Přírodní zdroj vitamínu D

Volejte: 608 976 877

Pište: piste@drvejce.cz

Kupujte:  vybrané prodejny Billa, Terno, Coop a Rohlik.cz

Má 4x větší hodnoty vitamínu D 
než běžné vejce.

Vhodné pro celou rodinu

D



Na čem teď pracujete? Už je hotová 
sbírka básní z nespavosti? Nebo Pošta 
shora, jak jste ji pracovně nazval? 
Možná mám už staré informace.
Ano, informace jsou přesné. Nová sbírka 
se jmenuje Pošta shora, čímž se míní, že to 
není vypracovaná poezie, ale jakýmsi po-
divným způsobem nadiktovaná odněkud. 
Jde o slovní obrazy, které se člověku honí 
hlavou v  té hodině mezi psem a  vlkem, 
když ne a ne usnout, ale ani bdít. Zrovna 
má rukopis v práci Jan Šulc a  já jsem na-
pjat, jaké budou jeho poznámky…

Naši čtenáři jsou lidé pracující v soci-
álních službách, kteří se často setká-
vají s fenoménem smrti,   a asi by je 
zajímalo,  jak jste prožíval období, kdy 
vám rychle po sobě zemřeli oba rodi-
če, a pak jste sám vážně onemocněl. 
Celé to kolem mne proletělo, aniž bych 
tehdy našel nějaký záchytný bod, u ně-
hož bych se zastavil. Všechno jsem si 

pak plně uvědomil později až s  vlastní 
diagnózou. Abych to vysvětlil – rodiče 
sice byli nemocní, několikrát týdně jsem 
jezdil s mámou na kontroly nebo na  lé-
čení, ale zároveň jsem musel fungovat 
doma, měli jsme dvě malé děti, a  taky 
navenek, musel jsem pracovat, tedy jez-
dit a hrát a vydělávat, aby bylo z čeho žít. 
V den, kdy mi umřela máma, jsem přese 
všechno hrál v  klubu v  Salmovské. Ale 
to patří k  profesi, Jiří Suchý mi říkal, že 
má podobný zážitek. Napsal jsem o tom 
ostatně sbírku Věci po mrtvých, věnova-
nou rodičům. Ta vyšla v  roce 2001 také 
v  Torstu a  potom francouzsky v  Bruse-
lu a  čínsky na  Taiwanu. No a  pak přišla 
moje vlastní rakovina a operace a léčba 
– a  dneska už to bude pomalu dvacet 
let…

Jistě to změnilo i vaši tvorbu? Stále 
pro vás platí že „láska je silnější než 
smrt“? Abych citovala přesně vaše 
zamyšlení z jednoho rozhovoru:  „Co 
je ta substance, která po smrti zbude? 
Láska, kterou jste dokázali rozdat 
i přijmout…“ 
Na  tom prohlášení bych neměnil nic. 
A změna v tvorbě se dostavila v podobě 
schopnosti přijímat i  rozdávat pathos. 
Dřív jsem se ho bál a  posmíval se mu, 
ale když se vás smrt párkrát dotkne ta-
hle zblízka, začnete se na věc dívat jinak. 
Začal jsem si překládat Brela, něco jsem 
i  zazpíval a  překvapeně jsem zíral, že 
v  divadle v  Řeznické někteří diváci plá-
čou. Třeba při textu Staří lidé.

Co vlastně dělá předseda Českého 
centra Mezinárodního PEN klubu? 
To předsednictví je čestná funkce, tak-
že kromě toho, že se snažím udržet 
organizaci v  chodu sháněním peněz, 
věnuju se Knihovničce Penklubu, to je 
naše podpora perzekvovaným autorům 
v  nedemokratických zemích, spoluor-
ganizuju různé konference a  autorská 
čtení, – tedy kromě toho všeho si musím 
i  vydělávat jako kočovný básník a  písnič-
kář. Důchod by nestačil. Podívejte se na   
www.penklub.net a www.dedecek.cz. 

Pojem lidská práva je pro vás velmi dů-
ležitý a mnoho toho pro jejich ochranu 
děláte. Jsou dle vašeho názoru a zku-
šeností dobře chráněna lidská práva 
seniorů u nás? Jak těch v domovech pro 
seniory, tak i těch, co žijí doma?
Po pravdě řečeno nevím, jak to u nás cho-
dí s právy seniorů v domovech, jen o tom 
občas čítám nebo něco vidím ve zprávách. 
Já jsem vyrůstal v prostředí, kde se k pra-
rodičům všichni v mém okolí chovali hez-
ky, láskyplně, zdvořile, ba dokonce jsme je 
podporovali i finančně. Z představy, že to 
někde může být i jinak, je mi smutno.

Vzkázal byste něco našim čtenářům? 
Něco optimistického? 
Bude to dobrý, i když to tak možná zpo-
čátku nebude vypadat!

LENKA KAPLANOVÁ
Foto na obálce: JAROSLAV ABBÉ LIBÁNSKÝ

Foto z archivu JIŘÍHO DĚDEČKA
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Dokončení ze str. 1

PE NÁLE
Až budu ležet v penále
dál budu platit penále
Prach jsem v prachy 

se obrátím
dokud to všecko 

nevrátím.

Z knihy Balady  
z bankovního sektoru
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KULATÝ STŮL
K VYKAZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Na  novele se začalo pracovat už v  roce 
2013, ale příprava novely zákona nabrala 
na obrátkách hlavně na konci roku 2018. 
Jedním z těch, kdo pracovali na přípravě 
zákona, je Ing.  Pavel Krupička, vedou-
cí oddělení kontroly zdravotnických 
prostředků z  Oborové zdravotní pojiš-
ťovny zaměstnanců bank, pojišťoven 
a  stavebnictví (OZP), který odpovídal 
na dotazy týkající se preskripce, schvalo-
vání a úhrady zdravotnických pomůcek: 

„Od prosince 2018 do následujícího dub-
na fungovala na  Ministerstvu zdravot-
nictví pracovní skupina s účastí zástup-
ců ČLS JEP i  pacientů, odborářů, plátců 
i  výrobců a  dodavatelů. Výsledkem byl 
schválený zákon č. 282/2018 Sb., kterým 
se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném 
zdravotním pojištění. Tento si můžete 
vyhledat ve  Sbírce zákonů, popřípadě 
na  internetu, například na  webu www.
zakonyprolidi.cz, kde snadno najdete 
znění platné od 1. ledna 2019, nebo ver-
ze platné v  minulosti, popřípadě i  od   

1. ledna 2020, popřípadě i odkazy na dal-
ší nařízení“.

CO NÁS ČEKÁ?

V  loňském prosinci schválená novela 
zákona č. 48/1997 Sb., přinesla několik 
významných změn do  oblasti předepi-
sování, výdeje a  úhrad zdravotnických 
prostředků vydávaných na  Poukaz. 
Mění podmínky pro uzavírání smluv se 

subjekty, které nejsou registrováni jako 
poskytovatelé lékárenské péče, mění 
podmínky pro zapůjčování některých 
zdravotnických prostředků (tzv. cirku-
lace) a  zejména významně mění pod-
mínky a  výše úhrad prakticky ve  všech 
úhradových skupinách a kategoriích po-
ukazových ZP. 

Zákon byl  ve  Sněmovně i  v  Senátu PS 
ČR přijatý bez vážnějších připomínek. 
Po zveřejnění ve Sbírce zákonů tato no-
vela začala být účinná od 1. ledna 2019 

a  zveřejňování číselníků poukazových 
zdravotnických prostředků přešlo zcela 
do  gesce Státního ústavu pro kontrolu 
léčiv (SÚKL). Nejprve ale SÚKL začal vy-
dávat tzv. Konsolidovaný seznam hra-
zených ZP, který vzniknul „sloučením“ 
Číselníku zdravotnických prostředků 
SZP ČR a  Úhradového katalogu ZP VZP 
ČR a  obsahuje zdravotnické prostředky 
ve výši a za podmínek, jak byly hrazeny 
do 31. prosince 2018 (resp. 31. 12. 2017). 
Podle oddílu C přílohy č. 3 novely zákona 
budou zdravotnické prostředky hrazeny 
teprve od 1. prosince 2019. Avšak pouze 
takové ZP, které jejich výrobci (odpověd-
ní zástupci) tzv. pře-ohlásí na SÚKL (v zá-
konem stanoveném termínu od  1. do  
30. června 2019). 

JAKÉ ZLEPŠENÍ A JAKÉ DŮLEŽITÉ 
ZMĚNY TATO NOVELA PŘINESE? 

Důvodem, proč ke  kategorizaci došlo, 
bylo, že dosavadní oddíl C přílohy č. 3, 
podle které se řídily úhrady, už mnoho 
let nevyhovovala požadavkům moderní 
zdravotní péče o  pacienty i  potřebám 
úhrad zdravotních pojišťoven za své po-
jištěnce. Zjednodušeně je možné kon-
statovat, že novela rozčlenila poukazo-
vé zdravotnické prostředky tak pečlivě 
a tak detailně, aby bylo možné konstato-
vat, že z veřejného zdravotního pojištění 
bude „za stejný medicínský efekt hraze-
na vždy stejná úhrada“. Byla stanovena 
jednoznačná pravidla pro předepisová-
ní: frekvenční a množstevní limity, indi-
kační i preskripční kritéria.

U některých skupin zdravotnických pro-
středků byla nastavena vyšší úhrada, než 
jaká byla platná do 31. prosince 2018.

Některé pomůcky byly z úhrad vyřazeny 
(například tzv. bílý program, viskoelas-
tické injekce, paruky), někde byla zruše-

Z iniciativy Společnosti lékařů a zdravotníků v sociálních službách ČSL JEP se v lednu usku-
tečnil další Kulatý stůl, na kterém se sešli v Lékařském domě ČSL JEP poskytovatelé sociál- 
ních služeb a další odborníci. Hlavním tématem bylo předepisování zdravotnických pro-
středků v zařízeních sociálních služeb, a změny, které přicházejí v souvislosti s novým záko-
nem 282/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, 
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
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na úhrada u  některých věkových kate-
gorií (například brýlové obruby a čočky 
pro dospělé).

JAKÝM ZPŮSOBEM JE MOŽNÉ 
NEBO NEMOŽNÉ PŘEDEPISOVAT 
A NÁSLEDNĚ SCHVALOVAT 
ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY 
V DOMOVECH DŮCHODCŮ?

„Nejsem oprávněn debatovat na  téma 
účtování a  úhrad za  sociální služby“, 
uvedl Pavel Krupička, „cítím se být od-
borníkem na oblast zdravotnických pro-
středků. Podílím se na tvorbě metodiky 
pro pojišťovny sdružené ve  Svazu zdra-
votních pojišťoven ČR (www.szpcr.cz), 
a nyní jsem pracoval na přípravě novely 
zákona. 

V OZP máme stanovenu metodiku, díky 
které pacientům s  vyšším stupněm in-
kontinence (II. a  III.) umožňujeme úhra-
du absorpčních inkontinenčních ZP, 
které jsou standardně určeny pro pa-

cienty s  nižším stupněm inkontinence, 
Tak například pojištěncům s III. stupněm 
inkontinence umožňujeme preskripci 
a úhradu nejenom plenkových kalhotek, 
ale také vložných plen, respektive ab-
sorpčních vložek. Vždy ale hradíme ta-
kové množství a finančním limitu, které 
odpovídají zákonem stanoveným limi-
tům pro danou úhradovou skupinu ab-
sorpčních úhradových zdravotnických 
prostředků.“

A JAKÉ JSOU MOŽNOSTI PRO 
ÚHRADU POLOHOVATELNÝCH 
LŮŽEK?

Zazněl případ z  jednoho zařízení: „Bylo 
řečeno, že zdravotní pojišťovna hradí 
lůžka, ale my si je raději kupujeme sami. 
Nedávno k nám např. měl nastoupit kli-
ent s  nadváhou, žádali jsme o  speciální 
lůžko, ale bylo nám řečeno, do domova 
seniorů ne, klient ho může dostat jen 
domů.“  „Tady to je velký omyl, domov 
seniorů není zdravotnické zařízení,“ 

oponoval Radoslav Svoboda, „on je tam 
DOMA, stejně jako když je doma v  pa-
neláku.“ „To je otázka posouzení reviz-
ního lékaře té dané pojišťovny, vstoupil 
do diskuze Pavel Krupička. „Standardně 
má OZP pro své pojištěnce v  domo-
vech seniorů spoustu polohovacích lů-
žek. Hradíme je dle zákona. Pokud náš 
pojištěnec zemře, bereme si je zpátky. 
Někdy zkoumáme, jestli se jedná o  lůž-
kovou péči ve smyslu hospitalizace, tam 
pak lůžka nehradíme.“ Zazněla další 
výtka k  lůžkům: zařízení nemají prostor 
ke skladování lůžek a vozíků, které jsou 
majetkem pojišťovny a cirkulují. „Někdy 
to trvá i měsíc, než si to pojišťovna ode-
bere,“ zaznělo. Padl i  dotaz, proč lůžko 
či vozík nemůže dostat hned jiný klient. 
„Ten by ale mohl být u  jiné pojišťovny, 
proč by měl ležet na našem lůžku? OZP 
je schopna zajistit velmi rychlé vyzved-
nutí vozíku nebo polohovatelného lůžka 
zpět do skladu dodavatelské firmy,“ uza-
vřel diskuzi Pavel Krupička. 

(red.)

A K T UÁ L N Ě

KULATÝ STŮL ZPESTŘIL ŠMAKOUN
V úvodu setkání přivítal předseda Spo-
lečnosti Petr Bouzek hosta Jiřího Plánič-
ku, který na „kulatý“ stůl připravil malou 
ochutnávku potraviny, jež je díky vysoké-
mu podílu bílkoviny a dobré stravitelnosti 
vhodná zejména pro seniory. „Nízká hla-
dina sérové bílkoviny je u seniorů poměrně 
častým nálezem,“ potvrdil doktor Petr Bou-
zek. „Způsobuje nízkou odolnost proti vzni-
ku proleženin, nízkou odolnost proti infek-
cím, sklon ke tvorbě otoků atd. Optimální je 
dodání bílkovin, pokud nestačí běžná dieta, 
speciální stravou se zvýšeným množstvím 
lehce stravitelné bílkoviny“.
Takové vlastnosti má právě Šmakoun. Hos-
té ochutnávali zpočátku nedůvěřivě, ale 
pak malé vzorky slaných pomazánek i čo-
koládového dortu se Šmakounem rychle 

zmizely. „Šmakoun je  plnohodnotná  potra-
vina vyrobená z čistých vaječných bílků s vy-
sokým obsahem komplexní bílkoviny. Neob-
sahuje téměř žádný tuk, cukr, cholesterol ani 
lepek,“ vyjmenoval vlastnosti výrobku Jiří 
Plánička. „Jeho kalorická hodnota je zhruba 
280 kJ na 100 g. V čisté podobě je prakticky 
bez chuti a snadno tak přijímá chutě použi-
tého koření. Velice dobře se se Šmakounem 
vaří – lze jej zapojit, jako další surovinu, do 
celé řady běžných a obvyklých jídel od poma-
zánek, salátů a slaných jídel až po  jídla slad-
ká a dezerty. Všechna tato jídla mohou být 
zdrojem kvalitní bílkoviny. Při použití asi 30 %  
podílu Šmakouna se zvyšuje obsah žádou-
cí bílkoviny při současném snížení obsahu 
tuků, cukrů a kalorií. Důležité je, aby byly 
pokrmy pro seniory obvyklé, chutné, akcep-
tovatelné a lehce stravitelné“.                                                                                                                   

Více informaci a spoustu dalších receptů 
najdou zájemci na www.smakoun.eu 
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S VYUŽITÍM 
KONÍ  Aktiv

ity
V lese na okraji Řevnic 
sídlí nezisková organizace 
Hiporehabilitace Jupiter. 
Toto středisko se věnuje 
animoterapii, především 
hiporehabilitaci. Kromě 
dětí tam můžete vídat s ko-
níky i seniory a zdravotně 
postižené. Co se v tako-
vém hiporehabilitačním 
středisku děje a jak může 
kontakt se zvířaty pomoci 
lidem i zvířatům, o tom 
jsme si povídali s před- 
sedkyní spolku, Idou  
Kubrichtovou. 

Co vás přivedlo k animoterapii? 
A ke koním?
Už odmalička jsem tíhla ke  zvířatům 
a  po  gymnáziu jsem šla studovat vete-
rinární lékařství. Během mých studií byl 
však nově otevřen obor na České země-
dělské univerzitě Zoorehabilitace a  asis-

tenční služby se zvířaty, který mě natolik 
zaujal, že jsem na  něj přestoupila. Líbilo 
se mi propojení sociální práce se zvířaty. 
Koně jsem milovala asi jako většina hol-
čiček už od mala, ale neměla jsem k nim 
přístup. Maminka se koní bojí, tak mi 
do  žádného oddílu nedovolila chodit. 

Prvního koně jsem si koupila až 
za  státnice, čímž jsem si splnila 
sen.

Jaké služby poskytujete?
V Jupiteru poskytujeme animo-
terapii, především hiporehabi-
litaci, tedy rehabilitaci pomocí 
koní. V  současné době máme 
sedm speciálně vycvičených 
koní. Zabýváme se hipoterapií, 
volnočasovými aktivitami pro 
děti a mládež a  takzvanými Ak-
tivitami s  využitím koní, neboli 
AVK. Záleží nám na  individuál-
ním a  nedirektivním přístupu 
a  s  koňmi pracujeme výhradně 
formou přirozené komunikace. 

Co jsou aktivity s využitím 
koní?
Jedná se o  metodu speciální 
a  sociální pedagogiky, využí-

vající motivačního působení koně. AVK 
většinou probíhají formou skupinové 
lekce. Takzvaný uživatel AVK má mož-
nost během lekce navázat vztah s koněm 
a díky odbornému vedení tak posílit své 
pozitivní vlastnosti. Těmi mohou být na-
příklad schopnost spolupráce, zvýšení 
sebevědomí a tak dále. 

Jak je možné, že kůň něco takového 
dokáže?
Pro lidstvo byli koně magickými bytostmi 
už od nepaměti. Přestože v současné mo-
derní době už koně nepotřebujeme na-
příklad jako dopravní prostředek, je jejich 
chov stále velmi populární. Myslím si, že 
je tomu tak proto, že ono magické pouto 
mezi koněm a  člověkem v  nás stále ur-
čitým způsobem žije. Nejspíš díky tomu 
má mnoho lidí pocit, že jim kůň dokáže 
otevřít srdce. Právě proto se koně v sou-
časnosti používají také v psychoterapii.

V čem spočívá přirozená komunikace 
s koňmi?
Mnoho lidí má pocit, že koně je zapotřebí 
zkrotit a ovládnout. My jsme se rozhodli 
jít jinou cestou. Chceme, aby s námi koně 
spolupracovali na  základě přátelského 
vztahu, a  to zcela dobrovolně. Toho lze 
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Aktiv
ity

docílit vyvážením správné míry vzájem-
né důvěry a  respektu, a  to je mimo jiné 
velice přínosné pro uživatele AVK i  pro 
děti, které chodí na naše koňské kroužky. 

V čem je specifická práce se zdravotně 
postiženými?
Specifická je tím, že je pro koně často 
špatně čitelná. Je tedy potřeba více asis-
tentů a instruktor AVK musí koním často 
,,překládat“, co se po nich chce.
Klientela hiporehabilitace je velmi široká. 
V rámci volnočasových aktivit nás navště-
vují děti od 3 let, ale na AVK například do-
jíždí i skupiny seniorů. U těch se zaměřu-
jeme především na  trénink kognitivních 
funkcí. Základním cvičením je zapama-
tovat si barvu, věk a  jméno přiděleného 
koně a vyhřebelcovat ho. Zdatnější se učí 

i  jména pomůcek 
na  hřebelcování. 
Senioři jsou koněm 
většinou velmi 
nadšení a  snaží se 
soustředit a  spolu-
pracovat. Kůň zde 
působí převážně 
motivačně.
Mezi další klien-
ty patří například uživatelé s  diagnózou 
autismus, s mentálním postižením, s po-
ruchami příjmu potravy a  podobně. Cí-
lem našeho programu je také prevence 
sociálního vyloučení a zlepšení psychické 
i  fyzické kondice. Letos máme možnost 
uhradit lekce AVK pro osoby nad 15 let 
z dotace EU. Nyní tedy přijímáme novou 
klientelu.

Jak koně se zdra-
votně postižený-
mi spolupracují? 
Vždy mě fascinu-
je, jak kůň pozná, 
zda s  ním pracuje 
zdravý dospělý, 
dítě či osoba s hen-
dikepem. K  dětem 
a  hendikepova-
ným se chovají vel-
mi slušně a  větši-
nou udělají, co jim 
na očích vidí. Sami 
plní úkoly, které 
jsme pro ně připra-
vili, a  dávají pozor, 
aby svého vodiče 
„nezašlápli“. Pokud 
s  koňmi pracuje 

zdravý dospělý, klidně si ho „vyzkouší“. 
Dělají, že neumí stát u  nasedací rampy 
(přestože dětem tam postojí denně), že 
nikdy neviděli deštník (přestože s  dětmi 
jej používáme stále) atd.

Jak probíhají lekce AVK? Na co se mají 
zájemci připravit?
Lekce AVK jsou buď individuální, či sku-
pinové. Dle typu klientely vybereme 
vhodné koně a  vhodné aktivity s  nimi. 
Většina klientů se během lekce AVK i sve-
ze, ale s některými skupinami nejezdíme 
vůbec. Během lekcí se klienti učí teoretic-
ké znalosti o koních a prakticky se naučí 
koně vyčistit, nasadit ohlávku, vodit koně 
a zvládnout s ním připravený úkol atp.
     

LENKA KAPLANOVÁ, 
Foto IDA KUBRICHTOVÁ 

Hiporehabilitace Jupiter z.s., vznikl 
v roce 2016 jako registrované středis-

ko České Hiporehabilitační společnos-
ti. Od roku 2018 má status Střediska 

doporučené hiporehabilitace.
Další informace můžete získat 

na www.hipojupiter.cz.
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Článek mě vedl k zamyšlení nad otázkou, 
co potřebujeme více, jestli jsou to kapaci-
ty pobytových služeb nebo něco jiného. 
O potřebě posílení pobytových služeb není 
pochyb. Přesvědčují nás o tom neuspoko-
jené žádosti o tyto služby a osobní příběhy 
těch, kteří se svým rodičům, prarodičům či 
jiným blízkým snaží zajistit péči poté, kdy 
se jim většinou náhle zhorší zdravotní stav 
a kdy často ze dne na den potřebují nároč-
nou každodenní péči a  dohled. I  kdyby-
chom namítli, že počet žádostí o pobytové 
sociální služby je nadhodnocený, protože 
o ně žádají i  ti, kteří je nepotřebují a mají 
zájem spíše o  seniorské bydlení, důležitý 
je trend, kdy se nepoměr mezi žádostmi 
a  počtem míst v  těchto službách v  čase 
zvyšuje.

Otázkou přitom není, zda zvýšit kapacity 
anebo investovat do  zmenšení domovů 
pro seniory. Velikost zařízení není pro kva-
litu rozhodující. Ekonomicky je zřejmé, že 
služby lze zajistit levněji v  případě větší 
kapacity zařízení, než kapacity menší. Co je 
důležitější, je individualizace, tedy zajištění 
soukromí a  individuálního životního stylu 
pro ty, pro které se pobytové zařízení stává 
domovem, ať více nebo méně dobrovolně. 
Dlouhodobá péče je totiž z  definice také 
o  bydlení. Zahrnuje nejen „osobní péči“ 
(sociální služby) a  zdravotní péči, ale i  ře-
šení potřeby bydlení, jak ukazuje schéma 
(Kane, 2015)1 Dlouhodobá péče je průni-
kem těchto tří oblasti, kdy těžiště se může 
v jednotlivých případech přesouvat k byd-
lení, pomoci v  soběstačnosti nebo zdra-
votní péči. I proto je zapotřebí systémová 
flexibilita mezi těmito složkami péče.

Formy péče přechází mezi domácími, 
ambulantními a  pobytovými a  mohou 
se synergicky překrývat. Cílem systému 
dlouhodobé péče je umožnit lidem stár-

nout s důstojností a možností volby (Kane 
2015). Možnost volby by měli mít i nefor-
mální a formální pečující. Kvalita podmínek 
poskytovatele a příjemce péče tvoří spojité 
nádoby. Průnik mezi formální a neformální 
péčí ukazuje schéma níže (ČSÚ 2015)2. Jed-
notlivé segmenty sociální a zdravotní dlou-
hodobé péče jsou zřejmě nepodrobněji 
definovány pro sledování mezinárodně 
srovnatelných údajů o výdajích na zdravot-
ní a dlouhodobou péči v rámci tzv. systému 
zdravotních účtů (ČSÚ 2019). 

Priority českého systému však nevidím pri-
márně v  posílení pobytových služeb, ale 
zejména těch domácích. K podpoře života 
v přirozeném bydlení samozřejmě nestačí 
jen dostupné terénní, domácí a  ambu-
lantní sociální i zdravotní služby, ale i další 
opatření, zejména pak otázky finanční do-
stupnosti vhodného bydlení a  domácích 
služeb. Podpora pobytových služeb bez 
souběžné podpory domácích služeb by 
byla strategická chyba. 

Potřeba pobytové péče bude růst. Při od-
hadu, kolik pobytových služeb potřebuje-
me, ale není spolehlivé vycházet z odhadu 
počtu budoucích seniorů. Ačkoliv jsme 
považováni spíše za  zemi, kde přetrvává 
ústavnictví, alespoň co se týče dětí v dět-
ských domovech a  duševně nemocných 
v psychiatrických léčebnách, docent Průša 
ve svém článku dokládá nízkou vybavenost 
pobytovými službami v  ČR v  mezinárod-
ním srovnání. Některými autory jsme stále 
řazeni mezi země „v  přechodu“, kladoucí 
důraz primárně na  rodinnou (neformální) 
péči s  nedostatečně rozvinutou „formální 
péčí“ (viz tabulka Typologie evropských sys-
témů dlouhodobé péče). 

Definice dlouhodobé péče a  mezinárod-
ní srovnání ve  vybavenosti jsou obtížné 
i  proto, že není ostrá hranice mezi resi-
denční péčí a  seniorským bydlením pro 
soběstačné seniory. Tyto hranice se v čase 
mění s tím, jak různé země definují a refor-
mují pobytové služby pro seniory a systém 
dlouhodobé péče. To ovlivňuje i  údaje 
o celkové kapacitě. I v ČR byly donedávna 
součástí sociálních služeb penziony pro se-
niory. Přestože do spektra sociálních služeb 
patří, byly ze systému vyňaty. 

Rozuzlit gordický uzel dlouhodobé péče 
je náročné. Osobní péče (sociální služby) 

JE KAPACITA
POBYTOVÝCH SLUŽEB NEJDŮLEŽITĚJŠÍ 
PROBLÉM DLOUHODOBÉ PÉČE V ČR?
Zaujal mne příspěvek docenta Ladislava Průši v Rezidenční péči č. 3/2018 „Transformovat domovy pro 
seniory? Ne, budovat nová zařízení“. Autor se v něm zabývá otázkou, zda transformovat pobytové 
služby pro seniory na menší zařízení nebo zda je větší a akutnější krátkodobou i střednědobou priori-
tou posílení kapacit pobytových služeb. Rozhodně se staví za druhou možnost a své stanovisko opírá 
o projekci potřebnosti pobytových služeb v návaznosti na projekci počtu věkové skupiny, která tyto 
služby v současnosti využívá.

Schéma (obrázek) č. 2: Průnik mezi  
formální a neformální péčí
 

A péči zajišťuje osoba blízká
B péči zajišťuje současně osoba blízká  

a registrovaný poskytovatel sociální 
služby

C péči zajišťuje registrovaný poskytovatel 
sociální služby

Manuál SHA 2011 (ČSÚ 2016)

Schéma č. 1:  
Koncepční model dlouhodobé péče

Zdroj: Kane, L, R. The Gerontologist, 2015

A                 B                  C
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a  zdravotní péče se totiž často prolínají, 
a to zejména v pobytové formě. 

Při srovnání vybavenosti residenčních 
služeb na  počet obyvatel existují výrazné 
rozdíly. Podle databáze WHO se mezi roky 
2002 až 2012 (poslední dostupný údaj) 
počet lůžek dlouhodobé péče (bez psychi-
atrických lůžek)3 v ČR zvýšil o čtyři pětiny 
ze 145 na  527 lůžek na  100 tis. obyvatel, 
zatímco například ve  Švédsku, kde jsou 
kapacity nejvyšší, ve stejném období klesl 
o čtvrtinu z 1 681 na 1 353 lůžek na 100 tis. 
obyvatel. I tak je ve Švédsku kapacita lůžek 
dlouhodobé péče oproti ČR více než dvoj-
násobná. V ČR je přitom vysoká „institucio-
nalizace“ psychiatricky nemocných, zejmé-
na těch starších. Dá se tedy předpokládat, 
že část kapacit je zaplněna seniory, takže 
počet seniorů v ústavní péči by byl v přípa-
dě zahnutí těchto zařízení vyšší. 

Pokud jde o počet ošetřovatelských lůžek 
a lůžek v domovech pro seniory, které pro 
srovnání použil docent Průša, v letech 2005 
až 2014 se počet lůžek v ČR zvýšil minimál-
ně, a to z 673 na 692 na 100 tisíc obyvatel. 
Za povšimnutí stojí, že ve Švédsku ve stej-
ném období poklesl 1  521 na  1  2764. Po-
čet lůžek dlouhodobé péče podle statistik 
WHO (2019) ve Švédsku rostl rapidně v 90. 
letech 20. století až do roku 1997. Od toho-
to roku kapacita těchto lůžek stagnovala 
a následně začala klesat. 

Švédsko je dáváno jako příklad dobré péče 
pro seniory, včetně dostupnosti domácí 
péče. Má nejvyšší kapacity lůžek dlouho-
dobé péče, ale současně je v posledních le-
tech snižuje. Možná bychom se měli poučit 
a usilovat o vyvážený mix péče. Nyní však 
čelíme spíše nedostatku služeb dlouhodo-
bé péče ve všech formách. A je do značné 
míry na  nás, jaké formy služeb budeme 
poskytovat, preferovat a financovat. Forma 
poskytování služeb je primárně hodnotová 
a politická záležitost.

Zdravotní stav lidí v pobytových službách 
se zhoršuje a bude zřejmě stále náročnější. 

Potřebujeme personál, který bude finanč-
ně motivovaný a připravený náročnou péči 
poskytnout. Jejich nedostatek bude mož-
ná větším problémem než počet lůžek. Pri-
oritou je i  překonání pseudodilemat, jako 
volba mezi formální nebo neformální péčí, 
pobytovou nebo domácí péčí, „sociální“ 
a „zdravotní“, protože přechody v dlouho-
dobé péči jsou kontinuální a neostré. 

Pokud se bude se stárnutím populace 
a růstem délky života oddalovat i počátek 
disability a poroste i délka života ve zdraví, 
nebo nám medicína a technologie umožní 
prodloužit naši soběstačnost v  domácím 
prostředí, růst poptávky po  pobytových 
službách nemusí být tak drastický, jak se 
zdá z demografických ukazatelů. 

Domácí péče může výrazně redukovat po-
ptávku po  pobytové péči na  realistickou 
a  reálnou úroveň. Stojíme před strategic-
kou volbou, jak dále v  dlouhodobé péči. 
V případě ČR by se dalo říct, že před strate-
gickým rozhodnutím stagnujeme. Při roz-
hodování bychom měli zvážit i to, že z ces-
ty „institucionalizace“ se těžko ustupuje 
a důsledky bývají dlouhodobé. Pokud nej-
prve „paradigmaticky“ neposílíme terénní 
a komunitní služby tak, jak to předpokládá 
zákon o sociálních službách a nepodpoří-
me život v „přirozeném prostředí“, pak to 
bude chyba. 

Článek docenta Průši přinesl vedle jasného 
sdělení a  výzvy i  souhrn alarmujících fakt 
o  (ne)úhradách zdravotní péče v  sociál-
ních službách. Je podivné, že resort, který 
by měl mít zájem na navazující dlouhodo-
bé péči, jakékoliv návrhy meziresortních 

komisí dosud úspěšně většinou jménem 
zdravotních pojišťoven bojkotoval. Přitom 
je zřejmé, že nedostatek sociálních služeb 
vede k  „blokování zdravotnických lůžek“ 
(„bed-blocking“), které je velmi nákladné, 
protože péče v  nich je většinou hrazena 
jako péče zdravotní, a  je tedy podstatně 
dražší než péče hrazená sociálním službám. 

K  tématu se v  posledních dnech objevilo 
v  médiích několik zajímavých zpráv. Sně-
movní výbory pro sociální politiku a zdra-
votnictví společně se senátním zdravot-
ním výborem jednaly o dlouhodobé péči. 
Shoda údajně panuje hlavně na  tom, že 
ke změně není třeba zákon o dlouhodobé 
péči. Podle zákonodárců chybí výsledky 
a  postup změn je pomalý. Vyzvali proto 
ministra zdravotnictví a  ministryni práce 
a  sociálních věcí, aby jim dali přesný har-
monogram příprav změn zákonů a  návrh 
legislativy předložili společně6. Téma ale-
spoň mediálně nabývá na významu. Jiným 
novinářským příspěvkem k tomuto tématu 
je článek redaktorky HN „Jiná realita Julie 
Hrstkové: Příspěvky na  domácí péči poly-
kají ústavy“7. Zdá se, že téma je dostatečně 
kontroverzní, a že budeme mít ještě dlou-
ho o čem diskutovat.

Mám-li si tedy zodpovědět otázku, co je 
největší hrozbou a prioritou v oblasti péče, 
a zda je to nedostatek míst v pobytových 
službách nebo něco jiného, pak je to cel-
ková stagnace tohoto tématu, přetrvávající 
vedení resortních válek a nedostatek vůle 
k tomu, aby se péče nestala nedostupným 
luxusním zbožím, ale celospolečenskou 
prioritou. 

Každopádně vývoj v  sociálních službách 
nelze úplně spolehlivě dirigovat a  na-
plánovat shora. Je zde více aktérů, kteří 
ovlivňují to, jaké služby jsou dostupné více 
a  méně, včetně poskytovatelů těchto slu-
žeb a hlasitosti jejich hlasu nebo organiza-
cí, které zastupují zájmy lidí potřebujících 
péči svého okolí.

PETR WIJA
Institut pro sociální politiku a výzkum, z. s.

1 Robert L. Kane; A New Long-Term Care Manifesto, The Gerontologist, Volume 55, Issue 2, 1 April 2015, Pages 296–
301, https://doi.org/10.1093/geront/gnv010

2 ČSÚ (2016) Základní rozdíly mezi původní metodikou SHA 1.0 a novou metodikou SHA 2011. Výsledky zdravotnic-
kých účtů ČR - 2010-2015 (Revize), dostupné online https://www.czso.cz/csu/czso/vysledky-zdravotnickych-uctu-
-cr-2010-2015-revize 

3 Long–term care beds (excl. psychiatric beds), per 100 000 (European Health Information Gateway), dostup-
né online https://gateway.euro.who.int/en/indicators/hlthres_87-long-term-care-beds-excl-psychiatric-beds-
-per-100-000/ 

4 Nursing and elderly home beds per 100 000 (European Health Information Gateway), dostupné online https://
gateway.euro.who.int/en/indicators/hfa_490-5100-nursing-and-elderly-home-beds-per-100-000/ 

5 Ilinca, S., Leichsenring, K., Rodrigues, R. From care in homes to care at home: European experiences with (de)
institutionalisation in long-term care (Policy Brief december 2015), European Centre for Social Welfare Policy and 
Research, Vienna, 2015, online https://www.euro.centre.org/downloads/detail/1540 

6 MZ a MPSV se na pravidlech sociálně-zdravotní péče zatím neshodla https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/mz-a-
-mpsv-se-na-pravidlech-socialne-zdravotni-pece-zatim-neshodla/1724042 

7 Viz https://archiv.ihned.cz/c1-66487770-jina-realita-julie-hrstkove-prispevky-na-domaci-peci-polykaji-ustavy 

Typologie evropských systémů dlouhodobé péče

Poptávka
po péči

Poskytování  
neformální péče

Poskytování 
formální péče Země

Standardní mix 
péče Vysoká Střední/Nízké Střední Německo, Rakousko,  

Francie, Spojené království
Univerzální – 
skandinávský Střední Nízké Vysoké Švédsko, Dánsko,  

Nizozemsko
Založený na 
péči v rodině Vysoká Vysoké Nízké Španělsko, Itálie,  

Portugalsko, Irsko, Řecko

Přechodový Střední Vysoké Střední/Nízké Lotyšsko, Polsko, Maďarsko, 
Rumunsko, Slovensko, Česko

Upraveno od Lamura (2007) a Nies a kol. (2013), dle Ilinca et al 20155 
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K prokazování bezúhonnosti slouží Rej-
střík trestů (dále jen „RT“), který vede evi-
denci fyzických a právnických osob pra-
vomocně odsouzených soudy v trestním 
řízení a dále evidenci jiných významných 
skutečností pro trestní řízení. Je veden 
podle zákona č. 269/1994 Sb., o  Rejstří-
ku trestů, ve  znění pozdějších předpisů. 
V  současné době má alespoň jeden zá-
znam v RT cca 6 % osob v produktivním 
věku. Výpis z RT se vydává na žádost fy-
zické osobě a obsahuje údaje o všech ne-
zahlazených odsouzeních. Je v zájmu od-
souzeného, aby za  splnění zákonných 
podmínek podal návrh soudu na  zahla-
zení.
Podle ustanovení čl. 26 odst. 2 zákona  
č. 2/1993 Sb., Listina základních práv 
a  svobod, ve  znění pozdějších předpisů, 
je dána možnost omezení výkonu někte-
rých povolání nebo činností. Požadavek 
bezúhonnosti může být legální výhrad-
ně v  případech právních norem se silou 
zákona, protože se jedná o  zásah do  zá-

kladních práv natolik intenzivní, že nemů-
že být proveden podzákonnými předpisy.
V  případě sociálních služeb je bezúhon-
nost vyžadována na základě ust. § 79, odst. 
1, písm. c), odst. 2, 3) zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, ve znění pozděj-
ších předpisů (dále jen „ZSS“). 
Trestní bezúhonnost je třeba doložit vždy 
při vzniku pracovněprávního vztahu, tedy 
i  v  případě uzavírání nových smluv nebo 
dohod (DPP, DPČ) se stávajícími pracovní-
ky, kteří budou přímo poskytovat sociální 
služby.
Splnění podmínky bezúhonnos-
ti ve  shora uvedeném smyslu je nut-
no splňovat po celou dobu trvání pra-
covního poměru u dotyčného poskyto-
vatele sociálních služeb, nikoliv pouze 
v jejím začátku. Zaměstnanec je povinen 
hlásit veškeré změny v osobních údajích, 
které jsou u  zaměstnavatele evidovány, 
aby zaměstnavatel mohl řádně plnit své 
povinnosti. V případě, že tak zaměstna-
nec neučiní a  zaměstnavateli vznikne 

škoda v  důsledku nesplnění povinnosti 
zaměstnance, může být náhrada po za-
městnanci vymáhána. Povinnost hlásit 
změny osobních údajů bývá obvykle za-
kotvena v pracovním řádu nebo přímo 
v pracovní smlouvě.
Okruh „odborných“ pracovníků v  sociál-
ních službách, kterých se bezúhonnost 
týká, je taxativně vymezen v  ust. § 115 
odst. 1 ZSS a jedná se o:
−	 Sociální pracovníky
−	 Pracovníky v sociálních službách
−	 Zdravotnické pracovníky
−	 Pedagogické pracovníky
−	 Manželské a  rodinné poradce a  další 

odborné pracovníky
Ze srovnání požadavků bezúhonnosti pro 
výkon profesí v  tabulce vyplývá, že pro 
výkon profese sociální pracovník, pra-
covník v sociálních službách, je za bez-
úhonného považován ten, kdo nebyl pra-
vomocně odsouzen za  úmyslný trestný 
čin, ani trestný čin spáchaný z nedbalos-
ti v souvislosti s vykonáváním činností při 

Bezúhonnost je pojem variabilní a při jeho definici záleží, pro jaké účely se bezúhonnost posuzuje.  
Obvykle je bezúhonnost brána jako trestněprávní a bezúhonným je tak ten, kdo nebyl odsouzen pro 
trestný čin.

Bezúhonnost
ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
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Okruh pracovníků Právní úprava Rozsah bezúhonnosti
Sociální pracovník ust. § 110, odst. 2  

zákon č. 108/2006 Sb.
Fyzická osoba, která nebyla odsouzena pro úmyslný trestný 
čin, ani trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti  
s vykonáváním činností při poskytování sociálních služeb 
nebo činností s nimi srovnatelných.

Pracovník v sociálních službách ust. § 116, odst. 3
zákon č. 108/2006 Sb. 

Fyzická osoba, která nebyla odsouzena pro úmyslný trestný 
čin, ani trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti  
s vykonáváním činností při poskytování sociálních služeb 
nebo činností s nimi srovnatelných.

Zdravotnický pracovník ust. § 117 zákon č. 108/2006 Sb.
ust. § 3 odst. 3 zákon č. 95/2004 Sb.
ust. § 3 odst. 3 zákon č. 96/2004 Sb.

Ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen k nepodmíněnému 
trestu odnětí svobody pro úmyslný trestný čin spáchaný  
v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb.

Pedagogický pracovník ust. § 117 zákon č. 108/2006 Sb.

ust. § 3 odst., 1 písm. c) 
ust. § 29a zákon č. 563/2004 Sb.

ust. § 2 odst., 1 písm. c) 
zákon č. 561/2004 Sb.

Judikatura Nejvyššího soudu ČR

Fyzická osoba, která nebyla pravomocně odsouzena za 
trestný čin spáchaný úmyslně, nebo za trestný čin spácha-
ný z nedbalosti v souvislosti s výkonem činnosti pedago-
gického pracovníka.
Včetně bezúhonnosti občanské a morální, která souvisí  
s důstojností, autoritou a obecnou slušností.

Manželský a rodinný poradce 
a další odborný pracovník

Poznámka: Další odborní pracovníci 
nejsou nijak specifikováni s výjimkou 
odborné způsobilosti, kterou je vysoko-
školské vzdělání.

Obecně ust. § 79, odst. 1, písm. c), 
bod 1., odst. 2, 3  
zákon č. 108/2006 Sb.

Poznámka: Speciální norma má přednost 
před obecnou, pokud však v určité od-
bornosti není zvláštní úprava, použijeme 
právní normu obecnou (ZSS).

Fyzická osoba, která nebyla odsouzena pro úmyslný trestný 
čin, ani trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti  
s vykonáváním činností při poskytování sociálních služeb 
nebo činností s nimi srovnatelných.
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poskytování sociálních služeb nebo čin-
ností s nimi srovnatelných.
Pro profese zdravotnické pak platí, že 
za bezúhonného je považován ten, kdo 
nebyl pravomocně odsouzen k  nepod-
míněnému trestu odnětí svobody pro 
úmyslný trestný čin spáchaný v  souvis-
losti s poskytováním zdravotní péče. Po-
volání zdravotnického pracovníka tedy 
může vykonávat i člověk, který byl pra-
vomocně odsouzen za  úmyslný trestný 
čin.
Pro výkon profese pedagogický pra-
covník je za  bezúhonného považován 
ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen 
za  úmyslný trestný čin, nebo za  trestný 
čin spáchaný z  nedbalosti v  souvislosti 
s výkonem činnosti pedagogického pra-
covníka. A navíc podle judikatury Nejvyš-
šího soudu ČR, za bezúhonného pedago-
gického pracovníka nelze považovat ně-
koho, kdo v  rámci i  svých mimopracov-
ních aktivit se dopouští jednání, které 
sice není nezákonné, ale je vnímáno z po-
hledu morálky či obecné slušnosti jako 
neslušné. 
Je zřejmé, že požadavky na bezúhonnost 
jsou nejpřísnější u  pedagogických pra-
covníků a  naopak nejmírnější u  zdravot-
nických pracovníků. 

Dále bych chtěl upozornit na  formulaci 
zákonného vymezení bezúhonnosti u so-
ciálního pracovníka a  pracovníka v  soci-
álních službách, jakožto nejpočetnějších 
skupin zaměstnanců v  sociálních služ-
bách: „trestný čin spáchaný z  nedbalosti 
v souvislosti s vykonáváním činností při po-
skytování sociálních služeb nebo činností 
s nimi srovnatelných“:
a) Trestný čin spáchaný z nedbalosti – 

může se jednat o nedbalost: vědomou, 
nevědomou nebo hrubou nedbalost, 
blíže viz zákon č. 40/2009 Sb., trestní zá-
koník, ve znění pozdějších předpisů. 

b) V souvislosti s vykonáváním činnos-
tí při poskytování sociálních služeb 
nebo činností s nimi srovnatelných –  
jedná se o neurčitou formulaci, která 
není blíže obsahově vymezena ani jiný-
mi právními normami. Její obsah musí 
v podstatě případ od případu posuzo-
vat sám zaměstnavatel (poskytovatel 
sociálních služeb nebo registrační or-
gán příslušného krajské úřadu), a na zá-
kladě všestranného posouzení konkrét-
ní situace rozhodnout, zda je v daném 
případě její obsah naplněn či nikoliv. To 

může v praxi představovat identifikač-
ní, resp. interpretační problém.

OBRANA UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ 
A ZAMĚSTNANCŮ  

Požadavky na  splnění podmínek pro vý-
kon odborných činností v sociálních služ-
bách u  nových pracovních poměrů, nej-
dříve posuzují poskytovatelé a  násled-
ně je dle ust. § 79 ZSS posuzována bez-
úhonnost na příslušném krajském úřadu 
(odboru sociálních věcí  registrace soci-
álních služeb).  V některých případech při 
hodnocení splnění podmínky bezúhon-
nosti u konkrétní osoby, nemusí oba sub-
jekty dojít ke  shodnému závěru a  podle 
toho uchazeč/zaměstnanec, může ná-
sledně vést „pracovně-právní“ spor s po-
skytovatelem sociálních služeb nebo 
s krajským úřadem. 
Možné způsoby eliminace dopadů nelegi-
timních požadavků bezúhonnosti na ucha-
zeče o  zaměstnání a  zaměstnanců, resp. 
má-li uchazeč nebo zaměstnanec za to, že 
splňuje podmínku bezúhonnosti, na rozdíl 
od zaměstnavatele/instituce registrace:
1. Uchazeč/zaměstnanec se může obrátit 

na příslušný oblastní inspektorát práce 
místně příslušný podle sídla zaměst-
navatele nebo přímo prostřednictvím 
Státního úřadu inspekce práce, požá-
dat o přešetření postupu potenciální-
ho zaměstnavatele – podnět ke  kon-
trole z  důvodu nerovného zacházení 
a možné diskriminace. 

2. Uchazeč může podat soudní žalobu 
na ochranu osobnosti z důvodu rozdíl-
ného zacházení v  přístupu k  zaměst-
nání. V  případě úspěšnosti může být 
i finančně odškodněn.

3. Zaměstnanec v případě ukončení pra-
covního poměru (výpověď z  pracov-
ního poměru byla zaměstnavatelem 
dána podle ust. § 52 písm. f ) zákona  
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zně-
ní pozdějších předpisů  nesplňuje-li 
zaměstnanec předpoklady stanovené 
právními předpisy pro výkon sjedna-
né práce – ztráta bezúhonnosti), mů-
že podat žalobu na neplatnost rozvá-
zání pracovního poměru k místně pří-
slušnému okresnímu soudu.

ZÁVĚR

Požadavek bezúhonnosti odborných pra-
covníků v sociálních službách je upraven 

v  ZSS s  účinností od  1. 1. 2007. Zároveň 
v  souladu s  právní zásadou „Lex specia-
lis derogat generali“ ZSS odkazuje ve vě-
ci bezúhonnosti odborných pracovní-
ků na zvláštní úpravu, která má přednost 
před normou obecnější, subsidiární, kte-
rá se uplatní jen tam, kde zvláštní právní 
předpis věc sám neupravuje.
S  přihlédnutím k  zásadám uvedeným 
v  zákoně o  pedagogických pracovnících 
a  ve  školském zákoně, ze kterých je tře-
ba při výkladu bezúhonnosti pedago-
gického pracovníka vycházet, je třeba 
na předpoklad bezúhonnosti pedagogic-
kého pracovníka pohlížet v  širším slova 
smyslu, nejen jako na bezúhonnost trest-
ní, ale také jako na bezúhonnost občan-
skou a morální, která souvisí s důstojnos-
tí, autoritou a obecnou slušností. Naproti 
tomu je možné, aby povolání zdravotnic-
kého pracovníka vykonával i člověk, kte-
rý byl pravomocně odsouzen za úmyslný 
trestný čin.
Současnou právní úpravou vznikla zce-
la nelogická nerovnost mezi vymezením 
bezúhonnosti pro pedagogické pracov-
níky, sociální pracovníky, pracovníky v so-
ciálních službách a  zejména mezi zdra-
votnickými pracovníky, když bezpochyby 
mírnější kritéria pro oblast zdravotnictví 
rozhodně nejsou na  místě. Hlavním dů-
vodem je skutečnost, že tyto osoby mají 
zásadní vliv na poskytování péče o zdra-
ví a život jako nejvyšší hodnoty chráněné 
nejen trestním zákonem.
Jsem toho názoru, že by mělo dojít k na-
rovnání rozdílných podmínek stanove-
ných pro bezúhonnost osob vykonávají-
cích odbornou činnost v  sociálních služ-
bách. Legálnost požadavku bezúhon-
nosti jako zákonné podmínky omezují-
cí výkon odborných profesí v  sociálních 
službách, taxativně vymezených v ZSS, je 
třeba posuzovat s ohledem na účel tako-
vého zásahu, přičemž měřítkem pro toto 
posouzení je zásada proporcionality (při-
měřenosti v širším smyslu), která předsta-
vuje, mimo jiné zákaz nadměrnosti zása-
hů do práv a svobod uchazečů o zaměst-
nání v sektoru sociálních služeb, protože 
může docházet k  rozdílným interpreta-
cím výsledku hodnocení závažnosti kon-
krétních činů. 
Při posuzování bezúhonnosti je tak u kaž-
dého případu nutné zabývat se hlavně 
kritériem jeho vhodnosti a přiměřenosti.

PhDr. MILOŠ SLÁDEK, Ph.D. 

Článek byl redakčně krácen. V celém rozsahu ho najdete na www.rezidencnipece.cz.



Značka kvality
v sociálních službách

www.znackakvality.info

 Systém hodnocení provozovaný 
 Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR

 Hodnotí se všechny důležité aspekty 
poskytování sociální služby z pohledu 
uživatele

 Výsledkem hodnocení je jednoznačná 
informace o tom, jakou kvalitu života mohou 
od daného zařízení očekávat klienti a jejich 
rodinní příslušníci

 Stejně jako se třídí hotely, tak i zařízení 
sociálních služeb získá v systému určitý počet 
hvězdiček

 Od roku 2013 součást vládního Programu 
Česká kvalita, který garantuje objektivitu 
a nezávislost seriózních značek kvality 
na českém trhu

Pro jaké sociální služby 
je certi� kace určená:

 domov pro seniory a domov 
 se zvláštním režimem
 pečovatelská služba
 ambulantní služby pro osoby se zdravotním 

postižením – denní stacionáře, centra 
denních služeb, sociálně terapeutické dílny

V rámci Značky kvality je v ČR 
certi� kovanáno již více než 100 služeb.
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V samotném úvodu článku se budu věno-
vat režimu fungování lékařů a jejich spolu-
práci se zdravotnickým i nezdravotnickým 
personálem domova. Plynule poté navážu 
na  vedení zdravotnické a  ošetřovatelské 
dokumentace. Závěrem upozorním na ně-
které specifické problémy, jako je uložení 
zdravotnické dokumentace lékaře v domo-
vech, uchovávání kontaktních údajů osob 
blízkých, nebo vedení ošetřovatelské do-
kumentace po nedávné novele vyhlášky č. 
98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.
Stěžejním problémem, se kterým se po-
skytovatelé sociálních služeb potýkají, je 
absence vlastního lékaře. Ten většinou 
do domova pouze dochází a poskytovatel 
mu k této praxi v lepším případě pronají-
má prostory v  zařízení, v  horším případě 

pak tento vztah není žádným způsobem 
formalizován. Většinou se jedná o praktic-
kého lékaře a  několik dalších specialistů. 
Tito do  domova pouze docházejí v  urče-
ných dnech a  domov jim poskytuje pro-
story. Lékaři také často využívají zdravotní 
sestry, které jsou však zaměstnané domo-
vem a  k  lékaři pak nemají žádný vztah. 
Lze tedy říci, že v domově dochází ke zří-
zení jakési „kvazi-ordinace“, ve  které pak 
lékař funguje podobně, jako by fungoval 
na  vlastní pobočce. Avšak využívá sester 
domova a často zde také zanechává zdra-
votnickou dokumentaci svých pacientů, 
o které se v domově starají.
Zaměstnat vlastního lékaře je pro většinu 
domovů nemyslitelné, nejsou schopni jej 
zaplatit a lékaři o takový režim spoluprá-

ce ani nemají zájem. Ideálním řešením by 
bylo zřízení pobočky lékaře v  domově 
– to však v  současné době představuje 
obrovskou administrativní a  byrokra-
tickou zátěž. Lékaři pak pouze vznikají 
rizika dalších kontrol. Bohužel i  toto ře-
šení je pouze dalším extrémem, který 
opět neodpovídá charakteru spolupráce. 
Vzhledem k tomu, že zákon neumožňuje 
zachytit spolupráci lékaře se zařízením 
sociálních služeb jiným způsobem, je 
i dnes stále jeho služba v domově vnímá-
na jako návštěvní služba pacientů v jejich 
domácím prostředí. Z  podstaty věci se 
však přirozeným vývojem a  zvyšováním 
kvality a  komplexity služeb poskytova-
ných sociálními zařízeními charakter ob-
časných návštěv lékaře naprosto změnil.

V souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osob-
ních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, spíše 
známého jako „GDPR“, a přizpůsobováním domovů pro seniory jeho požadavkům, 
jsme se setkali s mnoha komplikacemi a paradoxy nesouladu současné právní úpravy s praxí. V tomto 
článku bych se tak rád pokusil některé z těchto problémů nastínit v širších souvislostech.

Vedení zdravotnické 
a ošetřovatelské dokumentace 
N E J EN  V E  S V Ě T L E  G D PR



Psal se březen 2018 a GDPR hysterie se roz-
jížděla na plné obrátky. Většina lidí si tehdy 
na  základě novinových článků, televizních 
reportáží a doporučení samozvaných „GDPR 
guru“ myslela, že nastává doba, kdy budeme 
všude a každému muset udělovat souhlasy 
s  každým jednotlivým zpracováním našich 
osobních údajů. Že budeme budovy sociál-
ních zařízení uzavírat před světem, sundávat 
fotografie ze zdí areálů, rušit letité a úspěš-
né fotogalerie na webech a sociálních sítích 
a  také, že naše osobní data budeme moci 
nechat odevšad a beze zbytku smazat.
My, profesionálové v  oboru ochrany dat, 
jsme museli tuto hysterii brzdit. Naučit se 
rozlišovat podstatné od  nepodstatného, ať 
už daný názor pronesl kterýkoliv z úřadů, zá-
konodárců či dokonce sám Úřad pro ochra-
nu osobních údajů. 

Právě kolem služeb pověřence pro ochranu 
osobních údajů se objevila řada nejasností, 
spekulací, vyjádření a rozhodnutí, která čin-
nost poskytovatelům sociálních služeb roz-
hodně neulehčila. 
Za možná nejhorší mýtus a nepřesnost po-
važujeme výklad, který říká, že si poskyto-
vatelé sociálních služeb pověřence zřídit 
mohou, ale také nemusí. Každá mince má 
ale dvě strany. GDRP je hlavně o  správcích 
a o tom, jaká na sebe chtějí brát rizika. 
Pokud tedy pověřence nemáte, může to být 
dle současných výkladů v pořádku, ale je tře-
ba si uvědomit, že za ochranu osobních úda-
jů ve  smyslu GDPR nyní odpovídáte pouze 
Vy jako správci. Veškeré povinnosti a dohled 
nad možnými riziky, které by za  Vás mohl 
nést pověřenec, leží najednou na  Vašich 
bedrech. 
Jste si skutečně jisti, že chcete značnou část 
svého času a  energie proinvestovat právě 
tímto způsobem, místo abyste se věnovali 
rozvoji vlastní organizace a péči o své klien-
ty? 
GDPR není pojmem pouze na jednu sezonu. 
V ochraně dat nás čekají další legislativní vý-

zvy. Proto se snažíme být o krok napřed a již 
nyní se intenzivně připravujeme na příchod 
dalšího „strašáka“, nařízení jménem e-priva-
cy. To by mělo nabýt účinnosti nejpozději 
v roce 2020. 
Zatímco GDPR se zabývá ochranou osob-
ních údajů pouze fyzických osob, e-privacy 
k tomu přidává také právnické osoby. Důraz 
klade zejména na  elektronickou komuni-
kaci a  rozšiřuje působnost na  komunikační 
služby typu Whatsapp, Viber, tzv. tracking 
walls, vztahuje se i na metadata a neunikne 
mu ani přímý marketing a cookies na Vašich 
webech. GDPR je přitom nezbytný a potřeb-
ný základ pro pochopení a správné uchope-
ní komplexní problematiky ochrany osob-
ních údajů. 
Celý tým BDO Advisory s.r.o. je připraven 
proplout s Vámi další očekávanou bouří le-
gislativních změn a bezpečně Vás, ať už v roli 
pověřence či konzultanta pro ochranu osob-
ních údajů, navigovat do přístavu „GDPR/e-
-privacy compliant“.

RADEK POMIJE
Senior Consultant BDO Advisory

GDPR a co dál?
Příští zastávka e-privacy
Přesně před rokem jste v tomto časopise mohli najít inzerát naší společnosti nabízející všem poskytovate-
lům sociálních služeb a dalším zájemcům naše služby v oblasti, která je dnes už dokonale známá jako GDPR.
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Pokud si tedy přiznáme, že současný re-
žim je špatně už na  samotném začátku, 
můžeme postupně začít odhalovat další 
komplikace poskytování zdravotních slu-
žeb v domovech pro seniory. Při provádě-
ní praxe tímto externím lékařem dochází 
často ke  spolupráci se sestrami a  dalšími 
pracovníky, kteří však jsou personál domo-
va a  nejsou v  zaměstnaneckém poměru 
s poskytovatelem zdravotní péče, tedy sa-
motným lékařem. Pracovníci, kteří nejsou 
zaměstnanci domova, pak bohužel nemají 
dle § 65 zákona č. 372/2011 Sb. právo nahlí-
žet do zdravotnické dokumentace vedené 
lékařem. Tato situace je přinejmenším ne-
šťastná, neboť důvody pro využívání sester 
domova jsou naprosto logické. Díky tako-
véto spolupráci nedochází ke  ztrátě infor-
mací a je možné lépe komunikovat se star-
šími pacienty, kteří jsou mnohdy na sestry 
zvyklí a  dochází k  lepšímu zajištění konti-
nuity poskytovaných služeb. Za  současné 
situace je východiskem ze situace toliko 
udělení souhlasu k nahlížení pro personál 
domova ze strany pacienta. Avšak i  zde 
mohou vznikat komplikace, neboť perso-
nál by poté měl dle § 66 odstavce 6 záko-
na č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 
a  podmínkách jejich poskytování (zákon 
o zdravotních službách), každé takové na-
hlédnutí zaznamenat a  zároveň k  němu 
může docházet pouze za  přítomnosti lé-
kaře, nebo zaměstnance lékaře. Ideálně by 
tedy měl lékař ještě zaměstnávat alespoň 
jednu sestřičku, která by zároveň byla za-
městnancem domova. Toto řešení je sa-

mozřejmě absurdní, ale pouze poukazuje 
na absurditu české legislativy.
Z  výše uvedeného je poměrně jasné, 
že pokud zde vznikají komplikace už 
v  mezích českých zákonů, budou se při 
zohlednění evropského nařízení pouze 
prohlubovat. Dle klasifikace GDPR se jed-
ná v  případě zdravotnické dokumentace 
a údajů o zdravotním stavu o kategorii tzv. 
zvláštních údajů a dle článku 9, odst. 2 h) 
nařízení v souvislosti s odstavcem 3 naří-
zení je takové zpracování možné pouze 
podle pravidel stanovených vnitrostátní-
mi orgány. Jak už jsme si však ukázali, tato 
pravidla jsou pro běžnou praxi nastavena 
špatně. Nabízí se tak možnost zajistit sou-
hlas subjektu údajů dle článku 9 odst. 2 a) 
nařízení, ale bohužel i takto udělený sou-
hlas řeší pouze soulad s GDPR, ale nikoliv 
s  vnitrostátní úpravou a  stále je nutná 
přítomnost zaměstnance poskytovatele 
zdravotních služeb – lékaře.
Mimo problémy spojené s  nahlížením 
do  dokumentace jsou zde však i  problé-
my spojené s  prolínáním zdravotnické 
dokumentace vedené externím lékařem 
a  ošetřovatelské dokumentace vedené 
personálem domova. Především díky no-
vele vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické 
dokumentaci, která si kladla za cíl zjedno-
dušit vedení ošetřovatelské dokumentace, 
ale která jejím úplným vypuštěním dosáhla 
toho, že způsobila až extrémní nejasnosti 
v  tom, co má být jejím obsahem. Obecně 
lze konstatovat, že toto je na zvážení kaž-
dého z domovů, ale oproti minulému stavu 

by se nemělo jednat o zásadní zjednoduše-
ní a vypouštění informací. V žádném přípa-
dě by pak nemělo dojít k absolutnímu zru-
šení ošetřovatelské dokumentace, neboť 
bychom se dostali do  režimu, kdy domov 
nebude mít jak prokázat, že byla péče po-
skytována lege artis.
Důležité je také upozornit na  ukládá-
ní zdravotnické dokumentace, protože 
pokud zde neexistuje žádný vztah mezi 
lékařem a  zařízením, tedy ani nájemní 
smlouva na prostory, je nesprávné ukládat 
dokumentaci lékaře v domově. V souladu 
s nařízením GDPR je také třeba přemýšlet 
i nad vedením kontaktních údajů blízkých 
osob a  pokud se nejedná o  zákonného 
zástupce, nebo opatrovníka, je na  místě 
opatřit si souhlas takové kontaktní osoby 
se všemi jeho náležitostmi dle GDPR.
Závěrem bych rád podotkl, že cílem člán-
ku není nikoho vystrašit. Jedná se o  pro-
blémy, které vznikají kvůli vypuštění dů-
ležitých souvislostí při samotné tvorbě 
zákonného rámce pro interakci zdravot-
ních a sociálních služeb v domovech. Dou-
fám, že tento článek poslouží jako impulz 
k  tomu, abychom otevírali podobná té-
mata a abychom byli schopni dosáhnout 
spolupráce mezi sociální a  zdravotní sfé-
rou, neboť pouze poté mohou poskytovat 
opravdu kvalitní péči po všech stránkách.

Mgr. ADAM ŠKARKA
VFH Vašíček a partneři, s.r.o.,  

advokátní kancelář // Centrum pro ochranu 
osobních údajů s.r.o.
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PŘIPOMENUTÍ NÁLEZŮ

Jen pro připomenutí zopakuji některé 
závěry nálezů Ústavního soudu, z nichž 
jistě zdravotní pojišťovny nemohly mít 
radost.

Nález Ústavního soudu ze dne 18. čer-
vence 2017, sp. zn. IV. ÚS 2545/16, byť 
potvrdil možnost analogické aplikace 
úhradové vyhlášky, současně uvedl, že 
„nelze a priori vyloučit i jinou možnost hle-
dání spravedlivé rovnováhy při určení ceny 
poskytnutého plnění...“. Dále pak Ústavní 
soud uvádí, že „z pohledu ústavních záruk 
základních práv a svobod nelze konstruo-
vat jediný možný ústavně konformní způ-
sob určení ceny plnění. Ústavním limitem 
či nepodkročitelným prahem soudní 
úvahy určující cenu zdravotní péče jsou 
však ústavní záruky plynoucí z čl. 26 odst. 
1 Listiny, resp. z nálezů Ústavního soudu Pl. 
ÚS 3/2000 a Pl. ÚS 19/13.“

V  další části odůvodnění nálezu IV. ÚS 
2545/16 Ústavní soud znovu citoval 
nález sp. zn. Pl. ÚS 3/2000 a  uvedl, že 
„cenová regulace, nemá-li přesáh-
nout meze ústavnosti, nesmí evident-
ně snížit cenu tak, aby tato vzhledem 
ke  všem prokázaným a  nutně vynalo-
ženým nákladům eliminovala možnost 
alespoň jejich návratnosti.“  Tento zá-
věr pak vztáhnul Ústavní soud též na ur-
čování výše úhrad za  zdravotní péči.  
„Je-li výše úhrady za  zdravotní péči sta-
novena soudem z důvodu absence práv-

ní úpravy, byť analogickým 
použitím předpisu nejbližší-
ho (zde úhradové vyhlášky), 
stále platí, že je možno tuto 
cenu stanovit též s  ohledem 
na  prokázané nutně vynalo-
žené náklady tak, aby byla 
umožněna jejich návratnost 
v zájmu dodržení čl. 26 odst. 1 
Listiny. Tuto výši nutně vyna-
ložených nákladů musí žalobce, potažmo 
stěžovatel tvrdit a prokázat.“

Zde upozorňuji, že Ústavní soud dovodil, 
že právo analogické aplikace úhradové 
vyhlášky náleží soudu (cit.: „stanovena 
soudem“), nikoliv zdravotním pojišťov-
nám, jak nyní automaticky uvádí v úhra-
dových dodatcích. Navíc, jak Ústavní 
soud uvádí, nelze apriori vyloučit i jinou 
možnost hledání spravedlivé rovnováhy 
při určení ceny poskytnutého plnění.

Ústavní soud tedy připustil analogickou 
aplikaci úhradových vyhlášek na  poby-
tová zařízení sociálních služeb, avšak 
současně stanovil, a  to i  s  odvoláním 
na  své předchozí nálezy, podmínky, 
za nichž je takový postup možné akcep-
tovat, aby se nejednalo o porušení čl. 26 
odst. 1 Listiny práv a svobod. 

Jak dále uvádí Ústavní soud, úhradové 
limity v  úhradové vyhlášce sice mohou 
směřovat k  zabránění plýtvání či naduží-
vání zdravotní péče, zároveň však mohou 
působit finanční problémy poskytovate-

lům zdravotní péče při řádném 
plnění povinností poskytova-
telů. Ústavní soud připomněl 
v  nálezu Pl. ÚS 19/13 to, že 
„k  překročení stanoveného ob-
jemu zdravotní péče (nemusí 
dojít) jen v  důsledku plýtvání či 
jejího nadužívání, nýbrž také 
v  důsledku řádného plně-
ní zákonných povinností ze 

strany poskytovatele. Základním problé-
mem předmětné právní úpravy je tak ab-
sence nároku na  dorovnání či kompenzaci, 
který by dopadal na tuto situaci.“ 
 
Ústavní soud dále položil otázku, „zda 
tito poskytovatelé vůbec mohou přizpůso-
bit své  chování takové regulaci, když sta-
novený objem, který by měli dodržet v prů-
běhu roku, bude možné určit až po  jeho 
skončení“. (bod 58). Je zřejmé, že tomu 
tak ani v současné době není, neboť od-
bornost 913 poskytuje tzv. indukova-
nou péči a takovou možnost nemá.

Dále pak Ústavní soud uvedl, že „Takový-
to stav činí právní úpravu regulačních srá-
žek v  rozporu se zásadou předvídatelnosti  
a zákazem svévole podle čl. 1 odst. 1 Ústavy  
a též zásadou rovnosti podle čl. 1 Listiny.

Ústavní soud dále připomněl, že teh-
dy zrušil právní úpravu (úhradová vyhl. 
na rok 2013) z důvodu, „že obsahuje určité 
úhradové limity, přičemž v ní zároveň nejsou 
obsaženy záruky kompenzace při přečerpání 
stanoveného objemu zdravotní péče, pokud 

Od vydání nálezu Ústavního soudu sp.zn. IV. ÚS 2545/16 ze dne 18. července 2017 a sp. zn. 
III. ÚS 3305/16 ze dne 8. srpna 2017 již uplynul více než rok a půl. Těmito nálezy pak již skon-
čila definitivně pětiletá anabáze pobytových zařízení sociálních služeb (dále jen „PZSS“) 
ve věci tzv. úhradových dodatků. Jako bezprostřední reakci na proběhlá soudní jednání 
jsem v září 2017 v tomto periodiku publikoval článek „Ústavní soud definitivně ukončil spo-
ry o tzv. úhradové dodatky“. V závěru tohoto článku jsem pak vyslovil myšlenku, že vítězství 
zdravotních pojišťoven u Ústavního soudu může být jejich Pyrhovým vítězstvím. Je tedy 
na čase, abychom se zamysleli nad tím, zda se tato myšlenka naplňuje.

NÁLEZY 
ÚSTAVNÍHO 
SOUDU 

JUDr. Petr Haluza

PO ROCE A PŮL  
OD ZVEŘEJNĚNÍ
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by se poskytovatel dostal do výše předvída-
né situace spočívající v  nemožnosti pokrýt 
z úhrad za zdravotní péči náklady této péče.“ 
Dovodil, že „protiústavní důsledky mohou 
nastat právě až ve  chvíli, kdy bude tvrzeno 
a  prokázáno, že úhrada na  zdravotní péči 
není způsobilá pokrývat ani ‚nutně vynalo-
žené náklady‘ na tuto péči.“

V  další části odůvodnění pak Ústavní 
soud znovu zopakoval, že „nárok poskyto-
vatele zdravotní péče, má-li být před obec-
nými soudy, resp. následně v řízení o ústavní 
stížnosti úspěšný, musí být z hlediska závě-
rů Ústavního soudu uvedených v  nálezech  
Pl. ÚS 3/2000 a Pl. ÚS 19/13 opřen o tvrzení 
a  prokázání těch předpokladů, na  kterých 
Ústavní soud staví možnou protiústavnost  
cenové regulace. To se týká jak případů 
cenové regulace dané přímou aplikovatel-
ností konkrétního právního předpisu (úhra-
dové vyhlášky), tak aplikací analogickou při 
snaze určit obvyklou cenu plnění z důvodu 
absence cenového ujednání ohledně výše 
úhrad zdravotní péče.“

V  závěru citovaného nálezu pak Ústav-
ní soud znovu zopakoval, že „z  pohledu 
ústavních záruk základních práv a  svo-
bod nelze konstruovat jediný možný 
ústavně konformní způsob určení ceny 
plnění. Ústavním limitem či nepodkro-
čitelným prahem soudní úvahy určující 
cenu zdravotní péče jsou však ústavní zá-
ruky plynoucí z  čl. 26 odst. 1 Listiny, resp.  
z  nálezů Ústavního soudu Pl. ÚS 3/200  
a Pl. ÚS 19/13.“  Tedy, že „v řízení před obec-
ným soudem musí být tvrzeno a prokázáno, 
že výše úhrad ze strany zdravotní pojišťovny 
znemožňuje poskytovateli péče (při absenci 
jiných možných zdrojů financování) pokrytí 
nezbytných nákladů na tuto péči.“

Naskýtá se nyní otázka, zda tyto myšlen-
ky Ústavního soudu dopadly na  úrod-
nou půdu a  zda zdravotní pojišťovny 
upravily způsob úhrad za  poskytování 
zdravotní péče v  PZSS, a  dále, zda sa-
motná PZSS je využila při jednání či spo-
rech se zdravotními pojišťovnami.

REAKCE VZP NA NÁLEZY

Obávám se, že reflexi těchto myšlenek ze 
strany zdravotních pojišťoven očekávat 
nemůžeme, resp. pokud nepovažujeme 
za takovou reakci aktuálně předkládané 
tzv. bonifikační dodatky, které rozesílá 
Všeobecná zdravotní pojišťovna ĆR (dále 
jen „VZP“). Zde v  čl. II. odst. 3 uvádí, že 
podpisem dodatku účastník potvrzuje 

správnost veškerých předchozích vyúč-
tování (pokud je schválím, těžko mohu 
namítat jejich nesprávnost v  eventuál-
ním sporu). Proto je třeba velmi pozorně 
číst všechny smlouvy a  jejich dodatky 
a neváhat s případným dotazem. Zde by 
samozřejmě měl sehrát daleko význam-
nější roli zřizovatel, který by měl být 
schopen metodické pomoci.

Na straně PZSS pak můžeme zaznamenat 
pět již podaných žalob na  úhradu nákla-
dů poskytnuté zdravotní péče v intencích 
závěrů výše uvedených nálezů Ústavního 
soudu. Několik dalších žalob se pak připra-
vuje. Je to žalostně málo. Trochu to připo-
míná situaci ve sporech ohledně následků 
revizní činnosti, kde bylo podáno 10 ža-
lob a  ve  všech případech soud žalobám 
PZSS vyhověl. A  spor se vedl o  nemalé 
částky (cca průměrně kolem milionu Kč). 
Bohužel, většina PZSS zcela rezignovala 
na  možnost námitek, smírčích jednání 
či nakonec soudního jednání. I  zde bych 
očekával aktivnější přístup zřizovatelů. 
Tehdy kontrolní činnost VZP připomínala 
kobercové nálety, výše neuznaných čás-
tek se pohybovala v řádech statisíců či mi-
lionů, avšak kvalita revizních zpráv nebyla 
nejlepší, takže naděje na úspěch zde byla 
a všichni, kteří tehdy šli do sporu, se svými 
žalobami uspěli.

Za  nevyužitou příležitost lze považovat  
i doplnění odst. 3 do přílohy č. 1 a 6 (do-
mácí zdravotní péče) úhradových vyhlá-
šek na  rok 2014 a 2015 (šlo o  tzv. ošetřo-
vatelsky náročné klienty). Zde se jednalo 
o  přímou reakci normotvůrce na  závěry 
nálezu pléna Ústavního soudu Pl. ÚS 19/13 
ze dne 22. října 2013. V dalších letech se již 
tento odstaveček v přílohách úhradových 
vyhlášek neobjevil se zdůvodněním, že jej 
poskytovatelé stejně nevyužívali, což byla, 
bohužel, pravda. V současné době se ve-
dou dvě takové žaloby a obě za odbornost 
925 – domácí zdravotní péče.

Mnozí si jistě vzpomenou na  úhradovou 
vyhlášku na  rok 2016, kde došlo k  poku-
su vsunout odbornost 913 do  úhradové 
vyhlášky. Nález pléna Ústavního soudu  
Pl. ÚS 19/16 ze dne 13. prosince 2016 pak 
tuto část úhradové vyhlášky zrušil a  vy-
tknul normotvůrci, že v  zákoně o  veřej-
ném zdravotním pojištění chybělo po-
třebné zmocnění. Jak můžeme sledovat, 
ministerstvo zdravotnictví do  dnešního 
dne tento nedostatek neodstranilo, a  tak 
právní úprava poskytování zdravotních 
služeb v  PZSS je stále právně neukotve-
ná. Ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že 
v  otázkách úhrad je třeba postupovat 
podle judikátů Nejvyššího soudu. Tento 
argument je úsměvný, neboť soudy jsou 
zde od toho, aby právo vykládaly, nikoliv 
aby je tvořily. Pokud tuto situaci považuje-
me za „mezeru v právu“, pak je třeba ji co 
nejdříve legislativně odstranit a nikoliv věc 
ponechat na výkladu soudů.

ZÁVĚREM: JE TO JEN NA NÁS 
    
Závěrem dodávám, že Ústavní soud 
může jen velmi obtížně suplovat ne- 
existující politickou dohodu zaintere-
sovaných subjektů, resp. politickou vůli 
ministerstva zdravotnictví tím, že povýší 
konkrétní způsob výpočtu úhrad pro dílčí 
segment zdravotní péče na ústavní prin-
cip, čímž by odebral možnost zákonodár-
ci či exekutivě o financování v tomto seg-
mentu rozhodovat. Rolí Ústavního soudu 
není být tvůrcem zdravotnické politiky 
státu. Je to nás, resp. na Asociaci poskyto-
vatelů sociálních služeb ČR, na GF 913, ale 
zejména na  aktivitě jednotlivých PZSS, 
jež mají dodávat náměty, signalizovat 
problémy  a nebát se jít do sporu se zdra-
votními pojišťovnami a nikoliv jen čekat, 
jak to všechno dopadne.

JUDr. PETR HALUZA
advokát

R E C E N Z E

Martin Potůček: České důchody
Praha, Karolinum 2018. 
Dostupné v tištěné i elektronické verzi na www.karolinum.cz

Autor (předseda důchodové komise v letech 2014–2017 a člen 
nové důchodové komise v roce 2019) seznamuje čtenáře čtivou 
formou s tím, kdy a co můžeme od důchodového systému oče-
kávat, s jeho přednostmi, slabinami a nespravedlnostmi. V knize, 
zpestřené ilustracemi Rostislava Pospíšila, poodhaluje mýty, kte-
ré komplikují úsilí o důchodovou reformu v Česku a věnuje se 
zákulisí činnosti své komise i roli jednotlivých jejích aktérů.



U kulatého stolu se sešli jak lékaři, 
tak zástupci pobytových zaří-
zení sociálních služeb, hospiců, 

nemocnic, a  proto byla diskuze velmi 
rozmanitá. Její zvukový záznam bude 
ke  stažení na  webových stránkách Re-
zidenční péče. Významnými hosty byli 
geriatr Zdeněk Kalvach, čestný předseda 
Společnosti lékařů a zdravotníků v soci-
álních službách ČSL JEP, a Ladislav Kabel-
ka, geriatr a paliatr, který zastupuje Čes-
kou společnost paliativní medicíny ČSL 
JEP, kde vede sekci geriatrické péče.
V  diskuzi zaznělo, že pobytová zařízení 
mají velký zájem o to, aby u nich půso-
bily mobilní hospice a klient mohl v kli-
du dožít ve  svém domově. „Jsou dva 
mantinely, mezi kterými bychom se 
měli pohybovat, a dva pojmy, které by-
chom měli odlišovat. Za prvé, aby se ne-
trýznili umírající lidé tím, že se převážejí 
do nemocnic, a nechali se v klidu umřít. 
A  za  druhé, aby tu nebyla  divoká neří-
zená eutanazie způsobená zanedbáním 
péče,“ řekl Zdeněk Kalvach. „A ty dva po-
jmy, to je obecná paliativní péče a speci-
alizovaná paliativní péče.  Obecná by se 
neměla formalizovat a komplikovat tím, 
že lidé s demencí budou něco podepiso-
vat, je to laskavá péče o lidi, kteří tiše od-
cházejí, zde je to přirovnání k pověstné 
dohasínající svíčce.“
„Mám dojem, že se ta skupina, kterým 
dohořívá svíčka, a  u  kterých zdravotník 
ani být nemusí, zmenšuje, ale narůstá 
spíše ta skupina, u  kterých jsou velké 
zdravotní potíže,“ reagoval Ladislav Ka-
belka. „Je rozdíl mezi paliativní péči po-
skytovanou např. pacientům s  karcino-
mem, v domovech pro seniory je to jiné, 
křehcí senioři vyžadují jiný přístup, hlav-
ně dlouhodobější. Také je nutné zvlád-
nout to  organizačně, protože pokud se 
sejdou na  oddělení v  takovém stavu tři 
senioři, musí se najmout další sestra.“  
V diskuzi se řešilo leccos. Nedostatek léka-

řů i  zdravotních sester, 
personálu vůbec, cho-
vání zdravotních po-
jišťoven. „Nemůžu se 
ubránit pesimismu, iri-
tuje mě, že pojišťovny 
si dělají, co chtějí, ne-
musí dodržovat právní 
předpisy, vykládají si 
je sami a  nikdo tomu 
neudělá přítrž,“ zazně-
lo také. „Krize systému 
zdravotně-sociálního 
pomezí dosahuje kritic-
ké hodnoty“, vstoupil 
do diskuze Zdeněk Kal-
vach. „Není možné tak hrubý deficit toho 
systému překonávat obětavostí personá-
lu a  kompenzovat nasazením jednotli-
vých zařízení.“
Mluvilo se též o  problému návratu pa-
cientů z nemocnic zpět do domovů pro 
seniory. Na to reagoval Radoslav Svobo-
da: „V nemocnici mají představu, že my 
jsme tam schopni dávat infuze, dělat 
obstřiky, my se o to snažíme, ale doktor 
a  personál má v  domově pro seniory 
omezené možnosti.  Nakonec pacient je 
v domově pro seniory doma, a když ho 
z  nemocnice posílají ve  špatném stavu 
zpátky do domova, ptám se – poslali by 
ho domů?“ Do domovů chodí praktický 
lékař většinou jednou týdně. „Uznáváme 
to, že člověk, kterého už nelze léčit, by 
neměl v nemocnici být, ale jsou situace, 
že ten člověk je sice stabilizovaný, ale ta 
péče o něj už je tak náročná, že to v do-
movech pro seniory nemohou zvlád-
nout,“ shrnul všeobecné mínění Petr 
Bouzek.  
K  právní stránce se vyjádřil Petr Haluza: 
„Je třeba ocenit paliativce, že se jim po-
dařilo dotáhnout ten nerovný boj s  mi-
nisterstvem zdravotnictví a  pojišťovna-
mi a  že je paliativa zakotvená v  obecně 
závazných právních předpisech, ve vy-

hlášce jsou výkony paliativy a  zdravotní 
pojišťovny je hradí. Není sporu o tom, že 
mobilní hospice mohou zajíždět do PZSS, 
je to v  rámci právních předpisů. Pokud 
jde o paliativní péči, poskytovanou v do-
movech pro seniory, to je zatím mimo 
právo, není to upravené. První krok, který  
Společnost  udělala, bylo jednání s minis-
trem zdravotnictví Vojtěchem a  tehdejší 
ministryní práce a  sociálních věcí Něm-
covou o  vrácení fyzioterapeutické péče 
do zákona, a zahrnutí nutriční a paliativní 
péče. Zatím se to stále nedaří prosadit. 
Oceňuji, že se podařilo přesvědčit dvě 
zdravotní pojišťovny, aby uzavřely smlou-
vy, klobouk dolů, je to světlo na konci 
tunelu a  může to pomoci ostatním zaří-
zením i  nám, kteří jednáme v  komisích, 
můžeme argumentovat rozumnou praxí, 
která již funguje, a je dokonce akceptová-
na zdravotními pojišťovnami.“
Pozitivním závěrem celého setkání byla 
dohoda Petra Bouzka a  Ladislava Ka-
belky, že obě Společnosti sepíšou Me-
morandum shrnující veškeré problémy 
poskytování paliativní péče a uspořádají 
konferenci Příklady dobré paliativní pra-
xe.  O dalších podrobnostech vás bude-
me informovat.  

(Red.)

SPOLEČNOST LÉKAŘŮ A ZDRAVOTNÍKŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI JEP

Koncem února se uskutečnilo další setkání odborníků z oblasti sociálních služeb, které svo-
lala Společnost lékařů a zdravotníků v sociálních službách ČSL JEP. Společnost tzv. kulaté 
stoly pořádá již druhým rokem a sejdou se zde lidé, kteří mají ke zvolenému tématu vztah, 
sdílejí své poznatky, nápady a také kontakty. Členem Společnosti se může stát každý lékař, 
zdravotník, či pracovník v sociálních službách, nebo i celé zařízení.  Tématem tohoto kulaté-
ho stolu byla paliativní péče v domovech pro seniory. 

PALIATIVNÍ PÉČE 
V  D O M O V E C H  P R O  S E N I O R Y

Zdeněk Kalvach a Ladislav Kabelka
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Každý člověk je osobnost a jako s osobností se s ním musí zacházet po celý jeho život, tedy 
i na sklonku života. Emoce, jež doprovázejí odchod milované osoby z tohoto světa, jsou vel-
mi intenzivní, a proto si musí každý člověk uvědomit, že není odchod jako odchod. Odchod 
v pokoji a míru je odchodem, který si zaslouží každý z nás. A o tuto teorii se s pozitivními vý-
sledky ve své praxi snaží zaměstnanci Domova důchodců Bystřany prostřednictvím progra-
mu Relaxace a doprovázení (dále jen RaD). Program RaD v Domově důchodců Bystřany vzni-
kl na základě potřeby poskytovat kvalitní, bezpečnou a důstojnou péči klientům na sklonku 
života. Inspirací pro nás byla možnost výměnných stáží Domova pro seniory Sozial-Kulturel-
les Zentrum Leubnitz, v rámci projektu finančně podpořeného Euroregionem Labe.

VYUŽITÍ PROGRAMU
RELAXACE A DOPROVÁZENÍ 
v Domově důchodců Bystřany

Cílem relaxace je zpříjemnit chvíle 
strávené na  lůžku u  imobilních kli-
entů nebo klientů s demencí, každý 

den provést alespoň jednu techniku, účast 
i pasivní na aktivitách, vyvezení do společ-
ných prostor domova důchodců (jídelna 
na patře, terasa apod.).  Používané techni-
ky relaxace v Domově důchodců Bystřany 
jsou aromaterapie, aromamasáž, chromo-
terapie, snoezelen, muzikoterapie, indivi-
duální kontakt a relaxační koupel.
Aromaterapie je léčba vůní. Vůně mo-
hou uvolňovat strach, zlepšovat náladu 
nebo zkvalitňovat spánek. Aromama-
sáž je léčbou dotykem a  vůní. Zahrnuje 
ošetření celého těla nebo jen jeho částí. 
V chromoterapii se používá k léčení svět-
lo a jeho barevné paprsky. Při snoezelenu 
využíváme více technik najednou, např. 
hudba – aromaterapie – aromamasáž, 
hudba – lávová lampa – individuální kon-
takt nebo hudba – aromamasáž.
U klientů, kteří nejsou v důsledku svého 
zdravotního stavu schopni opustit lůžko, 
je prováděn individuální kontakt. Ozna-
čujeme tím posezení s klientem u  lůžka, 
držení za ruku pro pocit bezpečí a jistoty, 
třeba jen v tichosti, předčítání z oblíbené 
knihy, časopisu, novin, máme k dispozici 
i Bibli. Jedenkrát v týdnu nebo dle potře-
by je dle přání klienta prováděna koupel, 
a to ve sprše nebo ve vaně. Možností zpří-
jemnit tuto činnost je relaxační koupel. 
Označujeme tím koupel v  masážní vaně 
nebo ve sprše s použitím éterických olejů 
v  rozprašovači, dle přání klienta možno 
využít i rádio nebo koupel zpříjemnit re-
laxační hudbou. Koupel se tak stává pří-
jemně relaxační a zklidňující.

Cílem doprovázení je zajistit důstojné 
a příjemné chvíle na sklonku života u kli-
entů v terminálním stádiu, dle individuál-
ních potřeb klienta.
V Domově důchodců Bystřany je kontakt-
ní osoba, která zhruba po třech týdnech 
od nástupu klienta vyplňuje dotazník RaD 
s klientem nebo osobou blízkou, v němž 
se ptáme na  klientovu osobní historii, 
zvyky, přání, potřeby a představy o tom, 
jak by chtěl mít zajištěnu péči v  posled-
ním období života. Dotazník je dostupný 
všem zaměstnancům přímé péče. Na kaž-
dém patře je koordinátorka, která aktivně 
vyhledává klienty vhodné pro zařazení 
do  RaD. Předává informaci ostatním za-
městnancům péče. Ti vyberou jednotlivé 
techniky s ohledem na individuální přání 
a potřeby klienta, podle autobiografické 
anamnézy, informací od  blízkých osob, 
dle dotazníku a  pozorování personálu. 
Každý den je pak provedena minimálně 
jedna technika. 
Do  dokumentace klienta je proveden 
záznam o zahájení RaD a dále jsou do ta-
bulky RaD zapisovány všechny používané 
techniky, včetně délky trvání, reagování 
na  techniku či její odmítnutí. Tým vy-
hodnocuje účinnost, navrhuje opatření. 
V  programu užíváme řadu pomůcek, 
které jsou uloženy v tzv. hospicovém kuf-
ru, kde je např. CD přehrávač, relaxační 
hudba, několik knih vhodných k  před-
čítání, aroma lampa, aroma oleje, solná 
lampa, projektor, plazmová koule atd. 
Dále visačka „Děkujeme, že nevstupujete 
do  místnosti, právě zde probíhá indivi-
duální relaxace“, která upozorňuje ostat-
ní, že je na pokoji třeba zachovávat klid, 

případně omezit provozní ruch. V  rámci 
programu RaD víme dopředu, zda chce 
být rodina přítomna, takže již při zhoršení 
zdravotního stavu všeobecná sestra rodi-
nu informuje. Rodina má tudíž možnost 
být se svým blízkým do  úplného konce 
a  doprovodit ho na  druhý břeh. Nabízí-
me možnost se podílet na péči o zemřelé 
tělo, rodina pak obvykle vybere i ošacení 
do rakve. Necháváme dostatečný prostor 
k  rozloučení. Po  odvezení těla pohřební 
službou je lůžko vydezinfikováno, převle-
čeno a je na něj umístěna růže, otevře se 
okno, aby vylétla duše zemřelého. Pravi-
dlem je, že se pět dní lůžko neobsazuje, 
jako projev úcty zaměstnanců k  zemře-
lému. Parte je vyvěšeno v  pietní skříňce 
na patře, na kterém klient zemřel. 
Jednotlivé činnosti a aktivity v programu 
Relaxace a  doprovázení se stále vyvíjejí, 
protože pečovatelky získávají stále nové 
a  nové zkušenosti a  práce s  klientem se 
opakovaně mění – vzhledem k  odcho-
dům a příchodům nových klientů do do-
mova. V  rámci svých pracovních povin-
ností se všichni zaměstnanci snaží chovat 
ke klientům s maximálním individuálním 
přístupem a respektem.
Tímto programem se snažíme o  jakousi 
alternativu paliativní péče, v  rámci sou-
časných možností poskytování sociální 
služby. Program Relaxace a doprovázení 
a  jeho obsah je originálním programem 
Domova důchodců Bystřany. Tento pro-
gram je jedinečný tím, že ne ve všech do-
movech důchodců v ČR se s podobnými 
službami může člověk setkat.

Bc. MONIKA VÁCLAVÍKOVÁ
vedoucí péče

Více se můžete dozvědět z bakalářské práce Moniky Václavíkové VYUŽITÍ PROGRAMU RELAXACE A DOPROVÁZENÍ  
V DOMOVĚ DŮCHODCŮ BYSTŘANY, která je umístěna na www.rezidencnipece.cz.
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Bydlet na  lužickém ven-
kově je, obzvláště máte-
-li na dosah vše podstat-

né od železniční a autobusové 
zastávky, pošty, krámku s  po-
travinami, úřadu, restaurací, 
koupaliště až po lesní divadlo, 
velmi příjemné. Pokud se tu 
dá některé z  ročních obdo-
bí označit za  dobrodružnější 
a  nástrahy kladoucí, je to zima. Ta občas 
přivádí obě stěžejní strany sociálních 
služeb, tedy klienty a  personál, do  zají-
mavých situací. Sníh na  severu často ne-
znamená jen zdroj zábavy. Tento zásadní 

symbol zimy umí být i  soupeřem, které-
ho je nutné zdolat – a nemluvíme tu jen 
o tradičním souboji při odhrabování. Sníh 
dokáže mít i  tmelící charakter. To když je 
jeho nadměrné množství příčinou situace, 
kterou musíme řešit spolu. Dobrým pří-
kladem byla naše lednová výprava do PN 
Bohnice, kam jsme se skupinkou výtvarně 
nadaných klientů zavítali již poněkolikáté 
zvelebovat vnitřní prostory tamních od-
dělení. Tranzit zastavily závěje uprostřed 
neprotažené cesty, kterou jsme původně 
neměli v plánu projíždět, a nezbylo, než se 
společnými silami pokoušet posouvat vůz 
tlačením. Zvítězili jsme tehdy nad bílou na-
dílkou, ostrým protivětrem i sami nad se-
bou. Věděli jsme, že nejde o nic fatálního, 
ale prožít si společně chvíli, kdy jsme závis-
lí na vzájemné výpomoci, bylo něco navíc, 
něco, k čemu se můžeme vracet, něco, co 

si neseme s  sebou. Pro nás, členy perso-
nálu, bylo velmi důležité vidět klienty jako 
ty, kterým záleží na společné věci, a když 
je potřeba, zapojí všechnu sílu. Ke všemu 
dobrému jsme jeli pomáhat tam, kde ne-
mají tolik štěstí na  prostředí, tam, odkud 
řada obyvatel našeho Domova přišla, tam, 
kde se o podobných dobrodružstvích ani 
nesní. Cítili jsme tehdy hrdost jak na klien-
ty, tak na nás. A v duchu děkovali zimě, že 
nám dovolila si prožít ten neplánovaný půl 
hodinový team-building. 

KUBA HORÁK
MAGDALENA ROSENKRANZOVÁ 

a klienti DOZP Kytlice 

SNĚHOVÉ ZAMYŠLENÍ

Překvapení na Seni cupu?
Už 14. ročník fotbalového 
turnaje zdravotně postiže-
ných osob ze zařízení so-
ciální péče SENI cup se le-
tos bude opět hrát na hřišti 
Slovanu Havlíčkův brod, 
tentokrát ve středu  
29. května. 

Cílem projektu je poukázat 
na  to, že i  lidé s mentálním 
postižením mají chuť a mož-
nost účastnit se sportovních 
utkání a intenzivně prožívat vše, co s tím 
souvisí: tréninky i samotná utkání, a sou-
časně přitom dokazují, že mají smysl pro 
kolektivní spolupráci a fair play.
Účastníky turnaje čekají nejprve jako ob-
vykle utkání ve čtyřech základních skupi-
nách, vítězové skupin se po obědě utkají 
v semifinále a ve finále. 
Osvědčenými patrony turnaje jsou fotba-
loví internacionálové Antonín Panenka 
a Ladislav Vízek, kteří stejně jako v minu-
lých letech po skončení turnaje nastoupí 
v  týmu pořadatelů v  exhibičním zápase 
proti vítězi turnaje. 
Do Havlíčkova Brodu se již počtvrté těší 

bývalý fotbalový reprezen-
tant, kanonýr a  hráč Dukly 
Praha Ladislav Vízek, kte-
rý si turnaj vzal tak trochu 
za svůj: „Zkouším ještě pře-
mluvit svého zeťáka Vláďu 
Šmicra, aby přijel taky, ale 
nevím, jestli se mi to poda-
ří, uvidíme. Ale i  kdyby ne, 
tak v  Brodu rozhodně chy-
bět nebudu a  na  exhibiční 
zápas proti vítězům turnaje 
se vysloveně těším, konec-

konců to bude nejspíš jeden z  posled-
ních fotbalových zápasů, který absolvu-
ju. Konec mé aktivní fotbalové kariéry se 
bohužel nezadržitelně blíží, přece jen mi 
už je čtyřiašedesát.“

O  dobrou náladu se postará oblíbená 
zpěvačka Heidi Janků, jejíž písně účastní-
ky turnaje dovedou spolehlivě roztančit. 
Poprvé přijede a zahraje skupina Terezky 
z  Terezína a  po  loňské přestávce zatančí 
skupina Lucarino Dance z Libochovic. 

A  že bude o  co hrát, dosvědčují zajíma-
vé a  hodnotné ceny pro tři vítězné tý-

my: Hlavní cenou je návštěva koňského 
ranče a  hiporehabilitační kurs ve  stře-
disku Hiporehabilitace Jupiter v  Řevni-
cích u Prahy, další týmy získají například 
lístky na vybraný fotbalový zápas Slavie 
Praha či vstupenky do kina IMAX. 

Záštitu nad turnajem převzala ministry-
ně práce a sociálních věcí Jana Maláčo-
vá, partnery turnaje jsou město Havlíč-
kův Brod, APSS ČR, SK Slavie Praha, 
Fotbalová asociace ČR, časopis Sociální 
služby a Rezidenční péče.

Ladislav Vízek a Antonín Panenka při auto-
gramiádě.






