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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 ZDRAVOTNICKÝCH 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).

KONTAKT: Mgr. Marie Petríková, tel.: 720 944 291, marie.petrikova@ipcnet.cz

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

KOMPLEXNÍ SLUŽBY 
NAŠIM KLIENTŮM

Součástí komplexních služeb týkajících se zásobování je také zajištění specifi ckého 
sortimentu v oblasti zdravotnického materiálu. Jde o kompletní pokrytí potřeb 

sociálních a zdravotních zařízení veškerým potřebným zdravotnickým materiálem:

 inkontinenční pomůcky  stomické pomůcky  kompenzační pomůcky
 nutriční výživa  dezinfekce (dezinfekční řád, školení) 

TERAPIE VLHKÉHO HOJENÍ RAN
Komplexní portfolio produktů zaměřené na prevenci a léčbu ran a dekubitů. 

Zajistíme preskribujícího lékaře. 
 Veškeré administrativní úkony spojené s preskripcí materiálů 

na vlhké hojení zajišťuje chirurgická ambulance. 
 Odborné poradenství – pomůžeme Vám nalézt optimální způsob prevence 

a léčby pro Vaše klienty.
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Milí čtenáři, v  okamžiku, kdy otevíráte 
poslední letošní číslo našeho / vašeho 
časopisu, zbývá do  vánočních svátků 

několik posledních dní, v  naprosté většině do-
mácností bude vrcholit předvánoční shon. Vá-
noční čas je však především obdobím, kdy se se-
tkáváme se svými nejbližšími, kdy bilancujeme 
uplynulé období a kdy diskutujeme o tom, jaký 
asi bude ten rok příští...
Zkusme se tedy i my krátce pozastavit nad tím, 
jaký byl ten rok devatenáctý, co přinesl pro so-
ciální služby? Bohužel musím konstatovat, že 
toho pozitivního se moc neudálo... Základní 
principy financování sociálních služeb se ne-
změnily, v  letních měsících se opět vášnivě dis-
kutovalo o tom, kolik peněz sociálním službám 
chybí a kdo je má vlastně 
poskytnout – minister-
stvo práce a  sociálních 
věcí či ministerstvo fi-
nancí, anebo je mají najít 
ve svých rozpočtech kra-
je, které jsou za  zajištění 
dostupnosti sociálních 
služeb zodpovědné. Tak 
jako vždy se peníze opět 
našly... Opět se tak prohloubila závislost posky-
tovatelů sociálních služeb na přiznání dotací ze 
státního rozpočtu, na  které není právní nárok. 
Ač nerad, musím konstatovat, že snaha, aby se 
objem dotací na  sociální služby stal mandator-
ním výdajem státního rozpočtu, problém finan-
cování sociálních služeb nevyřeší. Z  hlediska 
financování pobytových sociálních služeb by 
problém (navždy!) vyřešilo, pokud by zdravotní 
pojišťovny už konečně začaly proplácet všechny 
lékaři indikované a  odborným zdravotním per-
sonálem provedené a  řádně zdokumentované 
úkony ošetřovatelské péče. Kdy se konečně mi-
nisterstvo práce a sociálních věcí na tomto jed-
noduchém principu domluví s  ministerstvem 
zdravotnictví a hlavně se Všeobecnou zdravotní 
pojišťovnou? 
Co můžeme očekávat od roku příštího, od roku 
dvacátého? Jakkoli jsem svým přesvědčením 
dlouhodobý optimista, obávám se, že dostup-
nost pobytových sociálních služeb se opět sníží, 
a to přesto, že zejména komerční poskytovatelé 
opět navýší kapacity svých zařízení. Objem fi-
nančních prostředků určených na investice v ka-
pitole MPSV je i nadále naprosto nedostatečný, 
platy pracovníků v sociálních službách jsou stále 
hluboko pod celostátním průměrem, a proto se 
nemůžeme divit, že v  období plné zaměstna-
nosti trpí všechny sociální služby nedostatkem 
pracovníků. Naše populace však stárne, a proto 
se musím zeptat, kdo o nás bude pečovat? Ro-
dina to nezvládne, nikdo ji na zajištění péče ne-
připravoval, nemá k  dispozici prakticky žádné 
pomůcky, nikdo jí neporadí, jakým způsobem 
např. správně zajistit polohování, odlehčovacích 
služeb je absolutní nedostatek, hmotné zabez-
pečení pečujících osob je naprosto nedosta-
tečné. Opravdu bych se nechtěl dožít toho, aby 
naši senioři strávili poslední měsíce svého života 
vzpomínkami na svoje pracovní úspěchy na os-
milůžkových pokojích v  léčebnách pro dlouho-
době nemocné. 
Ale konec pesimistických úvah, snad bude líp... 
Milí čtenáři, přeji vám příjemné prožití vánoč-
ních svátků v  kruhu svých blízkých a  v  novém 
roce hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

LADISLAV PRŮŠA

SNAD 
BUDE 

LÍP
Ester Janečková se narodila bývalé mluvčí charty 77 Marii Rút Křížkové 
a uznávanému divadelníkovi Otovi Ornestovi. Ester vystudovala střední 
zdravotnickou školu, úspěšně složila zkoušky na DAMU, obor dramaturgie, 
a později přestoupila na herectví. Moderuje populární pořad Pošta pro tebe, 
jehož hlavní poslání tkví v umožnění navázat kontakt s těmi, kteří již před 
časem zmizeli z našeho života a my toužíme se s nimi znovu setkat. Ester  
moderuje i další pořad, Sama doma. Má radost ze své rodiny, manžela  
MUDr. Zdeňka Janečka, synů Krištofa a Cyrila, a dcery Sáry. 

Jak dlouho už pořad Pošta pro tebe 
moderujete? Odhadnete, s kolika 
lidskými příběhy jste se setkala? 
Poštu pro tebe moderuji od roku 2005, to 
znamená, že už 14 let. Je neskutečné, jak 
to uteklo. Je pravda, že za tu dobu jsem 
se setkala se spoustou lidí, jejichž osudy 
jsou často velmi těžké a zároveň rozma-
nité. Nedokážu odhadnout, kolik příbě-
hů jsme už realizovali. Pravda je, že teď 
při posledním natáčení jsem měla scénář 
s číslem 2644.

Jak moc náročné je hledání osob? Po-
užíváte i nějaké speciální „detektivní“ 
metody? 
Hledání osob je hodně náročné. Ze 
začátku jsme měli najatou detektivní 
agenturu, ale nakonec se zase až tak ne-
osvědčila. Takže pátrání se celou dobu 
intenzivně věnují naše dvě dramaturgy-
ně Renata Řiháková a  Martina Bidlová. 
Za  jejich usilovnou práci jim patří velký 
dík. Důležité je rovněž dohledávání lidí 
na  místě přímo pošťákem Ondrou. No 
a  hodně dobře nám fungují výzvy. Ty 
vyhlašuji na konci každého vysílání a zá-
roveň je máme i  na  stránkách pořadu 
a v časopise Tv magazín. V těch se diváci 

dozvědí, koho aktuálně hledáme, a často 
a aktivně nám pomáhají.

Prý jste po vystudování zdravotní 
školy zvažovala studium psychologie, 
ale nakonec jste zvolila DAMU. Nyní 
ale procházíte psychoterapeutickým 
výcvikem. Impulsem byla sebevražda 
vašeho synovce, kvůli jiné sexuální 
orientaci? 
Je to tak. Po zdrávce jsem se rozhodova-
la mezi psychologií a divadelní fakultou. 
Pak jsem si ale řekla, že na to, aby člověk 
mohl být psychologem, je lepší mít nej-
dříve něco odžito. Že k takovému studiu 
se můžu dostat později. Byla jsem šťast-
ná, když jsem se na DAMU dostala. Stu-
dovala jsem dost intenzivně, ale jen do 3. 
ročníku. Tehdy se mi narodil první syn 
Krištof a  měla jsem individuální studijní 
plán.
Studium psychoterapie jsem stále pláno-
vala, ale odkládala. Tragická smrt mého 
synovce Filipa byla pro mě jedním z ve-
likých důvodů studium dále neodkládat. 
Takže teď už čtvrtým rokem studuji pěti-
letý výcvik v Systemické terapii.

Dokončení na str. 9
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Jaký je aktuální stav legislativního 
procesu novelizace zákona o sociálních 
službách?
V  současné době dokončujeme návrh 
novely, která v  nejbližších dnech zamí-
ří do připomínkového řízení a v prosinci 
2019 by měla být předložena vládě. Její 
účinnost se předpokládá od 1. 1. 2021.
K novelizaci zákona o sociálních službách 
jsme již zrealizovali desítky konzultačních 
setkání, kam byli pozváni zástupci odbor-
né veřejnosti, ministerstva financí, kra-
jů, obcí i poskytovatelů sociálních služeb 
a  jejich zaměstnanců. Takto široký kon-
zultační proces ještě před započetím při-
pomínkového řízení, byl dříve nevídaný. 
Většina členů to hodnotí velmi pozitivně. 
Členům pracovních skupin patří poděko-
vání nejen za  připomínky a  vzájemnou 
diskuzi, ale i za čas, který si kvůli jednání 
vyhradili. Mnohdy se totiž sjíždějí na se-
tkání ze všech koutů republiky. 
MPSV navrhuje komplexní změny. Jed-
ná se o  stanovení nových pravidel pro 
správu sítě sociálních služeb, nastavení 
jednotných standardů pro výpočet ná-
kladů a  dotace, nastavení personálního 
a  materiálně-technického standardu či 
snížení administrativní zátěže sociálním 
službám. Novela cílí i  na  pečující osoby 
a hlavně na změny v systému financová-
ní, který by měl mít víceletý rámec. To po-
važuji za velmi důležité.

Poslanecká sněmovna přijala usne-
sení, kterým vyzvala MPSV k úpravě 
maximálních cen za úhrady sociálních 
služeb. Kdy tedy dojde ke změně vyhl. 
505/2006 Sb., a jaké změny můžeme 
očekávat?
Diskuze na  toto téma byla mezi MPSV 
a  dalšími aktéry systému v  tomto roce 
velmi intenzivní. Nicméně jsme si museli 
vyhodnotit všechny možné varianty do-
padů, a  to nejen na  klienta, ale i  na  po-
skytovatele sociálních služeb. Vždy mu-

síte zvažovat, zda finanční přínosy ne-
budou v neprospěch klientů a o kolik se 
zvýší počet klientů, kteří vlivem navýšení 
nebudou mít na úhradu. Z analýz nám ta-
ké vyšlo, že přínos pro poskytovatele v řá-
dech miliard, o kterém se často hovořilo, 
se nezakládá na  reálných číslech. Počet 
klientů, kterým příjem nestačí na úhradu, 
je poměrně vysoký. Již dnes se proto ma-
ximální výše úhrad nevybírá. 
V  tuto chvíli je připraveno variantní ře-
šení úpravy úhradové vyhlášky, kdy jed-
na z  variant počítá s  navýšením limitů 
o  meziroční míru inflace (tedy o  2,1 %), 
varianta druhá potom počítá s  navýše-
ním o  míru kumulativní inflace od  roku 
2014 do současnosti (tedy o 4 %). Uvidí-
me, jak se k těmto variantám postaví zá-
stupci odborů, zaměstnavatelů, ale také 
profesních organizací či krajů a obcí, ale 
i samotná vláda.  

Letošní jednání o úhradové vyhlášce 
pro poskytovatele zdravotních služeb 
bylo velmi bouřlivé. Jak hodnotíte ko-
nečnou verzi této vyhlášky z pohledu 
poskytovatelů sociálních služeb? 
Jedná se o něco, co nemohu já, ani MPSV 
přímo ovlivnit, proto bych se v  této věci 
nerad přímo vyjadřoval. Nicméně z naše-
ho pohledu je úhrada za  zdravotní péči 
v  sociálních službách stále nedostačují-
cí. Je ale vidět pozitivní trend navyšování 
úhrad, za kterým mimo jiné stojí i náš ne-
ustálý tlak na resort zdravotnictví. Přesto 
i  dle výsledků analýzy našeho výzkum-
ného ústavu by se výše celkových úhrad 
ze zdravotního pojištění měla pohybovat 
okolo 7 mld. Kč ročně, což je stále o nece-
lých 5 mld. Kč méně. 

Počítá ministerstvo s tím, že by se úhra-
dy za zdravotní péči v pobytových za-
řízeních sociálních služeb dočkaly le-
gislativního ukotvení?  Pokud ano, kde 
a kdy?

Ano, je to náš neustálý tlak na  změnu 
úhrad odbornosti 913. Nyní připravujeme 
ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnic-
tví nový návrh řešení sociálně-zdravotní-
ho pomezí. Pokud vše půjde dobře, tak by 
měl být návrh hotov do konce toho roku. 
Nicméně v tuto chvíli bych nechtěl návrh 
konkrétněji popisovat, do doby než jej vy-
šleme do  meziresortního připomínkové-
ho řízení. Nicméně naše hlavní požadav-
ky byly změnit systém úhrady na paušální 
platbu a zachování kontraktační povinno-
sti nebo obdobných mechanismů. 

Od začátku listopadu mohou veške-
rá zařízení sociálních služeb žádat o fi-
nanční podporu v rámci programu 
Rozvoj a obnova materiálně technic-
ké základny sociálních služeb. Kolik fi-
nančních prostředků bude do tohoto 
programu příští rok alokováno? Je zaji-
štěno, že nově vybudované kapacity za-
řadí kraje do své sítě sociálních služeb?
Celková alokace zdrojů v  probíhajících 
výzvách č. 2, 3 a 4 je 926,9 mil. Kč.  Zařaze-
ní do krajské sítě, případně do tzv. národ-
ní sítě, je samozřejmě nezbytnou součás-
tí tohoto dotačního titulu, ostatně stejně, 
jako tomu bylo v  předchozích výzvách. 
Nicméně nyní je dotační systém a  způ-
sob podávání žádosti trochu jiný a věřím, 

O aktuální informace jsme požádali ředitele odboru sociálních služeb, sociální práce a so-
ciálního bydlení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Mgr. Davida Pospíšila. 

NEUSTÁLE TLAČÍME   
 NA ZMĚNU ÚHRAD  

 ODBORNOSTI 913
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že i více přívětivější pro žadatele. Každo-
pádně zařazení do sítě musí žadatel dolo-
žit povinnou přílohou, kde kraj nebo mi-
nisterstvo uvede, že je sociální služba již 
do sítě zařazena, nebo do sítě bude zařa-
zena po dokončení investice.  

Jaké změny mají poskytovatelé očeká-
vat v roce 2020? A co byste jim do nové-
ho roku popřál?
Asi tou nejzásadnější změnou v roce 2020 

by měla být právě úhradová vyhláška. Dal-
ší významnou změnou by mělo být i na-
výšení platů a mezd v sociálních službách, 
ale také opět rekordní navýšení dotací 
na  sociální služby. Systémová novela by 
příštím roce měla procházet legislativním 
procesem na vládě, ve sněmovně a v se-
nátu. Změny, které tak sebou přinese, by 
měly začít postupně platit až od roku 2021. 
Touto cestou bych chtěl především po-
děkovat všem, kteří se rozhodli věnovat 

této nelehké profesi, za jejich obětavost, 
srdečnost a  profesionalitu, se kterou se 
věnují těm, kteří se z důvodu věku, zdra-
votního stavu či sociální situace ocitli 
v  nepříznivém postavení ve  společnosti, 
a popřát jim do nového roku hodně štěs-
tí, zdraví a úspěchů, jak v  jejich náročné 
profesi, tak v osobním životě. 

Děkujeme za rozhovor 
LENKA KAPLANOVÁ

Evropská unie
Evropský sociální fond

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ

Představení nových metodik MPSV 
v oblasti sociálního bydlení

V  rámci projektu „Podpora sociálního 
bydlení“ vznikly v tomto roce nové meto-
diky, první s názvem „Nevyhovující byd-
lení a možnosti jeho řešení“. Metodika má 
za cíl poskytnout expertům z oblasti by-
tové politiky, zástupcům obcí a sociálním 
pracovníkům možnosti řešení problema-
tiky nevyhovujícího bydlení lidí v  byto-
vé nouzi. Dívá se na téma optikou prová-

zání sociální a bytové politiky, které tuto 
metodiku doplňují o  efektivní nástroje 
v rámci současné legislativy. 

MPSV také představuje druhou metodiku 
s názvem „Metodika sociální práce v so-
ciálním bydlení“. Jedná se o  první uce-
lený materiál, který se zaměřuje na  celý 
proces sociální práce v sociálním bydlení. 

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout 
sociálním pracovníkům na obecních úřa-
dech, v  sociálních a  dalších institucích, 
kteří pracují nebo budou pracovat s  kli-
enty v sociálním bydlení, ucelený přehled 
hlavních témat, která se problematiky so-
ciálního bydlení týkají. Obě metodiky na-
leznete na  stránkách projektu www.so-
cialnibydleni.mpsv.cz.

ASISTIVNÍ TECHNOLOGIE MOHOU POMÁHAT 
SOCIÁLNÍM SLUŽBÁM
Ve  dnech 20. a  21. listopadu proběhla 
v  pražském hotelu International dvou-
denní mezinárodní konference, realizo-
vaná v  rámci systémových projektů od-
boru sociálních služeb, sociální práce 
a sociálního bydlení MPSV „Rozvoj systé-
mu sociálních služeb“ a „Rozvoj a podpo-
ra modelů kvality pro systém sociálních 
služeb“. Jejím stěžejním tématem bylo 
využití asistivních technologií pro rozvoj 
a  kvalitu sociálních slu-
žeb. Pozvání přijali čtyři 
zahraniční odborníci, za-
stupující akademickou 
sféru, veřejnou správu, 
evropské odbory i  sou-
kromý sektor, a  na  kon-
ferenci představili své 
pohledy na tento inova-
tivní způsob podpory li-

dem závislým na  pomoci dru-
hých. Fakt, že ČR patří mezi stá-
ty, které jsou v rámci asistivních 
technologií progresivní, dokla- 
dovaly příspěvky domácích řeč-
níků věnované aplikační rovině. 
Druhý den mohli účastníci vy-
slechnout očekávané informa-
ce k  tématu připravované vel-
ké novely zákona o  sociálních 

službách a ta-
ké se seznámit s  výstu-
py uvedených systémo-
vých projektů, jako je 
například Program dob-
rovolného rámce kvality 
v  sociálních službách či 
Metodika pro zjišťování 
dostupnosti sociálních 
služeb pro osoby s poru-

chami autistického spektra. Během celé 
akce pak mohli účastníci navštívit výsta-
vu realizovanou jako doprovodný pro-
gram, kde bylo možné se podívat a zjis-
tit více o jednotlivých technologiích, kte-
ré byly prezentovány i v rámci hlavního 
programu konference. Velkým lákadlem 
pro návštěvníky byli zejména roboti Ro-
bin a Pepper.



Strana 4

JAK SE ZMĚNILY 
KAPACITY POBYTOVÝCH SLUŽEB 
V LETECH 2007–2018 

Ve  struktuře kapacit pobytových zařízení 
pro seniory došlo mezi lety 2007 – 2018 
k významným změnám:
- v  návaznosti na  přijetí zákona o  soci-

álních službách, který nově definoval 
některé typy sociálních služeb, dochází 
po celé sledované období v návaznosti 
na  zdravotní stav klientů pobytových 
zařízení pro seniory k transformaci znač-
né části tradičních domovů pro seniory 
na domovy se zvláštním režimem,

- celkový počet míst v pobytových zaříze-
ních pro seniory vzrostl ve sledovaném 
období o více než 12 tis. míst, tento ná-
růst je však způsoben především nárůs-
tem kapacit v  domovech se zvláštním 
režimem, jejichž celková kapacita činila 
v r. 2018 cca 35 % veškeré kapacity v po-
bytových zařízeních pro seniory,

- v  absolutním vyjádření vzrostly kapa-
city pobytových zařízení pro seniory 
ve  všech regionech, v  relativním vyjá-
dření nejvíce vzrostla kapacita těchto 
zařízení v  Plzeňském kraji (o  60,8 %), 

nejmenší nárůst je zaznamenán v Ústec-
kém kraji, kde kapacita těchto zařízení 
vzrostla pouze o 5,8 %,

- počet míst v  „klasických“ domovech 
pro seniory se ve většině krajů snižoval, 
popř. se zvýšil pouze nepatrně, k výraz-
nějšímu nárůstu kapacit došlo pouze 
ve  Středočeském kraji, kde se celková 
kapacita těchto zařízení zvýšila o 275 lů-
žek, t.j. o 5,5 %.  

Z  hlediska hodnocení dostupnosti těch-
to služeb je potřeba hodnotit tyto údaje 
v  relaci k  určité věkové skupině. V  rámci 
mezinárodních komparací je hodnocena 
dostupnost pobytových služeb pro senio-
ry zpravidla v relaci na 1000 osob starších 
65 let (WHO, 2018). Z tohoto hodnocení je 
vidět, že přes celkové zvýšení počtu míst 
v  těchto zařízeních se dostupnost těchto 
služeb ve sledovaném období let 2007 až 
2018 snížila z 29,8 míst na 1000 osob star-
ších 65 let v r. 2007 na 27,4 míst na 1000 
osob v  této věkové skupině. Je tedy zřej-

mé, že přes rostoucí kapacitu těchto slu-
žeb se počet osob starších 65 let zvyšuje 
podstatně rychlejším tempem. S ohledem 
na očekávané trendy demografického vý-
voje (Průša, 2018) se jedná o velmi závažný 
problém, který signalizuje výrazný pokles 
dostupnosti pobytových služeb pro senio-
ry v následujícím období.

Dostupnost těchto služeb se přitom sni-
žovala v  naprosté většině krajů, největší 
pokles dostupnosti byl ve  sledovaném 
období zaznamenán v  Ústeckém kraji 
(o 13,6 míst na 1 000 osob starších 65 let), 
přesto i v r. 2018 byla dostupnost těchto 
služeb v  tomto kraji nejvyšší v  celé ČR. 
Nejnižší dostupnost těchto služeb byla 
po celé sledované období v hlavním měs-
tě Praze, v r. 2018 činila 15,7 míst na 1000 
osob starších 65 let.

Vzhledem k tomu, že průměrný věk obyva-
tel v domovech pro seniory a v domovech 
se zvláštním režimem je více než 80 let, 
jeví se jako vhodnější hodnotit dostupnost 
služeb v těchto zařízeních v relaci na 1 000 
osob starších 80 let.

Z  tohoto hodnocení je naopak vidět, že 
celkové zvyšování počtu míst v domovech 
pro seniory a v domovech se zvláštním re-
žimem je doprovázeno od r. 2012 růstem 
počtu míst v  těchto zařízeních ze 118,7 
míst na 1000 osob starších 80 let na 132,0 
míst v r. 2018. Tato skutečnost je však způ-
sobena především výrazně pomalejším ná-
růstem počtu osob v této věkové skupině 
v tomto období v porovnání s předešlými 
lety. Zatímco mezi lety 2012–2018 vzrostl 
počet osob starších 80 let pouze o 26 726 
osob, v  letech 2007–2012 se počet osob 
v této věkové skupině zvýšil o 57 635 osob, 
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Když byl v r. 2006 po více než 15 letech diskusí konečně přijat zákon o sociálních 
službách, očekávala odborná veřejnost, že v krátké době dojde k dyna-
mickému rozvoji tohoto segmentu systému sociální ochrany obyva-
telstva. S ohledem na prognózované tendence ve vývoji populace se 
očekával především rychlý rozvoj všech forem sociálních služeb pro 
seniory, který by zabezpečil poskytování kvalitních sociálních služeb 
pro tuto skupinu obyvatelstva. 
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pramen: vlastní propočty na základě údajů Veřejná databáze ČSÚ  

 

Dostupnost těchto služeb se přitom snižovala v naprosté většině krajů, největší pokles 
dostupnosti byl ve sledovaném období zaznamenán v Ústeckém kraji (o 13,6 míst na 
1 000 osob starších 65 let), přesto i v r. 2018 byla dostupnost těchto služeb v tomto 
kraji nejvyšší v celé ČR. Nejnižší dostupnost těchto služeb byla po celé sledované 
období v hlavním městě Praze, v r. 2018 činila 15,7 míst na 1000 osob starších 65 let.  

 

tabulka č. 2:  
Počet míst v domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem na 
1000 osob starších 65 let  

 

Zdroj: vlastní propočty na základě údajů Veřejná databáze ČSÚ  

CR Praha StČ JČ PLZ KV Ú LBC HK PCE VYS JM OL ZL MSK
2007 29,76 15,11 30,75 35,35 20,82 25,07 49,27 22,64 30,34 28,51 31,90 29,68 30,22 35,08 33,86
2008 28,91 12,16 32,13 34,31 23,05 25,86 46,27 20,74 27,54 30,86 33,14 27,16 30,90 36,05 31,68
2009 28,40 11,77 30,69 33,31 24,65 24,73 44,96 21,32 28,77 30,41 31,91 27,42 28,93 34,37 31,63
2010 28,51 13,26 31,57 33,51 25,32 22,98 44,41 21,29 28,52 29,98 32,03 26,67 28,42 34,18 31,80
2011 27,83 12,45 30,84 33,19 24,80 22,86 42,26 18,78 29,00 30,75 30,17 26,08 27,90 33,91 31,27
2012 27,28 12,32 29,90 32,63 24,80 23,06 40,70 19,93 27,97 30,54 30,66 25,40 27,11 33,61 29,84
2013 27,47 12,81 31,04 31,36 24,61 23,95 41,91 17,25 27,72 29,93 30,42 26,67 27,02 33,65 29,56
2014 27,48 11,85 31,37 31,44 24,21 25,80 40,14 18,16 27,63 32,79 29,55 27,41 27,20 32,95 29,45
2015 27,27 12,72 31,72 32,25 23,88 24,90 37,18 16,55 27,76 32,98 29,76 26,96 27,86 33,03 28,37
2016 27,67 13,44 31,99 31,52 25,51 24,02 37,56 19,90 27,43 33,75 29,52 26,85 28,50 32,62 28,93
2017 27,39 14,69 32,57 30,72 23,62 23,14 36,50 19,39 27,16 31,69 28,92 26,27 28,62 31,86 29,13
2018 27,38 15,71 32,55 29,50 24,08 23,03 35,66 19,42 27,38 31,00 28,31 25,64 29,00 31,79 29,72

Graf č. 1: Vývoj počtu míst v domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem  
(absolutně a relativně v relaci na 1 000 osob starších 65 let) 
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a proto dostupnost služeb v těchto zaříze-
ních klesla o více než 11 procentních bodů 
(ze 129,15 v r. 2007 na 118,7 v r. 2012). 
Obdobné tendence lze sledovat praktic-
ky ve všech krajích, pouze v  Jihočeském 
a Zlínském kraji a v kraji Vysočina dostup-
nost těchto služeb v relaci na 1000 osob 
starších 80 let klesala i  v  letech 2012–
2018.

Ve sledovaném období se výrazně změni-
la struktura těchto zařízení z  titulu jejich 
zřizovatele, prakticky celý nárůst kapacity 
je způsoben nárůstem počtu míst zřizo-
vaných nestátními neziskovými subjekty 
a komerčními organizacemi, kapacity za-
řízení zřizovaných kraji klesly o 375 míst, 
kapacity obecních zařízení vzrostly o 373 
míst a  kapacity církevních organizací 
o 260 míst.

Tyto údaje zcela jednoznačně svědčí 
o tom, že veřejné správa v uplynulém ob-
dobí zcela rezignovala na  řešení potřeb 
seniorů vyžadujících služby v pobytových 
zařízeních. Pokud by byly potřeby této cí-
lové skupiny saturovány rozvojem terén-
ních sociálních služeb, bylo by možno kon-
statovat, že přijetím zákona o  sociálních 
službách došlo k  významným změnám 
ve  formách pomoci seniorům vyžadují-
cích sociální služby. Počet osob, kterým je 
poskytována pečovatelská služba, je však 
dlouhodobě v  zásadě stabilní, v  posled-
ních letech (od r. 2015) počet těchto osob 
dokonce klesá.
Tyto neuspokojivé trendy se promítají 
ve  zvyšujícím se počtu neuspokojených 
žádostí o  umístění do  domova seniorů 
nebo do  domova se zvláštním režimem. 
Přestože hodnota tohoto ukazatele není 
zcela vypovídající, neboť vzhledem k dlou-
hým čekacím lhůtám na umístění do těch-
to zařízení si řada osob žádá o  umístění 
často několik let dopředu, popř. si podá 
žádost do  několika zařízení najednou, je 

hodnota tohoto ukazatele varujícím uka-
zatelem především s ohledem na očekáva-
né demografické trendy a očekávaný růst 
potřeby péče (Průša, 2019).

Uvedené údaje jednoznačně svědčí o tom, 
že zákon o  sociálních službách nepřispěl 
k  rozvoji sociálních služeb v  pobytových 
zařízeních pro seniory. Potvrzuje se, že 
stávající struktura těchto forem péče o se-
niory není výsledkem promítnutí koncepcí 
deklarovaných např. ve  střednědobých 
plánech rozvoje sociálních služeb jednot-
livých měst nebo krajů do praktického ži-
vota, ale je výsledkem dlouholetého živel-
ného vývoje v minulosti, kdy praxe v rámci 
svých možností a  podle svého zájmu re-
agovala na  nutnost zabezpečení potřeb 
starých a  zdravotně postižených občanů 
(viz např. historie vzniku domů s pečova-
telskou službou nebo rozvoj nových forem 
sociálních služeb – především služeb so-
ciální prevence – v 90. letech) (Průša – Ví-
šek, 2013).
Dřívější úvahy o tom, že zavedení příspěv-
ku na  péči přispěje k  odstranění těchto 
problémů, se doposud nepotvrdily, neboť 
nově koncipovaný systém financování so-
ciálních služeb je ex ante závislý na posky-
tování dotací ze strany státu a zřizovatele, 
což – vzhledem k tomu, že na přiznání do-
tace není právní nárok – ve svém důsledku 
vede k  další konzervaci existujícího sta-
vu, k  stagnaci rozvoje zejména terénních 
služeb sociální péče a  ve  svém důsledku 
k tomu, že celý systém financování sociál-
ních služeb je neefektivní (Průša, 2008). 
Dlouhodobě se prohlubuje závislost po- 
skytovatelů sociálních služeb na přiznání  
dotací ze státního rozpočtu (zatímco v ro- 
ce 2015 činil podíl státní dotace na  krytí 
celkových nákladů na poskytování sociál- 
ních služeb 14,9 %, v  r. 2018 to bylo již 
19,9 %), klesá podíl pro poskytovatele 
služeb předvídatelných finančních zdrojů. 
Např. podíl úhrad klienta podle vyhlášky 

č. 505/2006 Sb. na  celkových nákladech 
na  poskytování sociálních služeb klesl 
z 24,1 % v r. 2013 na 18,5 % v r. 2018, sni-
žuje se podíl výdajů na příspěvek na péči, 
který byl využit pro financování sociálních 
služeb zabezpečovaných registrovanými 
poskytovateli (z 29,5 % v r. 2013 na 27,6 % 
v r. 2018), zdravotní pojišťovny hradí pou-
ze cca 15 % nákladů ošetřujícími lékaři in-
dikované a  ošetřovatelským personálem 
poskytnuté péče (VÚPSV, 2019).
Tyto neuspokojivé poznatky jsou dále 
prohlubovány zásadními systémovými 
nedostatky v oblasti organizace sociálních 
služeb. V tomto smyslu jde především o to, 
že kraje v  samosprávné působnosti jsou 
v zásadním středu zájmů:
- rozhodují podle § 101a odst. 2 o  výši 

státních dotací pro poskytovatele sociál-
ních služeb zapsané v registru poskyto-
vatelů,

- současně jsou zřizovateli 20 % všech 
poskytovaných služeb (ale 42,3 % všech 
pobytových zařízení),

- a současně podle § 95 odst. h) určují síť 
sociálních služeb, 

- přitom blokují vstup nových organizací 
do  této sítě (vč. těch organizací, které 
jsou zřizovány městy) a tím se snaží udr-
žet svoje dominantní působení. 

Všechny tyto skutečnosti svědčí o  tom, 
že zákon o  sociálních službách nepřispěl 
k  rozvoji kapacit pobytových sociálních 
služeb pro seniory a  růstu jejich dostup-
nosti. Na  základě analýzy vývoje kapacit 
těchto zařízení lze konstatovat, že hlavní 
příčinou této skutečnosti je to, že sociální 
služby nejsou chápány jako ekonomická 
kategorie a  že celý systém jejich orga-
nizace, řízení a  financování je nastaven 
nevhodně. S  ohledem na  očekávané 
demografické trendy je proto nezbytné 
urychleně věnovat těmto otázkám pozor-
nost tak, aby i nadále byly tyto služby po-
skytovány na kvalitní úrovni.

LADISLAV PRŮŠA
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Graf č. 3: Počet míst v domovech pro seniory a v domovech se zvláštním 
režimem podle zřizovatele 
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zařízení zřizovaných kraji klesly o 375 míst, kapacity obecních zařízení vzrostly o 373 
míst a kapacity církevních organizací o 260 míst.  

 

graf č. 3: 
Počet míst v domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem podle 
zřizovatele  

 

pramen: Statistické ročenky z oblasti práce a sociálních věcí 2007 – 2018  

ČR Praha StČ JČ PLZ KV Ú LBC HK PCE VYS JM OL ZL MSK
2007 129,15 56,51 134,29 158,07 95,72 124,74 231,60 94,77 128,31 126,77 142,27 123,81 130,26 157,53 159,38
2008 124,33 45,48 139,24 151,47 104,87 128,00 217,17 87,05 114,72 135,09 144,56 112,24 131,71 158,45 147,59
2009 121,74 44,37 133,23 146,09 110,97 121,00 213,11 90,04 119,84 130,22 137,62 112,32 122,36 148,76 146,93
2010 120,67 49,70 135,93 145,09 111,60 110,30 209,07 89,63 116,19 125,81 136,26 107,92 118,81 145,27 145,43
2011 119,44 47,99 135,32 144,92 109,72 111,31 204,47 81,04 120,12 129,68 128,86 107,11 118,01 144,47 143,30
2012 118,71 48,31 133,53 143,98 111,10 114,40 203,32 88,75 117,43 129,18 131,14 105,63 115,73 142,58 138,16
2013 121,68 51,24 141,69 139,33 112,17 122,08 216,41 79,59 118,48 127,69 130,88 112,11 117,52 143,29 140,03
2014 123,43 48,46 145,52 140,48 110,94 132,24 212,55 86,30 119,57 140,56 127,17 116,58 119,69 140,53 141,82
2015 125,30 53,49 151,08 146,98 111,76 129,57 202,77 81,93 123,23 144,54 129,64 117,00 125,33 142,69 139,07
2016 129,53 57,91 155,73 145,63 121,32 125,85 209,80 101,26 124,20 150,41 130,01 118,41 130,51 142,80 144,26
2017 130,76 64,76 162,12 144,80 115,08 121,96 207,42 101,94 126,00 144,02 128,70 118,14 133,13 141,63 147,26
2018 131,95 70,58 164,45 140,64 118,05 121,61 204,06 103,67 128,79 143,39 126,23 116,30 135,61 141,31 150,63

Redakčně kráceno. Plné znění včetně všech grafů a tabulek naleznete na www.rezidencnipece.cz.



DŘÍVE VYSLOVENÉ
PŘÁNÍ A NEPOSKYTNUTÍ  
POMOCI

Úvodem lze říci, že dříve vyslovené přání je institut, kte-
rý se v našem právním řádu zabydlel poměrně nedávno. Je 
obsažen v  ustanovení § 36 zákona č. 372/2011 Sb., o  zdra-
votních službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen 
jako „zákon o zdravotních službách“) a je definován v prvním 
odstavci uvedeného ustanovení následovně, cit.: „Pacient 
může pro případ, kdy by se dostal do takového zdravotního 
stavu, ve kterém nebude schopen vyslovit souhlas nebo ne-
souhlas s poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejich 
poskytnutí, tento souhlas nebo nesouhlas předem vyslovit.“ 
(dále jen „DVP“). 

Ošetřovatel musí pamatovat na to, že DVP může brát na zře-
tel pouze poskytovatel zdravotní péče podle zákona o zdra-
votních službách (tj. fyzická nebo právnická osoba s opráv-
něním), a  to vždy pouze v  rozsahu jím poskytované péče. 
Mohli bychom skoro říci, že DVP se tak ošetřovatele v  do-
mově sociální péče v  podstatě netýká, protože je povinen 
jednat tak, aby chránil život a zdraví klienta. Pokud by klient 
nesouhlasil například s  poskytnutím nezbytné péče a  pro-
testoval proti zavolání RZ, nemůžeme než doporučit toto 
přání nerespektovat a RZ stejně zavolat a posouzení relevan-
ce DVP nechat na lékaři RZ. Existuje zde sice nález Ústavního 
soudu I. ÚS 2078/16-1 ze dne 2. 1. 2017, kdy lékař své matce 
neposkytl a  nezajistil pomoc na  základě jejího výslovného 
přání, což vedlo k její smrti. Ústavní soud konstatoval, že lé-
kař jednal správně a měl respektovat svobodnou vůli matky. 
Je nutné zdůraznit, že se v tomto případě jednalo o  lékaře, 
který byl coby zdravotnický pracovník schopen situaci do-
statečně posoudit. 

V prostředí domova si obdobnou situaci lze jen těžko před-
stavit, neboť zde hrozí trestní oznámení ze strany nespoko-
jené rodiny klienta, složité prověřování celé kauzy policií 
a  velká bitva s  důkazní nouzí ohledně vysloveného přání 
pacienta, jeho řádného zachycení a  způsobilosti pacienta 
o  sobě takto rozhodovat. Doporučujeme tedy ošetřovateli 
podniknout vše potřebné pro záchranu života pacienta bez 
ohledu na existenci DVP. Posouzení DVP je bezpečnější vždy 
nechat na  lékaři, a  to i z  toho důvodu, že mohou například 
existovat nové metody léčby, které nezdravotnický pracov-
ník nezná, nebo by uposlechnutí DVP vedlo k aktivnímu způ-
sobení smrti.

Pokud klient své DVP v  listinné podobě umístil v  domově, 
musí ošetřovatel na  jeho existenci zdravotnické pracovníky 
upozornit a ukázat jim ho nebo ještě lépe předat stejnopis.  

Zdravotničtí pracovníci už dále musí sami posoudit, zda 
na  základě znění dříve vysloveného přání pomoc poskyt-
nou, či nikoliv.

Bohužel nám nezbývá než konstatovat, že za  současného 
stavu je pro poskytovatele v případě pochybností vždy lep-
ší péči spíše poskytnout. Toto doporučení má jednoduché 
opodstatnění, neboť poskytnutí léčby v rozporu s dříve vy-
sloveným přáním s sebou nese toliko nároky pacienta či jeho 
osob blízkých v  rovině občanskoprávní a  jejich konkrétní 
výši bude vždy velmi obtížné stanovit, zatímco neposkytnu-
tí péče s sebou nese i rizika trestněprávní a nejen pracovník, 
ale i poskytovatel by mohli být shledáni vinnými ze spáchání 
trestného činu neposkytnutí pomoci podle § 150 odst. 2 zá-
kona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. 

Dříve vyslovené přání je skvělým institutem, který lidem 
umožňuje zajistit, že bude postupováno dle jejich vůle, ale 
jeho respektování poskytovatelem s sebou nese velká rizika 
nepříjemného prošetřování situace v  případě podání trest-
ního oznámení. Lze tedy jen doufat, že blízká budoucnost 
ujasní a zlepší postavení domovů sociální péče, které se roz-
hodnou respektovat svobodnou vůli svých klientů.

Mgr. MARKÉTA ZERDALOGLU

Mgr. VLADISLAVA KŘIVOVÁ
Advokátní kancelář Vašíček a partneři s.r.o.
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Otázka neposkytnutí péče na základě přání pacienta a s ní spojená problematika institutu dříve vy-
sloveného přání a jeho praktické aplikace je nyní často kladeným dotazem nejen v domovech sociál-
ní péče. Jak k němu tedy přistoupit z pozice zaměstnance domova, typicky z pozice ošetřovatele?
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ÚHRADOVÁ VYHLÁŠKA: 
PŘEVAŽUJE MÍRNÁ 
SPOKOJENOST
V minulém čísle Rezidenční péče jsme informovali o průběhu vyjednávání Krizového štábu 9 proti 
kolapsu zdravotnictví o navýšení finančních prostředků do některých segmentů zdravotních služeb 
pro rok 2020. Na výsledky vyjednávání jsme se zeptali zástupce společnosti Gratia futurum 913,  
Petra Boťanského.

Jednání Krizového štábu 9 proti kolapsu 
zdravotnictví o navýšení úhrad pro rok 
2020 skončilo. S jakým výsledkem?
Za  sebe musím konstatovat, že se sice 
nepodařilo splnit všechna očekávání, se 
kterými zástupci jednotlivých segmentů 
do vyjednávání šli, celkově však převažuje 
mírná spokojenost. Za největší úspěch po-
važuji, že se spojili zástupci různých orga-
nizací a segmentů zdravotních služeb a byli 
schopni přesvědčit jak veřejnost, tak nako-
nec i nejvyšší politické vedení této země, že 
zdravotnictví má velké problémy. Všichni 
si pamatujeme prohlášení ministra zdra-
votnictví, že zdravotní služby na tom nikdy 
nebyly tak dobře jako nyní a v příštím roce 
na tom budou ještě lépe, protože zdravotní 
pojišťovny budou hospodařit s  nejvyšším 
rozpočtem, jaký dosud měly. To, že domácí 
péče a nemocnice nemají na výplaty a kra-
chují a  ošetřovatelská péče v  sociálních 
službách je stále hodně podfinancována, 
nikdo nebral vážně. Po  posledním bouřli-
vém jednání u  premiéra bylo dohodnuto, 
že je nutno navýšit úhrady všem segmen-
tům o nárůst platů a pan ministr byl tedy 
nucen znovu „otevřít“ úhradovou vyhlášku 
a úhrady navýšit.

Jak se tedy navýší v příštím roce úhrady 
v odbornosti 913?          
Asi nejzásadnější je navýšení hodno-
ty bodu. Původní návrh MZ ČR počítal 

s  hodnotou bodu 1,10 Kč, což by byla 
stejná hodnota jako v  roce 2019. Díky 
aktivitám Krizového štábu se hodnota 
bodu navýšila na  1,18 Kč, což znamená 
navýšení o  7,3 %. Navýšení základních 
platů všeobecných sester o 1 500 Kč pro 
rok 2020 je cca 4,4 % až 6,6 % jejich zá-
kladního tarifu, po  započtení zvláštních 
příplatků se bude jednat o reálný nárůst 
o  cca 4–5 %. Poprvé od  roku 2016 tak 
dojde k mírnému snížení podfinancová-
ní osobních nákladů v  této odbornos-
ti. Podařilo se také navýšit minimální 
hodnotu bodu z  původních 0,73 Kč na   
0,77 Kč/bod.

U odbornosti 913 dochází také ke změ-
nám v Seznamu zdravotních výkonů.
Ano. Odborná společnost Gratia futurum 
913 v průběhu roku 2019 připravila a po-
dala na  MZ ČR návrhy na  úpravy materi-
álových výkonů s  ohledem na  rozdílné 
kompetence praktických a  všeobecných 
sester. Došlo k dohodě o úpravách ve vý-
konech 06623, 06625, 06629, 06631, 
06633 a  06637. Byly také schváleny nové 
výkony 06620, 06624 a 06632. Zásadní je 
především výkon 06620 Aplikace léčebné 
terapie neinvazivní cestou, který opět po   
8 letech vrací do  materiálových výko-
nů podávání léků per os a  nově i  kapek 
do očí. Tento výkon má sice hodnotu jen 
1 bod, ale společně s ním se podařilo do-

hodnout doplnění definice podávání léků 
per os o případy, kdy zdravotní stav klien-
ta neumožňuje samostatné bezpečné uži-
tí léčivého přípravku. Z minulosti víme, že 
revizní lékaři nejmenované zdravotní po-
jišťovny zpochybňovali podávání léků per 
os např. u slepých klientů, proto jsme rádi, 
že s  naším návrhem souhlasili i  zástupci 
VZP a Svazu zdravotních pojišťoven a text 
bude od  1.1.2020 uveden ve  vyhlášce  
č. 134/1998 Sb.           

To je nepochybně velký úspěch.
Děkuji za pochvalu. Zásluhu na tom mají 
všichni, kdo se s námi aktivně zapojují 
do  debat k  jednotlivým tématům a  jsou 
ochotni věnovat svůj čas ke „kultivaci vý-
konů odbornosti 913“. Díky argumentům 
a materiálům, které jsme pak schopni pre-
zentovat, se to postupně pomalými krůč-
ky daří. Chtěl bych také poděkovat všem 
našim společníkům, protože jejich neustá-
le se zvyšující počet nás motivuje do další 
práce. Nevyjednáváme totiž jen za  sebe, 
ale za  již poměrně velkou skupinu. Rád 
bych také touto cestou poděkoval i  zá-
stupcům MZ ČR, zdravotních pojišťoven 
a politikům, kteří jsou ochotni našim argu-
mentům naslouchat a vést s námi věcnou 
diskusi. Všem čtenářům Rezidenční péče 
pak přeji příjemné a pohodové prožití vá-
nočních svátků a v novém roce 2020 hlav-
ně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. 

V tomto čísle Rezidenční péče jste našli malý  
dárek – kalendář. Betlém, který je trochu jiný.  
U Ježíškových jesliček se sešli zdravotně  

postižení. Někteří došli sami, jiní na vozíčku nebo  
s doprovodem asistenta nebo slepeckého psa...  
Tento originální betlém vytvořila ředitelka Domova ‚ 
důchodců Bystřany, Mirka Barešová. Betlémy tvoří  
již několik let, má jich na kontě desítky. A tento?  
Není to již profesionální deformace? Děkujeme Mirce  
a zároveň ji vítáme jako novou členku redakční rady  
Rezidenční péče. 

R E DA KČ N Í  I N F O R M AC E
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JAK POŠŤÁK ONDRA 
Z POŠTY PRO TEBE 
NAŠEL JIRKU

„Letos v lednu jsem se rozhodla, že napíšu e-
-mail do  pořadu Pošta pro tebe, neboť jsem 
svého nejstaršího syna Jiříka, kterého jsem 
neviděla třicet let, hledala déle než 7 let.  Jen 
jsem věděla, že je někde ve  stacionáři, ale 
nikdy se mi nepodařilo ho najít. V březnu mi 
už volali, že se jim tento příběh líbí, a že by jej 
rádi natočili. A také zařídili, aby pošťák Ondra 
našel mého syna Jirku,“ vypráví paní Renata 
Válková. 
A pošťák Ondra našel Jirku Válka v ostrav-
ském Čtyřlístku - centru pro osoby se zdra-
votním postižením. Jak svou popularitu 
vnímal Jirka? Jeho dojmy pro redakci pře-
psala paní Gabriela Rokytová, pracovnice 
ostravského Čtyřlístku, která ho také na na-
táčení doprovázela.

KDO MNE POZVAL DO POŠTY PRO 
TEBE
„Hele, tebe já znám!“ takto jsem vykřikl, 
když jsem viděl pošťáka Ondru. Čekal mne 
na chodníku a chtěl si se mnou povídat. Byl 
jsem překvapený. Znám ho z televize. Řekl 
mi, že mne někdo hledá, já jsem si myslel, 
že Esterka, kterou taky znám z  Pošty pro 
tebe. Nakonec jsem dostal obálku a Ondra 
se mne zeptal, jestli do  Prahy za  Esterkou 
a za ním přijedu. Řekl jsem, že ano.
Tak jsme se v  červnu vydali na  výlet 
do Prahy. Nejvíce jsem se těšil na dobro-

volnici Páju (herečku Pavlu Dostálovou 
– pozn. red.), pak na  metro, o  kterém 
mi často Pája vypráví, a na Esterku. Zašli 
jsme si na oběd a pak se vydali do České 
televize. Tam to bylo fajné. Dvakrát jsme 
si vyzkoušeli, jak se jde chodbičkou k poš-
ťákovi Ondrovi a  kde si máme sednout 
na  gauč k  Esterce. Byl jsem v  maskér-
ně, kde mne nalíčili, a  pak jsem dostal 
mikrofon a  sluchátka, ve  kterých hrála 
hudba. Gabka byla se mnou a  kamarád 
Tomáš, Jana a  Pája byli v  hledišti. Když 
nás zavolali, pošťák Ondra mi sundal slu-
chátka a  pak jsem si povídal s  Esterkou. 
Ptala se mne, jak se mám, kde bydlím, 
kdo se mnou přijel, co rád dělám a  kdo 
si myslím, že mne hledá. Myslel jsem si, 
že kamarádka Iveta. Ale byl to omyl. Hle-
dala mne mamka! Byl jsem překvapený. 
Mamka je mi hodně podobná a  je ma-
linká. Když jsme se s  Esterkou rozloučili, 
tak jsme si šli všichni sednout do kavárny, 
a  povídali jsme si. Mamka mi vyprávěla, 
jak mne hledala, vyprávěla mi o  souro-
zencích, a  jak se má. Já jsem jí řekl, kde 
bydlím a že vystupuji se skupinou Rytmy 
a  hraji na  buben. Přítel od  mamky, kte-
rý se taky jmenuje Jirka, mi dal na  sebe 
a na mamku telefonní číslo a teď si může-
me s mamkou volat. Přijela taky za mnou 
na návštěvu do Ostravy a přivezla mi hr-

nek a borůvky.
Ptal jsem se Es-
terky, kdy budu 
s  mamkou v  tele-
vizi. Řekla mi, že 
možná v  lednu 
2020. Tak vám to 
chci všem říct, 
abyste se dívali 
na  televizi. A když 
budu vědět přes-
né datum, tak vám 
to přijdu určitě 
říct.

A JAK PROŽÍVALA SETKÁNÍ  
PO TŘICETI LETECH MAMINKA  
RENATA?

„Po několika  minutách rozhovoru s Ester při-
šla chvíle, kdy se za stěnou objevil můj syn Jiří 
společně se sociální pracovníci Gábinou. Paní 
Ester mu pokládala různé otázky a  bylo to 
docela zajímavé. Pak nastala chvíle k odstra-
nění stěny a v tu chvíli vykřikla Gábina: Jiříku, 
ty jsi celá maminka, a  pak Jirka řekl:  Dejte 
tu stěnu rychle pryč. V tu chvíli už Jiřík utíkal 
za mnou, abychom se navzájem objali.“
Jirka je nyní s maminkou ve spojení, což je 
důležité i  pro jeho „rodinu“, kterou zastu-
puje právě Čtyřlístek. „Jirka je velmi aktivní 
a  celkově nepřehlédnutelný člověk. Hraje 
s  našimi bubeníky ve  skupině Rytmy, s  níž 
také vystupuje v  nejrůznějších koutech re-
publiky, sportuje, v  jednom období dokonce 
hrál s  velkým úspěchem také divadlo, občas 
i maluje a na žádném z jeho obrázků nechybí 
hodiny, protože ty jej fascinují. Jirka je hoto-
vý hodinář! Má milou a  přátelskou povahu 
a někdy je s ním legrace,“ zhodnotila „ztrace-
ného“ a opět nalezeného syna paní Renáty 
Válkové Bohdana Rywiková, PR manažerka 
ostravského Čtyřlístku. 

S dojemným příběhem jsme se seznámili díky paní Renatě Válkové, která nám napsala do redakce. 
Začal se psát před více než třiceti lety, kdy se jí narodilo zdravotně postižené dítě a zřejmě z exis-
tenčních důvodů souhlasila s jeho umístěním do zařízení sociálních služeb.  Její situace se časem 
zlepšila, přivedla na svět další tři děti, a pak našla i vhodného partnera, který ji podpořil v tom, aby 
svého prvorozeného syna začala hledat. 

Renata Válková se svým synem Jirkou

Jirka na diskotéce
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Jste také patronkou poradny S barvou 
ven, která pomáhá lidem s homosexua-
litou, a velmi úspěšně. Jak pomoc těmto 
– asi hlavně mladým lidem – probíhá?
Poradna S  barvou ven začala fungovat 
v únoru 2015, to znamená rok po Filipo-
vě smrti. Filip byl pro nás velkou moti-
vací a  důvodem, proč vlastně poradna 
vznikla. Uvědomili jsme si, že lidé jako 
Filip se opravdu často nemají na  koho 
obrátit, když mají strach a  obavy. Nic 
podobného, speciálně zaměřeného pro 
LGBT lidi u nás stále není.
V  současné době v  poradně pracuje 
dvacet mentorů. Sami to jsou především 
gayové a  lesby nebo transsexuálové, 
kteří si kdysi také prošli náročným ob-
dobím, ale nyní už jsou za tím a stabili-
zovaní. Jsou pečlivě proškolováni našimi 
třemi odbornými garanty (psychology), 
mají kurz krizové intervence. Na  našich 
webových stránkách se v  medailonku 
představí klientům a klient si pak může 
vybrat, s kým si chce psát. Za 5 let fun-
gování se na nás obrátilo přes 3000 lidí, 
většina z nich je ve věku 15–19 let.

Redakce se setkala s příběhem Jirky, 
kterého hledala jeho maminka, a vy 

jste ho našli v jednom z domovů pro 
zdravotně postižené – ostravském 
Čtyřlístku. Byl tento příběh, který od-
vysíláte v lednu, něčím výjimečný? 
Příběh Jirky patří k  těm, na  které nikdy 
nezapomenu. Hodně jsem o něm dopře-
du přemýšlela, měla jsem strach, aby to 
pro něj nebylo příliš zneklidňující, aby se 
dokázal zorientovat v  celé situaci. Vel-
kým povzbuzením pro mě a především 
pro něho byla jeho sociální pracovnice, 
která s ním přijela. Měla jsem velikou 
radost, jak celé natáčení, a  pak i  setká-
ní s  maminkou, prožíval Jirka radostně 
a klidně.

Podle našich informací se maminka 
Jirky nyní synovi hodně věnuje. Máte 
i u jiných příběhů „zpětnou vazbu“?
Tak za  tuhle zprávu od  vás jsem moc 
šťastná. Nedalo se dopředu odhadnout, 
jestli se maminka nezalekne Jirkova po-
stižení. Do  teď jsem neměla informace 
o  tom, jak spolu fungují. To je skvělé... 
Přesně tyto situace, když se vše poda-

ří, dávají celé Poště 
pro tebe ten nej-
větší smysl. Co se 
ostatních příběhů 
týče, zpětnou vaz-
bu mám jen občas. 
Záleží na  tom, jestli 
nám aktéři našich 
příběhů sami napí-
ší. Dříve jsme točili 
Návraty, kdy jsme 
jezdili za  lidmi z  vy-
braných příběhů. 
Hlavně za  těmi, kte-
ré končily nějakým 
otazníkem. Zajímalo 

nás, jak spolu ti, kteří se setkali, po  le-
tech fungují. Jestli pro ně bylo setkání 
i  do  budoucna důležité. Tato zpětná 
vazba byla skvělá a  chybí nám, i  divá-
kům. Byli bychom moc rádi, kdyby Česká 
televize Návraty opět zařadila do svého  
programu. 

Jak slavíte Vánoce? A konec roku? 
Vánoce jsou mým oblíbeným obdobím 
v  roce. Předvánoční čas tedy bývá dost 
chaotický, protože kromě svých pra-
videlných pořadů trávím všechny ad-
ventní víkendy natáčením Adventních 
koncertů. Ale i to je radostná práce. No, 
a  jakmile vypuknou Vánoce, užívám si 
společného času s rodinou. Oba naši sy-
nové se v  září osamostatnili a  odstěho-
vali. Takže teď se na Vánoce těším ještě 
o to víc, že budeme zase všichni pohro-
madě. I s mojí maminkou a rodiči manže-
la. Po vánočních svátcích pak odjíždíme 
pravidelně s  velkou partou kamarádů 
do  Jizerských hor, kde trávíme konec 
roku.

Co byste popřála našim čtenářkám 
a čtenářům? Někteří z nich budou 
sloužit i o vánočních svátcích…
Všem čtenářům Rezidenční péče chci 
především poděkovat za to, jakou práci 
dělají. Vím, že je to často velmi nelehké 
a  málo oceněné. A  přitom tak mimo-
řádně důležité. Přeji vám hodně radosti 
a  lásky a  síly… Ať vás neopouští pocit 
smysluplnosti toho, co děláte. Zároveň 
vám přeji klidné a požehnané Vánoce… 
Především vám, kteří je prožijete v práci.

Děkujeme za rozhovor 
LENKA KAPLANOVÁ
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PRÁCE SE SENIORY
JE VELIKÉ
DOBRODRUŽSTVÍ
Změny v sociální práci a hlavně v pobytových zařízeních po roce 2007 a 2012 veřejnost stále 
příliš nevnímá. Nejméně ti, kterých se změny týkají. Žijí si stále kdesi v minulosti, protože 
současné možnosti zajištění nezažili, nepamatují a často tvrdí, že třeba sociální dávku ra-
ději nechají potřebnějším. Ve skutečnosti nechtějí nic moc řešit, protože již pouhé zažádání 
o příspěvek na péči znamená nebezpečný vstup ÚŘADU k nim domů. Po většinu jejich života 
znamenala taková událost obrovský malér. 

Sociálka znamená nebezpečí konce do-
savadního života. Z  rozhodnutí vyšší 
moci bývali lidé šoupáni kamkoliv, „kde 
o  ně bylo odborně postaráno“, aniž by 
o  to nějak zvláště stáli. Aby třeba ne-
dělali hanbu svému okolí – takhle se 
dříve umisťovali bezdomovci z vůle úřa-
dů kamkoliv, kde zrovna bylo místo. Že 
na novém místě dělali problémy, proto-
že je nebylo možno vyhodit a oni věděli, 
že mají PRÁVO, to už bylo na dotyčném 
ústavu, aby zvládl. I házení talíře s jídlem 
na  zem a  řev, že to není žrádlo, jaké by 
dotyčný chtěl, jsem zažila. Lze to však 
již zvládnout. Minimálně od  okamžiku  
(1. 1. 2007), kdy bylo zákonem stano-
veno, že lze smlouvu ukončit a  nazdar.  
Předtím se „zlobivci“ stěhovali jinam, 
do  jiného zařízení. V domově, kde jsem 
pracovala, jsem takových lidí potkala 
několik. 

Jejich zájem pouze o  vlastní prospěch 
a užití dne byl mnohem zřetelnější, než 
u  jiných klientů, obsahoval i silný prvek 
nechuti k  danému, kýmsi cizím a  moc-
ným vnucenému stavu. Což v  dobách, 
kdy bývalo na  pokoji i  pět lůžek a  ne-
zamykatelné stolky, zase nebylo až tak 
nepochopitelné. Jak jsem zmínila, leden 
2007 vše změnil. Již za mé éry v domo-
vě se domluvila ubytovna, pečovatelská 
služba a žij si, jak chceš. Naopak, spolu-
pracujícím klientům (několika i  doslova 
ztroskotancům) se naší odbornou po-
mocí zlepšil až obrátil život, zbavili se 
dluhů a začali si uvědomovat i skutečné 
prazáklady vlastní důstojnosti.

Dnešní senioři ve  svém okolí  zažili od-
klízení do  ústavů, zastlání v  LDN, a  bojí 
se podobného osudu. Vždyť by ztratili to 
svoje, sami sebe, své předměty, na  něž 

se váže tolik vzpomínek, které kolem 
nich dál žijí! V  běžném životě si neuvě-
domíme, jak drahocenné pro ně jsou 
„krámy“, lapače prachu, nepoužívané 
servisy a skleničky ve stěně. 

Pokud jim do  pracně udržovaného se-
trvávání vstoupí ÚŘAD, SOCIÁLKA, ó 
ty hrůzo, co je čeká?! Vyděsí se. Mladí 
jim mohou tvrdit, co chtějí, určitě lžou 
a  potřebují se zbavit starého člověka, 
co je jim na obtíž.  Rodina nemívá dost 
argumentů po ruce, protože sama netu-
ší, jak život v  domovech vypadá, podle 
čeho je lze hodnotit. Na dny otevřených 
dveří do  domovů nejdou, neprojdou 
jejich stránky, také oni problém odsu-
nují. Často jsem slýchala, že když už se 
přišli poptat na podmínky přijetí, bývají 
překvapeni tím, že necítí žádný zápach 
– ani moče, ani tradičních dezinfekcí. Že 
to v domově dokonce vypadá tak nějak 
domácky. 

Personál v  posledních letech více či 
méně vzdychá, že se jim domovy mění 
spíše na  léčebny dlouhodobě nemoc-
ných. Pracovnice a  pracovníci reptají 
na  velkou fyzickou zátěž, na  minimum 
času, který by chtěli věnovat jednotli-
vým klientům nebo skupinám. Jak je 
vlastně možné srovnávat péči v  LDN 
a  domovech? V  mnoha pokojích, kam 
v LDN přijdu, se hlavně  podřimuje a spí, 
leckdo se již sám ani nepřetočí a  občas 
se propadá do ticha opuštěnosti i tehdy, 
pokud má jednou za  týden, dva nebo 
za měsíc návštěvu.

Lidé se tu často noří do ticha, které „léčí“, 
čistí, přikrytí a  krmení. V  odborné péči, 
kde pan doktor říká, že nedoporučuje 
propuštění, neboť je nutný stálý dohled. 

Nejsou totiž místa jinde, chybí služby 
a  sendvičová generace rodinných peču-
jících se zoufale chytá ujištění o nutnosti 
zastlání v posteli, protože sama musí pra-
covat a živit se a směřovat k důchodu.

Pokud někdo dokáže vydržet na  prahu 
mučivé nicoty několik let, je to velice sil-
ný člověk, který se vám může vrátit. Jako 
sociální pracovnice domova jsem nejed-
nou žertovala na poradách, že u příjmu 
z  LDN musíme honem žádat o  sociální 
šetření na  příspěvek na  péči, protože 
jak se ti lidé v domově nadechnou, už se 
posazují a někteří rozeběhnou s chodít-
kem! Nadsazené to bylo jen zčásti. Jiné 
prostředí, jiný přístup lidí okolo se stává 
obrovskou šancí pro ležící a odevzdané 
lidi. Někdo pomůže, aby se znovu nau-
čili sedět, vyveze je z  pokoje, zapojí je 
do skupiny dalších. Zázraky však nejsou 
samozřejmé, rozchodí nebo na vozíku se 
přesune pouze část těchto klientů. Mno-
zí se nám však zorientovali a začali spo-
lupracovat, mluvit i  do  chodu zařízení. 
Dnes znám více domovů, kde se takové 
(ne)zázraky dějí. Někde mi i pyšně nahlá-
sí, co paní, ležící v LDN tři nebo více roků, 
sama dokáže po pouhých 14 dnech.

Setkávám se s  mnoha lidmi „srdcařský-
mi“ a  nesmírně si jich vážím. Jsou to 
lidé, kteří si najdou chvilku právě pro ty 
nejslabší, které je tak snadné pominout. 
Vždyť prý stejně spí a  moc nevnímají. 
Není to pravda. Odborníci udávají, že 
na  udržení člověka nad hladinou pro-
padu stačí několik minut denně. Prý do-
konce i jenom tři... Právě díky pečujícím 
se srdcem a laskavým přístupem se mo-
hou dít zázraky. Malinké, skoro všední, 
ale velice důležité, zachraňující hodnoty 
zbylých dní. 
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Stále vnímám práci se seniory jako sou-
část velikého dobrodružství: Poznávání 
života a jeho barev, principy udržitelnos-
ti i rozvoje schopností. Pobytová zaříze-

ní dokážou pomoci lidem obnovit kon-
takty s vrstevníky, začlenit se do skupiny 
s  podobnými potřebami, vzpomínkami 
– a  přitom si uchovat vlastní individua-

litu. Znám lidi, s  nimiž skoro nikdo ne-
mluví, jsou měsíce uvěznění v bytě bez 
výtahu, svět se odehrává pouze za okny. 
Často za  okny tak vysoko, že ani nero-
zeznají lidi dole na  ulici. Jejich tichým 
životem se do  veliké míry stírají rozdíly 
mezi lidmi zastlanými nebo rezignující-
mi v LDN a takto osamělými lidmi doma. 
Přesto se mnozí dál děsí každé změny, 
vnímají se jako zbyteční, odklizovaní. 
Pobytová služba může těmto lidem dát 
mnohem více, než sama tuší. Stále zjiš-
ťujeme nové a nové možnosti práce, po-
moci a podpory.

Přeji všem lidem, kteří se tohoto dob-
rodružství, zásadních a  každodenních 
změn účastní, hodně síly a zdaru v kaž-
dém dni, v každém okamžiku. Hezké vá-
noce a dobrý příští rok! 

Bc. HANA MUDROVÁ
 sociální pracovnice

BABIČKA
Naše babička letos oslavila začátkem 
léta krásných 91 let, nikdy jí nic nebylo, 
snad kromě operace kyčle někdy kolem 
šedesátky. Do  června byla kromě ob-
časné inkontinence úplně samostatná. 
Velké zhoršení z plné soběstačnosti při-
šlo velmi náhle, po několika pádech sice 
bez úrazu, ale se ztrátou stability, a  tak 
se stala na začátku července z 90 % ležící 
s potřebou akutní péče 24 hodin denně. 
Na  péči jsme byly tři sestry – vnučky – 
babička před pěti lety přišla během jedi-
ného roku o své dvě dcery, naši mamin-
ku a  tetu, díky rakovině. Největší obava 
babičky byla, že ji na stáří někdo někam 
odveze. Přála si dožít doma. Ihned jsme 
začaly shánět informace, pomůcky, pří-
spěvek na péči, ty začátky nebyly snadné 
– vše vyřídit a zjistit, co a jak a kde je mož-
né, kdo a jak nám může pomoci. Domlu-
vily jsme se, že uděláme maximum, aby-
chom babiččino přání dožít doma splnily.
Jedna sestra bydlela s babičkou v domě, 
ale díky nástupu do  práce po  několi-
ka letech rodičovské ani ona neměla 
tu možnost být u  babičky stále. A  díky 
tomu, že máme všechny dvě malé děti 
cca 2–6 let, tak to střídání u babičky byla 
velká logistika a kooperace (zaměstnání 
i druhé sestry, vaření, vodění dětí do a ze 
školky, školy, spánek dětí apod.), dojíždě-
ní hodinu mimo Brno s dětmi MHD tam 

a zpět. Samozřejmě, největší díl péče byl 
na sestře, která s babi bydlela, a také na 
jejím partnerovi, který pomáhal a střídal 
nás, když jsme nemohly ani jedna. Až asi 
po dvou měsících péče se nám povedlo 
zajistit i  terénní pečovatelskou službu 
na alespoň na pár hodin týdně. O víken-
dech jsme se také nějak prostřídaly.
Za poslední měsíc jsme už viděly ten velký 
propad, babička téměř nejedla, přestala 
mluvit (nedovedla nic vyslovit), spánek za-
bral většinu dne, měla několik infekcí, oto-

ků, objevily se první náznaky proleženin... 
Její smutné oči, otevřené jen napůl dávaly 
tušit, jak blízko je druhému břehu.
Proč tento příspěvek ale píšu. Babička 
v pondělí v noci odešla, ve spánku, bez 
bolestí, ale hlavně... doma.
Ráno jsme se u ní sešly všechny tři sest-
ry, bez spěchu, smířené... Otevřely jsme 
dveře a  okna její světničky dokořán. 
Tady prožila celý život. Tady se narodila...  
A to nádherné podzimní slunce jí svítilo 
na tvář a na cestu.
Každá z nás strávila čas u její postele, po-
hladila ji, řekla, co bylo třeba říct a napo-
sledy se rozloučila. Až poté jsme zavola-
ly lékaře, připravily babičku na poslední 
cestu, našly ty nejkrásnější šaty a přijela 
pohřební služba. 
Babička už dřív řekla jedné z nás všechna 
přání ohledně pohřbu, a  přesně tak ho 
sestry také zajistily. Vím, že ten den bude 
výjimečný. Takový, jako byla i babička. 
I když naše péče trvala necelé čtyři měsí-
ce, jsem nesmírně vděčná a pyšná, že se 
nám podařilo její přání splnit, být doma 
až do  konce. Zažít to, co k  životu patří. 
Konec, který nemusí být koncem v  de-
finitivním slova smyslu. Šťastnou cestu 
tam nahoru, babi.

Tři vnučky a šest krásných pravnoučat.                                                    
PETRA KUTLÁKOVÁ

PŘEVZATO ZE SOCIÁLNÍCH SÍTÍ –  
SKUPINA PEČUJEME O SVÉ  
STÁRNOUCÍ RODIČE
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Přesto se relativně často při své superviz-
ní činnosti setkávám s tím, že se pracovní-
ci v  sociálních službách cítí v  konfrontaci 
s  byznys prostředím něco jako absolventi 
zvláštní školy. Sebevědomí organizací po-
skytujících sociální služby je dlouhodobě 
nedostatkové zboží. A v tomto článku bych 
rád představil jednu z cest, jak naše sebe-
vědomí v tomto směru elegantně posílit. 
Cestou, jak si uvědomit, že naše organizace 
funguje podle stejných principů a probíha-
jí v ní stejné procesy, je plně tyto principy 
a procesy pochopit a dokázat sobě i světu, 
že nad nimi přemýšlím, soustavně na nich 
pracuji a neustále je vylepšuji – že je mám 
vyladěné, vymazlené – stejně jako v úspěš-
né a prosperující firmě. 
Jenže tohle nemůžeme říci všichni, že? Ta-
dy je kámen úrazu. Ukazuje se, že právě na-
še „neziskovost“, tj. absence tlaku na  nut-
nost ekonomických výsledků, nás nechá-
vá v  motivaci do  hloubky se zabývat sys-
témem kvality chladnými. Díky tomu, že 
stojíme mimo vřavu nelítostného konku-
renčního boje jako v podnikatelském pro-
středí, neklademe takový důraz na  snižo-
vání nákladů a zvyšování kvality. Proč taky? 
Klient není ten, kdo platí. O opravdové kon-
kurenci nemůže být řeč. Možná se někdy 
trochu mačkáme okolo toho velkého kolá-
če, aby se dostalo na všechny, a sem tam si 
pod stolem dupneme na sousedovu nohu, 
ale o nějaký významný konkurenční boj se 
nejedná a tedy větší motivace k neustálé-
mu zlepšování chybí. 
Někdy se zdá, že si myslíme, že je nám vše 
dovoleno – vždyť přeci děláme bohulibou 

práci! Máme dojem, že se máme jen starat 
o klienty a o nás ať se stará někdo jiný. Mož-
ná ještě sem tam zajít za donátorem a ně-
čím se pochlubit – něčím, co je schopen vi-
dět a ocenit, což vyladěné procesy nejsou 
(tak bystrozraký donátor není). 
Ale my chceme, potřebujeme být excelent-
ní v  poskytování našich služeb! Kde najít 
ten motivační zdroj?   
Zůstaňme chvíli u slova „excelentní“, nech-
te to hrdé slovo chvíli znít… Když vysloví-
te „excelentní služba“, co se vám jako prv-
ní vybaví? Vsadím se, že je to představa 
služby postavené buď na  hodně osobní 
bázi (babička z pekárny, se kterou se zná-
te už 20 let) nebo služby nějaké firmy, kde 
už se dlouho, do hloubky a na profesionál-
ní úrovni zabývají kvalitou nabízené služby 
a vůbec celé společnosti. 
Nechtěli byste také do této rodiny organi-
zací, které se lidem vybaví, když se řekne 
„excelentní služba“, patřit? 
Takže proč se zabývat kvalitou a  investo-
vat do toho energii a čas? Můžete dát světu 
vědět, že jste skutečně excelentním posky-
tovatelem sociální služby. Získáním znač-
ky nadstavbového modelu kvality, kterou 
v  současné době vyvíjí pracovní skupina 
ministerstva práce a sociálních věcí, se za-
řadíte mezi TOP organizace, které v ohledu 
řízení a kvality předčí většinu firem z byz-
nys sféry! Pro sebe, pro donátory, pro klien-
ty i všechny ostatní klíčové partnery skvělá 
vizitka!  
 Když se na chvíli zastavíme u výhod syste-
matického budování systému kvality, jed-
na z dalších je podpora motivace u našich 

zaměstnanců. Třeba taková finanční odmě-
na: to je to nejdražší, co si můžeme pro mo-
tivaci pracovníků vymyslet a  dlouhodobě 
je otázkou, nakolik svou motivační funkci 
splňuje (protože si velmi rychle na navýše-
ní příjmu zvykneme). Zvlášť v dnešní době, 
kdy na  kvalitního odborníka v  sociálních 
službách, který hledá práci, jen tak nena-
razíme, potřebujeme lidi udržet. To se nám 
povede, když budeme reagovat na  jednu 
ze základních potřeb zaměstnanců, a  to 
dát jim pocit smysluplnosti a  perspekti-
vy. Každý chce být hrdý na organizaci, kde 
pracuje, a chce se podílet na jejím rozvoji. 
Kdo by nechtěl vstoupit na dobrodružnou 
(tzn. někdy i kamenitou a trnitou, jak to tak 
u dobrodružství bývá) cestu zvyšování kva-
lity. 
V  neposlední řadě volba stát se adeptem 
držitele značky nadstavbového modelu 
kvality je o:
- zjištění statutu quo, tj. jak jsme na  tom 

při budování systému kvality,
- otestování, zda je námi navržený systém 

skutečně účinný, 
- a  výsledkem jsou cenná doporučení 

ke zlepšování naší organizace.  
 
Hodnocení v systému nadstavbového mo-
del kvality je vlastně druh auditu, tj. poskyt-
nutí nezávislé zpětné vazby o stavu systé-
mu zabezpečení kvality a  procesů uvnitř 
vaší organizace. Na  podrobnější předsta-
vení principů, jejichž naplněním dokazu-
jete, že jste poskytovatelem excelentním, 
se budete moci těšit v příštím navazujícím 
článku. 

„Stát se má řídit jako firma!“ To je názor, se kterým se každý z nás už někdy setkal. Souhlasíte? Mohli 
bychom na toto téma vést rozsáhlé diskuze, argumentovat horem nebo dolem, případně se i pohá-
dat… Podstatně lehčí otázkou je, zda by se měla jako firma řídit organizace poskytující sociální služby. 
Okolo toho by už se tolik emocionálně třaskavých polemik nevedlo. Odpověď pro většinu z nás zní 
jednoduše ano. Osobně si myslím, že slovo „jako“ v naší otázce je zde navíc, že nezisková nebo pří-
spěvková organizace je firma. Jsme jen trochu specifičtí tím, že jsme firma, která se nesnaží dosáhnout 
zisku, nic víc, nic míň. 

NEZISKOVÁ ORGANIZACE 

JE FIRMA 
ANEB NADSTAVBOVÝ 

MODEL KVALITY

A

Evropská unie
Evropský sociální fond



Strana 13 D I S K U Z E ,  N Á Z O RY 

Profesionalizace organizací –  
poskytovatelů sociálních služeb
PROGRAM DOBROVOLNÉHO RÁMCE KVALITY  
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Poslední dobou se o  sociálních službách 
hodně mluví, propírá se způsob a efektivi-
ta jejich financování a dostupnost ze všech 
stran. Ještě v mnoha lidech mimo tuto sfé-
ru slovo nezisková organizace evokuje spí-
še jen skupinu nadšenců, kteří chtějí něja-
kým způsobem pomáhat potřebným. Byly 
časy, kdy marketing, PR, strategické řízení, 
efektivita buď zastoupené v organizaci vů-
bec nebyly, nebo jen okrajově. Vše se sou-
středilo kolem sociální práce a standardů 
kvality sociálních služeb a přípravy na pří-
padné kontroly ze stran donátorů. 
Nyní se situace postupně mění. Nezisko-
vé organizace již uvažují strategicky a cho-
vají se efektivně. Pochopily, že jejich udrži-
telnost tkví v  kvalitním systému řízení. Je 
potřeba mít vysoký standard poskytova-
ných služeb, ale i kvalitně nastavené proce-
sy uvnitř organizace, které povedou k roz-
voji nejen osob, službu využívajících, ale 
i k rozvoji zaměstnanců a prostředí, v němž 
je služba poskytována. Začaly uvažovat ja-
ko klasická firma ve zdravě konkurenčním 
prostředí. Tuto změnu se rozhodlo podpořit 
i Ministerstvo práce a sociálních věcí, a to již 
v roce 2015 v rámci individuálního projektu 
MPSV „Inovace systému kvality sociálních 
služeb“. Výstupem projektu bylo mimo jiné 
základní definování nástavbového systému 
kvality v sociálních službách, který překra-
čuje standardní vyžadovanou úroveň, dnes 
deklarovanou zejména dodržováním stan-
dardů kvality sociálních služeb. Pracovní 
skupina tohoto projektu zároveň definova-
la přínos tohoto systému pro poskytovatele 
sociálních služeb. Tím byl vytvořen základ, 
který se naplno začal rozvíjet právě v  no-
vém navazujícím projektu. 
V červenci 2017 byla zahájena realizace in-
dividuálního projektu „Rozvoj a  podpora 

modelů kvality pro systém sociálních slu-
žeb“. Jedním z  jeho modulů je i „Program 
dobrovolného rámce kvality sociálních slu-
žeb“, kde se na základě zhodnocení 10 zá-
kladních principů uděluje značka potvrzují-
cí nadstandardní úroveň těchto organizací.
Projekt si v této aktivitě nastavil jasné cíle. 
Klíčovým úkolem bylo zpracování nástroje 
na oceňování nadstandardně dobré praxe, 
která je realizována u poskytovatelů soci-
álních služeb nad rámec zákonných poža-
davků zákona o sociálních službách v ob-
lasti kvality sociálních služeb. Nedílnou 
součástí je i  ocenění a  propagace těchto 
poskytovatelů, a  tedy poukázání na  dob-
ré praxe, které u  takových poskytovate-
lů jsou, spolu se souvisejícími nezbytný-
mi procesy a zavedení cyklu učení a zlep-
šování. Součástí aktivity je i pilotní ověření 
zpracovaného programu. 
K vytvoření „Programu dobrovolného rám-
ce kvality sociálních služeb“ byla sestave-
na pracovní skupina složená jak ze zástup-
ců zkušených poskytovatelů služeb, tak 
i  inspektorů kvality, konzultantů v  oboru 
systémů kvality nebo např. zástupců aka-
demické sféry. Poměrně dlouhý, ale zásad-
ní čas věnovala tato skupina definici základ-
ních východisek programu. Výstupem bylo 
deset principů, jejichž úroveň naplnění je 
pak v  rámci programu ověřována. Pracov-
ní skupina se shodla, že při hodnocení nad-
standardní kvality nechce jít cestou jasně 
popsaných kritérií (ve  smyslu splněno/ne-
splněno), ale volnější cestou, kdy má orga-
nizace sama přesvědčit hodnotitele o  vy-
zrálosti a komplexnosti vlastních procesů ří-
zení a růstu. Tyto procesy mohou být zdán-
livě různé a vycházet z  jiných teoretických 
i praktických nástrojů, nicméně ve výsledku 
musí být schopny v praxi především proka-

zatelně ukázat, že daná organizace funguje 
skvěle ve svém prostředí, směrem ke všem 
svým zainteresovaným stranám, je oriento-
vaná na klienta, flexibilně se přizpůsobuje 
měnícím se podmínkám, které neustále re-
flektuje a je schopna se vyvíjet a učit. Pro sa-
motné ověřování takové zralosti organizace 
vytvořila následně pracovní skupina sebe-
hodnotící dotazník a podrobnou metodiku 
hodnocení, kdy jednotlivé principy doplnila 
i o konkrétnější požadavky a stanovila cel-
kový systém hodnocení.
Na podzim letošního roku je naplánováno 
pilotní ověření připraveného programu již 
u konkrétních poskytovatelů sociálních slu-
žeb. O zapojení do pilotu byl z  jejich stra-
ny značný zájem. V  rámci pilotu projdou 
tyto organizace celým nastaveným systé-
mem hodnocení. To má několik fází. Je za-
hájeno přihlášením organizace a splněním 
základních kritérií. Na  to navazuje prostor 
pro sebehodnocení organizace, kde kaž-
dá popisuje svou přihlášenou sociální služ-
bu standardizovaným způsobem. Jedná se 
o základní kámen celého hodnocení, na je-
hož podkladě následně probíhá hodnoce-
ní na místě, tedy přímo u poskytovatele so-
ciální služby. Výstupem je pak zpětná vazba 
pro organizaci. Součástí je i bodové hodno-
cení jednotlivých kritérií, které jsou před-
mětem hodnocení. V  rámci této zkušební 
pilotáže, kde si pracovní skupina ověří valid-
nost nastavení hodnotícího systému, si při-
hlášení poskytovatelé sami ověří funkčnost 
procesů na své registrované službě a záro-
veň v  celé organizaci. Tato fáze ověřování 
a konfigurování bude probíhat až do roku 
2020. 

VÁCLAVA BUSINSKÁ,  
MARTIN HOLUB, 

 BARBORA ČECHOVÁ

V  přípravě dobrovolného rámce kvality 
sociálních služeb se aktuálně naše pra-
covní skupina nachází ve  fázi pilotování. 
Termín oficiálního spuštění a  tedy mož-
nosti přihlášení se do procesu hodnoce-
ní, je začátek roku 2022. Těm z  vás, ko-
ho tato informace znepokojila a připadá 
mu tento termín příliš vzdálený, dopo-

ručujeme se v  tomto období na  proces 
hodnocení připravit a systém kvality va-
ší organizace zatím krůček po krůčku bu-
dovat a  vylepšovat. Sledujte faceboo-
kové stránky „Kvalita v  sociálních služ-
bách“. Pro milovníky knih je tu titul Kva-
lita v sociální práci a sociálních službách, 
knihy Jaroslava Nenadála (Systémy ma-

nagementu kvality, Moderní systémy ja-
kosti) aj. Ale pozor, touto dobrovolnou 
aktivitou se vystavujete riziku, že bude-
te naplněni inspirací a  nadšením, kte-
rá vás bude pudit v této oblasti k bujaré  
činorodosti! 

JAN KNETL
www.kouc-ink.cz
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KONFERENCE  

MÁME JINÉ DÍTĚ,  
NECHCEME JINÝ ŽIVOT 
UPOZORNILA NA NEDOSTATEČNOU 
SPOLUPRÁCI TŘÍ REZORTŮ
Konference Máme jiné dítě, nechceme jiný život, věnovaná péči o rodiny s dětmi s neuro-
logickým postižením, kterou v pondělí 7. října uspořádal z iniciativy náměstka hejtmana 
Jiřího Navrátila Moravskoslezský kraj, otevřela především problém nedostatečně nastavené 
spolupráce tří resortů, a to zdravotnictví, školství a sociálních věcí. Upozornila na nedostat-
ky v následné péči, které by v budoucnu v Ostravě mohl pomoci řešit pilotní projekt Centra 
provázení, jenž by měl odstartovat ve Fakultní nemocnici Ostrava.

Ministerstvo zdravotnictví tak poprvé 
zveřejnilo podobu nového ošetřovacího 
dne na  lůžkách následné péče pro děti 
s dětskou mozkovou obrnou. Ten by měl 
platit od příštího roku, děti by tak mohly 
mít intenzivní neurorehabilitaci hrazenou 
z  veřejného zdravotního pojištění, takže 
by rodičům odpadlo mnohdy nedůstojné 
a často vyčerpávající shánění potřebných 
finančních prostředků přes sponzory 
a nadace či sběr plastových víček, pokud 
ovšem bude kapacita lůžek dostatečná. 
„V  posledních měsících jsem měl opakova-
ně příležitost být v kontaktu s rodinami dětí 
s  neurologickým postižením. Této proble-
matice se věnuji poslední tři roky, kdy jsem 
náměstkem hejtmana pro oblast sociální. 
A  za  tu dobu jsem byl mnohokrát překva-
pen, s jakými problémy se tito rodiče musejí 
potýkat a  že jim systém někdy příliš nepo-
máhá. Myslím si, že konfrontace na  dnešní 
konferenci je pro mnohé z  nás - politiky, 
úředníky, zaměstnance zodpovědných insti-
tucí – užitečná a překvapivá. Mnohdy si totiž 
myslíme, kolik toho pro tyto rodiny děláme - 
a opravdu děláme, ale bohužel ne vždy tak, 
jak to opravdu potřebují. Doufám, že konfe-
rence bude jedním z důležitých impulsů pro 
nastavení potřebných změn a s jejími závěry 
budeme následně dále pracovat,“ zhodno-
til výsledky konference náměstek hejtma-
na Moravskoslezského kraje Jiří Navrátil.  
Konference představila několik příkladů 
dobré praxe péče o  děti s  poškozením 
mozku. Mezi jinými například ředitelka 
Slezské diakonie Zuzana Filipková ho-
vořila o systému, který v péči o tyto děti 
funguje v  Českém Těšíně a  jenž vyžadu-
je funkční spolupráci mezi třemi resorty: 

sociálními službami, školstvím 
a  zdravotnictvím. „Trvalo nám 
zhruba patnáct let, než se podaři-
lo systém nastavit tak, jak je tomu 
dnes. A neumím si představit, že by 
byl nějak jednoduše přenositelný 
do  jiného města,“ řekla ředitelka 
Filipková.  
K zařízením, jejichž služby si rodi-
če chválí, patří také Dětská rehabi-
litace Hlučín, poskytující péči dě-
tem s různými typy zdravotního postižení 
od narození do sedmi let věku, a to každý 
pracovní den, od  rána do  odpoledních 
hodin. Během dne je o  děti nejen posta-
ráno, ale zároveň mají možnost intenziv-
ních rehabilitací s  využitím nejnovějších 
poznatků, jejichž malou část proplácejí 
zdravotní pojišťovny. „Pokud vím, jsme prv-
ní příspěvkovou organizací malé obce, která 
zavedla, pro udržení efektu lázeňské péče, 
následné intenzivní neurorehabilitace. Jsem 
proto zvědavá, jestli se změna úhradové vy-
hlášky bude vztahovat i na ambulantní služ-
by,“ uvedla ředitelka Dětské rehabilitace 
Hlučín Radmila Löwová s tím, že bohužel 
u nich děti nemohou absolvovat povinný 
rok předškolní docházky, neboť zařízení 
nemá status vzdělávací instituce. Jenže 
jakmile začne dítě chodit do mateřské ško-
ly, buď musí ukončit pravidelné rehabilita-
ce, anebo jsou rodiče nuceni ukrojit část ze 
svého pracovního či osobního času a pře-
vážet dítě z jednoho zařízení do druhého. 
„Nutně musíme považovat za chybu v systé-
mu skutečnost, že to, co je dobré, nelze prostě 
okopírovat. Je pochopitelné, že poskytování 
podpůrné péče rodinám s  postiženými dět-
mi musí mít přísná pravidla bránící jejich 

případnému zneužívání. 
Ale ta pravidla by neměla 
sloužit ke  zjednodušování 
práce úředníků tří resortů, 
z nichž každý si hlídá svou 
hromádku peněz. Je třeba 
si uvědomit, že minister-
stvo práce a  sociálních 
věcí, ministerstvo zdravot-
nictví a  ministerstvo škol-
ství, mládeže a  tělovýcho-

vy jsou jen prodlouženou rukou státu v péči 
o  tyto rodiny. Prioritní by proto měla být 
otázka, zda a jaká péče bude efektivní a jak 
ji lze společně co nejefektivněji poskytnout, 
a  nikoliv to, z  hromádky kterého resortu se 
ta která část péče bude hradit,“ konstatoval 
náměstek Navrátil. 

OSTRAVA MÁ NADĚJI NA PILOTNÍ 
PROJEKT, KTERÝ POMŮŽE RODIČŮM 
ZORIENTOVAT SE V MOŽNOSTECH 
PÉČE

Mnoho rodičů prožilo naprostý pocit bez-
moci, ať už ve  chvíli krátce po  narození 
dítěte s postižením mozku, nebo po úra-
zu či onemocnění, jež mozek poškodilo. 
V  kritické chvíli perfektně zafungovala 
akutní zdravotní péče, ale poté, když se 
rodič rozhodl, že bude o své dítě dál pe-
čovat doma a  nedá ho do  stacionáře či 
ústavu, zůstal na problém sám. 
„Když se Davídek ve  svých třech letech to-
pil, v  nemocnici mu zachránili život. Jenže 
pak mi bezmocného chlapce dali do náru-
če s tím, že pokud ho nechci dát do ústavu, 
nemohou pro mě už nic udělat. Od té doby 
jsem si zjišťoval všechny možnosti a  hledal 

Jiří Navrátil,  
náměstek hejtmana
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nejlepší formy rehabilitací zcela sám. A na-
konec jsem se rozhodl otevřít i  soukromá 
rehabilitační centra, kde používáme nejmo-
dernější rehabilitační metody získané ze za-
hraničí,“ svěřil se Miloš Svoboda, otec pat-
náctiletého Davida, předseda Asociace 
rodičů dětí s  dětskou mozkovou obrnou 
(DMO) a  přidruženými neurologickými 
onemocněními v ČR a zakladatel rehabi-
litačního centra Arcada. 
Podobnou zkušenost má i Nataša Randlo-
vá, jejíhož syna srazilo na přechodu auto. 
„V nemocnici mi doporučili, abych syna dala 
do  zařízení OCHRIP, což je jakási léčebna 
dlouhodobě nemocných pro děti bez specia-
lizované rehabilitační péče. Že existují i neu-
rorehabilitační programy, které by mu mohly 
pomoci, to jsem si našla až na internetu. Tak 
jsme se také v  první fázi dostali na  několik 
měsíců do  Sanatorií Klimkovice. Dnes náš 
syn opět mluví, sám se pohybuje na invalid-
ním vozíku a vrátil se v rámci individuálního 
plánu zpět na gymnázium. S manželem jsme 
oba advokáti, a tak dobře víme, že účelně vy-
naložené prostředky na léčbu a rehabilitaci, 
které nejsou hrazeny z veřejného pojištění, je 
povinna hradit pojišťovna viníka dopravní 
nehody z  povinného ručení. Na  konferenci 
do Ostravy jsem přijela říct rodičům, jak v ta-
kových případech postupovat,“ prozradila 
Nataša Randlová.    
Konference představila pilotní projekt, 
který by mohl být v  budoucnosti „prv-
ní pomocí“ pro rodiče, kteří se ocitnou 
v podobné krizové situaci. „Projekt Centra 
provázení, který už pilotně funguje v  ne-
mocnicích v Praze, v Brně a v Hradci Králové, 
považuji za velmi důležitý. Sám jsem s naším 
postiženým synem mnohokrát zažil ten po-
cit, že prostě nevíte kudy kam, a kdyby tehdy 
obdobná centra existovala, jistě bychom 
jejich provázení využili a nemuseli prožívat 
sami tak velký prvotní šok. Proto má projekt 

mou osobní podporu,“ vyjádřil se poslanec 
Parlamentu ČR Aleš Juchelka, který se 
ostravské konference Máme jiné dítě, ne-
chceme jiný život, rovněž zúčastnil. 
Speciálně vyškolení pracovníci přicházejí 
za  rodiči již v  nemocnici, aby je provedli 
celým složitým systémem a  upozornili 
je na  všechny možnosti i  úskalí. „Projekt 
připravujeme také ve  Fakultní nemocnici 
Ostrava. Nyní jednáme o  možnostech jeho 
implementace,“ doplnila metodička Cent-
ra provázení Petra Tomalová. 

ODBORNÉ LÉČEBNÉ ÚSTAVY BUDOU 
POSKYTOVAT REHABILITACE DĚTEM 
S DĚTSKOU MOZKOVOU OBRNOU 
PODLE NOVÝCH STANDARDŮ 

Na konferenci oznámil pan Jan Michálek, 
ředitel odboru přímo řízených organizací 
Ministerstva zdravotnictví ČR, že od ledna 
příštího roku bude zařazen do  seznamu 
zdravotních výkonů ošetřovací den ná-
sledné rehabilitační péče. Znamená to, že 
nově by se mohla intenzivní neurorehabi-
litace hradit z veřejného zdravotního po-
jištění v  minimálním rozsahu čtyř hodin 
denně, a to dvakrát ročně v rozsahu dva-
ceti osmi dnů. „Nutnou podmínkou samo-
zřejmě je, aby pacient tuto formu rehabilita-
cí fyzicky zvládl. To, zda má léčba výsledky, 
se bude povinně vyhodnocovat a  péče se 
bude poskytovat těm, kterým bude proka-
zatelně pomáhat,“ uvedl ředitel Michálek. 
Takto hrazenou péči budou moci posky-
tovat odborné léčebné ústavy.   
„Na  změnu čekáme už mnoho let,“ potvr-
dila Petra Šišperová z  Ostravy-Poruby, 
maminka sedmiletého Jakuba, který má 
spastickou kvadruparézu, tedy postiže-
ní všech čtyř končetin. „V  minulosti jsme 
oslovili několik nadací, protože jsme sháněli 
peníze na speciální rehabilitační programy, 

ale nikdy jsme nic nedostali. Teď si vše platí-
me z vlastních zdrojů, na úkor maximálního 
pracovního vytížení manžela, který již sedm 
let nezná volný víkend nebo klidnou chvilku 
o svátcích.  Prioritou je cvičení, takže většinu 
peněz věnujeme na ně. Dovolené a jiné věci 
jsou menšími prioritami a musí jít stranou,“ 
doplnila Petra Šišperová. 
Finanční prostředky dávají dohromady 
různými formami také rodiče desetileté-
ho Kryštofa Matouše z  Krupky u  Teplic. 
Chlapec se narodil ve  27. týdnu těho-
tenství, a  kromě dětské mozkové obrny 
má také hydrocefalus a  přidružené neu-
rologické onemocnění. „Dokonce ještě 
stále sbíráme víčka. Minule už jsem říkala 
manželovi, že se na  to vykašleme, protože 
výkupní ceny klesly tak, že už se to snad ani 
nevyplatí. Ale nakonec pokračujeme, proto-
že nějaká malá částka z toho ještě občas je,“ 
doplnila Kryštofova maminka, paní Lucie 
Matouš Rosická. „Lázně a odborné léčebné 
ústavy v  současnosti poskytují následnou 
péči a rehabilitace dětem s dětskou mozko-
vou obrnou či obdobným neurologickým 
onemocněním či po traumatech mozku bez 
toho, že by byly stanoveny nějaké standar-
dy. To by se nyní mělo změnit,“ konstatoval 
Zdeněk Machálek, který byl odborným 
garantem studie prokazující, že intenziv-
ní a opakovaná neurorehabilitace, kterou 
si rodiče platí z  vlastních prostředků, je 
účinnější než rehabilitační péče hraze-
ná dosud zdravotními pojišťovnami. Vý-
sledky studie představila na  konferenci 
vedoucí fyzioterapie, Romana Holáňová 
ze Sanatorií Klimkovice, kde studii zpra-
covali za  výrazné finanční pomoci Mo-
ravskoslezského kraje. Na základě závěrů 
této studie se Ministerstvo zdravotnictví 
v  loňském roce obrátilo na  klimkovické 
lázně s požadavkem, aby připravily pod-
klad pro nový systém úhrad.
„Protože Sanatoria Klimkovice nemají žád-
nou zkušenost s  přípravou takového ma-
teriálu, oslovila mě s  žádostí o  odbornou 
pomoc,“ vysvětlil Zdeněk Machálek, jenž 
byl dlouholetým členem odborné lékař-
ské společnosti. „Připravili jsme návrh, 
jak by měl vypadat ošetřovací den pro děti 
s  dětskou mozkovou obrnou a  s  traumaty 
mozku, který s drobnými úpravami schváli-
la odborná společnost. Určen byl původně 
pro lázně a odborné léčebné ústavy, protože 
zákon tyto dva typy zařízení staví na roveň, 
pouze lázně mají navíc přírodní léčivý zdroj,“ 
doplnil Zdeněk Machálek. Podle jeho ná-
zoru však nebude kapacita lůžek odbor-
ných zdravotních ústavů dostatečná.   

IVANA GRAČKOVÁ

Pan Milan Svoboda  
se svým synem Davidem  
na snímku Jindřicha Štreita



U nás byl zvolen systém povinné-
ho veřejného zdravotního pojiš-
tění, jak je obvyklé v  evropském 

prostoru. Stát určil, jak se budou získávat 
peníze na  poskytování zdravotnických 
služeb, a stanovil právní rámec poskyto-
vání zdravotnických služeb. Samotnou 
správu financování poskytování zdra-
votnické péče přesunul na subjekty, kte-
ré se nazývají zdravotními pojišťovnami, 
i když mohl zvolit jinou formu. Bohužel 
na  zdravotní pojišťovny přesunul také 
kontrolu poskytování péče o zdraví, aniž 
zajistil kontrolu kontrolorů. Zdravotní 
pojišťovny daleko vice zajímá, kolik ur-
čitá zdravotnická péče stojí, než jak je 
kvalitní. Podle toho se  chovají ke zdra-
votníkům a  pacientům a  podle toho to 
také v současném zdravotnictví vypadá, 
jak to vypadá. Tedy ne moc pozitivně. 

Je obecně nemožné někoho kontrolo-
vat, když nemáte podle čeho. Situace se 
trochu zlepšila až v roce 2012 (tedy za ce-
lých 22 let od přijetí zákona o veřejném 
zdravotním pojištění) nařízením vlády 
č.307/2012 Sb., o místní a časové dostup-
nosti zdravotních služeb. Poprvé vznikl 
nějaký dokument, který řeší tvorbu zá-
kladní sítě poskytovatelů zdravotnic-
kých služeb a také se zabývá maximální 
čekací dobou na vyjmenované zákroky. 

Vládní nařízení nezvolilo systém stano-
vený počtem určitých zdravotnických 
odborností k  počtu obyvatel a  jejich 
skladbě, ale pracuje s  časovou dostup-
ností.  Pro nejčastěji využívané zdravot-
nické služby, jako je všeobecné praktic-
ké lékařství, gynekologie, stomatologie 

a  lékárna je stanovený dojezdový čas 
do 35 minut. Bohužel již není upřesněno, 
zda pěšky, na  koloběžce nebo ve  spor-
tovním voze. Zda se počítá s čistým ča-
sem přepravy, nebo se do  tohoto času 
počítá i  příprava cesty a  její ukončení. 
Takže možnost výkladu ponechali záko-
nodárci hodně širokou.

Pokud bychom počítali s osobním auto-
mobilem, který jede průměrnou rych-
lostí 60 km/hod, tak by nebližší praktic-
ký lékař mohl být od  bydliště pacienta 
vzdálen zhruba 30 km. To je vzdálenost 
z Havlíčkova Brodu do Jihlavy. Rehabili-
tační péče má stanovenou dostupnost 
45 minut. Takže stejně rychlým autem 
by to z bydliště pacienta, který se nemů-
že řádně hýbat (proto potřebuje rehabi-
litaci), bylo na  rehabilitační pracoviště 
asi jako z Havlíčkova Brodu do Pelhřimo-
va. Tam a  nazpátek dohromady hodinu 
a půl. Senior z Havlíčkova Brodu by mohl 
mít svoji geriatrickou ambulanci třeba 
až ve  Slavkově u  Brna. To už je pomalu 
na celodenní výlet.

Česká republika je dlouhá asi 500 km a ši-
roká asi 300 km. Podle vládního nařízení 
by tak pro celou naši pomalu stárnoucí 
zemi stačilo jen 66 geriatrických praco-
višť. Praktických lékařů by mohlo být jen 
160.  Taková základní síť zdravotnických 
zařízení by byla úspěchem u států rovní-

kové Afriky, pro vyspělý průmyslový ev-
ropský stát je poněkud minimalistická.

Nový kyčelní kloub by měl pacient do-
stat do  13 měsíců. Není však jasno, 
od  kdy se tato doba počítá. Maximální 
čekací dobu na operaci chronického zá-
nětu žlučníku se občan však již nedozví. 
A mnoho jiných dalších plánovaných 
operací se neřeší.

Nicméně, přece jenom existuje alespoň 
něco, podle čeho může ministerstvo 
zdravotnictví kontrolovat práci zdravot-
ních pojišťoven. Ministerstvo zdravot-
nictví pod vedením ministra Vojtěcha, 
poprvé za existencí samostatného státu 
Česko udělalo kontrolu místní a  časové 
dostupnosti zdravotních služeb. Podle 
mě první správný krůček systému kont-
roly kvality organizace českého zdravot-
nictví zdravotními pojišťovnami. 

CO KONTROLA ZJISTILA?  

Budu citovat zprávu, která je uveřejně-
ná na  webu ministerstva zdravotnictví. 
Jednou z  povinností zdravotních pojiš-
ťoven, na  které se kontrola zaměřila, je 
zajištění vyšetření či výkonu zdravotní 
péče do  určitě lhůty. Ta začíná běžet 
od  chvíle, kdy ošetřující lékař potřebu 
výkonu indikoval. Nicméně kontrola 
ukázala na zásadní překážku – zdravotní 
pojišťovny se o této skutečnosti nijak ne-
dozví. „Rozhodli jsme se, že toto změníme 
a zavedeme něco jako trojcestnou žádan-
ku. Poukaz na  vyšetření, který vystavuje 
například praktický lékař specialistovi, 
by se měl elektronicky poslat i  na  vědo-

SPOLEČNOST LÉKAŘŮ A ZDRAVOTNÍKŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI JEP

Péče o zdraví může být v zásadě organizována dvěma způsoby. Buď je zdraví osobní 
záležitost každého jedince, nebo je to věc, o kterou se nějakým způsobem stará stát. 

ZDRAVOTNÍ
POJIŠŤOVNY
POPRVÉ KONTROLOVÁNY 
MINISTREM 
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mí příslušné zdravotní pojišťovně. Ta díky 
tomu bude vědět, že jí začíná běžet lhůta, 
do  které má svému pojištěnci povinnost 
výkon zajistit,“ uvedl ministr zdravotnic-
tví Adam Vojtěch.

Kontrola také zjistila, že informace o ob-
jednacích lhůtách u  poskytovatelů am-
bulantní i  lůžkové péče, které jsou pro 
zajištění dostupnosti péče zcela klíčové, 
v současné době nejsou systémově do-
stupné. Pokud by zdravotní pojišťovny 
věděly, že čekací lhůta na  vyšetření se 
v určité odbornosti prodlužuje, byl by to 
jasný indikátor toho, že péče v této od-
bornosti začíná být méně dostupná, na-
příklad protože je méně poskytovatelů, 
nebo více pacientů tuto péči potřebuje. 
„Chceme proto ve spolupráci s poskytova-
teli zdravotní péče a zdravotními pojišťov-
nami nalézt vhodný a  nejméně zatěžující 
způsob pravidelného hlášení objednacích 
dob od  poskytovatelů zdravotním po-
jišťovnám. Tím budeme vůbec poprvé 
systémově sledovat tento údaj,“ vysvětlil 
ministr.

Další klíčový aspekt v  souvislosti se za-
jištěním dostupnosti péče, který je nut-
né sledovat, je ochota poskytovatelů 
přijímat do  péče nové klienty. Podle 

zjištění však o tom zdravotní pojišťovny 
v  současné době nemají přehled. „Ne-
stačí tečka na  mapě, že tam ten poskyto-
vatel je, ale jde o to, zdali skutečně přijímá 
nové pojištěnce. Pojišťovny toto musí vě-
dět a my nyní hledáme cesty, jak to zjistit,“ 
dodal ministr. Ministerstvo zdravotnictví 
zahájí diskuzi s poskytovateli a zdravot-
ními pojišťovnami o tom, zda lze nalézt 
způsob, jakým by tuto informaci mohli 
poskytovatelé efektivně předávat zdra-
votním pojišťovnám. 

V  zajištění dostupnosti zdravotní péče 
hrají důležitou roli individuální stížnosti 
pojištěnců. „Je to v podstatě jediným pří-
mým důkazem o tom, že v některých kon-
krétních případech je problém,“ upozornil 
ministr Adam Vojtěch. Kontrola ukázala, 
že zdravotní pojišťovny nemají jednotný 
přístup nejen k evidenci stížností a pod-
nětů, ale i k tomu, co to stížnost je. Minis-
terstvo zdravotnictví proto bude jednat 
se zdravotními pojišťovnami ohledně 
zavedení vhodného způsobu evidence 
podnětů a stížností. Ty by pak měly být 
pravidelně projednávány v  orgánech 
zdravotních pojišťoven, měly se hlásit 
ministerstvu a  uveřejňovat ve  výroč-
ních zprávách. „Pokud občané nemohou 
najít svého lékaře, měli by se vždy obrátit 

na  svou zdravotní pojišťovnu, která má 
povinnost jim lékařskou péči zajistit. Lidé 
však tuto skutečnost často neví a obracejí 
se na nejrůznější často slepá místa,“ uvedl 
Adam Vojtěch.

Ministerstvo zdravotnictví zavedlo elek-
tronický formulář, jejž by měli používat 
občané, kterým jejich zdravotní pojiš-
ťovna nedokázala zajistit potřebnou lé-
kařskou péči. Informace o  tom půjdou 
na  ministerstvo, které tak bude mít in-
formace, jež dosud nemá, o dostupnosti 
lékařské péče. Tento formulář se nachá-
zí na  adrese: https://nedostupnapece.
mzcr.cz/.

Jde o  první takovouto kontrolu slabé-
ho ministerstva zdravotnictví směrem 
k  mocným zdravotním pojišťovnám. 
Není reálné čekat nějaké významné 
pozitivní výsledky v  krátké době. Ale 
dlouho stojící vlak se konečně pomalu 
pohnul. A to je dobře. 

Budeme pečlivě sledovat další vývoj. 

MUDr. PETR BOUZEK
Předseda Společnosti lékařů a zdravotníků 

v sociálních službách ČSL JEP
e-mail: spolecnost1400@seznam.cz

Výroba léků je obrovský byznys. Někde jsem četl, že snad 
druhý hned po zbraních. Farmaceutické firmy zajímá, jak se 
jejich léky prodávají, ne už to, jestli se správně využívají. Mělo 
by to však zajímat zdravotní pojišťovny a stát.
 
Není samozřejmě zcela možné, aby se všechny vyrobené léky 
využily. Je však třeba se k tomuto cíli zkoušet přibližovat co 
nejvíc. Jedna vyhozená pilulka sice není žádná obrovská ztráta, 
miliony vyhozených a nevyužitých pilulek pak samozřejmě ano.
 
Způsobů, jak se snažit o co nejefektivnější využití léčiv, je 
mnoho. Některé jsou složité, jiné zcela primitivní. Ale i ty 
primitivní se nevyužívají.
 
Léky se velmi často vyrábějí v balení 30 tablet. Pokud se lék 
používá jednou denně, pak jde o balení na měsíc. Jenže jed-
nou má měsíc 30 dní, jednou 31 a jindy 28. Takže ty měsíce 
někdy nevycházejí. Ale vždy platí, že po neděli je pondělí a že 
týdny, po sobě jdoucí, mají vždy sedm dní. Proto by se balení 

léků měla vždy vyrábět v násobcích sedmi. Některé se tak 
balí, většina, podle mých zkušeností, však ne.
 
Většina pacientů bere svoji medikaci dlouhou dobu. Bylo 
by dobré, kdyby mohli začít novou sérii svých léků vždy 
najednou. Uspořilo by to čas, přemýšlení atd. A když už se to 
nějak nepovede, měla by být možnost to srovnat. Ovšem to 
by chtělo, aby lékárníci mohli balení léků otevírat a prodávat 
jednotlivé tablety.
 
 Když lékárníci byli ještě opravdu lékárníky, tak něco podob-
ného bylo možné. Dnes, když už jsou jen vysoce kvalifikova-
nými prodavači, tak ne.
 
Děkuji za přečtení a za zamyšlení. Vůbec si nedělám iluze, že 
by tento článek mohl něco ovlivnit. Dál se budou léky balit 
po 30 kusech a vyhazovat.
 

MUDr. PETR BOUZEK

Dobrá pacientka pro tabletku i přes plot skočí

Společnost lékařů a zdravotníků v sociálních službách ČSL JEP vás zve ke Kulatému stolu na téma

AKTUÁLNÍ MOŽNOSTI LÉČBY PROLEŽENIN
Dne 15. 1. 2020 od 15.30 do 17 hod. v zasedací místnosti Lékařského domu, Sokolská 490/31, Praha 2

Vstup je volný, jen potvrďte účast na e-mailu: spolecnost1400@seznam.cz
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Našimi patrony jsou osobnosti 
s velkým srdcem a čistou duší: ja-
derná fyzička Dana Drábová a fo-

tograf Robert Vano, mediální partnerství 
přijaly také redakce časopisů Rezidenční 
péče a magazín Vozka.
Z  uplynulých ročníků se zrodili první 
fotografové s  mentálním postižením. 
Letos se fotografové z Domova a centra 
Aktivity z  Hodkovic nad Mohelkou při-

dali k  Paralympijské výzvě Sazka Olym-
pijského víceboje, a  to dokonce jako 
fotodokumentaristé! Dělá nám radost, 
že náš projekt má smysl, protože naši 
parťáci s hendikepem mají možnost svý-
mi fotografiemi propojovat svět lidí se 
zdravotním postižením se světem svého 
okolí, zachytit život ve  svých organiza-
cích a  přispět tak k  podpoře integrace 
mezi širokou veřejnost.

Proto je nám ctí, že letos fotografické 
workshopy s  úspěchem pokračovaly 
a vedli je profesionální fotografové zvuč-
ných jmen, nositelé ocenění národních 
i  mezinárodních – Jarmila Štuková, Ro-
man Vondrouš a Václav Šilha. Rok 2019 
je opět v  něčem netradiční: pro letošní 
rok bylo zvoleno téma sportu a  VŮBEC 
POPRVÉ jsme uspořádali velký sportovní 
den, jenž byl přístupný široké veřejnosti 
pod záštitou Českého paralympijského 
výboru.
A  proč právě FAIR PLAY? Slušnost, po-
kora a  respekt k  ostatním jsou přece 
přirozenými lidskými vlastnostmi nebo 
by měly být, a  je zcela lhostejné, jde-li 
o člověka s hendikepem nebo zdravého 
jedince. Pojďme si to společně připomí-
nat i zkoušet!! 
Velké finále letošního ročníku se uskuteč-
nilo 15. září ve sportovním areálu Hamr 
v Praze-Braníku a na přilehlých loukách 
na březích Vltavy. Sportovní den zahájila 
předsedkyně Českého paralympijského 
výboru, paní Alena Erlebachová. Své síly 
změřilo 16 družstev sportovců z většiny 
organizací/účastníků letošního ročníku 

Spolek Fotografiemi 
pro radost pořádal 

letos již 4. ročník pro-
jektu podporujícího 
aktivity lidí s mentál-

ním a kombinovaným 
postižením – letos 

pod názvem
Je svět lidí s mentálním postižením skutečně černobílý? Fotografie pomáhají lidem vidět. My 
chceme pomoci vidět barevný svět lidí s mentálním postižením… Takové je téma projektu, který je 
realizován napříč naší republikou a je v mnohém ojedinělý. Myšlenka podpory integrace lidí s men-
tálním postižením do běžného života veřejnosti prostřednictvím jejich fotografií, schopností nebo 
dovedností, se zrodila v roce 2015 a během čtyř let počet organizací zapojených do tohoto projektu 
stoupá. Letos už je to 21 příspěvkových i neziskových organizací pečujících o více než 4000 lidí se 
zdravotním postižením. Do projektu jsou zapojeni malí autisté z mateřské školy, děti i dospělí lidé 
s mentálním či kombinovaným postižením ze spolků, stacionářů nebo domovů, a to od Tábora přes 
Prahu, Vysočinu, sever a východ Čech, kolem jižní Moravy 
až po Moravskoslezský kraj. Letos jsme se poprvé dostali 
i za hranice republiky, a to do Polska, které reprezentuje 
Nadace „Miluji svůj život“.

Vítězný snímek Přes překážku Kamila Saska, sportovce tělem i duší z Centra pracovní činnosti ostravského 
Čtyřlístku.

FAIR
PLAY!

Robert Vano
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a ostatní organizace fandily a podporo-
valy své kamarády z  projektu. Všechny 
sportovce bedlivě pozoroval a  podpo-
roval Imrich Bugár, český olympionik 
a sportovní legenda. 
Sportovci soutěžili v  různých disciplí-
nách: veslovali na  trenažé-
ru, závodili na  překážkové 
dráze, shazovali plechov-
ky nebo skákali do  dálky. 
Zvláštní kategorií bylo 
přetahování lanem. A  to 
se musí přiznat, že nadše-
ní a  elán by jim záviděli 
leckteří sportovní profesi-
onálové. Na  bedně stanu-
ly 3 organizace: bronzoví 
byli sportovci z  Domova 
a  centra Aktivity (Hodkovi-
ce nad Mohelkou), stříbrní 
sportovci z  Integrovaného 
centra pro osoby se zdra-
votním postižením Horní 
Poustevna a  zlatý pohár 
získali sportovci z  Denní-

ho a týdenního stacionáře Jihlava. Není 
však důležité zvítězit, nýbrž zúčastnit se 
a bojovat čestně a s respektem ke svým 
soupeřům a  s  nimi si po  závodech po-
dat ruku a užít si společné afterparty. To 
bylo naplněno na  120 procent, což nás 

velmi těší. Splnili jsme si svůj letošní sen 
a  těšíme se na  ročník příští, který bude 
opět tématem novým, abychom odkryli 
další talenty a schopnosti našich parťáků 
s hendikepem.  
Sportovní klání doplnil trh chráněných 
dílen a také workshopy a aktivity našich 
partnerů:
Český červený kříž předvedl praktiky 
první pomoci a umožnil všem si vyzkou-
šet vše na vlastní kůži, obecně prospěšná 
společnost Pestrá předvedla výcvik asis-
tenčních psů a canisterapii, Kynologický 
klub Zvoleněves u  Otroka se představil 
ukázkami výcviku služebních psů, který 
zastavoval provoz na přilehlé cyklostez-
ce – hlavní tepně sportujících Pražanů. 
Celý den byla k vidění výstava nejlepších 
fotografií ze všech 21 organizací a tři nej-
lepší snímky byly oceněny a jejich auto-
ři: Kamil Sasko z  ostravského Čtyřlístku 
– centra pro osoby se zdravotním posti-
žením, Klára Uhlířová ze Zámečku Střeli-
ce a  Václav Králík z  ostravského Mental 
Café, převzali ocenění z  rukou Roberta 
Vano, Imricha Bugára a Jarmily Štukové. 
Výstava vyrazí od  ledna příštího roku 
na své putování po regionech, kde jsou 
organizace z  projektu doma. A  proto-
že v  nejlepším se má skončit, na  závěr 
sportovního dne vypukla afterparty, 
kdy k  tanci i  poslechu zahrály kapely 
Mentallica spolku Naděje pro všechny 
z Ostravy, Poprask z Integrovaného cen-
tra sociálních služeb v  Odlochovicích 
a bubenická skupina Rytmy ostravského 
Čtyřlístku. A že to všichni roztočili, o tom 
svědčí fotografie na  sociálních sítích či 
webu našeho spolku i zúčastněných or-
ganizací.

MARTA KOPECKÁ
předsedkyně spolku  

Fotografiemi pro radost
Fota: KAMIL SASKO,  

VLADIMÍRA KALOČOVÁ a archiv spolku  
Fotografiemi pro radost

Kamil Sasko přebírající vítěznou cenu za svůj snímek Přes překážku (zleva vedle něj patron projektu  
a fotograf Robert Vano, zprava fotografka Jarmila Štuková).

Společná fotografie týmu sportovců z Domova Jeřabina Pelhři-
mov s olympionikem Imrichem Bugárem... 

O dramatické momenty během sportovních klání v rámci Fair Play nebyla nouze. 



DOPORUČENÉ
POSTUPY MPSV 

ZÁVAZNÉ, NEBO NEZÁVAZNÉ?

Namátkově jsem vybral celkem čtyři do-
poručené postupy aktuálně uvedené 
na webových stránkách MPSV1:

1. Otázky a odpovědi k nastavení fakul-
tativních činností v sociálních službách 
Doplňující materiál k Doporučenému 
postupu MPSV č. 4/2013, (účinnost 
od 16. 7. 2013)

Na str. 13 je uvedeno: 
„Doprovod k  lékaři však nelze považovat 
za  odbornou činnost sociální služby a  po-
skytovatel ji může zajistit pracovníky s nižší 
kvalifikací a  nižšího platového ohodnocení 
než je pracovník v sociálních službách.“ 

S tímto názorem nelze souhlasit. Okruh pra-
covníků, kteří v sociálních službách vyko-
návají odbornou činnost, je uveden v ust.  
§ 115 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve  znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o  sociálních službách“). 
Nenajdeme zde žádné pracovníky s  nižší 
kvalifikací než je pracovník v  sociálních 
službách.
Doprovod klienta k  lékaři pracovníkem 
poskytovatele je úkonem poskytovaným 
v  rámci základních činností. Některé 
z  taxativně vymezených druhů sociál-
ních služeb ve  vyhlášce č. 505/2006 Sb.,  
kterou se provádějí některá ustanovení zá-
kona o sociálních službách, ve znění poz-
dějších předpisů, mají doprovod k  lékaři 
uveden přímo mezi jednotlivými úkony 
vyjmenovanými v rámci základní činnosti 

1 Webové stránky MPSV, dostupné na adrese: <https://www.mpsv.cz/web/cz/stanoviska-a-doporucene-postupy>., stav k 31. 10. 2019. 

„zprostředkování kontaktu se společen-
ským prostředím“ (např. pečovatelská 
služba). I  u  těch sociálních služeb, kde 
doprovod k  lékaři není explicitně uveden 
v  základní činnosti, se jeho poskytování 
předpokládá v  rámci ustanovení, kde se 
hovoří o „podpoře a pomoci při využívání 
běžně dostupných služeb a  informačních 
zdrojů“ a  „pomoci při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a  při obstarávání 
osobních záležitostí“. 
Co se týká doprovodu, pokud je pro klienta 
nutný, tak ten nemůže konat jiný než od-
borný personál. Tedy primárně pracovník 
v sociálních službách. Je nepřijatelné, aby 
to suploval např. údržbář nebo uklízečka 
apod. 
Dalším důvodem je řešení eventuální ná-
hrady škody v  případě, že by se klientovi 
něco stalo v  průběhu doprovodu (např. 
pád, úraz apod.), tedy v době, kdy byl nále-
žitý dohled při poskytování sociální služby 
zajištěn nekvalifikovanou osobou. 

2. Doporučený postup č. 2/2016 Mate-
riálně-technický standard pro služby 
sociální péče poskytované pobytovou 
formou, (účinnost od 1. 5. 2016) 

Na str. 25-26, PARAMETRY MTS, je uvede-
no:
„Velikost pokojů 
Úprava pro DS a DZR: 
jednolůžkový pokoj: min. velikost pokoje 
pro jednu osobu 12 m². Objem místnosti 
min. 30 m³. 

TPPO (těžce pohybově postižené osoby) 
ČSN 73 4301 Obytné budovy: ložnice s jed-
ním lůžkem min. 12 m². Objem místnosti 
min. 30 m³...“ 

Jako zdůvodnění je zde předkládána ČSN 
73 4301. Zákon č. 22/1997 Sb., o technic-
kých požadavcích na  výrobky a  o  změně 
a  doplnění některých zákonů, ve  znění 
pozdějších předpisů, v  ust. § 4 výslovně 
uvádí, že česká technická norma není 
obecně závazná. Z  toho vyplývá, že ČSN 
nejsou považovány za  právní předpisy 
a není stanovena povinnost jejich dodržo-
vání.
Dále odkazuji na Nález Ústavního soudu 
č. 241/2009 Sb., ze dne 26. května 2009, 
ve  kterém se mimo jiné uvádí: „České 
technické normy nejsou obecně závazné. 
Technické normy jsou považovány za 
kvalifikovaná doporučení (nikoliv příkazy) 
a jejich používání je nezávazné, jen 
dobrovolné.“
Povinnost postupovat při určité činnosti 
v souladu s českými technickými normami 
nemůže vzniknout jen na základě odkazu 
na příslušnou ČSN v doporučeném postu-
pu MPSV. V  tomto případě tedy právně 
nezávazný doporučený postup odkazuje 
na právně nezávaznou ČSN. 
Regulace ze strany státu je v odůvodně-
ných případech jistě legitimní, nicméně 
takto lze postupovat pouze na  úrovni 
moci zákonodárné, nikoliv moci výkon-
né při nezávazném výkladu právních 
předpisů nebo v tomto případě ČSN.
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V praxi se lze poměrně často setkat s odkazy na různé doporučené postupy MPSV pro oblast sociální 
práce a sociálních služeb, a to například v protokolech z inspekce, zpráv z auditu nebo ve spisovém 
materiálu vedeném ve správním řízení o uložení přestupku v oblasti sociálních služeb apod. Ze 
strany MPSV se tak jedná o metodické doporučení k zabezpečení jednotného postupu v různých 
oblastech. Vzhledem k tomu považuji za důležité věnovat se vzniku, obsahu, aktualizaci a závaznos-
ti těchto doporučený postupů. 
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3. Doporučený postup č. 02/2018, 
kterým se v rámci metodického 
a koncepčního vedení  MPSV 
vypracovává Kodex chování ve smyslu 
čl. 40 Obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů – GDPR pro potřeby 
výkonu sociální politiky, (účinnost 
od 25. 5. 2018) 

Na str. 5 je uvedeno: 
„Materiál bude po  přijetí a  nabytí účinnosti 
adaptačního zákona a ustavení dozorového 
úřadu (kterým se předpokládá ÚOOÚ) před-
ložen ke schválení, registraci a zveřejnění.“

Od 24. 4. 2019 je účinný adaptační zákon 
č. 110/2019 Sb., o  zpracování osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o  zpracování osobních úda-
jů“). Tento zákon zapracovává příslušné 
předpisy Evropské unie.
Přijetím adaptačního zákona došlo také 
k ukotvení pozice Úřadu pro ochranu osob-
ních údajů (dále jen „ÚOOÚ“), jakožto dozo-
rového orgánu. Působnost ÚOOÚ v oblasti 
ochrany osobních údajů je vymezena v ust. 
§ 50 až § 60, zákona o zpracování osobních 
údajů.
Článek 57 EU obecné nařízení o  ochraně 
osobních údajů2,   úkoly dozorového or-
gánu, odst. 1, písm. m) „podporuje vypraco-
vání kodexů chování podle čl. 40 odst. 1, vy-
dává stanoviska a  schvaluje takové kodexy 
chování, které poskytují dostatečné záruky 
podle čl. 40 odst. 5.“
ÚOOÚ jako dozorový úřad, tedy kodexy 
nezpracovává, ve  fázi přípravy kodexu 
pouze poskytuje nezbytné konzultace 
a  následně předložený kodex posoudí, 
vydá stanovisko o  tom, zda je návrh ko-
dexu v  souladu s  nařízením a  schválí jej.3 
Kontrolu nad dodržováním kodexu poté 
nezajišťuje ÚOOÚ, ale určený monitorující 
subjekt.
Doporučený postup č. 2/2018 nebyl 
po  přijetí adaptačního zákona aktualizo-
ván a  dále z  obsahu doporučeného po-
stupu vyplývá, že příslušný Kodex chování 
nebyl do  současné doby schválen ÚOOÚ 
a tudíž je neúčinný. 

4. Doporučený postup č. 06/2018, pro 
používání opatření omezujících pohyb 
osob, (účinnost od 17. 12. 2018) 

Je na str. 15 uvedeno: 
„Podání léčivých přípravků 
K podání léčivých přípravků, vždy na zákla-
dě ordinace lékaře a  vždy za  přítomnosti 

2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – General Data Protection Regulation, GDPR).

3 Úřad pro ochranu osobních údajů, Pokyny 1/2019 týkající se kodexů chování a subjektů pro monitorování podle nařízení 2016/679, Verze 2.0, 4. června 2019, 
31 s., dostupné na adrese: < https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=37151>. 

4 Gramatický výklad právní normy (usiluje o objasnění zákonitostí jazyka, který zákonodárce používá): slovo „lze“ znamená „je to možné“, tedy „možnost“, 
nikoliv „povinnost“. 

5 Evidence stanovisek ombudsmana – Zpráva z návštěv domovů pro osoby se zdravotním postižením, veřejný ochránce práv, říjen 2009, s. 26, dostupné 
na adrese: <http://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/2788>.

6 Výjimkou je zmocňovací ustanovení uvedené v § 119 odst. 1, 2 zákona o sociálních službách. 

lékaře, lze přistoupit pouze tehdy, pokud 
byla neúspěšně použita preventivní opatře-
ní k zabránění rizikového chování a jednání 
Osoby a k jejímu zklidnění nedošlo po užití 
fyzických úchopů ani po umístění do míst-
nosti zřízené k bezpečnému pobytu.“

Pro srovnání, v  ust. § 89 odst. 3 zákona 
o sociálních službách je uvedeno: 
„Poskytovatel sociálních služeb je povinen 
v případě použití opatření omezujících po-
hyb osob zvolit vždy nejmírnější opatření. 
Zasáhnout lze4 nejdříve pomocí fyzických 
úchopů, poté umístěním osoby do místnos-
ti zřízené k bezpečnému pobytu, popřípadě 
lze na základě ordinace přivolaného lékaře 
a za jeho přítomnosti podat léčivé příprav-
ky.“
Z dikce toho ustanovení je zřejmé, že po-
skytovatel nemá explicitně uloženou po-
vinnost, aby zřizoval speciální místnost 
bezpečného pobytu. 
Fyzické úchopy – omezující opatření (úcho-
pové techniky, držení rukama) – musí být 
profesionální a  šetrné, přiměřené věku, 
váze, výšce a  pohlaví uživatele. Fyzické 
úchopy by měl provádět pouze odborně 
vyškolený personál. V praxi je obtížné do-
držet správný postup – např. složení směny, 
kdy ve směně jsou jen ženy a „agresorem“ 
je muž, dále ne všichni pracovníci mají pří-
slušné proškolení, atd.
Ust. § 83 odst. 3 zákona o sociálních služ-
bách je třeba vykládat tak, že jiné, než 
vyjmenované prostředky k  omezení 
ve  smyslu ust. § 89 odst. 1, použít nelze. 
Co se týká striktního výkladu nutnosti do-
držet posloupnost taxativně vymezených 
opatření, tak s ním nelze souhlasit.  
Zákon o  sociálních službách dále tuto 
posloupnost nijak nespecifikuje a  ani 
Důvodová zpráva k návrhu zákona o so-
ciálních službách v  tomto směru nepři-
náší žádnou informaci. 
Jednoznačně se k  tomu nestaví ani ve-
řejný ochránce, když k  tomu uvádí: „Při 
různých kontaktech ochránce s  odborníky 
nebyla posloupnost vysvětlena.“5 A  dále 
odkazuje na  Doporučený postup MPSV 
pro používání opatření omezujících po-
hyb osob. Avšak problémem je výklad 
tohoto ustanovení zde uvedený, který je 
ještě přísnější, než je samotné ustanovení 
v zákonu o sociálních službách. Doporu-
čený postup nemůže poskytovatelům 
v  žádném případě ukládat povinnosti 
nad meze stanovené zákonem.
Jsem toho názoru, že každý případ, 
kdy má být použito opatření omezující 

pohyb osob, musí být posuzován indi-
viduálně a  je velmi reálné, že až ta třetí 
možnost uvedená v  zákoně o  sociál-
ních službách bude použita jako první 
s ohledem na vyhodnocení konkrétních 
okolností případu a také provozní, orga-
nizační a  technické podmínky poskyto-
vatele sociální služby. 

ZÁVĚR

MPSV vydává doporučené postupy z dů-
vodu sjednocení podmínek, metodic-
kých opatření a  systémových výkladů 
pro jednotlivé činnosti výkonu sociální 
práce (sociálních služeb) a pochopitelně 
jsou tyto akty interní povahy MPSV re-
dukovány zejména na  výkladové nejas-
nosti příslušného ustanovení zákona. 
Nicméně zákon o  sociálních službách 
nezmocňuje MPSV k úpravě podrobnos-
tí (aplikačnímu výkladu) jednotlivých 
ustanovení – vyhláškou, doporučeným 
postupem, či jiným způsobem6.
Doporučené postupy obsahují právně 
sporná ustanovení, viz např. Doplňující 
materiál k Doporučenému postupu MPSV  
č. 4/2013 (řešení doprovodu k lékaři), Do-
poručený postup č. 2/2016 (požadavek 
na  velikost pokojů), Doporučený postup 
č. 06/2018 (striktní požadavek dodržení 
posloupnosti použití opatření omezujících 
pohyb osob) aj. 
Nedochází k jejich aktualizaci, viz např. Do-
poručený postup č. 02/2018 (GDPR/Kodex 
chování) aj. 
Je třeba akcentovat, že právně závazný 
výklad zákona může provádět pouze pří-
slušný soud, avšak jen pro účastníky řízení 
(strany sporu), nikoliv pro všechny. Výjim-
ku tvoří vykonatelná rozhodnutí (judika-
tura) Ústavního soudu, která jsou závazná 
pro všechny orgány a osoby.
Doporučené postupy nejsou pro posky-
tovatele právně závazné, proto dodržení 
postupu v  nich uvedeného nezbaví po-
skytovatele odpovědnosti, stejně tak jako 
jejich porušení nemůže založit jejich od-
povědnost.
Problémem je, že inspekce poskytování 
sociálních služeb a někteří auditoři kvality 
vnímají doporučené postupy jako závaz-
nou normu a  nedodržení doporučeného 
postupu kvalifikují jako pochybení. Je 
zřejmé, že ve  světle výše uvedených sku-
tečností, mohou být tyto závěry zcela ne-
oprávněné.

PhDr. MILOŠ SLÁDEK, Ph.D., MSc. 
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MEZINÁRODNÍ KONFERENCE  
DLOUHODOBÉ PÉČE  
V TORUNI
18.–20. září 2019 se v polské Toruni uskutečnila 22. Mezinárodní 
konference dlouhodobé péče a my jsme pro vás připravili shrnutí 
celé akce, její přínos a také reakce lidí, kteří se jí zúčastnili. Jejím 
hlavním tématem bylo: „Život se ztrátou paměti – Alzheimerova 
choroba mezi námi“.

Demence vyvolává mnoho obav, kon-
troverzí a  také otázek, a  to nejen mezi 
lékaři, pacienty, zdravotníky a vědci, ale 
také mezi rodinnými příslušníky a  oso-
bami pečujícími. Ti všichni často naráží 
na problémy, ke kterým není snadné na-
jít řešení. 

V celé Evropě a na celém světě roste po-
pulace seniorů a závislých osob a odbor-
níci, kteří v letošním roce přijeli na kon-
ferenci dlouhodobé péče, společně 
odpovídali na otázky týkající se zlepšení 
kvality života pacientů i  osob pečují-
cích, zaměřovali se na  lepší porozumě-
ní lidem žijících s  demencí a  vytvoření 
pro ně bezpečného prostředí, význam 
správné výživy a  také důležitost vytvá-
ření společenství lidí se stejnými pro-
blémy. V neposlední řadě se konference 
zaměřila na systémové řešení komplexní 
péče o  závislé osoby vč. koordinované 
domácí péče.

Mezinárodní konference umožňuje 
účastníkům se nejen zapojit do výměny 
názorů, ale především slouží jako vyni-
kající zdroj informací, inspirace k jednání 

a  v  neposlední řadě sdružuje celou pe-
čovatelskou komunitu. To velmi ocenila 
například vrchní sestra z  DpS Kaplice 
paní Stejskalová, která nám přímo řekla: 
„To že s ostatními můžete probrat nejen 
věci pozitivní, ale i ty, které nás tíží a kte-
ré v každém zařízení řešíme jinou cestou, 
velmi pomáhá zlepšení celkové péče. 
Inspirace od  kolegů z  České republiky 
a také z jiných evropských států byla ob-
rovským přínosem.“

Jedním z  letošních přednášejících byla 
Teepa Snow z  USA, zakladatelka společ-
nosti Positive Approach® to Care (PAC), 
která spolupracuje na změně celé kultury 
péče o  lidi s  různými formami demence 
a je jedním z předních světových obhájců 
a vychovatelů každého, kdo žije s demen-
cí. Má více jak 40 let bohatých klinických 
i akademických zkušeností a jak řekla ře-
ditelka nadace Laurentius z Olsztyně (PL) 
paní Ewa Kordaczuk: „Nikdo nevysvětluje 
složité problémy spojené s  demencí tak 
jednoduše a účinně jako ona.“ 

I reakce na její přednášky ze stran účast-
níků hovořily jednoznačně: „Obzvláště 

nás nadchla přednáška terapeutky Tee-
py Snow, která byla ve  všech směrech 
jedinečná,“ zaznělo v poděkování orga-
nizátorům, které poslaly paní Bc. Hedvi-
ka Tázlerová a paní Petra Kneslová, DIS., 
z Domova u Anežky. 

Další odborníci z  USA, Velké Británie, 
Skotska či Polska připravili odborné 
semináře a  témata, která spojují jak 
profesionály pečující o  osoby s  Alzhei-
merovou chorobou a  jinými formami 
demence, tak i  lidi sestavující systémo-
vá řešení komplexní dlouhodobé péče 
v Evropě i ve světě. 

Doktorka Agnieszka Guligowska z lékař-
ské fakulty univerzity v  Lodži se ve  své 
přednášce zaměřila na stravování a jeho 
dopady na stárnutí lidského organismu, 
jak může výživa ovlivnit vývoj demence 
a jak je důležitá při léčbě pacientů. 

Dr.  Piotr Krakowiak například vysvětloval 
tvorbu tzv. soucitných společenství jako 
nástroj a příležitost integrovat péči o paci-
enty s demencí a jejich příbuzné. Dr. Justy-
na Mazurek a Dr. Dorota Szczesniak se za-
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mýšlely nad otázkou, za jakých okolností je 
lepší vlastní, bezpečně vytvořený domov 
a kdy už je vhodnější instituce, což je otáz-
ka, která trápí mnoho pečujících. Dr.  Jen-
nifer Buteová proto názorně ukazovala 
a vysvětlovala principy jak domov upravit 
tak, aby v něm mohly osoby s demencí žít 
co nejbezpečněji. A  i  na  tyto přednášky 
byly pozitivní reakce. Paní Hánová, vrchní 
sestra SH Eden Prachatice, například velmi 
ocenila názorné ukázky a propojení s pra-
xí. „Situace, které byly pro demonstraci ře-
šení vybrány, přesně vystihovaly to, s čím 
se denně setkáváme.“

Všichni účastníci, kteří na akci jeli z Čes-
ké republiky, se shodli na  tom, že téma 
a celý program byl velmi vhodně vybrán 
a spojen do celku. Teorie, praxe, názorné 
ukázky, ale především odborníci, kteří 
byli perfektně připraveni. Paní Růžková 
z DD Pacov to shrnula: „Všichni předná-
šející byli úžasní profesionálové a  bylo 

skvělé pozorovat sál nadšených účastní-
ků. Atmosféra, prostředí a pestrý dopro-
vodný program, setkání lidí, kteří sdílejí 
společnou věc – otevřeně, s  empatií, 
soucitem a  nadšením. To mě přesvěd-
čilo, že služby mohou fungovat dobře 
nejen v mých představách.“ 

Partnery Mezinárodní konference dlou-
hodobé péče jsou po celou dobu její již 
22leté historie polská společnost s  glo-
bální působností TZMO SA a Polská ge-
rontologická asociace.
TZMO Czech Republic, která se po  ce-
lou konferenci starala o účastníky z Čes-

ké republiky, pro ně připravila bohatý 
doprovodný program. Paní Stejskalová 
z DpS Kaplice a paní Růžková z DD Pa-
cov byly nadšeny z  návštěvy továrny 
Plastica Kowalewo, kde se vyrábí in-
kontinenční pomůcky Seni. Obě také 
ocenily prezentaci společnosti TZMO 
SA, protože její historie, vývoj a rozsah 
jejích aktivit je přesvědčil o  tom, že 
všechny aktuální poznatky z  praxe se 
snaží vložit zpět do výrobků a tím zlep-
šit život jak pacientům, tak osobám o ně  
pečujícím.  

Prohlídka historického města Toruně 
dovršila bohatý program, který byl pro 
účastníky z České republiky připraven. 

Příští rok se v Toruni uskuteční již  
23. ročník Mezinárodní konference dlou-
hodobé péče a to 23.–25. 9. 2020.  
Těšíme se na Vás. 

BARBORA RAŠÍKOVÁ-KLEČKOVÁ 

Dnes a denně slyším pípnutí mobilu v kapse zaměstnan-
ce, s kterým právě mluvím. U pečujících profesí kára-
vě zvednu obočí a  ptám se, jestli když provádí úkon 

u klienta, práci přeruší a vyřizují si telefon. Občas vidím paní 
uklízečku, jak stojí u  úklidové-
ho vozíku a kontroluje telefon. 
Copak asi je tak naléhavé, že 
všeho nechá a řeší telefon? A co 
asi řeší kuchařka, když zapome-
ne míchat a se zamračeným čelem hledí na displej telefonu? 
Já jsem ředitelkou organizace, z kanceláře vycházím bez tele-
fonu s přesvědčením, že neřídím zeměkouli a každý nepřijatý 
hovor vyřeším, až se vrátím do kanceláře.  

Máme letité partnerství s Domem pro seniory v Drážďanech, kde 
je používání mobilu striktně zakázáno, a telefony na stolech ne-
uvidíte. Jak bychom se cítili u  lékaře, kterému by pípal telefon 
na stole, nebo by si během hovoru s námi kontroloval displej?

Pár let jsme v  našem zařízení nahlíželi na  používání mobilu 
během pracovní doby jako na porušení pracovní kázně. Bylo 

to marné. Kárejte zaměstnance, když víte, že vezme každou 
službu za chybějící zaměstnance a vytknout mu můžete pou-
ze telefon. Navíc jsou situace, kdy nutně potřebujete něco 
řešit a nejrychleji najdete pomoc na mobilu. Pak jste rádi, že 

zaměstnanec hovor přijme. Tak 
co s tím?

Po  určité době tichého tolero-
vání jsme přistoupili k  oslove-

ní vedoucích směn, aby sami navrhli pravidla pro používání 
telefonu během pracovní doby. Už v  minulosti se osvědčilo 
oslovit zaměstnance, aby specifický pracovní postup vytvořili 
sami tak, aby jim byl srozumitelný a nebyl to výplod vedení 
od stolu. Věříme, že i  tentokrát si zaměstnanci nastaví pravi-
dla, která budou vyhovovat oběma stranám, zaměstnancům 
i vedení.

MIROSLAVA BAREŠOVÁ,‘ 
 ředitelka Domova důchodců Bystřany

Jak řešíte mobily na svém pracovišti vy? Napište nám o svých 
zkušenostech. E-mail: redakce@marcom-praha.cz

Mobil na pracovišti –  
zakázat, nebo povolit?
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„Jsem obchodník“, tvrdí o sobě osmadvacetiletý pan Vladimír Kosek, patřící k nemnoha lidem, kteří 
v tom nejlepším slova smyslu chápou význam slovního spojení „společenská odpovědnost“. Již více 
než rok je dárcem, či chcete-li, sponzorem klientů Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním po-
stižením Ostrava. Pravidelně, každý měsíc zasílá určité procento ze zisků své firmy v řádu několika 
tisíc korun ve prospěch dětí z Domova Jandova, jednoho ze zařízení ostravského Čtyřlístku. Sečte-
no a podtrženo, za více než rok je to již úctyhodná suma, za kterou mohly být dětem z „Jandovky“ 
pořízeny potřebné rehabilitační pomůcky. Díky této pomoci absolvovaly různé poznávací výlety 
i ozdravné pobyty v přírodě. Filantropii ve prospěch lidí se zdravotním postižením vnímá pan Kosek 
jako povinnost těch, kteří mají víc, než kolik mohou spotřebovat, vůči lidem, kteří pomoc společnos-
ti opravdu potřebují.

KAŽDÝ DOBRÝ SKUTEK 
SE NÁM VRACÍ

„Jsem dobře vychovaný a  rodičům 
za  to opravdu děkuji,“ usmívá se 
pan Kosek a dodává: „Vím, že slab-
ším by se mělo pomáhat. Není to vý-
hodný ,obchod‘, ale věřím, že každé-
mu se jeho dobrý skutek nějak vrací, 
i když popravdě – tohle já od své po-
moci opravdu neočekávám…“ 

Pan Kosek začínal jako obchod-
ník v jednom malém ostravském 
autobazaru. „Prodával jsem ojetá 
auta a žil z provizí. Když jsem pro-
dal, bylo dobře, když ne, nic jsem 
nedostal. Někdy to bylo docela 
kruté, ale jsem za tuhle školu živo-
ta opravdu rád. Byla to pro mě ob-
rovská zkušenost, člověk se při tom 
naučí vážit si peněz.“

Vedle prodeje aut se pan Kosek 
jeden čas věnoval také tatérství, 
ale po nějaké době se mu zdálo, 
že to není tak úplně pro něj, pro-
tože obchodování ho bavilo víc. A  tak 
se rozhodl, že své tatérské „náčiní“ pro-
dá a bude se víc věnovat obchodování. 
„Chtěl jsem se přeorientovat na  obchod 
s  tetovacím náčiním. Začátky však byly 
nepředstavitelně těžké. Kolikrát jsem s tím 
chtěl skončit a  zůstat u  těch ojetých aut, 
ale nakonec se přece jen začalo dařit. Pra-
cuji v  podstatě neustále, ale ta práce mě 
opravdu naplňuje. Pravidelně si dopřávám 
jenom tréninky v  boxu, kterému se věnuji 
prakticky od svých patnácti let…“  

Na  otázku, proč si vybral k  pravidelné 
sponzorské pomoci právě Čtyřlístek, pan 
Kosek odpovídá: „Vždycky jsem se snažil 
pomáhat, zapojoval jsem se do nejrůzněj-
ších charitativních sbírek, byť jsem mohl 
poskytovat třeba jen minimální finanč-

ní částky. Když se mi začalo trochu dařit, 
chtěl jsem najít nějakou organizaci, kte-
ré bych mohl posílat i  výraznější finanční 
částky. A tak padla volba na Čtyřlístek. Ne-
patřím k  lidem, kteří by utráceli zbytečně 
peníze za drahá auta, luxusní domy nebo 
exotické dovolené. K  tomu, abych se cítil 
dobře, opravdu nepotřebuji příliš. Ale na-
plňuje mě uspokojením, když ještě můžu 
pomáhat někomu jinému.“  

Pan Kosek patří ke sponzorům, kteří jsou 
rádi v kontaktu s těmi, jimž pomáhají. Pro-
to se také snažil (a stále snaží) být v kon-
taktu se Čtyřlístkem i s jeho klienty. Během 
jednoho roku této spolupráce se již sezná-
mil se životem a  životními podmínkami 
dětí v  Domově Jandova, zavítal i  do  Do-
mova Barevný svět a mezi klienty domo-

va a chráněného bydlení v Třebo-
vicích. A  jaké byly dojmy z těchto 
setkání? „Popravdě, velmi mě pře-
kvapila úroveň vybavení jak Domo-
va Jandova, tak ostatních domovů. 
Nemám žádné srovnání s tím, jak to 
vypadá jinde anebo jak to tady vy-
padalo v minulosti, ale velmi dobře 
na  mě působilo jak vybavení, tak 
personál všech domovů. Jako pod-
nikatel vidím věci i  v  číslech, takže 
si uvědomuji, jak obrovské nákla-
dy to všechno představuje a  záro-
veň jak moc je důležité, abychom 
se o  postižené lidi uměli dobře po-
starat. A buďme rádi, že to funguje, 
třeba i díky sponzorům, i když by se 
určitě dalo dělat mnohem víc. Rád 
bych se v  tomto směru v  budouc-
nosti ještě víc angažoval a věřím, že 
se k tomu jednou dostanu,“ svěřuje 
se pan Kosek a s úsměvem dodá-
vá: „Je samozřejmě otázka, jestli se 
mi to podaří nebo nepodaří. Roz-

hodně na to musí být ten správy čas, správ-
ný okamžik. Až nastane, tak se do  toho pl-
nohodnotně pustím... Přiznám se však, že to, 
co mě nejvíc zasáhlo při mé první návštěvě 
Domova Jandova, byly děti, které jsem tam 
viděl. Jejich různě těžká postižení a zároveň 
tu obrovskou vůli po životě. Zkrátka, když vi-
díte tu sílu žít, hodně vás to zasáhne. Najed-
nou si v  hlavě srovnáte životní hodnoty, co 
je opravdu důležité, a co ne. A tenhle zážitek 
bych přál mnoha svým vrstevníkům, řešícím 
mnohdy zcela malicherné problémy,“ uzaví-
rá pan Kosek. 

Loučíme se spolu a já věřím, že mu jeho 
odhodlání i  přízeň ještě hodně dlouho 
vydrží.   

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ

Vladimír Kosek
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ONS19HOSSPE26CZ | Nutridrink Max je potravina pro zvláštní výživu – potravina pro zvláštní lékařské účely pro řízenou dietní výživu při podvýživě související 
s nemocí. Musí být užíván pod dohledem lékaře nebo osoby kvalifi kované v oblasti výživy nebo farmacie. Materiál je určen pouze pro odbornou veřejnost – není 
určen pro pacienty ani širokou veřejnost.

JEDNA LAHVIČKA DENNĚ 
PRO MAXIMUM ENERGIE 

A LEPŠÍ COMPLIANCE
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