
                                                             
 

                                                                    
                                                             

 

Realizováno v rámci projektu Podpora rozvoje komunitních zdravotně-sociálních služeb, podpořeného 
z Programu švýcarsko-české spolupráce 

 

 

Návrh legislativních a dalších změn ve zdravotně-sociálních službách 

 

 
Institut důstojného stárnutí Diakonie Českobratrské církve evangelické (IDS) realizoval od 1. 

listopadu 2013 do 30. června 2015 projekt „Podpora rozvoje komunitních zdravotně-

sociálních služeb“. V rámci tohoto projektu IDS uskutečnil tyto hlavní aktivity: 

 

 nastartování činnosti IDS, 

 vytvoření a provozování webového portálu www.dustojnestarnuti.cz, 

 kulaté stoly v regionech k podpoře komunitních forem péče o stárnoucí a umírající 

lidi, 

 dotazníková anketa mezi účastníky kulatých stolů o prioritách a bariérách ideálního 

systému podpory osob se sníženou soběstačností, 

 sociologické dotazníkové šetření mezi rodinnými pečujícími v ČR,  

 odborná konference s mezinárodní účastí v Praze, 

 odborné konference a jednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, 

 vypracování konceptu komunitního systému integrovaných podpůrných zdravotních a 

sociálních služeb, 

 vydání odborné publikace „Podpora rozvoje komunitního systému integrovaných 

podpůrných služeb“, 

 semináře v krajských městech k systému komunitních integrovaných podpůrných 

zdravotních a sociálních služeb, 

 překlady odborných textů ze zahraničních pramenů, 

 nástin metodiky zavádění Systému integrovaných podpůrných služeb ve zdravotně 

sociální oblasti v obcích, 

 odborné expertízy k právním, ekonomickým a organizačním aspektům systému 

komunitních integrovaných podpůrných zdravotních a sociálních služeb. 

 

IDS předkládá jako závěrečný výstup projektu na základě provedených aktivit a akcí návrh 

konkrétních změn v legislativě a praxi zdravotně-sociálních služeb. Tento návrh je podkladem 

pro jednání o potřebných změnách se zákonodárnými  a exekutivními orgány ČR (Poslanecká 

sněmovna a Senát Parlamentu ČR a jejich výbory a podvýbory, Úřad vlády, ministerstva), 

s územními orgány veřejné správy a samosprávy (kraje, obce, krajské a obecní úřady) a 

s odbornými institucemi a společnostmi. 

 

 



A. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY 

 

 

a) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích: 

 

 doplnit do zákona nové ustanovení ukládající obcím s přenesenou působností 

státu povinnost zajistit minimální síť integrovaných sociálních a zdravotních 

služeb ve správním obvodu své přenesené působnosti; v tomto ustanovení 

uložit Ministerstvu vnitra ČR, aby vyhláškou stanovilo definici minimální sítě 

integrovaných sociálních a zdravotních služeb, 

 § 50 – doplnit předmět činnosti svazku obcí o integrované sociální a zdravotní 

služby; 

 

 

b) Zákon č. 129/2000 Sb.,  o krajích: 

 

 doplnit do zákona ustanovení o odpovědnosti krajů za strategické plánování, 

dostupnost a provázanost (koordinaci) integrovaných zdravotních a sociálních 

služeb; 

 

 

c) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: 

 

 § 36 – rozšířit o poskytování integrovaných zdravotních a sociálních služeb 

v zařízeních sociálních služeb, v zařízeních zdravotních služeb i v domácím 

prostředí klienta (nebo řešit samostatným ustanovením), 

 § 38 – vložit formulaci, že cílem sociálních služeb je podpora života lidí v 

přirozeném sociálním prostředí, 

 § 35, 49 a 50 – doplnit o další bod, v němž mezi základními činnostmi jsou 

také zdravotní služby podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, a 

zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, 

 § 88 – doplnit o další bod, v němž je poskytovatelům sociálních služeb uložena 

povinnost spolupracovat s poskytovateli zdravotních a dalších služeb s cílem 

zajištění kontinuity, účelnosti a efektivity poskytovaných služeb, 

 § 92 – doplnit o další bod, v němž je obci s rozšířenou působností uložena 

povinnost zajišťovat návaznost sociálních služeb na zdravotní a další služby v 

území svého správního obvodu rozšířené působnosti ve spolupráci 

s poskytovateli těchto služeb, 

 § 94 – stanovit povinnost obcím zpracovávat komunitní (střednědobý) plán 

rozvoje zdravotních a sociálních služeb, zohledňující skutečné potřeby svých 

občanů podle druhů a kvantity služeb, přičemž obce ve správním obvodu obcí 

s přenesenou působností státu tento plán zpracovávají koordinovaně 

s příslušnou obcí s přenesenou působností státu, v jejímž správním obvodu se 

nacházejí, 

 doplnit do zákona nové ustanovení ukládající povinnost obcím nabízet žadateli 

o sociální službu nejprve domácí nebo ambulantní službu, a ústavní formu 

služby poskytnout teprve bude-li ji přesto výslovně požadovat, 

 doplnit do zákona nové ustanovení (nebo připojit k § 94) stanovující, že obce 

pro účely koordinace a koncepce systému integrovaných zdravotních a 

sociálních služeb mohou zaměstnávat komunitního pracovníka, popřípadě 



komunitní sestru, respektive komunitního bratra; toto ustanovení vymezí 

současně pracovní úkoly tohoto pracovníka: komplexně analyzovat zdravotní a 

sociální situaci jednotlivce nebo skupiny osob ve vlastním sociálním prostředí 

z hlediska koordinace poskytované zdravotní a sociální péče, koordinovat 

poskytování integrované péče, komplexně analyzovat zdravotní a sociální 

situaci pacientů a osob blízkých z hlediska ošetřovatelské péče; v tomto 

ustanovení současně uložit povinnost obecním úřadům obcí s přenesenou 

působností státu (respektive v § 92 obcím s rozšířenou působností) zaměstnat 

alespoň jednoho komunitního pracovníka nebo komunitní sestru (komunitního 

bratra), financovaného z příspěvku státu na výkon přenesené (respektive 

rozšířené) působnosti; 

 

 

d) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách: 

 

 § 46 – uložit povinnost obcím s rozšířenou působností, aby při propouštění 

pacienta ze zdravotní ústavní péče prioritně zajistily integrované zdravotní a 

sociální služby v jeho vlastním sociálním prostředí s domácí zdravotní péčí a 

obstaráním nezbytných domácích nebo ambulantních sociálních služeb; 

 

 

e) Zákon č. 218/2000 Sb.,  o rozpočtových pravidlech, zákon č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a zákon č. 243/2000 Sb., o 

rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům: 

 

 doplnit zákony o ustanovení, že ze státního rozpočtu (resp. z výnosu daní) je 

příspěvkem obcím s přenesenou působností státu financováno zajištění sítě 

minimálních zdravotních a sociálních služeb a úkoly, které zákon těmto obcím 

ukládá v souvislosti s realizací systému integrovaných zdravotních a sociálních 

služeb, 

 doplnit zákony o ustanovení, že ze státního rozpočtu (resp. z výnosu daní) je 

svazkům obcí poskytován příspěvek na realizaci systému integrovaných 

zdravotních a sociálních služeb, je-li předmětem jejich činnosti; 

 

 

f) Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění: 

 

 § 22 – vyjmout z tohoto ustanovení zdravotní péči v zařízeních sociálních 

služeb a ošetřovatelskou péči poskytovanou pojištěncům v zařízeních 

pobytových sociálních služeb, pokud je u pacientů indikováno akutní nebo 

chronické onemocnění; tuto vyjmutou péči zařadit do nového ustanovení o 

zdravotní péči v rámci poskytování integrovaných zdravotních a sociálních 

služeb; do nového ustanovení zařadit všechny druhy a formy zdravotní péče 

poskytované v rámci integrovaných zdravotních a sociálních služeb a stanovit, 

že sociální péče v rámci integrovaných zdravotních a sociálních služeb je 

financována podle předpisů o sociálních službách; 

 

 

g) Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů 

s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů: 



 v Seznamu bodových výkonů v odbornosti 913 – všeobecná sestra v sociálních 

službách u kódu „06623 – podávání léků“ uvést výslovně poznámku „nezávisí 

na délce času provádění výkonu“; 

 

 

h) Zákon o integrovaných zdravotních a sociálních službách 

(alternativně navrhujeme zvážit přípravu a přijetí samostatného zákona, který by 

komplexně zahrnul všechna ustanovení týkající se systému komunitních 

integrovaných zdravotních a sociálních služeb); 

 

i) Zákon o sociálním pojištění na péči 

(alternativně navrhujeme zvážit přípravu a přijetí nového samostatného zákona, 

kterým by bylo zavedeno komplexní financování sociálních služeb v rámci systému 

integrovaných zdravotních a sociálních služeb); 

 

 

j) Zákon o sociálním bydlení: 

V připravovaném zákonu stanovit 

- definici sociálního bydlení, 

- cílové skupiny sociálního bydlení, 

- jasná pravidla, 

- práva a povinnosti zúčastněných stran, 

- dostupnou cenu sociálního bydlení, 

- rozsah a výši veřejné podpory sociálního bydlení, 

- roli a kompetence obcí v sociálním bydlení, zejména s pověřeným obecním 

úřadem, respektive obcí s rozšířenou působností, 

- finanční podmínky obcí pro investiční i neinvestiční podporu sociálního bydlení, 

- rozsah a výši podpory sociálního bydlení prostřednictvím služeb sociální prevence, 

sociální péče i odborného sociálního poradenství, 

- sociální bydlení chápat souběžně jako paralelu s běžným bydlením, 

diverzifikovaně v běžné zástavbě, 

- nástroje a technické standardy sociálního bydlení, 

- efektivní náklady na výstavbu (investiční) a podporu (neinvestiční) sociálního 

bydlení. 

 

 

 

B. ZMĚNY PRAXE 

 

 

a) Obecné zásady: 

 existenciálně-humanistický koncept vycházející z univerzality lidských potřeb, 

 ucelená (komplexní) podpora lidí se sníženou soběstačností, 

 respektování vůle nesoběstačného klienta, 

 život „křehkých“ lidí v jejich přirozeném prostředí rodiny, domácnosti a bytu, 

kde člověk prožil většinu svého života, 

 primární role rodiny jako základní pečující jednotky o „křehkého“ člověka, 

 přirozená úloha sousedství jako bezprostředního zdroje podpory 

nesoběstačných, 



 širší společenskou podporu nesoběstačnému klientu poskytuje občanská 

společnost (spolky, nadace, církve, dobrovolníci), 

 společenská odpovědnost podnikatelů a podniků za podporu lidí potřebujících 

pomoc, 

 obce (města, městské části) jsou základními územními jednotkami pro 

koordinaci podpory lidí se sníženou soběstačností, zejména obce pověřené 

výkonem státní správy (412 obcí a městských částí) a obce s rozšířenou 

působností státní správy (227 obcí a městských částí), které jsou základním 

článkem komunitního systému integrovaných podpůrných služeb ve 

zdravotně-sociální oblasti (SIPS) ve správním obvodu působnosti úřadu obce, 

 centrální odborná role praktického lékaře pro indikaci dlouhodobé péče a pro 

realizaci SIPS, 

 úplná provázanost zdravotních a sociálních služeb: 

 plynulá návaznost akutní a následné zdravotní péče doprovázené 

poskytováním sociálních služeb, 

 úzká spolupráce mezi zařízeními pobytových zdravotních a sociálních služeb a 

zařízeními domácí zdravotní a sociální péče; 

 

 

b) obce pověřené přenesenou působností, resp. s rozšířenou působností státu: 

 odpovědnost za kvalitu života lidí se závažným onemocněním nebo se 

sníženou soběstačností včlenit do strategických dokumentů a vyvodit z ní 

systémová opatření, 

 zmapovat místní situaci v obcích ve správním obvodu jejich působnosti 

(potřeby občanů, chybějící nabídka služeb), 

 vytvořit komunitní plán (střednědobý – cca na 5 let, krátkodobý – 1-2 letý), 

 zřídit funkci komunitního pracovníka (komunitní pracovnice) pro zdravotně-

sociální služby jako koordinátora (koordinátorku) SIPS 

(koordinátora/koordinátorku komunitní podpory nebo zdravotně-sociálního 

pracovníka/pracovnici), 

 komunitním pracovníkem (komunitní pracovnicí) může být komunitní 

zdravotní sestra (komunitní zdravotní bratr), 

 ve větších obcích (městech) může vedle koordinátora komunitní podpory 

pracovat i komunitní sestra (bratr), geriatrická sestra (geriatrický bratr), 

sociální pracovník (pracovnice), popřípadě další pracovníci (pracovnice) pro 

komunitní podporu integrovaných zdravotních a sociálních služeb, 

 komunitní pracovník (pracovnice) úzce spolupracuje s praktickými lékaři ve 

správním obvodu působnosti úřadu obce (vyjasnit předávání a sdílení 

informací o zdravotním stavu osob), 

 vyhledávat lidi s ohroženou soběstačností (depistáž) a aktivně s nimi pracovat 

(dispenzarizace), 

 nabídka flexibilních bezbariérových bytů, sociálního bydlení, 

 podporovat nabídku sociálních a zdravotních služeb ve správním obvodu 

působnosti úřadu obce: 
- tísňová služba, 

- pečovatelská služba, 

- domácí zdravotní péče, 

- osobní asistence, 

- sociální práce na úřadech obcí, 

- sociální práce v pobytových sociálních a zdravotnických zařízeních, 

- sociální poradenství, 

- komplexní rehabilitace, 



- komunitní podpora lidí s duševní poruchou, 

- bydlení lidí se sníženou soběstačností, 

- denní stacionáře, 

- pobytová zařízení sociálních služeb pro různé typy pobytu (která poskytují 

zdravotní péči, je-li u konkrétního klienta indikována), 

- geriatrické ambulantní ordinace, 

- služba geriatra v nemocnici, 

- specializovaná geriatrická oddělení v nemocnicích, 

- lůžka následné péče v nemocnicích, 

- zdravotnická zařízení následné péče (léčebny dlouhodobě nemocných), 

- specializované paliativní ambulance, 

- oddělení paliativní péče v nemocnicích, 

- hospice (specializovaná zařízení paliativní péče), 

- domácí (mobilní) hospice (domácí paliativní péče), 

- ambulantní krizová psychoterapeutická intervence, 

- specializované zdravotní služby pro lidi se specifickým zdravotním postižením (pro 

nevidomé, neslyšící, osoby s poruchami řeči, logopedie apod.), 

 provázanost jednotlivých politik obce při dopadu na kvalitu života seniorů ve 

smyslu dokumentu Světové zdravotnické organizace WHO „Age-Friendly-

Cities“ (Města přátelská seniorům), 

 podporovat vznik a provoz sociálních podniků, jejichž služby směřují k cílové 

skupině „křehkých“ lidí (zvláště seniorů); 

 

 

c) zdravotní pojišťovny: 

 indikovanou ošetřovatelskou péči poskytovanou obyvatelům pobytových 

zařízení sociálních služeb i v domácí péči uznávat jako zdravotní službu 

hrazenou z veřejného zdravotního pojištění ve smyslu zákona č. 48/1997 Sb., o 

veřejném zdravotním pojištění, 

 úhradu indikovaných zdravotních výkonů v pobytových zařízeních sociálních 

služeb provádět stejným způsobem a ve stejném rozsahu jako v lůžkových 

zdravotnických zařízeních, 

 indikovanou zdravotní péči poskytovanou obyvatelům v pobytových 

zařízeních sociálních služeb nelimitovat rozsahem péče poskytované 

v ambulantním zařízení (tj. rozsahem nejvýše 3 hodiny denně), 

 úhrady za zdravotní služby poskytnuté pobytovým zařízením sociálních služeb 

proplácet těmto zařízením bez omezení podle skutečného rozsahu poskytnuté 

indikované péče (včetně bez tzv. zastropování), 

 vykazování výkonů odbornosti 913 – ošetřovatelská péče nevázat na vykázání 

materiálových výkonů, 

 umožnit, aby jednodušší výkony zdravotní péče mohla v pobytových 

zařízeních sociálních služeb indikovat a vykazovat sama kvalifikovaná 

zdravotní sestra pod supervizí lékaře, 

 podávání léků v indikovaných případech v pobytových zařízeních sociálních 

služeb považovat za zdravotní úkon stejně jako v lůžkových zdravotnických 

zařízeních, tj. proplácet podle vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává 

seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších 

předpisů (část 2. přílohy „Seznam zdravotních výkonů“), úhrady výkonů 

06623 – podávání léků (materiálový výkon) a 06613 – ošetřovatelská 

intervence (časový výkon) v odbornosti 913 – všeobecná sestra v sociálních 

službách ve všech případech (tj. i v případě, že pacient nemá poruchu 

polykání, respektive onemocnění, při němž by mohlo dojít k vdechnutí léku); 

 



 

d) financování z veřejných rozpočtů (státu a krajských a obecních samospráv): 

 financování zdravotních výkonů z veřejného zdravotního pojištění, 

doprovázené financováním komplementárních sociálních služeb z veřejných 

rozpočtů, 

 financování sociálních služeb z veřejných rozpočtů, doprovázené 

financováním zdravotních výkonů z veřejného zdravotního pojištění, 

 sociální služby poskytované ve zdravotnických lůžkových zařízeních 

financovat stejným způsobem a v analogickém rozsahu jako v pobytových 

zařízeních sociálních služeb; 

 

 

e) rodiny a pečující osoby: 

 umožnit, aby v případě hrozícího vyčerpání mohli domácí pečující přerušit 

výkon péče a svěřit přechodně svého rodinného příslušníka do péče jiných 

osob či zařízení, 

 umožnit domácím pečujícím, aby byli hmotně zabezpečeni v době péče o 

rodinného příslušníka, aby za něho byly odváděny odvody na sociální a 

zdravotní pojištění , a to i v případě dovolené, nemoci, 

 vytvořit a zavést systém předcházení ztrátě bydlení, zejména prevence před 

vystěhováním sociálně slabších seniorů, kteří jsou nejzranitelnější cílovou 

skupinou s nejvíce důvody rizika, a před exekucí jejich bytů, 

 reagovat na současný nedostatek vhodných bytů a přebytek nevyhovujících a 

předražených ubytoven, 

 pěstovat vztah mezi pečujícími rodinami a komunitním koordinátorem; 

 

 

f) vzdělávání: 

 zavedení nových vzdělávacích oborů ve středním, vyšším odborném a 

vysokém školství, 

 řešení demografických změn začlenit do stávajících studijních programů škol; 

 

 

g) další změny: 

 umožňovat komunitním pracovníkům (komunitní sestra apod.) přístup 

k nezbytným informacím o zdravotním stavu pacientů (klientů). 

 

 

 

C. ZMĚNY VYPLÝVAJÍCÍ Z PLATNÝCH MEZINÁRODNÍCH SMLUV, KTERÉ 

PLATÍ PRO ČR, avšak dosud nebyly plně promítnuty do české platné legislativy, ani 

do společenské praxe 

 

 

a) čl. 19, Úmluva OSN o právech osob s postižením z roku 2007, kterou ČR 
ratifikovala v roce 2009 a vyhlásila ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 
10/2010 Sb.m.s. 

- umožnit volbu místa pobytu, kde a s kým budou žít, aby nebyly 
nuceny žít ve specifickém prostředí, 



- přístup ke službám poskytovaným v domácím prostředí, 
rezidenčním službám a dalším podpůrným komunitním službám, 
včetně osobní asistence, která je nezbytná pro nezávislý způsob 
života a začlenění do společnosti a zabraňuje izolaci nebo 
segregaci, 

- přístupné komunitní služby, na rovnoprávném základě 
s ostatními; 

 
 

b) čl. 23 Revidované Evropské sociální charty 

- podpora starých lidí žijících v ústavech, respektujíc přitom jejich 
soukromí, a účast v rozhodování o podmínkách života v ústavu, 

- umožnit volbu životního stylu, aby lidé vedli jak dlouho chtějí a 
mohou nezávislý život v jim známém prostředí, a to poskytnutím 

a. bydlení přiměřeného jejich potřebám a jejich 
zdravotnímu stavu, 

b. nebo dostatečně podpory na přizpůsobení jejich 
bydlení, 

c. zdravotní péče a služeb nezbytných s ohledem na 
jejich stav, 

- umožnit starým osobám, aby zůstaly co možná nejdéle platnými 
členy společnosti prostřednictvím 

a. dostatečných prostředků, které jim umožní vést 
slušný život a hrát aktivní úlohu ve veřejném, 
společenském a kulturním životě, 

b. informací o službách a zařízeních, které jsou starým 
osobám k dispozici, a o jejich možnostech využívat 
tyto služby a zařízení; 

 

 

c) Dodatkový protokol k Evropské sociální chartě č. 15/2000 Sb.m.s..  

 právo starých osob na sociální ochranu: ve spolupráci s veřejnými nebo 

soukromými organizacemi zajistit vhodná opatření zaměřená zejména k tomu: 

(…) umožnit starým osobám, aby si svobodně zvolily způsob života a vedly, 

jak dlouho chtějí a mohou, nezávislý život v jim známém prostředí 

poskytnutím: a) bydlení přiměřeného jejich potřebám a jejich zdravotnímu 

stavu nebo poskytnutím dostatečné podpory na přizpůsobení jejich bydlení 

(…); 

 

 

d) čl. 25 Všeobecné deklarace lidských práv 
 zajistit právo každého na přiměřenou životní úroveň, která zajistí jeho zdraví a 

blaho i zdraví a blaho jeho rodiny, včetně potravy, ošacení, bydlení, lékařské 

péče a nezbytných sociálních služeb; 

 

 

e) čl. 11 Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech č. 

120/1976 Sb. 



 uskutečnit právo každého jednotlivce na přiměřenou životní úroveň pro něj a 

jeho rodinu, zahrnujíce v to dostatečnou výživu, šatstvo, byt, a na neustálé 

zlepšování životních podmínek. 
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