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Analýza dat o domácí hospicové péči v ČR. Závěrečná zpráva projektu 
č.23/13/NAP v rámci programu Ministerstva zdravotnictví „Národní akční 
plány a koncepce“. Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP 2013 
 
 
Z hlediska příčin úmrtí je situace v ČR srovnatelná s ostatními vyspělými státy Evropy. Většina lidí 
umírá v 6. až 8. deceniu na progresi nebo komplikaci jedné nebo více chronických onemocnění 
(chronické onemocnění srdce, plic, oběhového aparátu, nádorová onemocnění, neurodegenerativní 
onemocnění). Při znalosti obvyklých průběhů těchto chronických onemocnění lze pro jednotlivé 
diagnostické skupiny konstruovat typické „trajektorie závěru života“, tedy obvyklý klinický průběh 
posledních měsíců a týdnů života, který je charakterizovaný typickými klinickými symptomy (např. 
bolest, dušnost, nechutenství, úzkost, deprese, zmatenost atd.) a současně poklesem celkové funkční 
zdatnosti, omezené pohyblivosti s sebeobslužnosti (tzv. disabilitou). Postupné zhoršování 
zdravotního stavu a riziko úmrtí u těchto pacientů není nečekané a překvapivé, ale naopak 
predikovatelné, včetně možnosti rámcové prognózy délky přežití. To má zásadní význam pro 
plánování rozsahu a charakteru zdravotní a sociální péče, včetně péče paliativní3 . 
 
Na základě veřejně dostupných dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (dále ÚZIS) o 
příčinách a místě úmrtí jsme schopni popsat „na co“ (hlavní příčina úmrtí) a „kde“ (místo úmrtí) 
pacienti v ČR umírají. Tato data však neumožňují přesněji popsat průběh poskytovaní péče v 
posledních měsících, týdnech a dnech života. U pacientů, kteří zemřeli doma, tak na základě dat ÚZIS 
nevíme, zda se jednalo o úmrtí očekávaná a zda bylo domácí prostředí místem, kde si pacienti přáli 
zemřít. Ze zahraničních dat vyplývá, že velkou část „domácích“ úmrtí představují náhlá, nečekaná 
úmrtí v důsledku kardio- a cerebrovaskulárních příhod, ke kterým dochází před příjezdem rychlé 
lékařské pomoci a převozem do zdravotnického zařízení. Pouze menší část domácích úmrtí 
představují pacienti s chronickým onemocněním v pokročilé nebo koneční fázi, u kterých bylo úmrtí 
očekávaným vyústěním nemoci a kterým byla poskytována paliativní péče s cílem umožnit dožití 
doma v souladu s pacientovým přáním. Statistiky o místě úmrtí nás navíc informují pouze o tom, kde 
pacienti zemřeli a nikoliv o tom, kde prožili závěr života (poslední měsíce, týdny, dny). Není 
výjimečné, že jsou pacienti přijímání do lůžkových zdravotnických zařízení akutní péče na několik 
posledních dnů nebo hodin života. Při analýze úrovně a místa péče o pacienty v závěru života je třeba 
tyto skutečnosti zohlednit. 
 
Domácí hospicová péče je jednou z organizačních forem paliativní péče. Její postavení v systému 
zdravotní a sociální péče a také terminologie jsou v různých zemích Evropy velmi odlišné. (např. v 
Německu je jako domácí „hospicová péče“ označovaná převážně psychosociální a spirituální péče, 
která je poskytována nevyléčitelně nemocným a umírajícím pacientům dobrovolníky sdruženými v 
hospicových sdruženích (spolcích). Ošetřovatelská a lékařská péče je zajišťována jinými poskytovateli 
(domácí ošetřovatelskou péčí, praktickými lékaři a relativně nově také lékařskou a ošetřovatelskou 
péčí koordinovanou ze specializovaných ambulancí paliativní medicíny). Ve Francii se označení 
domácí hospicová péče vůbec nepoužívá a pracuje s obecnou nebo specializovanou domácí paliativní 
péčí. (podrobněji: European Association for Palliative Care, EAPC: The White Paper on standards and 
norms for hospice and palliative care in Europe: Reccomendations from the EAPC. Český překlad 
Standardy a normy hospicové a paliativní péče v Evropě. Praha 2010). 
 
Diskuse o dostupnosti, struktuře a způsobu úhrady domácí hospicové péče ze zdravotního pojištění 
se v ČR v posledních letech vyznačuje mnoha nedorozuměními a někdy i konflikty a zmatky. Jednou z 
příčin je bezesporu fakt, že zatím nebylo dosaženo shody v základním vymezení pojmů a konceptů. 
Data o domácí hospicové péči jsou ÚZIS sbírána od roku 2002. V žádném pokynu pro poskytovatele o 

http://www.paliativnimedicina.cz/sites/www.paliativnimedicina.cz/files/users/simicek/projekt_dhp_-_zaverecna_zprava1.pdf
http://www.cestadomu.cz/res/data/038/004556.pdf
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vyplňování statistických informací však není uvedeno, jaké „parametry“ musí tato péče (resp. 
pracoviště, které ji poskytuje) splňovat z hlediska složení týmu a kvalifikace jeho členů v oblasti 
paliativní péče a paliativní medicíny, aby mohla být označena jako „domácí hospicové péče“. Za této 
situace lze předpokládat, že jsou v ČR vykazovány pro účely státní správy jako „domácí hospicová 
péče“ různými poskytovateli značně rozdílné zdravotní a sociální služby. Jako DHP tak může být 
vykázána ošetřovatelská péče o terminálně nemocného pacienta stejně jako komplexní péče 
zajištěná multiprofesním týmem lékař – sestra –sociální pracovník-psycholog-duchovní. 
 
Sumárně je možné konstatovat, že v posledních 5 letech v ČR v domácí péči pomalu narůstá počet 
pacientů s chronickým onemocněním, narůstá celkový počet úmrtí v domácím prostředí, avšak 
poměrně významně poklesl počet pacientů v domácí hospicové péči. Domníváme se ovšem, že při 
chybění standardizované metodiky pro vykazování DHP se jedná spíše o pokles způsobený 
proměnlivou praxí vykazování DHP ze strany pracovišť domácí zdravotní péče než o reálný pokles 
nebo snížení dostupnosti zdravotní péče o pacienty v závěru života.  
 
Výsledky potvrzuji hypotézu, že na pracovištích domácí zdravotní péče, která v roce 2012 vykázala 
DHP, je dostupnost lékaře specialisty (PM nebo PM-LB), psychologa a pastoračního pracovníka nebo 
duchovního velmi variabilní. Více než polovina zařízení tyto pracovníky ve svém týmu vůbec nemá. 
 
Výkon „ Signální kód – ošetřovatelská péče o pacienta v terminálním stavu“ 14 V roce 2010 byl do 
Seznamu zdravotních výkonů poprvé zařazen nový výkon 06349 „ Signální kód – ošetřovatelská péče 
o pacienta v terminálním stavu“. Tento výkon nemá časovou ani bodovou hodnotu. Signalizuje péči o 
pacienta v terminálním stavu a současně v Seznamu zdravotních výkonů ruší omezení frekvencí u tzv. 
časových výkonů sester domácí zdravotní péče (odbornost 925) v případě indikace paliativní péče o 
pacienta v terminálním stavu v jeho vlastním domácím prostředí. Rozhodnutí, že je pacient v 
terminálním stavu vyžadujícím změnu frekvence ošetřovatelské péče náleží registrujícímu 
praktickému lékaři, ošetřujícímu lékaři při hospitalizaci a ošetřujícímu lékaři poskytujícímu 
ambulantní specializovanou zdravotní péči. Předmětem indikace je jednak vykázání signálního kódu, 
jednak potřebná frekvence ošetřovatelské intervence. Indikující lékař může (dle metodiky 
zdravotních pojišťoven) vydat souhlas s použitím kódu 06349 v rozsahu 30 dnů; v případě požadavku 
na překročení tohoto časového omezení musí požádat o schválení prodloužení revizního lékaře 
zdravotní pojišťovny. Indikující lékař stanoví počet denních návštěv u pacienta včetně jednoznačné 
specifikace zdravotní péče. Souhrnná časová dotace by neměla přesáhnout 6 hodin za den. Ve 
výjimečných případech může lékař – po náležitém zdůvodnění ve zdravotnické dokumentaci – 
indikovat přítomnost sestry u pacienta ve větším rozsahu než 6 hodin denně. Zavedení signálního 
kódu 06349 hodnotíme jako krok správným směrem. Signální kód však systémově neřeší potřebu 
akutních (= neplánovaných) ošetřovatelských intervencí především v mimopracovní době a nevytváří 
podmínky pro zapojení ostatních profesí nezbytných k zajištění komplexní hospicové péče. 
 
Několik významných poskytovatelů multiprofesní domácí paliativní péče nemá uzavřenu smlouvu se 
zdravotními pojišťovnami kvůli odmítavému postoji ze strany ZP. 
 
Obsah pojmu „paliativní péče“ a „hospicová péče“ však není totožný. Nevyléčitelně nemocným a 
umírajícím pacientům v léčebnách dlouhodobě nemocných, na lůžkách akutních nemocnic a ale také 
v domácím prostředí je lékaři a sestrami poskytována určitá forma paliativní péče18. Domníváme se 
však, že označovat tuto péči za „hospicovou“ je v českém kontextu věcně nesprávné. Zatímco u 
lůžkové hospicové péče bylo v ČR dosaženo základní shody mezi poskytovateli a plátci péče o tom, 
jaké personální a věcné požadavky musí splňovat poskytovatel lůžkových zdravotních služeb19, aby 
získal registraci jako speciální lůžkové zařízení hospicového typu20, v oblasti domácí hospicové péče 
takové ustanovení chybí. 
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Zákon č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění uvádí v § 22 mezi zvláštní ambulantní péčí také 
péči paliativní, jako formu domácí zdravotní péči poskytované na základě doporučení ošetřujícího 
lékaře pacientovi (pojištěnci) v terminálním stavu. Ve vyhlášce č. 99/2012 Sb., o požadavcích na 
minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, je „domácí paliativní péče“ koncipována jako 
čistě ošetřovatelská péče zajišťovaná všeobecnými sestrami. Domníváme se, že právě zde se nachází 
příčina mnohých nedorozumění. Hospicová péče je ze své nevlastnější povahy multiprofesní týmová 
péče, která v sobě integruje zdravotnické činnosti lékařské, ošetřovatelské, psychologické, ale také 
služby nezdravotnické: sociální a pastorační. Jedině takto komplexní péče může adekvátně reagovat 
na potřeby terminálně nemocných. U pacientů v pokročilé a konečné fázi nevyléčitelné nemoci („v 
terminálním stavu“) je velmi častý klinicky nestabilní průběh charakterizovaný náhlými změnami 
stavu (např. akutní zhoršení bolesti, dušnosti, úzkosti) ale také krizemi na straně pečující rodiny 
(např. úzkost, únava a vyčerpání). Tyto stavy vyžadují akutní zhodnocení (včetně např. lékařského 
rozhodnutí o nutnosti hospitalizace) a náležitou intervenci směrem k pacientovi nebo jeho rodině. 
 
Zkušenost ukazuje, že obvyklý model domácí ošetřovatelské péče indikované praktickým lékařem 
(dostupným v obvyklé pracovní době) a realizované formou plánovaných návštěv sestrami domácí 
zdravotní péče není schopný reagovat na dynamicky se měnící spektrum potřeb pacienta v závěru 
života. U významné části pacientů v terminálním stavu proto při výskytu některé z výše uvedených 
krizových situací dochází v posledních dnech a týdnech k hospitalizaci, obvykle do lůžkových zařízení 
akutní péče. Paliativní ošetřovatelská péče poskytovaná pacientům v terminálním stavu v domácím 
prostředí může mít charakter kvalitní ošetřovatelské péče na úrovní obecné paliativní péče (viz 
Definice obecné a specializované paliativní péče). 
 
ČSPM je přesvědčena, že pro analýzu ale i koncepční rozvoj zdravotních a sociálních služeb, které jsou 
poskytovány pacientům v závěru života, je třeba v souladu s mezinárodními doporučeními rozlišovat 
dvě úrovně poskytování paliativní péče: obecnou a specializovanou paliativní péči. 
 

1) Obecnou paliativní péčí rozumíme dobrou klinickou praxi, která je poskytována zdravotníky v 
rámci jejich odborností. Obecnou paliativní péči poskytují všichni zdravotníci s ohledem na 
své kompetence a na specifika své odbornosti. Obecná paliativní péče je poskytována 
současně s ostatní léčebnou a ošetřovatelskou péčí. Paliativní péče poskytovaná v 
nemocnicích, léčebnách, v ordinaci praktických lékařů i specialistů a také sestrami v rámci 
domácí zdravotní péče patří většinou do této kategorie. 

2) Specializovaná paliativní péče je multiprofesní péče poskytovaná pacientům a jejich rodinám 
týmem odborníků, kteří jsou v otázkách paliativní péče speciálně vzděláni a disponují 
potřebnými zkušenostmi. Poskytování této péče je na pracovištích specializované paliativní 
péče výhradní nebo výrazně převažující náplní činnosti. Specializovaná paliativní péče je 
poskytovaná pacientům, kteří komplexností svých potřeb (tělesných nebo psychosociálních) 
přesahují možnosti poskytovatelů obecné paliativní péče. Specializované paliativní péče je v 
současné době v ČR poskytována v lůžkových hospicech, v ambulancích paliativní medicíny a 
na pracovištích domácí hospicové péče, která disponují výše popsaným multiprofesním 
týmem. 

 
Domácí ošetřovatelská péče o pacienta v terminálním stavu patří mezi formy obecné paliativní péče a 
není vhodné ji nazývat „domácí hospicová péče“ 
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Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve 
Švýcarsku: mezinárodní komparace. (doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., Ing. Jiří 
Horecký, MBA) Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce. Vydala 
Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky. První vydání, 
Tábor 2012  
 
(dvojjazyčná českoněmecká projektová publikace, překlad českého originálu do německého jazyka, 
nepřesná terminologie). Výběr informací níže. 
 
OBSAH: 1. Zdroje financování sociálních služeb pro seniory 2. Financování sociálních služeb pro 
seniory 3. Vybavenost regionů sociálními službami pro seniory 4. Pracovníci v zařízeních sociálních 
služeb pro seniory 5. Kvalita poskytovaných sociálních služeb 6. Demence a sociální služby pro seniory 
7. Paliativní péče a sociální služby 8. Sociální služby pro seniory a výzvy pro budoucnost, Závěr, 
Použitá literatura, Přílohy. 
 
Zdravotní péče je ve Švýcarsku financována ze systému nemocenského pojištění; péči poskytuje na 
neziskovém základě celkem 94 pojistitelů, kteří jsou pojištěni pro případ insolvence. V případě, že se 
pojistitel stane insolventním, náklady péče hradí tzv. Společné zařízení (Gemeinsame Einrichtung). 
Jedná se o případ tzv. „superpojištění“, který v českém sociálním systému (jak v oblasti financování 
zdravotní péče, tak ani v oblasti penzijního připojištění) není doposud zaveden. Z tohoto titulu lze 
konstatovat, že švýcarští pojištěnci mají svoje nároky, které jim vyplývají z titulu nemocenského 
pojištění, lépe chráněny. 
 
Ze systému invalidního pojištění je ve Švýcarsku vypláceno rovněž odškodnění pro bezmocnost. Toto 
odškodnění náleží osobě, která potřebuje pomoc druhé osoby při každodenních činnostech, jako je 
oblékání, vstávání, sedání si, jídlo, tělesná hygiena, a která je tak ve smyslu invalidního pojištění 
„bezmocná“. Za bezmocné se považují také plnoletí pojištěnci, kteří jsou odkázáni na stálou pomoc v 
praktickém životě a bydlí doma. Podle rozsahu bezmocnosti se rozlišují tři stupně – lehká, střední a 
těžká bezmocnost. Nárok na odškodnění pro bezmocnost může vzniknout již po narození a končí 
smrtí osoby. Po dosažení věku pro vznik nároku na starobní důchod je toto odškodnění poskytováno 
v rámci starobního důchodu. 
 
Od 1. ledna 2011 došlo v oblasti financování péče v pečovatelských domovech k významným 
změnám. Zatímco obyvatelé domovů si musí i nadále sami hradit náklady na asistenci a ubytovací 
služby, financování péče je rozděleno mezi tři plátce: 

- mezi nemocenské pokladny (náklady na zdravotní péči jsou hrazeny ze zdravotního pojištění 
dle 12 stupňů péče; na jeden stupeň připadá 20 minut, každý stupeň představuje platbu 
zdravotní pojišťovny ve výši 9 CHF, maximální výše platby tak činí 108 CHF na den) 

- mezi obyvatele domovů (max. 20 % nejvyššího příspěvku nemocenské pokladny – nejvýše 
21,60 CHF na den, respektive 7 884 CHF ročně), 

- mezi veřejné zdroje (zbytkové financování). 
 
Unikátní je švýcarský systém financování sociálních služeb z hlediska posloupnosti čerpání 
jednotlivých zdrojů, přičemž důraz je položen na vyčerpání všech předchozích možností. Náklady na 
ubytování, stravu a ošetřovatelskou péči jsou tak hrazeny v této posloupnosti: 

- starobní nebo invalidní důchod seniora, 
- dávky pro bezmocnost, které jsou nezávislé na majetku a příjmech, 
- služby profesní prevence (jedná se o systém dobrovolného připojištění, které může být 

hrazeno a sjednáváno 
- zaměstnavatelem), 

http://www.horecky.cz/images/1345613843_komparace-c-s.pdf
http://www.horecky.cz/images/1345613843_komparace-c-s.pdf


8 
 

- výnosy z majetku, tj. prověřování majetkových poměrů (finanční majetek a nemovitý 
majetek), 

- doplňkové dávky, 
- dávky sociální pomoci, 
- úhrady z veřejných zdrojů, tj. kantonálních a municipálních rozpočtů. 

 
Dalším pozitivním a v českém prostředí nedostatečným jevem je adaptace podmínek služby na 
potřeby klienta. V ČR jsou potřeby klienta a jejich uspokojení přesně vymezeny mezi jednotlivé 
sociální služby (a to jak příslušnou legislativou, tak i kvalifikací pracovníků). V případě zhoršení 
zdravotního stavu u obyvatele domu s pečovatelskou službou následuje většinou automaticky jeho 
přesun do pobytového zařízení („klient jde za péčí“). Ve Švýcarsku se v těchto případech služba 
přizpůsobuje klientovi, tj. v případě vzrůstajících potřeb se automaticky zintenzivní péče („péče jde za 
klientem“). Klient tak není nucen měnit své sociální prostředí a zvyšuje se tak kvalita jeho života. 
Tento přístup je ve Švýcarsku umožněn tamním systémem financování, kdy veřejné rozpočty a 
zdravotní pojišťovna hradí péči o klienta dle jeho potřeb a nerozlišují, ve kterém prostředí se 
nachází8. Český systém financování sociálních a zdravotních služeb je v současné době natolik složitý 
a segregační, že tento přístup neumožňuje. Stejný příklad lze uvézt u terénní ošetřovatelské a 
pečovatelské služby Spitex. Ve Švýcarsku jsou zdravotně ošetřovatelské služby a sociální péče 
vykonávány stejnou osobou. Tento přístup je v důsledku efektivnější (logistika výkonů je nižší) a opět 
dlouhodobá přítomnost omezeného počtu pracovníků (ideálně jednoho) zvyšuje kvalitu péče, resp. 
života seniorů. V českém prostředí je tento přístup v současné době vyloučený, a to opět z důvodu 
systémových bariér (registrace, oprávnění k poskytování služeb, kvalifikační předpoklady) a z důvodu 
rozdílného systému financování. 
 
V stacionárních provozech péče o seniory a dlouhodobé péče je téměř 40 % ošetřovatelského 
personálu pouze zaškoleno a jen 18 % z nich absolvovalo víceleté ošetřovatelské vzdělání. Především 
v malých institucích přitom chybí vzdělaný ošetřovatelský personál 
 
V r. 2007 zemřelo ve Švýcarsku doma pouze 15 % osob starších 75 let a pouze 5 % starších 90 let, 
naopak 51 % starších 75 let a 75 % starších 90 let zemřelo ve stacionárních zařízeních, 20 % osob 
starších 90 let zemřelo v nemocnici. Tato situace může mít různé příčiny. Stále více lidí neumírá 
nečekaně v různých obdobích života, nýbrž ve vysokém věku, přičemž často jsou velmi staří lidé na 
konci života omezeni ve své schopnosti jednání a trpí zdravotními problémy a poruchami – jsou proto 
odkázáni na poskytování sociální nebo zdravotní péče. 
 
Přijetím národní strategie paliativní péče 2010–2012 získala paliativní péče ve Švýcarsku politickou 
podporu. V rámci této strategie jsou ve formě obecného stanovení cílů a v rámci šesti dílčích projektů 
stanoveny konkrétní cíle pro vybudování plošné paliativní péče. V r. 2011 byly definovány „Hlavní 
národní principy paliativní péče“. V nich je jednoznačně definováno, kdy paliativní péče začíná, co 
obsahuje a kdo ji poskytuje: 

- byla definována indikační kritéria jako pomoc pro rozhodování při otázce, kdy je třeba přizvat 
specializované odborníky, respektive kdy je nutné přijmout pacienta do specializované 
instituce nabízející paliativní péči, 

- ve vědecky podporovaném projektu se připravuje nařízení o poskytování nemocenských 
služeb, jehož cílem je stavení výše poplatků za služby za účelem vzniku tarifu služeb ve 
specializované paliativní péči, 

- byla zřízena národní informační platforma „paliativní péče“ a byla publikována informační 
brožura „Nevyléčitelně nemocný – co teď“, 

- zpracovává se národní koncept vzdělávání v této oblasti, k dispozici jsou projekty na podporu 
dobrovolníků a domácího vzdělávání pro spolupracovníky bez odborného vzdělání, 

- byla vybudována národní informační a koordinační platforma pro výzkum. 
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Ve Švýcarsku vstoupí v platnost 1. ledna 2013 nový zákon na ochranu dospělých, který po 100 letech 
nahradí právní úpravu tzv. opatrovnického práva. Základem práva na ochranu dospělých je obraz 
člověka, podle nějž je každému člověku, nezávisle na jeho schopnosti úsudku a výkonnosti, přiznána 
nezbytná důstojnost. Tato důstojnost zakládá bezpodmínečný nárok na úctu a ochranu. 
 
Dalším novým opatřením, které již vstoupilo v platnost na začátku roku 2012, je zavedení financování 
nemocnic celošvýcarským tarifním systémem SwissDRG. Stát si od toho slibuje větší transparentnost 
a srovnatelnost a větší prostor pro konkurenci. 
 
Při systému SwissDRG s paušály podle diagnózy jsou stacionárně ošetřovaní pacienti z akutních 
oddělení nemocnic rozděleni do lékařsky a ekonomicky homogenních skupin podle typů případů.  
 
Rozdělení se provádí na základě těchto kritérií: 

- hlavní diagnóza podle ICD-10 (tj. mezinárodní klasifikace nemocí), 
- vedlejší diagnózy podle ICD-10, 
- procedury (klasifikace operací a zákroků), 
- další faktory (věk, pohlaví, stupeň závažnosti atd.). 

 
Takto vzniklé skupiny se nazývají „Diagnosis Related Groups“ (DRG). Pro jednotlivé skupiny DRG se 
započítává také průměrná doba pobytu a horní a spodní hranice délky pobytu. 
 
Další možný problém, který může nepřímo působit na mnoho pečovatelských domovů, spočívá v 
různorodosti geriatrických pacientů. Nedá se vyloučit, že posouzení stavu pacientů na akutních 
odděleních nemocnic je nedostatečné (respektive se omezuje na akutní lékařský problém) a díky 
tomu není pochopen celý rehabilitační potenciál pacientů – seniorů. Na druhou stranu je také ještě 
otevřena otázka, jestli bude pomocí stávajících geriatrických DRG skutečně dostatečně pokryta 
lékařská realita. Analýza tématu ovšem ukázala, že dlouhodobou péči ovlivňují obecné trendy, které 
se dají pozorovat nezávisle na zavedení DRG již několik let. Tyto trendy po zavedení DRG zřejmě ještě 
zesílí. Souvisejí s obecnou diskuzí o nákladech a s problematikou financování ve zdravotnictví. Tento 
zajímavý trend se dá redukovat na zjištění, že části poskytování služeb se obecně přesunují z oblasti 
akutní péče. Statisticky se tento trend odráží v kontinuálně se snižující době pobytu na akutních 
odděleních nemocnic. 
 

Diskusní materiál k východiskům dlouhodobé péče v České republice. 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Katedrou řízení a 
supervize v sociálních a zdravotnických organizacích Fakulta humanitních 
studií Univerzity Karlovy, Praha 2010. 
 
Diskusní materiál se zaměřuje na nejvýznamnější zdravotní problémy s ohledem na specifičnost 
potřeb dlouhodobé péče, včetně Alzheimerovy choroby a jiných onemocnění způsobující demenci, 
CMP a dalších a priorit v oblasti zajištění dlouhodobé péče. Dále financováním zdravotní a 
dlouhodobé péče (LTC) a faktory, které determinují poptávku po dlouhodobé péči. 
 
Jaké jsou základní strategické úkoly v oblasti dlouhodobé péče?  
 
Tuto otázku si položil i materiál zpracovaný pro Švédské předsednictví EU, podle kterého se jedná o 
následující problémy: 
 

- překlenutí segmentace a překážek mezi službami zdravotní a sociální péče 
- jak je možné lépe chránit důstojnost a péči co nejvíce individualizovat 

http://www.cello-ilc.cz/wp-content/uploads/2012/03/Diskusn%C3%AD_materi%C3%A1l_k_v%C3%BDchodisk%C5%AFm_dlouhodob%C3%A9_p%C3%A9%C4%8De.pdf
http://www.cello-ilc.cz/wp-content/uploads/2012/03/Diskusn%C3%AD_materi%C3%A1l_k_v%C3%BDchodisk%C5%AFm_dlouhodob%C3%A9_p%C3%A9%C4%8De.pdf
http://www.cello-ilc.cz/wp-content/uploads/2012/03/Diskusn%C3%AD_materi%C3%A1l_k_v%C3%BDchodisk%C5%AFm_dlouhodob%C3%A9_p%C3%A9%C4%8De.pdf
http://www.cello-ilc.cz/wp-content/uploads/2012/03/Diskusn%C3%AD_materi%C3%A1l_k_v%C3%BDchodisk%C5%AFm_dlouhodob%C3%A9_p%C3%A9%C4%8De.pdf
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- do jaké míry je volba klientů zohledňována v politických rozhodnutích 
- je věnována dostatečná pozornost Alzheimerově chorobě a jiným onemocněním 

způsobujícím demenci, jsou těmto lidem poskytovány adekvátní služby 
- jak je možné udržet ve službách dlouhodobé péče dostatek kvalifikovaných pracovníků 
- jak je možné zlepšit kvalitu služeb 
- existuje dostatek zkušeností se sledováním účinnosti jednotlivých opatření, a to zejména s 

ohledem na budoucí vývoj.  
 

Mezi klíčové parametry patří:  
- Je zapotřebí zlepšit porozumění tomu, co je cílem a jaký je optimální způsob poskytování 

dlouhodobé péče, tedy že se jedná o rozmanité spektrum služeb, které jsou funkčně 
integrovány tak, aby odpovídaly potřebám lidí. Toto vysvětlení, které by mělo být co 
nejucelenější a nejúplnější a zahrnovat cíle, procesy, cílové skupiny a pravidla činnosti, je 
třeba systematicky předkládat všem důležitým stakeholderům v tomto procesu 

- Porozumět tomu, co je míněno pod pojmem „client orientation“ či „person centered care“, 
péče zaměřená na člověka. Tradiční oddělení, které je „task oriented“, tedy zaměřené na 
výkon, své úkoly a procesy, dbá prostřednictvím svých pracovníků zejména na to, aby bylo 
vše uděláno včas, dle zadaných harmonogramů, řádů a standardů… Tato zdánlivě výkonná 
„instituce“ však naprosto nemusí odpovídat potřebám lidí, kteří tu žijí, nebo kterým jsou 
poskytovány služby. Pokud však oddělení a jeho pracovníci respektují „person centered 
care“, potřeby, hodnoty a zvláštnosti chování jednotlivých klientů, daří se lépe nejen 
pacientům/klientům, ale vzniká lepší terapeutická atmosféra na oddělení, která je pozitivní 
nejen pro pacienty/klienty, ale také pro rodinné příslušníky a samozřejmě i pracovníky 
samotné 

Dále 
- Je třeba vytvořit nové profese pro tyto nově vznikající služby a úkoly, jedná se zejména o case 

managery, domácí asistenty, manažery služeb a o další „víceúčelové“ profese v těchto 
službách, které budou schopny kombinovat jak sociální tak zdravotní aspekty dlouhodobé 
péče.  

- Zainteresovat také rodinné příslušníky a ostatní významné stakeholdery a přesvědčit je, že 
východiskem adekvátního poskytování dlouhodobé péče je adekvátní multidisciplinární 
posouzení potřeb a naplánování individuálního plánu služeb a péče. 

- Dostatek informací o službách a dostatečná komunikace poskytovatelů a uživatelů služeb. 
Služby musejí být srozumitelné jak uživatelům, tak všem poskytovatelům, je třeba, aby jejich 
poskytování bylo výsledkem vzájemného konsensu. 

 
 
Náklady na zdravotní péči souvisejí (kromě demografických faktorů) převážně s využíváním a 
dostupností moderních technologií a moderních prostředků a metod. Daleko více však na 
demografických změnách závisejí náklady na dlouhodobou péči. Dalším důležitým faktorem, který je 
třeba mít na zřeteli, jsou dosud skryté náklady, tedy ty, které jsou vynakládány na péči rodinnými či 
dalšími neformálními pečujícími. Tyto náklady se zpravidla nepromítají do oficiálních kalkulací, 
nicméně existuje již dostatek důkazů o tom, že (alespoň u některých onemocnění), představují 
převážnou část vynakládané péče. Dobrým příkladem je například Alzheimerova choroba, kdy podle 
kalkulací provedených v rámci projektu Eurocode, je vynaloženo neformálními pečujícími 56% 
nákladů. 
 
 
Spektrum a provázanost služeb dlouhodobé péče 
Jednotlivé zdravotní stavy přinášejí specifickou problematiku, kterou musí dlouhodobá péče řešit dle 
potřeb pacientů. Například lidé po cévních mozkových příhodách potřebují dlouhodobou péči s 
výrazným podílem rehabilitace tak, aby se jejich stav nadále zlepšoval či alespoň stabilizoval (bez této 
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rehabilitační péče by se zhoršoval), ale za určitých podmínek a zajištění péče je možný pobyt v 
domácím prostředí i v relativně závažném stupni nesoběstačnosti. Naproti tomu například 
Alzheimerova choroba a jiné formy demence jsou onemocněními progresivními, a přes určité 
možnosti zpomalení této progrese a farmakologického i nefarmakologického managementu další 
symptomatologie, tato onemocnění progredují tak, že pacienti vyžadují velmi náročnou a psychicky 
vyčerpávající péči. Určitým mezistupněm mezi dvěma výše uvedenými situacemi jsou stavy po 
poranění mozku (či poškození mozku jiným než traumatickým mechanismem – hypoxie, otrava). 
Těchto postižených jsou řádově také desítky tisíc ročně, třetina z nich nadále žije se závažnými 
následky, poruchami funkcí, ale také pestrou paletou psychických problémů a poruch chování. Také 
tito lidé potřebují rehabilitaci a další specializované terapie (ergoterapii, fyzioterapii, logoterapii, 
psychologickou podporu) a jejich rodinní příslušníci potřebují podporu. 
 
Potřebu lépe koordinovat dlouhodobou péči zdůrazňuje také Národní plán přípravy na stárnutí, a to v 
článku 6.14.: „Jednou z největších výzev v oblasti dlouhodobé péče je integrace zdravotních a 
sociálních služeb. Několik různých poskytovatelů a zdrojů financování ztěžuje zajištění kontinuity a 
komplexnosti péče. Rozdělení kompetencí a financování mezi několik systémů a poskytovatelů 
zvyšuje riziko fragmentace a nedostatečné koordinace služeb, nepřehlednosti systému pro klienty i 
poskytovatele, neflexibilních služeb a nejasné odpovědnosti za cíl a výsledky péče.“ Potřeba 
dlouhodobé péče nevylučuje, ale naopak podporuje potřebu specializovaných geriatrických služeb 
pro naši stárnoucí populaci. Článek 6. 7. Národního programu přípravy na stárnutí uvádí “Kvalitní 
zdravotní péče ve stáří vyžaduje odbornou specializovanou geriatrickou péči a současně geriatricky 
modifikované přístupy v rámci jednotlivých specializací. Nediskriminace v péči o staré a křehké 
pacienty neznamená nerozlišování, ale naopak zejména rozlišování a respektování rozdílných potřeb 
a rizik křehkých geriatrických pacientů.“ 
 
Dalším důležitým aspektem v zajištění dlouhodobé péče, ale například také péče paliativní, která se 
může s dlouhodobou péčí doplňovat či prolínat, je také spolupráce se specializovanými 
zdravotnickými službami, ať již geriatrickými tak například službami paliativní péče. Svou roli zde hrají 
specializované ambulance, dále pak týmy jednotlivých odborností (zejména geriatrické, paliativní či 
medicíny dlouhodobé péče). Tyto týmy působí v rámci jednotlivých specializovaných pracovišť, ale 
jsou schopné také poskytovat služby dle potřeby v domácím prostředí a slouží tak jako odborné 
konziliární zázemí pro ostatní poskytovatele dlouhodobé péče. 
 
 
Cesta změny k lepší koordinaci a kontinuitě služeb 
Mezi strategie, které používají jednotlivé členské země EU k zajištění lepší kontinuity služeb, a to jak 
mezi službami zdravotnickými a sociálními tak k zajištění lepší kontinuity jednotlivých služeb v 
komunitě, patří například následující strategie: 
 
V některých zemích (například Rakousko, Německo, Velká Británie) existuje role tzv. „discharge 
managera“, který zajišťuje další služby, které by měly následovat po propuštění pacienta do domácí 
péče. V českých podmínkách tuto roli po dlouhá léta zastávaly sociální pracovnice jednotlivých 
zdravotnických zařízení, které zajišťovaly propuštění pacienta. Bohužel je nutno konstatovat, že tato 
hodnota (tedy zajištění pacienta po propuštění) nemá v našem „tržním“ zdravotnictví adekvátní 
cenu, tato role není vyžadována ani hrazena zdravotními pojišťovnami, a tak došlo v posledních 
letech k vymizení sociálních pracovnic z mnoha nemocnic, a to ke škodě zejména starších pacientů a 
pacientů, kteří potřebují dlouhodobou péči 
 
Role obcí v poskytování dlouhodobé péče 
Považujeme za velmi zajímavou skutečnost, že rolí obcí v poskytování služeb dlouhodobé péče se 
zabývá jen relativně málo zdrojů. Rozumí se totiž jaksi samo s sebou, že role obcí v poskytování 
dlouhodobé péče či komplexu služeb, kterému říkáme komunitní služby, je historicky dána a vcelku 
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dobře zakotvena. Nakonec i jedním z pozitivních efektů reformy financování dlouhodobé péče v 
Německu (Pflegeversicherung) bylo „obřemenění“ obcí od neúnosné zátěže zajištění dlouhodobé 
péče90. Švédská reforma zase přesunula na obce veškerou zodpovědnost za poskytování dlouhodobé 
péče i její financování (což bylo provázeno adekvátní alokací prostředků resp. daňového určení)91 
Tento fakt považujeme za hodný zvláštního zřetele, nebo se domníváme, že situace v České 
republice, kdy obce nemají ze zákona naprosto žádnou povinnost vůči svým nejkřehčím občanům. 
 
Multidisciplinární posouzení  
Například v Austrálii bylo zavedeno hodnocení funkčního stavu multidisciplinárními týmy (Aged Care 
Assessment Teams – ACATs), v Lucembursku byl vytvořen nástroj na komplexní geriatrické posouzení 
stavu. Tyto týmy sehrávají roli určitých gatekeeperů – „hlídačů brány – vstupu“, omezují tedy 
neefektivní péči, ale na druhé straně zajišťují, aby byly veřejné zdroje určené na dlouhodobou péči 
poskytovány efektivně a jejich prostřednictvím se v Austrálii uskutečnil posun k intenzivnějšímu 
zajištění dlouhodobé péče v domácnosti. Nizozemí používá místní agentury, které na základě 
funkčního posouzení zprostředkovávají potřebné služby jak v domácnosti, tak v instituci. 
 
Švédsko vytvořilo systém komunitní péče vycházející z komunitních týmů zahrnujících zdravotní 
sestru, fyzioterapeuta, ergoterapeuta a sociálního pracovníka. Velká Británie a Japonsko zavedly 
institut „care managera“ jako komunitního pracovníka, který koordinuje poskytování služeb dle 
potřeb. Pod pojmem „community care“, komunitní péče, se ve Velké Británii uskutečnila zásadní 
reforma směřující k tomu, aby bylo nejvíce služeb dlouhodobé péče poskytováno na místní úrovni 
(namísto předchozího rozštěpení systému místních sociálních služeb a centrálně řízené sociální 
asistence). Prostřednictvím trustů (Care Trusts) je tato péče ještě dále na místní úrovni integrována i 
s poskytováním zdravotní péče. Existují také iniciativy, které se snaží propojit a lépe koordinovat 
služby dlouhodobé péče, aniž by došlo k reformě národního systému zdravotní a dlouhodobé péče. 
Jedná se například o Co-ordinated Care Trials ve dvanácti regionech, čtyři z nich se zaměřují na 
seniory s komplexními potřebami. V Kanadě se jedná o CHOICE program v Albertě a SIPA (Systeme de 
sions intégrés pour personnes agées) v Montrealu. V USA je to program PACE Programme of All-
Inclusive Care for the Elderly a o experimentální Social/Health Maintenance Organisations (S/HMOs). 
Výše uvedené a další iniciativy vycházejí z místních podmínek, ale sdílejí určité principy, které jsou 
společné a je proto důležité se o nich zmínit: jedná se o koordinaci služeb nebo case management, 
multidisciplinární posouzení (multi-disciplinary assessment), financování jak ze zdravotnických tak ze 
sociálních rozpočtů, přímý management služeb dlouhodobé péče nebo alespoň zplnomocnění k jejich 
zajištění prostřednictvím jiných poskytovatelů a konečně nikoli však v poslední řadě: „single entry“ 
jednotný jednoduchý a jednoznačný vstup pro uživatele služeb i jejich rodinné příslušníky. Výše 
uvedené faktory byly důležité pro úspěšnost jednotlivých programů, které prokázaly i lepší 
efektivnost vynaložení zdrojů, a to zejména z toho důvodu, že došlo k redukci pobytu na 
nemocničních lůžkách a jejich nahrazení komunitními službami či službami komunitních či 
ošetřovatelských zařízení. První architekti této transformace a transferu těžiště služeb dlouhodobé 
péče z nemocničního prostředí do služeb komunitních kalkulovali dokonce s ušetřením zdrojů 
(náhradou nemocničních lůžek levnějšími typy služeb), k tomu však zpravidla nedochází, protože 
komplexním a koordinovaným poskytováním služeb v komunitě a v domácím prostředí se zpravidla 
saturuje dosud neuspokojená potřeba služeb. 
 
Zpráva OECD (Long-term Care for Older People. OECD, Paris, 2005) poukazuje na další dvě podmínky 
k dosažení úspěchu těchto strategií. Jsou jimi spolupráce s praktickými lékaři v průběhu procesu 
posouzení funkčního stavu (to se ukázalo jako důležité zejména v Austrálii a Kanadě) a dále již výše 
zmíněné „single point of entry“, tedy jedno místo, kam se pacient či jeho rodina mohou obrátit. 
Tento aspekt byl nejvíce oceňován zejména rodinami a pacienty samotnými. 
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Intenzivnější péče v domácím prostředí 
Dalším významným rysem organizačních změn je snaha o zajištění co nejintenzivnější péče v 
domácím prostředí, a to i lidem s výraznou dysaptibilitou, a to jednak prostřednictvím organizačních 
opatření, zajištění moderními technologiemi a podporou rodinných příslušníků. 
Tato péče je chápána jako náhrada institucionalizace. Například v Austrálii se jedná o „Community 
Aged Care Packages“ jakožto komunitní alternativu zajištění péče o křehké staré lidi, jejichž 
nesoběstačnost a potřeba pomoci by za jiných okolností vyžadovaly pobyt v instituci. Rakousko, 
Německo, Japonsko a Lucembursko podporují prostřednictvím svých systémů pojištění či financování 
dlouhodobé péče také péči v domácnosti, včetně péče rodinných příslušníků. Zatímco v Rakousku se 
jedná o přímé platby, v Japonsku o zajištění služeb, v Německu a Lucembursku je možnost zvolit mezi 
platbou a poskytnutím služeb. 
 
Kde by měla být dlouhodobá péče poskytována 
Jaký je našimi seniory preferovaný způsob zajištění péče v případě nepříznivého zdravotního 
stavu:vlastní byt za pomoci rodiny či sociální služby 55,2%, penzión pro důchodce 12,7%, dům s 
pečovatelskou službou 13,4%, domov důchodců 5,8%, neví, neuvažoval o tom 12,9% (Veselá J. 
Představy rodinných příslušníků o zabezpečení péče nesoběstačným rodičům, výzkumná zpráva. 
Praha. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. 2002) 
 
V kontrastu s preferencemi vyjádřenými slovně je reálné chování seniorů: listiny čekatelů na ústavní 
péči jsou velmi obsáhlé. Dále byly dotazovány děti seniorů zařazených do výše uvedeného 
výzkumu100Ačkoli převaha respondentů považuje pomoc dětí starým rodičům za povinnost a pomoc 
mezi členy rodiny za samozřejmou, je zřejmé, že existují okolnosti, které rozhodnou, zda rodina péči 
nesoběstačnému rodiči poskytne. Zcela jednoznačně převažuje mínění, že i nesoběstačnému 
seniorovi je lépe v domácím prostředí než v ústavním zařízení. Jen malý podíl respondentů (7%) však 
jednoznačně připouští, že největší díl péče o staré nesoběstačné rodiče by měla nést rodina. 
 
Dotazníkové šetření vzorku české populace ve věku 20–60 let (Veselá J. Sociální služby a jejich 
poptávka, výzkumná zpráva. Praha. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. 2001) se zabývalo 
eventuální nutnosti pečovat o nesoběstačné rodiče. Přibližné 80% dětí by v případě vzniklé 
nesoběstačnosti rodičů volilo možnost poskytnout jim potřebnou péči v domácím prostředí. V 
domácnosti za eventuální pomoci ostatních sourozenců by péči chtěla poskytovat více než polovina 
dětí (57% dcer, 42 % synů), 27% dětí by zabezpečily péči v domácím prostředí prostřednictvím 
pečovatelské služby či instituce potřebnou pomoc poskytující. Umístění do zařízení s možnosti 
poskytnutí celodenní péče by v případě zhoršeného zdravotního stavu volilo v případě matek 14% 
respondentů, v případě otců 18% respondentů. Jako nejpřijatelnější se jeví umístění rodičů v domě s 
pečovatelskou službou a jako nejméně přijatelné umístění v domově důchodců. Mezi faktory, které 
limitují možnost poskytovat péči, patří omezení možnosti zaměstnání (34%), nezvládnutí potřebné 
odborné péče (33%), časová náročnost poskytované péče (20%), potřeba přestěhovat rodiče do 
vlastního bytu (16%) a v 15 % se jedná o obavy z nezvládnutí psychické zátěže v souvislosti s péčí, 
nezvládnutí fyzické zátěže a zanedbávání vlastní rodiny 
 
Lidé, kteří potřebují dlouhodobou péči a patří mezi nejkřehčí a nejzranitelnější, zejména pak tito lidé 
v seniorském věku. Proto jsou často stěhováni za poskytováním dlouhodobé péče, nejen do instituce, 
ale často do instituce, která je velmi vzdálena od místa původního bydliště, daleko ze své obce. 
Zatímco u nás se v praxi tato problematika dosud neřeší (nebo si na současnou neuspokojivou situaci 
zpravidla nikdo nestěžuje), v zahraničí již existují výroky soudů. Například v roce 1999 vydal Nejvyšší 
Soud (USA) rozhodnutí, že je žádoucí poskytovat služby v domácím prostředí a umožnit, aby lidé 
setrvali co nejdéle v původní komunitě, vyjádřil tedy preferenci komunitní péči proti 
institucionalizaci.  
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Přes tuto skutečnost je třeba připustit, že institucionální péče je stále součástí spektra služeb 
dlouhodobé péče u nás i v jiných evropských zemích. Je však zapotřebí zdůraznit, že instituce typu 
„domov pro seniory“ či dle dřívější legislativy „domov důchodců“ jsou institucemi, které v současném 
moderním systému dlouhodobé péče nemají prakticky své místo, protože zdraví a soběstační senioři 
by měli setrvávat ve svém domácím prostředí či bydlet v uzpůsobených malometrážních bytech ve 
svých komunitách. Lidé s určitou nesoběstačností by měli i nadále bydlet ve svých obcích ve výše 
uvedených bytech, nebo pokud je to nutné v bydlení se službami. Instituce typu domovů důchodců, 
které byly stavěny počínaje 60. lety nejen u nás ale také v jiných evropských zemích se v těchto 
zemích již transformovaly a u nás je zapotřebí je transformovat s ohledem na potřeby zajištění 
dlouhodobé péče pro určité skupiny pacientů, pro které není tato péče v dostatečném měřítku dosud 
zajištěna. 
 
V Lucembursku a Německu mají lidé, kteří potřebují dlouhodobou péči, možnost volby mezi dvěma 
alternativami – jednak mohou čerpat přímo služby, jednak příspěvek na péči (či kombinaci obojího). 
Nicméně příspěvek vyplácený v hotovosti je nižší než příspěvek určený přímo na zajištění služeb. 
Adekvátnost příspěvku a zajištění služeb je v Německu revidována vždy po třech nebo po šesti 
měsících. Pokud se ukáže, že služby nejsou zajištěny dostatečným způsobem ze strany neformálních 
pečujících, je zajištěna péče prostřednictvím profesionálních služeb. Příspěvek na péče ji v Rakousku 
a Německu vyplácen 20,5% a 5,7% lidí nad 65 let (OECD, 2005) 
 
Jaká jsou pozitiva volby dle OECD 

- podpora starších lidí tím, že je jim umožněna volba služeb, které nejlépe odpovídají jejich 
potřebám a preferencím 

- udržení nezávislého života co nejdéle a oddálení institucionalizace 
- vytvoření diversifikovaného sektoru profesionální péče a vytvoření nových pracovních míst v 

tomto sektoru - odměna a podpora rodinných pečujících 
- pro neformální pečující je dána možnost jak skloubit svou práci a rodinný život 

 
Studentka, která prováděla kvalitativní šetření týkající se kvality péče na oddělení následné péče 
jedné menší venkovské nemocnice v ČR, reflektuje tuto situaci následovně (začátek citace): 
„Populace seniorů, která se podílela na tomto výzkumu, sama sebe nevnímá nijak pozitivně. Nechtějí 
být na obtíž a nechtějí požadovat, na co mají nárok, tedy kvalitní a profesionální péči. Jak uvádí oni 
sami, s tím, že se dožijí, tak vysokého věku nikdo z nich nepočítal. Nepočítají tedy ani s další péčí. 
Nechtějí se dožadovat svých práv, nejen že je totiž neznají, ale bohužel sami nevěří, že stále nějaká 
mají. „..no léky dostanu, to je taky léčení tak co můžu chtít, no… zdraví mi snad trochu dají a co by 
člověk mohl chtít v těhle letech, co sem mohla dělat, to už dělat nikdy nemůžu a já můžu děkovat 
tomu, že to můžu takhle dožít no, maminka se dožila osmdesáti let, no já mám jednaosmdesát, tak co 
už můžu chtít, no když dožiju, dožiju, když ne, no tak to je jedno, musí to člověk brát jak to přijde“ 
konec citace. (odstavec převzat z diplomové práce:Princová Iva: Poskytování postakutní péče v 
Nemocnici P. a její kvalita, Praha, UK FHS, katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických 
organizacích, vedoucí práce: I.Holmerová. 2009) 
 
Úloha rodinných pečujících a jejich podpora  
Zpráva OECD (2005) zdůrazňuje, že rodinní pečující nemohou být považováni jen za samozřejmý zdroj 
péče, ale i oni vyžadují podporu, a to různými způsoby uvádí několik úspěšných forem podpory 
rodinných pečujících. Jedná se zejména o: 

- národní strategie, definování potřeb pečujících, podpůrné služby (Austrálie, Velká Británie, 
USA)  

- právo na posouzení potřeb pečujících (vedle posouzení potřeb pečovaných)  
- například ve Velké Británii - respitní péče a služby, nárok na dovolenou v péči (dle místních 

podmínek)  
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- služby zaměřené na rodinné pečující (konzultace, edukace, psychologická podpora, supervize, 
svépomocné skupiny….)  

- započtení doby pečování do penzijního systému (Německo, Velká Británie)  
- Finanční kompenzace za ušlou mzdu v době poskytování péče (Austrálie, Kanada, Irsko, 

Švédsko, Velká Británie)12 
 
Pokud jde o kvalitu dlouhodobé péče, významné jsou zejména uváděný ukazatelé výstupů (výsledků a 
kvality – outcomes) 
 
Ukazatele výstupů: 

- prevalence proleženin, incidence nových proleženin 
- prevalence malnutrice, dehydratace, adekvátnost používání enterální výživy (sondy) 
- udržování soběstačnosti v ADL a IADL 
- management bolesti 
- omezovací prostředky (farmakologické, mechanické, fyzické) 
- prevalence infekcí 
- prevalence používání antipsychotik 
- prevalence sond 
- prevalence permanentních cévek 
- počet pádů a poranění, způsob prevence pádů 
- prevalence inkontinence stolice 
- management kontinence moči 
- sociální interakce a ochrana soukromí 

 
 
Léčebny pro dlouhodobě nemocné (LDN) a další „následná“ péče (ošetřovatelská lůžka) 
 
 Tato zařízení vznikala v 70. letech v souvislosti s tehdy připravovanou koncepcí oboru geriatrie a dále 
se rozvíjela v souvislosti s implementací této koncepce. Dle této koncepce byla tato zařízení 
považována za lůžkovou základnu geriatrie. Za pozitivum lze jistě považovat, že tato zařízení byla 
definována jako zařízení odborná, kde měli pracovat kvalifikovaní geriatři. Na druhou stranu právě v 
těchto zařízeních institucionalizovala koncepce smíšení geriatrické péče s péčí dlouhodobou, což 
následně přineslo mnohé problémy. Za největší z nich můžeme považovat nepříznivě se vyvíjející 
kvalitu péče v některých zařízeních tohoto typu, dlouhodobé pobyty ztrácející zdravotnický charakter 
(bez adekvátní náplně jiné péče), dlouhodobé podfinancování a podceňování tohoto typu péče, což 
vedlo nakonec k tomu, že se LDN staly v povědomí veřejnosti bohužel často synonymem nedobré 
péče.  
 
Transformace zdravotnictví, která proběhla v devadesátých letech, přinesla do segmentu postakutní 
péče jen některé dílčí změny, z nichž mnohé měly spíše nepříznivý dopad. Na podcenění potřeby 
postakutní péče poukazuje také skutečnost, že LDN nebyly počátkem devadesátých let zařazeny do 
systému financování z veřejného zdravotního pojištění a teprve po zásadní intervenci geriatrické 
společnosti byly do tohoto systému zařazeny až pozměňovacím návrhem na půdě parlamentu. Jedná 
se o skupinu zařízení velmi rozmanitého charakteru, z nichž některé mají charakter rehabilitačních a 
doléčovacích oddělení, některé poskytují dlouhodobou péči. Záleží na typu zařízení, cílech jak 
zřizovatele, tak managementu.  
 
Obdobně je tomu i u nemocnic a oddělení tzv. následné péče, která vznikala zpravidla až později než 
zařízení typu LDN, a to zpravidla v 90. letech podle metodického pokynu o tzv. následné péče, a to i 
přesto, že platná legislativa vyšší právní síly pojem následná péče nezná Dalším nesystémovým 
krokem bylo vytvoření ošetřovatelských lůžek v nemocnicích a konečně (last but not least) vydáním 
vyhlášky o takzvané následné péči (1998), která následnou péči definuje jako neoborovou (tedy 
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neodbornou bez možnosti například profesní kvalifikace na těchto odděleních), a to se všemi 
hrozbami, z nichž se většina v dalších letech naplnila (nekvalita, neodbornost, neatraktivnost). 
 
Zdravotní pojišťovny jakožto plátci této dlouhodobé péče se snaží bránit tím, že některým zařízením 
tzv. následné péče smluvně limitují dobu úhrady na maximum 3 měsíců. To vede k následnému 
neblahému „roulement“ pacientů vyžadujících dlouhodobou péči z jednoho zařízení do druhého, 
překládání na akutní oddělení a zpět, umělé „přerušování“ hospitalizace a další metody, které se 
aplikují ve snaze toto opatření obejít. Překládání pacientů, kteří potřebují dlouhodobou péči, z 
jednoho zařízení do druhého, lze považovat za jednu z velmi specifických forem špatného zacházení 
se seniory. 
 

Halásková, Renáta. Význam standardizace sociálních služeb v době jejich 
liberalizace. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. 137 s., lit., obr., tab., příl. - ISBN 978-
80-7416-118-6 
 
 
Cílem monografie je vymezit sociální služby v ČR jako významný segment služeb veřejných v období, 
kdy u řady těchto služeb dochází k liberalizaci a privatizaci. Pozornost je věnována standardizaci 
služeb všeobecně i standardizaci sociálních služeb z kvalitativního a kvantitativního hlediska. Jedním z 
výstupů je návrh nového finančního standardu služeb sociální péče. Aplikační část monografie vychází 
ze statistických údajů za období 2007-2011. Formou časových řad je analyzována vybavenost území 
sociálními službami dle krajů ČR a srovnávána s doporučenými standardy pro vybrané služby sociální 
péče určené seniorům, jako jsou domovy pro seniory, týdenní a denní stacionáře, pečovatelská 
služba, centra denních služeb a další. 
 
Práce zahrnuje témata:  

- Současný stav a možnosti standardizace služeb sociální péče v ČR 
- Možnosti standardizace finančních zdrojů služeb sociální péče 
- Úhrada klientů za poskytované služby 
- úhrad ze systému veřejného zdravotního pojištění  
- Návrh nového finančního standardu služeb sociální péče  
- Návrh nového finančního standardu služeb sociální péče  
- Analýza vybraných služeb sociální péče pro staré a zdravotně postižené občany v krajích ČR  
- Vybavenost místy v domovech pro seniory, v domovech se zvláštním režimem a v týdenních 

stacionářích 
- Vybavenost místy v denních stacionářích, center denních služeb a vybavenost pečovatelskou 

službou atd. 
 
Cílem je mimo jiné: vysvětlit a odlišit pojmy liberalizace a privatizace sociálních služeb obecně a 
podat přehled o organizacích v České republice, které sociální služby zajišťují nejen ve veřejném 
sektoru (na úrovni státu a územní samosprávy - obcí a krajů) a občanském sektoru (na úrovni 
nevládních neziskových organizací), ale i fyzických a právnických osob v privátním (soukromém) 
sektoru a navázat na předchozí provedené analýzy (v letech 1997, 2002, 2006) a zhodnotit 
vybavenost krajů ČR vybranými službami sociální péče podle „doporučených standardů“ a při 
hodnocení vybavenosti krajů ČR (v letech 2007 až 2011) věnovat pozornost vybraným službám 
sociální péče pro seniory a zdravotně postižené osoby. 
 
V souvislosti s reformou veřejné správy a reformou veřejných financí postupně docházelo v ČR k 
významnému posunu v dělbě kompetencí a odpovědnosti za zajišťování veřejných služeb. Obecným 
trendem je vytvořit takové modelové schéma, ve kterém stát (resp. ústřední správní orgány) vytváří 

http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_354.pdf
http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_354.pdf
http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_354.pdf
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systémové podmínky pro zajišťování veřejných a sociálních služeb (jako je legislativa a související 
metodická činnost, monitoring kvality a dostupnosti služeb, kontrola, mechanismus tvorby vlastních 
finančních prostředků pro územní samosprávu) a kde územní samospráva (obce a kraje) odpovídá za 
vlastní zabezpečování a doručování veřejných služeb dle nastavených parametrů s optimálním 
využitím místních podmínek včetně jejich konkrétního financování. Tento postup s sebou přináší 
problém schopnosti a možnosti státu odpovídat za ústavní práva občanů při uspokojování jejich 
potřeb formou veřejných služeb. V rámci tohoto procesu se jeví jako nutné zajistit, aby probíhající 
decentralizace a dekoncentrace státem zajišťovaných veřejných služeb proběhla bez negativního 
dopadu na jejich kvalitu a dostupnost a aby byly vytvořeny podmínky pro jejich odpovídající 
dostupnost a rozvoj, k čemuž by měla u vybraných veřejných a sociálních služeb pomoci zejména 
standardizace těchto služeb (Usnesení vlády ČR k návrhu věcného záměru zákona o standardizaci 
vybraných veřejných služeb, 2002). 
 
Vzhledem k tomu, že sociální služby obvykle nesplňují charakteristiky čistých veřejných statků (jako je 
nevylučitelnost ze spotřeby, nezmenšitelnost), lze je zařadit podle tohoto kritéria k tzv. smíšeným 
veřejným statkům. U smíšených veřejných statků je typickým jevem tzv. efekt přetížení, k němuž 
dochází, pokud s růstem počtu uživatelů smíšeného statku dochází od určitého momentu ke změně 
kvality daného statku. U sociálních služeb příkladem může být péče v domovech pro seniory, kde 
nárůst počtu klientů může znamenat pokles kvality pro každého z nich. Některé formy poskytování 
sociálních služeb lze zařadit ke statkům soukromým. Jedná se zejména o individualizované transakce 
nabízené soukromými ziskovými poskytovateli „na míru“ jednotlivým klientům, kteří si je hradí ze 
svých soukromých zdrojů (Mertl, 2007; 2008; Průša, 2008; 2010). 
 

 
 
Sociální služby obecného zájmu dle EU představující ostatní základní služby poskytované konkrétní 
osobě zahrnují: 

• služby sociální pomoci, 
• služby v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání, 
• sociální bydlení a služby dlouhodobé péče. 
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Sociální služby nejsou statkem, jehož spotřebu by si člověk volil, ale na jejich spotřebu je často 
odkázán. Sociální služby se liší od jiných statků, na nichž je člověk závislý, jako je např. jídlo nebo 
bydlení, které spotřebovávat musí, i když v diferencované kvalitě. Sociální služby spotřebovává vždy 
jen poměrně úzká (heterogenní) sociální skupina a tato spotřeba je lokalizovaná jen do určité části 
života. Okruh poptávajících je tak výrazně užší a míra závislosti na konkrétní sociální službě vyšší, 
jejich substitutovatelnost je často nulová anebo nežádoucí. Náklady na zajištění sociálních služeb jsou 
v poměru k disponibilním zdrojům klienta poměrně vysoké (Mertl, 2007; Mertl, 2008). 
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Hlavními úkoly MPSV je: 
• příprava dlouhodobých systémových opatření a příslušných právních předpisů. V oblasti 

sociálních služeb MPSV neplní svou roli, protože neexistuje národní plán rozvoje sociálních 
služeb. Pravidla pro rozdělování dotací má stanovit prováděcí právní předpis, který 
neexistuje, a dotace jsou poskytovány na základě příkazu ministryně. 

• podpora rozvoje kvality poskytovaných sociálních služeb a plánování sítě sociálních služeb v 
krajích a obcích, které směřují k zjištění potřeby lidí. 

• zvyšování odbornosti a kvality poskytovaných služeb s důrazem na ochranu práv uživatelů 
služeb. 

• podpora občanských a svépomocných aktivit, tj. neziskového sektoru. V oblasti podpory 
neziskového sektoru realizuje MPSV každoročně dotační řízení. Cílem dotačního řízení ze 
strany MPSV je přispívat na provoz a rozvoj sociálních služeb poskytovaných nevládními 
neziskovými organizacemi (dle MPSV ČR, Sociální služby). 

 
Úloha obcí a obecních úřadů v oblasti sociálních služeb  
Obec je povinna garantovat určitý základní standard (sortiment a kvalitu) sociálních služeb v rozsahu 
daném politikou státu v této oblasti. Na tento základní standard stát přispívá nebo ho kryje ze 
státního rozpočtu. K tomu účelu je možné koncipovat normativy vybavenosti územních celků 
sociálními službami, a to jako věcné (počet míst v domovech pro seniory na 1 000 obyvatel) nebo 
jako finanční (určitý objem prostředků na občana staršího 65 let) (Tomeš, 2009, s. 112). 
 
 
Obce zřizují především terénní sociální služby a poskytují zejména služby pečovatelské. 
Pečovatelskou službu a ostatní služby na svém území hradí obce ze svého rozpočtu (Tomeš, 2009). 
Obce zřizují sociální služby v rámci své samostatné působnosti buď jako své organizační složky bez 
právní subjektivity nebo jako příspěvkové organizace se samostatnou právní subjektivitou. Forma 
organizační složky obce se využívá v případech služby, která je nenáročná na personál, prostory a 
technické vybavení. Forma samostatné příspěvkové organizace se volí v případech služby, která je na 
personální, technické a prostorové vybavení náročnější (Matoušek, 2011, s. 12). 
 
Příspěvek na péči  
Příspěvek na péči představuje nový nástroj financování sociálních služeb, který je uplatňován i v řadě 
jiných evropských zemí, např. v Německu nebo v Rakousku (Průša, 2012b; Matoušek, 2011). 
Příspěvek na péči se podle § 7 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytuje osobám, které 
jsou z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislé na pomoci jiné fyzické osoby. Stát 
se jim podílí na zajištění sociálních služeb nebo jiných forem pomoci při zvládání základních životních 
potřeb osob, přičemž náklady na tento příspěvek jsou hrazeny ze státního rozpočtu. Příspěvek na 
péči je definován ve čtyřech stupních závislosti na pomoci jiné osoby z důvodu dlouhodobě 
nepříznivého zdravotního stavu, tzv. míra závislosti, a to od lehké až po úplnou. Jednotlivé stupně 
závislosti jsou definovány v § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
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Cílem zavedení příspěvku na péči jako nového nástroje financování sociálních služeb bylo: 
• „zabezpečit svobodnou volbu způsobu zabezpečení služeb a reverzibilní přechod od 

"pasivního závislého pacientství" k "aktivnímu klientství", 
• sjednotit podmínky pro získání veřejných prostředků všemi subjekty poskytujícími péči za 

podmínek jejich registrace, 
• zvýšit prvek spoluúčasti občana při řešení jeho sociální situace, 
• zrušit paušalizaci pohledu na zdravotně postižené občany a starobní důchodce, 
• nastartovat proces deinstitucionalizace a individualizace péče“ (Průša, 2012b, s. 2-3). 

 
Příspěvek na péči je určen na krytí zvýšených životních nákladů vyvolaných zajištěním potřeby péče o 
závislou osobu. K základním teoretickým principům tohoto řešení patří (Tomeš, 2011): 

• jedná se pouze o "příspěvek" určený ke krytí části nákladů na zabezpečení potřebné péče, k 
úplné úhradě vzniklých nákladů jsou využity i jiné zdroje klienta (např. starobní důchod, 
vlastní úspory), jeho rodinných příslušníků i další veřejné zdroje (např. úhrada nákladů 
zdravotní a ošetřovatelské péče ze systému veřejného zdravotního pojištění). 

• poskytnutí příspěvku významně zvyšuje možnost samostatného rozhodnutí klienta o způsobu 
zabezpečení vlastních potřeb, 

• poskytnutí příspěvku osobě, která péči potřebuje, umožňuje přesnější alokaci veřejných 
prostředků tam, kde je potřeba péče a nikoliv tam, kde byly v minulosti vytvořeny kapacity 
služeb. 

 
 
Dotace ze státního rozpočtu se poskytují (podle § 101 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) 
na zajištění poskytování sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v 
registru poskytovatelů. Tato dotace se poskytuje k financování běžných výdajů na poskytování 
sociálních služeb v souladu se zpracovaným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb. 
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Z údajů v tabulce č. 13 vyplývá, že výše poskytované dotace je výrazně diferencovaná v závislosti na 
typu poskytovatele (soukromoprávní nebo veřejnoprávní). 

 
 
Z veřejných finančních prostředků byla v roce 2009 nejvyšší úroveň podpory poskytnuta v absolutním 
vyjádření na klienta měsíčně týdenním stacionářům (15 270 Kč), domovům pro osoby se zdravotním 
postižením (13 356 Kč) a domovům se zvláštním režimem (10 395 Kč). Naopak, nejnižší úroveň 
podpory byla přiznána zařízením poskytujícím služby tísňové péče (407 Kč na klienta měsíčně) a 
pečovatelskou službu (1 842 Kč). V relativním vyjádření v relaci k výši celkových nákladů byla nejvyšší 
úroveň podpory přiznána denním stacionářům (74,3 %) a centrům denních služeb (72,8 %), nejnižší 
úroveň podpory v relativním vyjádření naopak byla poskytnuta zdravotnickým zařízením poskytujícím 
sociální služby (34,4 %) a domovům pro seniory (34,8 %). 
 
Úhrada klientů za poskytované služby 
Maximální výše úhrady za ubytování a stravu je limitována vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění. Konkrétní výše úhrady 
jednotlivých klientů je přitom stanovena ve smlouvě mezi klientem a poskytovatelem služby. Podle 
zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách musí klientovi pobytových služeb v týdenních 
stacionářích zůstat alespoň 25 % jeho příjmu a v ostatních zařízeních pobytových služeb alespoň 15 % 
jeho příjmu a úhrada za péči se klientovi v pobytových službách stanoví ve výši přiznaného příspěvku 
s výjimkou týdenních stacionářů, kde je stanovena maximálně ve výši 75 % přiznaného příspěvku. 
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Podíl úhrad ze systému veřejného zdravotního pojištění 
Podle zákona o sociálních službách v pobytových zařízeních sociálních služeb je poskytovatel 
sociálních služeb povinen zajistit zdravotní péči osobám, kterým poskytuje pobytové služby v 
týdenních stacionářích, v domovech pro osoby se zdravotním postižením, v domovech pro seniory a v 
domovech se zvláštním režimem. Tato péče je poskytována formou zvláštní ambulantní péče podle 
zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění prostřednictvím zdravotnického zařízení, v 
případě ošetřovatelské a rehabilitační péče především prostřednictvím zaměstnanců těchto zařízení, 
kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání (Průša, 2012b, s. 428-429). 
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Z přehledu v tabulce vyplývá, že postoj zdravotních pojišťoven znevýhodňuje pobytová zařízení 
sociálních služeb v porovnání se zdravotnickými zařízeními. Zdravotnická zařízení poskytující sociální 
služby získala v přepočtu na jednoho klienta za poskytnutou ošetřovatelskou a rehabilitační péči 
úhradu cca 3,5krát vyšší než domovy pro seniory. 
 
Z rozboru financování vybraných typů služeb sociální péče vyplývá: 

• financování všech typů služeb, které poskytují služby pro příjemce příspěvku na péči, je 
neefektivní (dle VÚPSV, 2012)*,  

• hlavní příčinou ekonomické neefektivnosti je závislost všech poskytovatelů na přiznání 
dotace ze státního rozpočtu a nedostatečná výše úhrad lékařem indikované a zdravotním 
personálem poskytnuté ošetřovatelské péče ze systému zdravotního pojištění. 

 
*Za efektivní (jak z pohledu státu, tak i z pohledu zřizovatele) se považuje taková forma zajištění péče, kdy výše 

úhrady klienta za poskytovaný typ služby spolu s výší příspěvku na péči a úhradou zdravotní péče od zdravotní 
pojišťovny uhradí průměrné celostátní náklady daného typu služby. 
 
 
Na dotaci ze státního rozpočtu zatím (podle rozpočtových pravidel) neexistuje právní nárok, což 
znesnadňuje a komplikuje sestavování rozvojových programů poskytovatelů sociálních služeb a vede 
ke stagnaci celého systému, i přesto, že v rámci registrace musí každý poskytovatel předložit 
"finanční rozvahu k zajištění provozu", což znamená, že stát má dohled nad výší úhrad uživatelů za 
poskytované služby (Průša, 2012a, s. 9- 10). 
 



25 
 

 
 
 

 
 
 



26 
 

 
 
 
Domovy se zvláštním režimem jsou určeny pro seniory, kteří trpí demencí, Alzheimerovou chorobou 
nebo mají psychiatrické onemocnění ve stabilizovaném stadiu. Poskytují kvalifikovanou péči 
zaměřenou na specifické potřeby takto nemocných. Na rozdíl od domovů pro seniory, ve kterých se 
mohou klienti zcela volně pohybovat, domovy se zvláštním režimem za předem a jasně definovaných 
okolností mohou pohyb klientů omezit tak, aby byla zajištěna jejich bezpečnost (MPSV, 2013). 
 

 
 
Většina domovů se zvláštním režimem vzniká transformací pobytových zařízení sociálních služeb 
(domovů pro seniory). 
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Průša, Ladislav Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce 
příspěvku na péči Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. 63 s., lit., tab., příl. - ISBN 978-
80-7416-120-9 
 
Cílem této monografie je charakterizovat ekonomickou efektivnost poskytování péče příjemcům 
příspěvku na péči. Na základě teoretických východisek budou identifikována kritéria pro toto 
hodnocení a následně bude vyhodnocena ekonomická efektivnost poskytování péče příjemcům této 
sociální dávky. V závěru bude věnována pozornost možnostem využívání údajů o struktuře příjemců 
příspěvku na péči pro potřeby plánování služeb sociální péče jak na celostátní, tak i na regionální 
úrovni. 
 
Dříve získané poznatky opakovaně ukázaly, že stávající systém zajišťování péče o příjemce příspěvku 
na péči je neefektivní především: 

- v důsledku závislosti poskytovatelů sociálních služeb na výši přiznaných dotací ze státního 
rozpočtu, 

- v důsledku tzv. "cenové regulace" výše úhrad za pobyt a stravu v pobytových a ambulantních 
zařízeních a za jednotlivé úkony v rámci terénních sociálních služeb ze strany státu 

- v důsledku dlouhodobého nedostatečného financování ošetřovatelské a rehabilitační péče 
v pobytových zařízeních sociálních služeb, kdy se zdravotní pojišťovny podílejí na krytí 
nákladů této lékařem indikované a ošetřujícím personálem realizované péče pouze z cca 20 
%. 

 
 
V ČR neexistuje specifické veřejné pojištění rizik nákladů spojených se spotřebou sociálních služeb, 
sociální služby jsou poskytovány v pluralitní struktuře poskytovatelů, kdy postupně dochází k 
nahrazování veřejných poskytovatelů (příspěvkové organizace obcí, měst a krajů) poskytovateli 
soukromými (obecně prospěšné společnosti, obchodní společnosti). Absence konkurence a výrazná 
státní regulace vede k tomu, že z oblasti sociálních služeb "uniká" mnoho zdrojů za současného 
nedostatku péče i finančních prostředků na straně klientů těchto služeb. 
 
Při hodnocení efektivnosti zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči je rovněž nutno respektovat 
hlavní vývojové trendy, které jsou uplatňovány při rozvoji sociálních služeb v evropských zemích, k 
nimž mj. patří skutečnost, že:  

- dochází ke konfrontaci zákonitostí trhu s potřebami rozvoje činností v sociální oblasti při 
využití dynamizujících schopností trhu,  

- financování sociálních služeb (a tedy i péče o příjemce příspěvku na péči) je založeno na 
participaci více subjektů (přispívají občan, rodina, stát, obec, provozovatel, zdravotní 
pojišťovna, vlastní pojištění apod.), neboť k tomu, aby zákonitosti trhu mohly fungovat, je 
nutno vytvořit koupěschopnou poptávku, tzn. že je potřebné určit, kdo rostoucí náklady na 
služby zaplatí,  

http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_357.pdf
http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_357.pdf
http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_357.pdf
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- dochází ke zvýšení integrace ekonomické a sociální racionálnosti, tedy ke hledání optimální 
varianty zabezpečení sociálních potřeb jak z humánního, tak technického, technologického, a 
tedy i ekonomického pohledu. 

 
Z pohledu kraje je významným aspektem, který limituje jeho možnosti ovlivnit efektivnost zajišťování 
péče o příjemce příspěvku na péči, skutečnost, že stát (ministerstvo) svým právním předpisem (v 
tomto případě vyhláškou) stanoví maximální výši úhrady za pobyt a stravování v pobytových a 
ambulantních zařízeních a výši úhrad za jednotlivé úkony pečovatelské služby. Tato skutečnost je v 
situaci, kdy: 
 

- sociální služby poskytují organizace zřízené především samosprávnými orgány krajů, měst a 
obcí a nestátními neziskovými organizacemi, 

- sociální služby jsou poskytovány na základě smlouvy mezi poskytovateli a uživateli,  
 
v podstatě dalším nástrojem ochrany klienta ze strany státu, přičemž je třeba si uvědomit, že k 
tomuto účelu má stát v zákoně definovány jiné nástroje (registrace poskytovatelů sociálních služeb, 
standardy kvality sociálních služeb, inspekce sociálních služeb, povinnost celoživotního vzdělávání 
sociálních pracovníků). Výše těchto úhrad je přitom stanovena na takové úrovni, že ex ante 
předpokládá participaci dalších subjektů na financování sociálních služeb formou dotací. Na dotaci 
podle rozpočtových pravidel však neexistuje právní nárok, což zpětně limituje rozvojové programy 
jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb a ve svém důsledku vede ke stagnaci celého systému. 
Přitom si je potřeba uvědomit, že v rámci registrace musí každý poskytovatel předložit "finanční 
rozvahu k zajištění provozu", což ve svém důsledku znamená, že stát i tak má dohled nad výší úhrad 
uživatelů za poskytované služby. 
 

- tři pětiny příjemců příspěvku na péči, kteří nevyužívají služeb v pobytových zařízeních, hradí z 
tohoto příspěvku léky a více než čtvrtina z nich hradí z příspěvku na péči náklady na dopravu 
(jízdné a pohonné hmoty), 

- ve většině sledovaných lokalit je nejčastější důvod pro nevyužívání profesionálních služeb 
jejich vysoká cena, které nejsou klienti schopni nebo ochotni financovat, profesionální služby 
hodnotí jako drahé nejčastěji respondenti z Brna (54 %), nejméně často respondenti z Liberce 
(20 %),  

- dalším důvodem pro nevyužívání profesionálních služeb je nedostatek informací o těchto 
službách a o místě jejich poskytování (cca 20 % respondentů), 

- příspěvek na péči se na základě odhadů klientů podílí na úhradě v jednotlivých regionech v 
rozmezí od 46 do 67 %, přičemž s rostoucím stupněm závislosti roste i míra pokrytí celkových 
nákladů na péči příspěvkem na péči a vzhledem k náročnosti péče se snižuje i míra zneužívání 
této sociální dávky, 

- sociální pracovníci nemají přesné povědomí o lidech, kteří nevědí, že by o příspěvek na péči 
mohli požádat, tyto lidi vyhledávají jen v omezené míře v rámci terénních šetření, informace 
o nich dostávají především od praktických lékařů, ze zdravotnických zařízení, od sousedů 
nebo přímo od poskytovatelů sociálních služeb. 

- Jednotlivá kritéria pro stanovení míry závislosti neumožňují objektivně hodnotit míru 
závislosti všech skupin handicapovaných občanů. Stávající způsob hodnocení míry závislosti 
umožňuje objektivně zhodnotit sociální situaci především tělesně postižených osob a seniorů, 
naproti tomu neumožňuje objektivně zhodnotit potřeby mentálně a psychicky postižených a 
nevidomých (viz: Průša, L. Efektivnost sociálních služeb - vybrané prvky a aspekty. Praha: 
VÚPSV, v.v.i., 2007. ISBN 978-80-87007-73-0) 

- Sociální pracovníci jednotlivých obcí s rozšířenou působností a obecních úřadů obcí s 
pověřeným obecním úřadem nemají přehled o celkovém počtu a struktuře příjemců 
příspěvku na péči podle jednotlivých stupňů míry závislosti na území města a jeho 
spádového území...Z rozhovorů s řadou pracovníků obcí s rozšířenou působností vyplývá, že 
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nemají k dispozici prakticky žádné informace od regionálních pracovišť Úřadu práce ČR o 
celkovém počtu a struktuře příjemců příspěvku na péči a nemohou tak např. iniciovat vznik 
nových poskytovatelů ve svých regionech tak, aby se zvýšila efektivnost péče o příjemce 
příspěvku na péči. 

- Česká republika je v současné době jedinou zemí v Evropě, která vyplácí tuto sociální dávku 
pouze v peněžité formě. (viz: Tomeš, I. Mezinárodních aspekty problematiky dlouhodobé 
péče o seniory a zkušenosti s jejím řešením ve vybraných evropských zemích. Praha: VÚPSV, 
v.v.i., 2010). Krajské pobočky Úřadu práce ČR nedostatečně kontrolují, zda je příspěvek na 
péči využíván k zajištění pomoci příjemci této sociální dávky. 

 
Dotace je poskytována prostřednictvím rozpočtu kraje. Žádost o poskytnutí dotace na příslušné 
rozpočtové období předkládá krajský úřad ministerstvu. Výše dotace v úhrnu za jednotlivé kraje se 
stanoví na základě: 

- celkového ročního objemu finančních prostředků rozpočtovaných v závazném ukazateli pro 
příslušný rozpočtový rok, 

- zpracovaného střednědobého plánu rozvoje služeb kraje, 
- počtu vyplácených příspěvků a jejich finančního objemu, 
- počtu poskytovatelů sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru, a jejich kapacit, 
- kapacit sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče. 

 
Z žádostí poskytovatelů sociálních služeb o poskytnutí dotací na r. 2011 vyplývá, že v r. 2009 nejvyšší 
dotace v absolutním vyjádření v přepočtu na jednoho klienta měsíčně byly poskytnuty zařízením 
poskytující služby v týdenních stacionářích (9 885 Kč) a v domovech pro osoby se zdravotním 
postižením (9 217 Kč), nejnižší naopak pro služby tísňové péče (234 Kč) a pro zařízení pečovatelské 
služby (584 Kč). V relativním vyjádření (v relaci k výši celkových provozních nákladů) byla poskytnuta 
relativně nejvyšší úroveň podpory na služby podporovaného bydlení (56,6 %) a na průvodcovské a 
předčitatelské služby (51,6 %), nejnižší naopak zařízením poskytujícím pečovatelskou službu (21,9 %) 
a odlehčovací služby (23,1 %). Z těchto údajů vyplývá, že v převážné míře systém poskytování 
dotací ze strany MPSV nebyl využit k podpoře deklarovaného přechodu od služeb poskytovaných v 
pobytových zařízeních ke službám poskytovaným v přirozeném prostředí jednotlivých klientů 
sociálních služeb. 
 
 
Vedle dotací poskytovaných poskytovatelům sociálních služeb ze státního rozpočtu jsou jim další 
prostředky poskytovány z rozpočtu jednotlivých obcí, měst a krajů. V relativním vyjádření k úrovni 
celkových provozních nákladů byla nejvyšší úroveň podpory poskytnuta zařízením poskytujícím 
pečovatelskou službu (47,2 %) a denním stacionářům (33,1 %), relativně nejnižší úroveň podpory byla 
poskytnuta zdravotnickým zařízením poskytujícím sociální služby (6,7 %) a domovům pro seniory 
(11,0 %). Lze konstatovat, že ani v tomto případě nejsou příspěvky poskytovatelům sociálních služeb 
poskytovány v převážné míře jako důsledek podpory realizace místních, popř. regionálních plánů 
rozvoje sociálních služeb, ale představují "doplněk" k dotacím poskytnutým MPSV ze státního 
rozpočtu tak, aby byl zajištěn základní provoz jednotlivých poskytovatelů. 
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Podíl úhrad ze systému veřejného zdravotního pojištění 
 
Podle § 17a zákona č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o 
sociálních službách, v platném znění, mají VZP a ostatní zdravotní pojišťovny uzavírat tzv. zvláštní 
smlouvy s pobytovými zařízeními sociálních služeb za účelem zajištění věcného plnění při poskytování 
ošetřovatelské a rehabilitační zdravotní péče pojištěncům umístěným v těchto zařízeních. Přestože 
tato povinnost byla ze strany všech pojišťoven formálně naplněna, její faktické naplňování je 
dlouhodobě předmětem ostré kritiky ze strany jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb vzhledem 
k diskriminačním podmínkám těchto smluv a diskriminačním přístupům ze strany především VZP. 
Zatímco srovnatelná péče, která je poskytována např. v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, je ze 
strany zdravotních pojišťoven financována paušální platbou na klienta, je tato péče v pobytových 
zařízeních sociálních služeb financována na základě tzv. výkonového hodnocení, což navíc zdravotním 
pojišťovnám skýtá možnost výrazného seškrtávání fakticky lékaři indikovaných a zdravotními sestrami 
poskytnutých ošetřovatelských úkonů. 
 
 
V r. 2008 realizoval VÚPSV, v.v.i. šetření o rozsahu poskytované ošetřovatelské péče v pobytových 
zařízeních sociálních služeb na vzorku cca 1 450 klientů těchto zařízení. (viz: Průša, L. a kol. 
Poskytování ošetřovatelské a rehabilitační zdravotní péče uživatelům pobytových sociálních služeb v 
pobytových zařízeních sociálních služeb a v lůžkových zdravotnických zařízeních. Praha: VÚPSV, v.v.i., 
2009. ISBN 978-80-7416-030-1) Z provedeného šetření např. vyplynulo, že: 
 

- náklady ošetřovatelské péče na jednoho klienta v domovech pro seniory činí 5 086 - 5 719 Kč, 
v domovech pro osoby se zdravotním postižením 11 170 - 12 028 Kč a v domovech se 
zvláštním režimem 8 672 - 9 417 Kč, 

- náklady této péče jsou výrazně diferencovány podle míry závislosti jednotlivých klientů (viz 
tabulka č. 5), 

- celkové náklady ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb činí cca 5,2 
mld. Kč. 
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Ve skutečnosti však VZP zaplatila za tento typ péče pobytovým zařízením sociálních služeb v r. 2010 
pouze 749 mil. Kč. Tato skutečnost je jednou z hlavních příčin neefektivního poskytování péče 
klientům pobírajícím příspěvek na péči, neboť:  

- poskytovatelé sociálních služeb jsou nuceni hradit náklady této ošetřovatelské péče z jiných 
finančních zdrojů,  

- poskytovatelé sociálních služeb jsou závislí na poskytování dotací ze státního rozpočtu. 
 

 
 
Tyto údaje jednoznačně dokumentují diskriminační postoj zdravotních pojišťoven vůči pobytovým 
zařízením sociálních služeb v porovnání se zdravotnickými zařízeními, zdravotnická zařízení 
poskytující sociální služby obdržela v přepočtu na jednoho klienta za poskytnutou ošetřovatelskou a 
rehabilitační péči úhradu cca 3,5 x vyšší než domovy pro seniory, přestože věková struktura, základní 
diagnózy a stupeň soběstačnosti u pacientů LDN a u klientů domovů pro seniory umístěných na 
ošetřovatelských lůžkách jsou v zásadě obdobné (viz: Červenková, A., Bruthansová, D., Pechanová, M. 
Sociálně-zdravotní služby poskytované klientům na ošetřovatelských odděleních domovů důchodců a 
v léčebnách dlouhodobě nemocných se zřetelem k jejich sociální situaci a zdravotnímu stavu. Praha: 
VÚPSV, 2006. ISBN 80-87007-35-2) 
 
Na základě výše provedeného rozboru lze konstatovat, že financování všech typů služeb sociální 
péče, které poskytují služby pro příjemce příspěvku na péči, je nutno z pohledu výše uvedeného 
přístupu k hodnocení ekonomické efektivnosti hodnotit jako neefektivní. Hlavní příčinou této 
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skutečnosti je závislost všech poskytovatelů na přiznání dotace ze státního rozpočtu a nedostatečná 
výše úhrad lékařem indikované a zdravotním personálem poskytnuté ošetřovatelské péče ze systému 
zdravotního pojištění. 
 
V Německu před zavedením pojištění na péči existovaly v této oblasti značné deficity, především v 
oblasti ambulantních služeb a denní a krátkodobé péče. V r. 1991 existovalo pouze 100 zařízení pro 
denní pobyt, 220 zařízení pro krátkodobý pobyt a asi 4 000 ústavů sociální péče, tři roky po zavedení 
pojištění péče měly bezmocné osoby a jejich rodinní příslušníci k dispozici asi 11 700 ambulantních 
zařízení a více než 6 000 zařízení se stacionárním oddělením nebo zařízení pro krátkodobý pobyt, bylo 
vytvořeno cca 75 000 nových pracovních míst. Tyto změny přispěly k tomu, že počet osob umístěných 
v ústavech sociální péče rychle poklesl a dřívější pořadníky na umístění už od r. 1997 neexistují, stále 
více starých a zdravotně postižených osob je zaopatřeno v prostředí vlastního domova. 
 
 
Z provedených analýz potřeby služeb na území Jihočeského kraje1 a jejich promítnutím na území celé 
republiky vyplynulo, že k zajištění všech potřebných aktivit by bylo možno vytvořit až 11 800 nových 
pracovních míst. Závislost poskytovatelů na přiznání dotací ze státního rozpočtu však brání rozvoji 
sociálních služeb, potřebné dynamizující prostředí pro rozvoj sociálních služeb nebylo vytvořeno. 
Přestože se celkový průměrný evidenční počet pracovníků v zařízeních sociálních služeb zvýšil z 36,5 
tis. osob v r. 2006 na 40,4 tis. osob v r. 20102 
 
Vliv kompenzace užšího příjmu z ekonomické aktivity příspěvkem na péči v důsledku potřeby 
zajišťování péče pro svého rodinného příslušníka nebo blízkou osobu 
 
V řadě případů tato péče poskytována rodinnými příslušníky, popř. blízkými osobami (cca 70 % 
příjemců příspěvku na péči je péče poskytována neregistrovanými subjekty). Řada z nich v důsledku 
této péče přitom musela opustit své zaměstnání, popř. zkrátit svůj pracovní úvazek a příspěvek na 
péči pro tyto osoby představuje v jistém směru "náhradu mzdy" za poskytovanou péči. 
 

 
 
Současná právní úprava nevylučuje souběžné pobírání podpory v nezaměstnanosti (u osoby 
poskytující péči) a příspěvku na péči (u osoby, které je péče poskytována), lze předpokládat, že v 
důsledku ukončení ekonomické aktivity osoba, poskytující péči je - alespoň krátkodobě - rovněž 
příjemcem této dávky. 
 
Z dříve provedených propočtů MPSV vyplývá, že celkové náklady péče poskytované v přirozeném 
domácím prostředí pouze rodinným příslušníkem nebo blízkou osobou činí 31 500 Kč měsíčně na 
jednoho klienta, zatímco v případě, kdy péče je zajišťována rodinným příslušníkem nebo blízkou 
osobou a registrovaným poskytovatelem sociální služby, činí náklady této péče cca 18 000 Kč měsíčně 
na jednoho klienta (náklady na péči poskytovanou v domovech pro seniory činily podle těchto 

                                                           
1
 viz: Předpokládaný vliv změny způsobu financování sociálních služeb na úroveň nezaměstnanosti. SOCIOKLUB, Zdravotně 

sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Profesní komora sociálních pracovníků, 2000 
2
 viz: Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí. Praha: MPSV, 2006 a MPSV, 2010 
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propočtů 22 000 Kč měsíčně na jednoho klienta). V tomto smyslu se potvrdily dříve prezentované 
názory, že náklady na péči poskytovanou v přirozeném domácím prostředí jsou vyšší než náklady na 
péči poskytovanou v pobytových zařízeních.3 
 
Tyto poznatky vedou k úvaze o vhodnosti diferencovat výši příspěvku na péči v závislosti na tom, 
zda péče o příjemce příspěvku na péči je poskytována v pobytovém nebo ambulantním zařízení 
nebo v jeho přirozeném prostředí, a to buď registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, nebo 
rodinným příslušníkem, popř. blízkou osobou. 
 
Jedním z klíčových rozhodovacích aktů při přípravě státního rozpočtu v sociální oblasti je stanovení 
objemu dotací ze státního rozpočtu pro poskytovatele sociálních služeb. Výše těchto dotací není 
stanovena podle žádných pravidel, v rámci celého legislativního procesu je objem těchto finančních 
prostředků zpravidla pravidelně navyšován. 
 
Příspěvek státu na jedno lůžko v domově důchodců v r. 2005 činil 5 595,50 Kč, zatímco odvody na 
sociální a zdravotní pojištění za organizaci a její zaměstnance, daně ze závislé činnosti za 
zaměstnance a DPH činí 5 764,70 Kč)4...V r. 2009 obdrželi poskytovatelé těchto služeb od MPSV 
dotaci v celkové výši 5 653 mil. Kč, přičemž celkový objem zaplacených daní a pojistného činil 7 574 
mil. Kč, tj. o cca jednu třetinu více. V konkrétním případě domovů pro seniory činila průměrná výše 
dotace MPSV na jedno lůžko měsíčně 2 249 Kč, zatímco celkový objem zaplacených daní a pojistného 
činil 3 299 Kč, tedy o cca 47 % více. 
 
V zájmu posílení ekonomické jistoty poskytovatelů sociálních služeb i v zájmu dynamického rozvoje 
sociálních služeb je nezbytné přijmout taková opatření v oblasti financování sociálních služeb, aby 
poskytovatelé sociálních služeb nebyli závislí na přiznání dotace ze státního rozpočtu, a to bez ohledu 
na to, že jejich poskytování není v souladu s právem EU5 
 

 
 
Provedené propočty ukazují, že při zachování struktury příjemců příspěvku na péči z prosince 2010 by 
došlo k navýšení objemu finančních prostředků o cca 122 mil. Kč měsíčně, resp. o 1 460 mil. Kč ročně. 
Lze předpokládat, že ve skutečnosti by toto navýšení bylo vyšší. Nicméně lze předpokládat, že v 
porovnání s objemem dotací, který je poskytován registrovaným poskytovatelům služeb sociální péče 
(v r. 2009 činil tento objem 5 652 mil. Kč), dojde k významné úspoře veřejných prostředků. 
Současně bude vytvořeno tržní prostředí při poskytování sociálních služeb, na základě poptávky po 
sociálních službách se bude rozšiřovat jejich nabídka (a to zejména ve venkovských regionech, kde je 
v současné době nabídka těchto služeb zpravidla velmi omezená), lze předpokládat, že do systému 
poskytování sociálních služeb se zapojí i nové subjekty, vč. zahraničních. 

                                                           
3
 viz: Janýška, A. Transformace pobytových sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením: dosavadní vývoj, existující 

mýty a pasti a ekonomické podmínky jejich poskytování. FÓRUM sociální politiky. 2011, č. 5. ISSN 1802-5854 
4
 viz: Dospiva, S. Jak je to s doplácením státu na domovy důchodců. Zpravodaj ústavů sociální péče. 2005, č. 2 

5
 viz: Rozbor právního systému České republiky v oblasti sociálních služeb a jejich financování ve vztahu k právu Společenství 

v oblasti sociálních služeb v obecném zájmu. Advokátní kancelář HOLEC, ZUSKA & Partneři, Praha, 2011 
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Podle záměrů MPSV v příštích letech v rámci jednotlivých reformních kroků přestane stát zasahovat 
do systému služeb sociální péče a síť těchto služeb na regionální úrovni vznikne na základě vztahů 
poptávky a nabídky (viz: Suda, R. Uvažované modely financování sociálních služeb v r. 2013-2014. 
Přednáška na konferenci Financování v sociálních službách, Praha, 19. června 2012) 
 
 
Při rozhodování o vybavenosti jednotlivých obcí (měst) a jejich spádových území je nutno mít na 
zřeteli, že jedním ze stěžejních aspektů, ovlivňujících rozhodovací procesy, je velikost obce (města) a 
jejího spádového území. V tomto smyslu je proto třeba zabývat se např. tím,  

- jaká má být optimální velikost obce (města), v níž je již možné zabezpečovat kvalifikovaně a 
racionálně jednotlivé sociální aktivity,  

- jaká jsou kritéria pro vymezení různě velkých území, v nichž lze jednotlivé služby účelně 
rozvíjet. 

 
Hledání těchto velikostních typů má více, často protichůdných, aspektů. Např.:  

- s rostoucí velikostí města nebo regionu se zvětšují i jednotlivé sociální skupiny, a tedy i 
skupiny osob, které jsou závislé na poskytování sociálních služeb, což umožňuje poskytování 
služeb profesionalizovat a sociálním pracovníků specializovat se na řešení jednotlivých 
sociálních situací, 

- se snižující se velikostí města se zvětšuje sociální kontrola a vzájemná pomoc, některé 
sociální aktivity proto není třeba organizovat a může je nahradit např. sousedská výpomoc 
nebo rada, rozsah těchto přirozených sociálních mechanismů je výrazně limitován a tyto role 
postupně přebírají profesionální služby,  

- se snižující se velikostí města nebo obce se zhoršuje věková skladba obyvatelstva, na jedné 
straně se zvyšuje podíl obyvatel v poproduktivním věku, kteří péči potřebují, a naopak na 
druhé straně se snižuje podíl těch, kteří by mohli pomoc poskytovat, navíc se s klesající 
velikostí města zvyšuje vyjížďka za prací,  

- jednotlivé sociální služby se týkají různých sociálních skupin a zpravidla je proto nelze 
kumulovat pro jejich "provozní neslučitelnost", vzhledem k tomu, že pokrývají zpravidla 
různě veliká spádová území, je třeba řešit různé "dopravní problémy" a odlišné dimenze 
provozní efektivnosti,  

- mezi ekonomickou a sociální optimalitou provozovaných služeb je třeba hledat vyváženou 
proporci, protože oba faktory jsou zpravidla protichůdné - obecně lze konstatovat, že s 
rostoucí velikostí zařízení poskytujícího sociální služby klesají relativně provozní výdaje a 
naopak je všeobecnou tendencí vytvářet a provozovat spíše malá zařízení, která zachovávají 
"lidskou (rodinnou) dimenzi", moderní přístupy při rozvíjení sociálních služeb akcentují 
význam rodiny a rozvíjejí se proto takové aktivity, které rodině napomáhají při poskytování 
sociálních služeb (např. respitní péče). 

 
Při analýze vývoje osídlení se ukázalo, že je třeba věnovat zvláštní pozornost obcím a městům ve 
velikosti od 2, resp. 5 tis. do 10 tis. obyvatel. Jde o obce (zpravidla města), kde působí pověřené 
obecní úřady vykonávající (v přenesené působnosti) výkon státní správy v oblasti sociální péče - tedy 
vykonávají činnost i pro určité spádové území. V těchto městech (je jich cca 400) jsou také nově 
vytvořena kontaktní místa státní sociální podpory, což zvyšuje jejich sociální roli. Tyto obce jsou svými 
demografickými a sociálně-ekonomickými charakteristikami a jejich vývojem velmi atraktivní také pro 
koncipování sociálních služeb mj. také proto, že spolu se svými spádovými územími (celkem 
průměrně cca 26 tis. obyvatel) vytvářejí na území státu síť s dopravní dostupností a přirozenou 
gravitací. Na tomto území jsou již všechny sociální a populační skupiny zpravidla tak veliké, že sociální 
potřeby je možné zabezpečovat na profesionální a kapacitně ekonomicky přijatelné úrovni. 
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Reforma veřejné správy vytvořila tzv. malé okresy okolo nových center - obcí s rozšířenou 
působností. Zatímco se po desítky let veškerý rozvoj infrastruktury i sociálních vazeb rozvíjel do 
okresních měst, nové vztahy mají jinou orientaci. Byly vytvořeny obce s rozšířenou působností, které 
se od sebe svojí velikostí liší 2 x až 4 x, a to ve prospěch bývalých okresních měst. Protože tato města 
- sídla okresů - plnila v minulosti svými kapacitami úkoly státu, musí tam být proto i logicky větší 
vybavenost než u nových "malých okresních měst". Tak diametrální velikostní asymetrie vede k vážné 
úvaze, zda by se právě bývalá okresní města neměla stát základem krajské sítě. Jde o zcela zásadní 
nedořešený problém, který je bariérou dalšího rozvoje služeb v menších obcích.6 
 
 
Při hodnocení rozsahu poskytovaných sociálních služeb v jednotlivých regionech je nutno mít na 
zřeteli, že při hodnocení jejich vybavenosti nelze uplatňovat stejná hlediska na celém území, neboť na 
zřeteli je nutno mít řadu objektivních charakteristik determinujících určité rozdíly vyplývající např.: 

- z míry urbanizace, 
- z věkové, kvalifikační, profesní a sociální struktury obyvatelstva na daném území a z 

náboženských specifik jednotlivých regionů, 
- ze struktury osídlení jednotlivých územních celků, z velikosti obcí a z hustoty obyvatelstva, 
- z míry realizace tradičních funkcí rodiny v péči o staré občany, 
- z nejrůznějších sociologických změn probíhajících ve společnosti, zejména rozpad 

vícegeneračního soužití rodin 
 
Opomenout rovněž nelze dlouhodobou absenci jakékoliv koncepce rozvoje sociálních služeb, prvním 
koncepčním materiálem můžeme označit Bílou knihu v sociálních službách, vliv střednědobých plánů 
rozvoje sociálních služeb na změnu struktury poskytovaných sociálních služeb ve smyslu Národního 
plánu rozvoje sociálních služeb je doposud pouze minimální. V důsledku toho není stávající struktura 
forem sociální péče v jednotlivých krajích ani okresech výsledkem promítnutí deklarovaných koncepcí 
do praktického života, ale je výsledkem dlouholetého živelného vývoje v minulosti, kdy praxe v rámci 
svých možností a podle svého zájmu reagovala na nutnost zabezpečení potřeb starých a zdravotně 
postižených občanů. 
 
Při hodnocení vybavenosti regionů službami sociální péče je nezbytné mít na zřeteli skutečnost, že 
stávající statistické podklady nejsou úplné, např. neumožňují charakterizovat např. intenzitu 
poskytování pečovatelské služby. (statistika neumožňuje identifikovat, zda z celkového počtu cca 115 
000 osob, jimž byla v r. 2010 poskytována pečovatelská služba, byla tato pomoc poskytována každý 
den (1 x či vícekrát), několikrát v průběhu týdne či měsíce či dokonce pouze 1 x ročně). 
 
Jeví se jako nezbytné zasadit tvorbu střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb do integrovaných 
plánů rozvoje měst tak, jak ji vyjadřuje tzv. Lipská charta přijatá v dubnu 2007 ministry odpovědnými 
za rozvoj měst v době německého předsednictví EU 
 
Potřeba sociálních služeb v konkrétním místě se může lišit:  

- podle velikosti obce (vliv městského prostředí),  
- podle charakteru sídelní struktury (velký počet malých obcí) a způsobu bydlení a života 

(město a venkov),  
- podle zdravotního stavu ovlivněného charakterem převažující ekonomické činnosti,  
- podle pozice místa v dopravní síti, - podle někdejší investiční průmyslové výstavby,  
- podle dřívější pozornosti věnované sociální oblasti, rozdíly mohou mít i další ekonomické, ale 

i dalekosáhlé historické, popřípadě geografické důvody. 
 

                                                           
6
 viz: Průša, L., Víšek, P. Optimalizace sociálních služeb. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2011. ISBN 978-80-7416- 

099-8 
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Významným aspektem existence širokého spektra sociálních služeb a jejich kvality je jejich vzájemná 
provázanost, resp. návaznost. V jednotlivých oblastech sociálních služeb je pro úspěšné a efektivní 
fungování celého komplexu nezbytná návaznost, tj. zastoupení jednotlivých typů služeb, pokud 
představují určité fáze či stupně péče podle rozsahu rozvíjejících se potřeb. Tak lze uvést např. 
komplex sociálně-zdravotní péče o staré občany (kde podle rozsahu narůstajících potřeb jde o pomoc 
v domácnosti, pečovatelskou službu, home care, denní pobyt, týdenní stacionář, domov seniorů, 
LDN, event. hospic). Takové navazující komplexy je třeba komponovat podle místních potřeb a podle 
možností vč. smluvních vztahů s jinými obcemi či krajem. Rizikovou situací je stav, kdy některý ze 
stupňů chybí nebo je kapacitně omezen, resp. naplněn. Pak se proces zabezpečování postupně 
narůstajících potřeb zastaví a nižší úrovně služeb musí zabezpečovat jim nepříslušející vyšší rozsah 
péče. (viz: Průša, L., Víšek, P. Optimalizace sociálních služeb. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2011. ISBN 978-80-
7416-099-8). 
 
Neexistují žádné objektivní podklady, které by mohly být použity pro poměr ambulantní a terénní 
péče o cílové skupiny, v zásadě je to zcela závislé na místních podmínkách. Statistika nerozlišuje 
cílovou skupinu u zařízení, která poskytují služby jak seniorům, tak osobám se zdravotním postižením, 
např. pečovatelská služba není rozdělena na péči o seniory a osoby se zdravotním handicapem (zvlášť 
pro osoby s Alzheimerovou nemocí, zvlášť pro osoby duševně nemocné apod.). 
 
Pro práci na plánování sociálních služeb je závažným problémem, že zrušením okresních úřadů 
zmizely regionální orgány státní správy, které často poskytovaly sociální služby. V současnosti není 
mezi jednotlivými obcemi navzájem a kraji žádná řídící vazba a odpovědnost. Obec s rozšířenou 
působností nemá povinnost, ani nějak ekonomicky podporovaný zájem, poskytovat služby ve svém 
spádovém území. Přitom je zřejmé, že vzhledem ke své velikosti takové služby ve spádovém území 
zapotřebí jsou a služby budou poskytovány právě tam. V některých takových obcích s rozšířenou 
působností by bylo třeba zřídit kapacity služeb až 3 x větší, než jaká je potřeba samotné obce, která 
to však nemá nijak ekonomicky kryto. 
 
Možnosti využití příspěvku na péči pro modelování kapacity sítě sociálních služeb na území regionu 
Rozsah potřeby sociálních služeb ovlivňují čtyři základní faktory - demografický vývoj, sociálně-
ekonomické faktory, společensko-politické determinanty a mezinárodní aspekty. 
 
Orientačně lze uvést, že:  

- počet příjemců příspěvku na péči v I. stupni závislosti signalizuje, kolik osob bude 
pravděpodobně vyžadovat pomoc při zvládání některého z úkonů pečovatelské služby ve 
vlastní domácnosti,  

- počet příjemců příspěvku na péči ve II. stupni závislosti signalizuje, kolik osob bude 
pravděpodobně vyžadovat intenzivnější pomoc při zvládání více úkonů pečovatelské služby 
ve vlastní domácnosti, ve chráněném bydlení, popř. v centru denních služeb nebo v denním 
stacionáři,  

- počet příjemců příspěvku na péči ve III. stupni závislosti signalizuje, kolik osob bude 
vyžadovat intenzivní zpravidla celodenní komplexní péči v domovech pro seniory, v 
domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v týdenních stacionářích, v krajních 
případech i v chráněném bydlení nebo ve vlastních domácnostech, přičemž řada těchto osob 
bude vyžadovat služby osobní asistence a k dispozici by měl být dostatečný rozsah 
odlehčovacích služeb,  

- počet příjemců příspěvku na péči ve IV. stupni závislosti signalizuje, kolik osob bude 
vyžadovat intenzivní komplexní celodenní péči v pobytových zařízeních (domovy pro seniory, 
domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem), pouze v 
minimálním rozsahu lze očekávat, že těmto osobám by byla poskytována péče v jiných 
typech zařízení, popř. v jejich domácnostech, v těchto případech však bude většina těchto 
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osob vyžadovat služby osobní asistence, k dispozici bude potřeba rovněž dostatečný rozsah 
odlehčovacích služeb 

 
 

 
 
 

Optimalizace sociálních služeb (Petr Víšek, Ladislav Průša). Národní 
centrum sociálních studií, o.p.s. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 
v.v.i. Praha 2012. 
 
Principy poskytování sociálních služeb po r. 1990 
 
Od počátku 90. let byly postupně uváděny do života nové principy poskytování sociálních služeb, 
které jsou běžně uplatňovány v sociálních systémech vyspělých evropských zemí. Jedná se o tyto 
principy: 

- demonopolizace sociálních služeb, 
- decentralizace státní sociální správy, 
- demokratizace sociální správy, 
- pluralizace financování sociálních služeb, 
- změna postavení člověka při poskytování sociálních služeb, 
- pluralizace forem poskytování sociálních služeb, 
- přiměřenost sociální pomoci sociální potřebě, 
- personifikace sociální pomoci, 
- profesionalizace sociální pomoci 

 
Lze vyslovit pochybnost, zda může být nezisková sféra nezávislá, když je její existence při 
nerozvinutém donátorství zcela závislá na nenárokových dotačních podporách státu. S podporou 
státu, popř. samospráv jejich existence stojí a padá. To platí např. u sociálních aktivit, které si prostě 
stát u nestátního sektoru za neekvivalentní ceny kupuje. Nestátní sektor je pak jen kvazi nestátní a je 
specifickou variantou příspěvkových organizací státu. Výsledkem této skutečnosti je pouze další 
neexistující oponent státních politik. Svým způsobem se tak jedná o systémovou státní korupci, která 

http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_343.pdf
http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_343.pdf
http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_343.pdf
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si kupuje potencionální oponenty. Je to sice pohodlné, ale škodlivé. Stát si tak udržuje "monopol na 
pravdu", namísto toho, aby vytvářel prostor pro plnohodnotnou a rovnoprávnou konfrontaci názoru 
a hledání optima. Prolomení finanční závislosti na státu, jak se to stalo u jedné významné NNO, 
ovšem naopak vedlo k zásadnímu a nevhodnému ovlivnění dalších legislativních návrhů právě s 
ohledem na partikulární zájmy této organizace a jejich klientů. 
 
V souvislosti s realizací II. fáze reformy veřejné správy došlo k převedení zřizovatelských funkcí k 
většině zařízení sociálních služeb z bývalých okresních úřadů především do samosprávné 
působnosti jednotlivých krajů. 
 
Na počátku 90. let restituční nároky vyžádaly nahradit tyto objekty výstavbou nových moderních 
zařízení. Např. v r. 1995 bylo z celkového počtu 290 domovů důchodců umístěno 40,7 % z nich v 
objektech, které byly postaveny do r. 1900, přičemž 9,7 % z celkového počtu bylo umístěno v 
objektech postavených do r. 1700 (viz Návrh modelu financování sociálních služeb. Praha: MPSV, 
1997). 
 
 
Legislativně však byly kompetence jednotlivých krajů a obcí upraveny pouze velmi obecně a 
reforma veřejných správy tak v oblasti sociálních služeb nenaplnila svoje hlavní poslání - přiblížení 
služeb občanům. Základní příčinou této skutečnosti byl fakt, že ministerstvo financí neposkytlo 
městům a obcím garance za zachování finanční participace státu při financování sociálních služeb, a 
proto byla naprostá většina sociálních zařízení převedena nikoli na jednotlivé obce a města tak, jak 
se původně předpokládalo, ale na krajské úřady (Průša, L. Reforma veřejné správy a její dopad na 
systém sociální ochrany obyvatelstva. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky č. 6/2003). 
 
 
Významný posun v přípravě nové právní úpravy přineslo přijetí tzv. Bílé knihy v sociálních službách, 
která charakterizovala základní principy poskytování sociálních služeb. Na základě hlavních 
vývojových trendů rozvoje sociálních služeb v evropských zemích (The role of local and regional 
autorities in the povision of local social services, Strasbourg: Council of Europe, 1999) 
 
Nicméně mnohaleté diskuse o novém zákoně byly provázeny řadou sporných kroků. Diskuse o 
schváleném věcném záměru se vedla ne zcela regulérním způsobem. Byly svolávány tzv. "sociální 
konference", později nepřesně zhodnocené, práce se poté orientovaly na sekundární problematiky 
(např. standardy kvality, komunitní vyjednávání, komunitní plánování), aniž byly řešeny zásadní 
problémy - tj. financování sociálních služeb, práva a povinnosti zúčastněných subjektů, kompetence a 
role. Byl chybně vybrán a také chybně interpretován model britské koncepce sociálních služeb, který 
tam byl předmětem kritiky a nehodí se pro tuzemské poměry, především proto, že na rozdíl od Velké 
Británie existuje v ČR systém samosprávných obcí, které jsou organizovanými komunitami na principu 
zastupitelské demokracie (vybavené rozsáhlými kompetencemi) a bylo proto zbytečné vnášet prvek 
vytváření jiných územních komunit (včetně tohoto pojmu) do praxe a terminologie. Nově používaný 
pojem komunita má v české odborné praxi jiný význam než obec. Tato hra s cizími slovy a jejich 
nevhodným použitím a chybnými překlady je pro slovník autorů dokumentů "reformy" příznačný 
(např. špatný překlad anglického delivery - byl převzat v jeho překladu pro oblast pošty - jako 
doručování - a byl vysvětlen jako nová filozofie, totiž, že služba jde ke klientovi, což je v řadě případů 
nesmysl). 
 
Důležitým opomenutím naopak bylo ignorování výsledků výzkumu o vlivu financování sociálních 
služeb na zaměstnanost, který MPSV zadalo, ale který nevyužilo. Ten naznačil, že kdyby byl důsledně 
zvolen uvažovaný systém financování sociálních služeb, mohlo by se v této oblasti vytvořit cca 11 tis. 
nových pracovních příležitostí při de facto nezměněných nákladech. Podstata řešení spočívala v 
povaze navrhovaného způsobu financování, kdy by se peněžní prostředky nedostávaly přímo do 

https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1095607&SecMode=1&DocId=1350256&Usage=2
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1095607&SecMode=1&DocId=1350256&Usage=2
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konečné spotřeby klientů a jejich rodin, ale byly by orientovány přímo do služeb (přes klienta). Vedle 
zajištění cílové užitné hodnoty (poskytnutí péče) by byla vytvořena ještě nová pracovní místa. V 
Německu vedlo zavedení pojištění na péči k vytvoření 40 tis. nových pracovních míst. 
 
Uskutečněním reformy veřejné správy, zejména v souvislosti se zrušením okresních úřadů, došlo na 
návrh MPSV k převedení sociálních služeb do režimu samostatné působnosti samosprávných obcí a 
krajů. To mělo zcela zásadní důsledky a mělo by se projevit v celkové koncepci sociální legislativy. Je 
to nová situace. Jakékoliv centralistické představy o řízení obcí, jak se neustále opakovaly v 
dokumentech "reformy systému služeb", bylo třeba opustit. 
 
Pokud jde o samostatnou působnost, chybí zatím v českém právu - na rozdíl od některých jiných států 
se spojeným nebo částečně spojeným výkonem veřejné správy - kategorie povinných úkolů 
samosprávy, jejichž neplnění nebo neadekvátní plnění by mohlo být postiženo sankcemi ze strany 
státu. Každá samospráva totiž vedle úkolů závislých čistě na její vlastní iniciativě a na místních 
podmínkách plní řadu funkcí, které se vztahují k výkonu veřejné správy nebo veřejným službám, 
jejichž minimální potřebná úroveň by měla být standardizovaná a právně vyjádřená. 
 
Nebylo vyřešeno financování sociálních služeb, a proto naprostá většina sociálních služeb 
provozovaných dosud okresními úřady přešla na samostatné kraje. Tím byl zcela zhroucen jeden z 
hlavních deklarovaných pilířů tzv. "reformy", tj. přiblížení sociálních služeb občanům - klientům. 
Princip "komunitního vyjednávání" o zabezpečení sociálních služeb se subjekty a občany v dimenzi 
kraje se stal téměř absurdním, a proto zákonodárce nakonec vůbec neakceptoval princip 
komunitního plánování a uložil krajům (jen krajům) plánovat sociální služby. 
 
 
Tím, že se sociální služby staly aktivitou patřící do režimu samostatné působnosti, se zcela zásadně 
změnila role státu a jeho možnosti kontroly aktivit v této oblasti. Stát má pouze právo kontroly 
zákonnosti. 
 
Otevřel se tím problém zásadního omezení tradičních (centralistických) možností vymahatelnosti 
aktivit v této oblasti nebo jejich přímé vykonávání státním orgánem. Problém bude vznikat tam, kde 
jsou určité aktivity v oblasti sociálních služeb obsahem mezinárodních, popř. ústavních závazků státu. 
Například Evropská sociální charta v čl. 13 a 14 hovoří o dostupném bezplatném sociálním 
poradenství chudým lidem a podpoře dostupnosti sociálních služeb. Stát je zodpovědný, ale službu by 
měla zabezpečit obec. 
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Z hlediska struktury financování jsou dominantním zdrojem financování sociálních služeb veřejné 
prostředky, jejich podíl po zavedení nového systému financování v r. 2007 mírně vzrostl, v r. 2010 
činil 76,7 %. 
 
Stávající struktura forem sociální péče v jednotlivých krajích ani okresech je výsledkem promítnutí 
deklarovaných koncepcí do praktického života, ale je výsledkem dlouholetého živelného vývoje v 
minulosti, kdy praxe v rámci svých možností a podle svého zájmu reagovala na nutnost zabezpečení 
potřeb starých a zdravotně postižených občanů (viz např. historie vzniku domů s pečovatelskou 
službou nebo rozvoj nových forem sociálních služeb - především služeb sociální prevence - v 90. 
letech). 
 
Dřívější úvahy o tom, že zavedení příspěvku na péči přispěje k odstranění těchto problémů, se 
doposud nepotvrdily, neboť nově koncipovaný systém financování sociálních služeb je ex ante závislý 
na poskytování dotací ze strany státu a zřizovatele, což - vzhledem k tomu, že na přiznání dotace není 
právní nárok - ve svém důsledku vede k další konzervaci existujícího stavu, ke stagnaci rozvoje 
zejména terénních služeb sociální péče a ve svém důsledku k tomu, že celý systém financování 
sociálních služeb je neefektivní (Průša, L. Efektivnost financování sociálních služeb v domovech pro 
seniory. Praha: VÚPSV, 2008. ISBN 978-80-7416-018-9) 
 
 
Při respektování faktorů ovlivňujících vybavenost regionů sociální a zdravotními službami vyslovit 
tyto stěžejní závěry: 
 

- Nový zákon o sociálních službách doposud nepřispěl k rozvoji sociálních služeb. 
- Počet osob, kterým je poskytována pečovatelská služba, je od r. 2007 v zásadě stabilní, v 

důsledku chybějící kapacity terénních služeb jsou proto potřebné služby poskytovány v 
pobytových zařízeních sociálních služeb 
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- Počet neuspokojených žadatelů o sociální služby - zejména v domovech pro seniory - není 
pomocným kritériem pro určení skutečné potřeby kapacit v těchto zařízeních. Vzhledem k 
dlouhým čekacím lhůtám na umístění v těchto zařízeních prakticky na celém území republiky 
žadatelé o tyto formy péče podávají svoje žádosti o umístění ve výrazném předstihu do více 
zařízení tak, aby zvýšily pravděpodobnost brzkého přijetí do těchto zařízení 

- Počet neuspokojených žadatelů o sociální služby - zejména v domovech pro seniory - není 
pomocným kritériem pro určení skutečné potřeby kapacit v těchto zařízeních. Vzhledem k 
dlouhým čekacím lhůtám na umístění v těchto zařízeních prakticky na celém území republiky 
žadatelé o tyto formy péče podávají svoje žádosti o umístění ve výrazném předstihu do více 
zařízení tak, aby zvýšily pravděpodobnost brzkého přijetí do těchto zařízení 

- Ve vybavenosti jednotlivých krajů místy v zařízeních pro osoby se zdravotním postižením 
existují značné rozdíly, které jsou pravděpodobně důsledkem vývoje sociálních služeb v 
minulosti. Nejnižších hodnot dosahují ukazatele vybavenosti v hlavním městě Praze, 
nejvyšších hodnot v Ústeckém kraji.  

- Dříve provedená hodnocení geografické a finanční dostupnosti ukázala, že ve všech krajích, v 
nichž byla relevantní rozlišujícím znakem kategorie "krajské město" (tj. všech krajích s 
výjimkou hlavního města Prahy a Středočeského kraje), byla právě v krajském městě 
dostupnost nejvýraznější u služeb, ve většině krajů byla vyšší dostupnost především ve 
velkých městech (zpravidla bývalá okresní města), s rostoucí vzdáleností od těchto center se 
dostupnost služeb snižovala (podrobněji viz Bareš, P. Regionální dostupnost sociálních služeb. 
Praha: VÚPSV, 2009. ISBN 978-80-7416-047-9) 
 
 

Vedle výše uvedených faktorů, limitujících tato hodnocení, je nutno zohlednit ještě tyto skutečnosti: 
 

- změny v územně správním uspořádání, k němuž došlo s platností od 1.1.1996 (vznik nového 
okresu Jeseník), k 1.1.2000 (vznik nových krajů) a k 31.12.2001 (zrušení okresních úřadů), 

- přijetí zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který nově upravil některé typy služeb, 
resp. typy zařízení (vznik domovů pro osoby se zdravotním postižením a domovů se zvláštním 
režimem) nebo některé typy zařízení zrušil (domovy-penziony pro důchodce, domy s 
pečovatelskou službou), což tato zařízení vedlo k transformaci na jiné formy zařízení 
(zpravidla domovy pro seniory nebo chráněné bydlení). 

 
Ve struktuře vybavenosti na celorepublikové úrovni službami pro seniory nedošlo od r. 1995 k 
výrazným změnám z hlediska rozsahu péče v domovech pro seniory ani z hlediska rozsahu 
pečovatelské služby. Hodnotit změny ve struktuře a dostupnosti dalších zařízení terénních a 
ambulantních služeb (zejména centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, chráněné bydlení a 
osobní asistence) je velmi obtížné, protože kapacita těchto zařízení nebyla před přijetím zákona o 
sociálních službách statisticky sledována, často pod názvy těchto forem péče (především stacionáře) 
byla chápána zcela jiná forma služeb. 
 
Na základě těchto hodnocení lze konstatovat, že současné evropské trendy, projevující se v odklonu 
od péče poskytované v rezidenčních zařízeních k péči poskytované v přirozeném domácím prostředí 
jednotlivých klientů, se v naší zemi zatím patrně uplatňuje pouze ve velmi omezeném měřítku. 
 
V území - nyní spádovém území ORP (jde o cca 25 tis. obyvatel) - jsou již všechny sociální a populační 
skupiny zpravidla tak veliké, že sociální potřeby jejich "problémových segmentů" je možné 
zabezpečovat na profesionální a kapacitně ekonomicky přijatelné úrovni. Reforma veřejné správy 
vytvořila tzv. malé okresy okolo nových center, obcí s rozšířenou působností. Zatímco se po desítky 
let veškerý rozvoj infrastruktury i sociálních vazeb rozvíjel radiálně, dostředně do okresních měst, 
nové vztahy mají jinou orientaci. Byly vytvořeny ORP, které se od sebe svoji velikostí liší 2 až 4 x, a to 
ve prospěch bývalých okresních měst. 

http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_302.pdf
http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_302.pdf
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Nezbytným předpokladem umožňujícím včas reagovat na změněnou demografickou situaci je zvýšení 
důrazu na analýzu změn v demografické situaci obyvatelstva v jednotlivých regionech. Prognóza 
potřeby služeb sociální péče nemůže být jednorázovým statickým dokumentem, ale měla by se stát 
pravidelně se opakujícím projektem na všech stupních státní správy, neboť právě na úrovni 
jednotlivých měst a obcí je nutno aktuálně reagovat na měnící se podmínky a potřeby obyvatelstva. 
 
Je potřeba se uvědomit, že "efektivnost znamená absenci plýtvání neboli co nejefektivnější užívání 
zdrojů ekonomiky k uspokojování potřeb a přání lidí", že je to "takové použití ekonomických zdrojů, 
které přináší maximální úroveň uspokojení dosažitelnou při daných vstupech a technologiích". V 
tomto smyslu nelze ani opomenout, že "efektivní trh je takový trh, na kterém jeho účastníci rychle 
vstřebávají všechny nové informace a ihned je bezprostředně zahrnují do tržních cen". 
 
Se systémem hodnocení míry závislosti velmi úzce souvisí forma spolupráce sociálních pracovníků s 
lékaři lékařské posudkové služby. Stávající dikce ustanovení § 25 odst. 4 způsobuje, že jedním ze 
stanovisek pro přiznání příspěvku na péči v příslušném stupni je stanovisko lékaře lékařské 
posudkové služby, a to přesto, že toto jeho stanovisko vychází pouze z písemného vyjádření 
ošetřujícího lékaře žadatele o příspěvek, zatímco sociální pracovník svůj návrh opírá o konkrétní 
posouzení sociální situace žadatele získané v rámci provedeného sociálního šetření. V důsledku toho 
existují dodnes značné rozpory při hodnocení situace konkrétního žadatele, sociální pracovníci cítí ze 
strany lékařské posudkové služby pohrdání svojí kvalifikací, dochází k medicinalizaci sociálních služeb. 
V tomto smyslu by proto bylo vhodné změnit tuto dikci tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, že sociální 
šetření provedou sociální pracovník spolu přímo s ošetřujícím lékařem žadatele. 
 
K rozvoji sociálních služeb i k posílení role obcí při jejich poskytování by rovněž přispělo systémové 
propojení oblastí plánování, registrace a financování sociálních služeb (a to nejen v oblasti služeb 
sociální péče pro seniory a zdravotně postižené osoby, ale především v oblasti poskytování a 
financování služeb sociální prevence a poradenství). Východisko je nutno spatřovat v systému 
plánování sociálních služeb, do něhož by ze zákona povinně měly být zařazeny i obce s pověřenou 
působností. V rámci provedení sociálně-demografické analýzy daného územního celku by mělo dojít k 
podrobnému zmapování potřeby poskytování jednotlivých sociálních služeb včetně provedení 
podrobného rozboru očekávaného vývoje demografické struktury těch věkových skupin obyvatelstva, 
kterých se jednotlivé sociální služby nejvíce týkají. Tyto potřeby by v rámci přípravy střednědobého 
plánu rozvoje sociálních služeb měly být konfrontovány s názory poskytovatelů a uživatelů (event. i 
potencionálních uživatelů) jednotlivých sociálních služeb, následně by měly být stanoveny priority 
rozvoje sociálních služeb nejen ve střednědobém, ale i v dlouhodobém horizontu (tj. na cca 15 let), 
které by měly být dále rozpracovány do jednotlivých realizačních kroků a dílčích etap. 
 
Analýza a zásadní doktrinální diskuse o rolích subjektů, nároků a práv občanů (změny rolí 
jednotlivých subjektů při poskytování sociálních služeb) 
 
Zásadní otázky, které je třeba nyní diskutovat, znějí:  

- Má občan právo na poskytnutí sociální služby?  
- Kdo mu toto právo garantuje?  
- Stát příspěvkem na péči podporuje koupěschopnou poptávku po službách, ale kdo garantuje 

adekvátní nabídku služeb? 
- Služby se poskytují na smluvním základě, nikoliv na základě rozhodnutí někoho.  
- Bude mít nadále každý občan nárok na poskytnutí placené, ale zčásti jím neuhrazené služby, 

bez ohledu na jeho příjmovou a majetkovou situaci?  
- V situaci, kdy na sociální služby není dostatek prostředků, je nezbytné diskutovat i jiné 

možnosti, ve světě ověřené. 
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Aniž je to všeobecně všemi subjekty chápáno, došlo po roce 2006 k zásadní doktrinální změně v této 
oblasti. Jde v zásadě změnu rolí státu a o realizaci některých tržních mechanizmů. Stát přestal 
poskytovat sociální služby, služby realizují registrovaní poskytovatelé na smluvním základě. Stát si 
ponechal právo jejich registrace – tedy rozhodnutí o tom, kdo může služby poskytovat (tvorba 
kvalitní nabídky). Dále si stát ponechal možnost posílit příjem svého občana, který službu potřebuje 
příspěvkem na péči (tvorba koupěschopné poptávky). Nakonec si stát ponechal kontrolu kvality, což 
je však poněkud sporné, neboť by měl kontrolovat ochranu práv svých občanů, kvalita poskytovaných 
služeb je věcí konkurence. 
 
Se snižováním aktivit státu se postupně zvyšovala role obcí v sociální oblasti. Obec je totiž základní 
občanskou komunitou, která je občanu po rodině nejbližší a která svými sociálními aktivitami může 
chránit jeho sociální zájmy. Rizikové sociální jevy jsou, a i nadále budou, místně velmi výrazně 
diferencovány, obec a region je tak místem jejich řešení. Nezvládnutí takových jevů v místě, tj. v obci, 
tak může být zdrojem širší společenské destabilizace. 
 
V konceptu tzv. komunitního plánování vystupují jako rovnoprávní partneři subjekty, které nemají 
stejné zájmy ani schopnosti je formulovat. Na stejné úrovni stojí poskytovatel, jehož zájmem je 
udržet a rozšiřovat "svoji" službu, stát, popř. obec, která služby financuje, a klient, o jehož schopnosti 
formulovat své potřeby, až na výjimku, lze pochybovat. Příjemce solidárního plnění nemůže určovat 
ani rozsah a ani formu péče. 
 
Kapacitní potřebu služeb sociální péče lze zpravidla vyvodit ze sociodemografických údajů o 
obyvatelstvu a jeho zdravotním stavu. Jednotlivé normativy přinášejí údaje o možných absolutních 
počtech osob, kterých se týkají vybrané kvantifikovatelné demografické a sociální situace, jevy či 
problémy. Jde tedy o určitou hypotézu či model. Takové počty obyvatel, kterých se sociální jevy 
týkají, by byly ve sledovaném městě (regionu) v případě, že by výskyt těchto jevů odpovídal 
průměrným hodnotám, kterých je dosahováno na území celé České republiky. Dlouhodobá práce s 
těmito normativy ukazuje, že tato metoda poskytuje velmi věrohodné výsledky a že se výskyt 
sociálních jevů na území státu dramaticky neliší. 
 
Potřeba sociálních služeb v konkrétním místě se může lišit: 
 

- podle velikosti obce (vliv městského prostředí), 
- podle charakteru sídelní struktury (velký počet malých obcí) a způsobu bydlení a života 

(město a venkov), 
- podle zdravotního stavu ovlivněného charakterem převažující ekonomické činnosti, 
- podle pozice místa v dopravní síti, 
- podle někdejší investiční průmyslové výstavby, 
- podle dřívější pozornosti věnované sociální oblasti, rozdíly mohou mít i další ekonomické, ale 

i dalekosáhlé historické, popřípadě geografické důvody. 
 
Naopak problematická je skutečnost, že cca 35 % poživatelů pečovatelské služby je příjemcem pouze 
jediného úkonu, a to dovozu oběda. To je kritické pro oblasti s vysokým počtem příjemců služby. Krytí 
tak specifické "závislosti na péči" by mělo spíše směřovat do služeb poskytovaných na obchodní bázi. 
Naopak, poskytování všech skupin úkonů v rámci pečovatelské služby (péče o klienta, zajištění stravy, 
pomoc s chodem domácnosti) by mohlo být cestou řešení problému potřeby rezidenční péče. Tato 
teze je o to závažnější, že pečovatelská služba je v 63 % případů poskytována klientům, kteří nemají 
přiznán žádný příspěvek na péči. Poskytování takové služby se tak ocitá mimo věcný záběr a ztrácí 
logiku služby sociální. Pro posouzení skutečné potřeby tohoto typu služby péče jsou tak tato data 
téměř nepoužitelná a "očistit" je představuje velmi složitý problém. Jednoduchý výpočet vede k 
poznatku, že pečovatelskou službu by mohlo potřebovat cca 15 % současného stavu příjemců. Přitom 
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právě tento typ služby realizuje zásadním způsobem celkové směřování sociálních služeb, tj. 
zabezpečení péče v přirozeném prostředí, a odklad nebo i náhradu potřeby péče rezidenční. 
 
 
Nově je třeba se dívat na problém stárnutí společnosti, z něhož se stává strašák. Poukazuje se na 
budoucí růst potřeby sociálních a zdravotních služeb. Profesor Igor Tomeš uvádí, že stárnutí se netýká 
jen osob starších 60 let, ale má vliv na všechny generace. Přirovnává tento proces k měchu 
akordeonu, který se natahuje ve všech segmentech. Školní zralost dětí se oddaluje u cca 20 % dětí, 
školní vzdělání se prodlužuje, mladí lidé potřebují více času k získání vzdělání a praxe pro první 
zaměstnání, významně později se uzavírají sňatky, později se rodí děti. A stejně tak se "prodlužuje" 
střední věk a jeho životní a spotřebitelské charakteristiky do pásem tradičně vymezovaným již 
stáří. Právě tato skupina se bude zvětšovat, bude tvořit nejen velký podíl voličů, ale i specifickou a 
významnou skupinu spotřebitelů. Není důvod pro názor, že se bude zvětšovat počet a podíl seniorů, 
kteří budou vyžadovat více náročné péče. Hlavní problém pak bude v přiměřeně dostupném 
bydlení. Nicméně rezidenční péče o nejstarší seniory bude stále náročnější (např. pro osoby s 
Alzheimerovou chorobou), ale svou povahou bude stále významněji přesahovat do péče zdravotní. 
 
V posledních letech byl prosazen program tzv. deinstitucionalizace rezidenční péče. V zásadě správné 
řešení udržet klienty v jejich přirozeném prostředí ovšem neznamená je do tohoto prostředí zpět 
vracet. Program vycházel z nesprávného hodnocení situace, neboť z celkového počtu osob ve věku 
65+ žije v ČR v ústavní péči cca 2,6 % osob, avšak počet osob ve věku 65+ žijících v ústavní péči činí v 
Rakousku 4 %, v Belgii 10 %, v Dánsku 5 %, ve Francii 6 %, v Německu 5 %, v Nizozemsku 9 %, ve 
Švédsku 6 %. Ve všech těchto státech přitom deklarují a podporují program samostatného bydlení; 
tyto podíly osob v ústavech tak zřejmě vyjadřují určitou objektivní potřebu. Česká republika se 
pohybuje v podstatě na poloviční úrovni a některé kraje pak ještě níže. 
 
Významným aspektem jsou pak přání samotných potenciálních klientů vyjádřené jimi samotnými, 
nikoliv poskytovateli služeb, kteří mají své zájmy. Zde je třeba znovu připomenout Lipnerův výzkum, 
který zjistil, že senioři nepovažují za přirozené prostředí péči rodiny svých dětí atd. 
 
Druhým aspektem pro rozsah potřeby ústavní péče je sídelní struktura. Česká republika má 6 240 
obcí. Některá území, na nichž vykonávají přenesenou a rozšířenou působnost větší města, mají i více 
než 100 obcí. Zhruba 60 % obcí je menších než 500 obyvatel. Platí zjištění, že čím menší je obec, tím 
více má seniorů, tím jsou starší a tím je obtížnější poskytovat jim terénní sociální služby, a to z 
prostého matematického tzv. dopravního problému (např. zabezpečení rozvozu obědů). Když se k 
tomu přidají zkušenosti z extrémních projevů počasí zimních období a nedostupnost některých obcí, 
je to přímý impulz k podání žádosti o ústavní péči. Proto je součástí této studie, nad rámec zadání, i 
analýza sociální kapacity venkovského prostředí. 
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V případě pečovatelské služby se u většiny respondentů podíl klientů na jednoho pracovníka přímé 
péče pohybuje mezi 15 až 30. V případě center denních služeb, denních stacionářů a domovů se 
zvláštním režimem se tento poměr nejčastěji pohybuje mezi třemi a pěti klienty na jednoho 
pracovníka přímé péče. V domovech pro seniory a domovech pro osoby se zdravotním postižením 
připadají na jednoho pracovníka v přímé péči nejčastěji dva až tři klienti. 
 
Analýza problematiky vztahu služeb sociální péče a zdravotnictví  
 
Financování ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb a sociální péče v lůžkových 
zdravotnických zařízeních 
 
Jedním z dlouhodobě nejvýznamnějších problémů, které musí poskytovatelé služeb sociální péče v 
každodenní práci řešit, je otázka poskytování a financování zdravotní péče. Vzhledem k tomu, že obě 
otázky - poskytování sociálních služeb a poskytování zdravotní péče - byly až do přijetí zákona o 
sociálních službách upraveny samostatnými navzájem neprovázanými právními předpisy, byly od r. 
1993 hrazeny náklady zdravotní péče poskytované v pobytových zařízeních sociálních služeb nikoli z 
rozpočtu jednotlivých zdravotních pojišťoven, ale z rozpočtu těchto zařízení. Systém zdravotního 
pojištění proto v tomto směru dlouhodobě tuneloval systém sociálních služeb.  
 
Zdravotní pojišťovny byly podle zákona č. 48/1997 Sb. povinny zajistit pojištěnci zdravotní péči ve 
veškerém potřebném rozsahu ve věcných dávkách. VZP však v rozporu s výše uvedenými právními 
předpisy odmítala dostát svým závazkům vůči svým pojištěncům, které vyplývají z čl. 31 Listiny 
základních práv a svobod a z uvedeného zákona a byla toho názoru, že náklady ústavů sociální péče 
na jimi poskytnutou zdravotní péči nemají být hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, neboť tato 
zařízení mají povinnost poskytovat zdravotní péči vlastními zaměstnanci a hradit ji ze svého rozpočtu. 
VZP tvrdila, že ústavy sociální péče nejsou zdravotnickými zařízeními ve smyslu § 11 zákona č. 
20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění, a že s nimi tedy ani nemůže uzavírat smlouvy na 
úhradu poskytované zdravotní péče. Tuto argumentaci VZP vyvrátil soud v řízení mezi VZP a 
domovem důchodců Sněženková 8, Praha 10 v r. 1997.7 
 

                                                           
7
 podrobněji viz Průša, L. a kol. Poskytování ošetřovatelské a rehabilitační zdravotní péče uživatelům 

pobytových sociálních služeb v pobytových zařízeních sociálních služeb a v lůžkových zdravotnických zařízeních. 
Praha: VÚPSV, v.v.i. 2009. ISBN 978-80-7416-030-1 
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Významným krokem k řešení otázky financování ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních 
sociálních služeb přispěl zákon o sociálních službách, který stanovil, že poskytovatel sociálních služeb 
je povinen zajistit zdravotní péči osobám, kterým poskytuje pobytové služby v týdenních stacionářích, 
v domovech pro osoby se zdravotním postižením, v domovech pro seniory a v domovech se zvláštním 
režimem. Tato péče je poskytována formou zvláštní ambulantní péče podle zákona č. 48/1997 Sb., o 
veřejném zdravotním pojištění, v platném znění:  

- prostřednictvím zdravotnického zařízení,  
- jde-li o ošetřovatelskou a rehabilitační péči především prostřednictvím zaměstnanců těchto 

zařízení, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání s tím, že rozsah 
péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění stanovuje navazující vyhláška. 

 
Negativně je nutno hodnotit především skutečnost, že zdravotnická zařízení, která poskytují služby 
ústavního charakteru, nejsou povinna se registrovat a plnit tak všechny povinnosti, které 
poskytovatelům sociálních služeb ukládá zákon. Důsledkem tohoto faktu je mj. skutečnost, že 
zdravotnická zařízení nepřiznávají, že pominuly důvody pro hospitalizaci pacienta ze zdravotních 
důvodů a podvádějí zdravotní pojišťovny. Podle odhadů VZP je v celé ČR nejméně 15 000 takových 
lůžek, celkové náklady, které jsou tak neefektivně vynakládány ze systému veřejného zdravotního 
pojištění jsou odhadovány na více než 5 mld. Kč ročně (Vodička, G. Problém se sociálními službami ve 
zdravotnických zařízeních. Infoservis VZP č. 3/2010.) 
 
Výdaje na ošetřovatelskou péči v pobytových zařízeních sociálních služeb byly poprvé kvantifikovány 
v roce 2008 úrovni cca 5,2 mld. Kč. (V důsledku změny struktury klientů pobytových zařízení 
sociálních služeb z hlediska míry závislosti lze odhadovat, že v r. 2010 činily skutečné náklady na 
poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče v těchto zařízeních cca 5,45 mld. Kč). Uvědomíme-li 
si, že VZP podle své výroční zprávy zaplatila za tento typ péče v r. 2008 celkem pouze 620 mil. Kč 
(v r. 2010 to bylo 749 mil. Kč), je zřejmé, kdo je nejvýznamnějším subjektem způsobujícím 
ekonomické problémy poskytovatelů sociálních služeb. Průměrná výše nákladů poskytované 
ošetřovatelské a rehabilitační péče podle provedeného šetření činí: - v domovech pro seniory se 
pohybují v rozmezí 5 086 - 5 719 Kč na jednoho klienta měsíčně, tj. cca 28,5 % průměrných 
neinvestičních výdajů, - v domovech pro osoby se zdravotním postižením v rozmezí 11 170 - 12 028 
Kč na jednoho klienta měsíčně, tj. cca 45,1 % průměrných neinvestičních výdajů, - v domovech se 
zvláštním režimem v rozmezí 8 672 - 9 417 Kč na jednoho klienta měsíčně, tj. cca 42,1 % průměrných 
neinvestičních výdajů. 
 
V pochopitelném ekonomickém zájmu poskytovatelů rezidenčních služeb bude přijímání klientů s 
nejvyšším stupněm závislosti. To postupně změní dále charakter těchto zařízení, která dosud mohla 
kombinovat péči o různé skupiny klientů s různými potřebami a změní se na ošetřovatelské ústavy. 
Nebylo by na čase - problém je znám 30 let - uvažovat o jejich převedení do sféry zdravotnictví? Je 
třeba připomenout, že rozvoj tzv. domovů důchodců v 50. a 70. letech reagoval na vývoj urbanizace, 
na sociální změny na venkově, na skutečnost že venkovské ženy ze soukromého zemědělství neměly 
často žádný důchod, řešil důsledky migrace obyvatel v důsledku velkých staveb apod. Tehdejší 
představa byla taková, že by do ústavní péče měl senior odcházet v relativně dobrém stavu, tedy tak 
včas, aby se uměl aklimatizovat. Již na počátku 80. let bylo zřejmé, že tato situace se podstatně 
změnila, a nyní je zřejmé, že je třeba otevřít zásadní diskusi na toto téma. 
 
 
Organizace, financování a poskytování sociálních služeb v Německu 
 
V porovnání s ostatními zeměmi je principiálně jiný systém financování sociálních služeb zaveden již 
více než 15 let v Německu, kde byl v r. 1994 zaveden pojistný systém (Pflegeversicherungssystem). 
Pojištění péče je v Německu povinný systém, který představuje nadstavbu nad systémem zdravotního 

http://www.zdravky.cz/kongresovy-list/archiv/problem-se-socialnimi-sluzbami-v-zz
http://www.zdravky.cz/kongresovy-list/archiv/problem-se-socialnimi-sluzbami-v-zz
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pojištění, což výrazným způsobem minimalizovalo personální a finanční náklady související se 
zavedením tohoto systému. Vztahuje se na všechny obyvatele, přičemž v závislosti na charakteru 
jejich zdravotního pojištění se člení na dvě paralelní formy - na sociální a soukromé pojištění. Oba 
typy jsou samostatnými částmi povinného pojištění péče, jejich základní odlišnosti spočívají v tom, že: 
 

- sociální pojištění péče se vztahuje na všechny osoby, které jsou pojištěny v rámci povinného 
systému zdravotního pojištění (tj. cca 93 % populace), vztahuje se přitom na povinně i na 
dobrovolně pojištěné osoby (v rámci systému zdravotního pojištění), přičemž dobrovolně 
pojištěné osoby mají právo zvolit si soukromé pojištění dlouhodobé péče,  

- soukromé pojištění péče se vztahuje na všechny osoby, které jsou pojištěny soukromou 
zdravotní pojišťovnou (přibližně 7 % obyvatelstva). 

 
 
Pojištění péče se financuje z pojistného placeného formou příspěvků. Příspěvková sazba činila v r. 
2011 1,95 % z příjmu, přičemž je stanovena maximální hranice, ze které se platí pojistné (v r. 2011 
činila tato hranice 3 712, 50 € měsíčně). Osoby, které vyžadují dlouhodobou péči vedle péče léčebné 
a lékařské, mohou obdržet pomoc ve čtyřech základních oblastech (Pflegeversicherung – Schutz für 
die ganze Familie, Bundesministerium für Gesundheit, Berlin 2006): 
 

- v rámci osobní péče (např. hygiena), 
- v oblasti výživy (např. příprava jídla, nakrmení a dodržování speciální diety), 
- v oblasti mobility (např. pomoc při vstávání, oblékání, svlékání, chůzi, stání a chůzi do 

schodů), 
- v rámci pomoci v domácnosti (např. nákupy, vaření, úklid, mytí nádobí). 

 
Na základě rozsahu potřebné pomoci jsou sociální služby poskytovány ve třech základních stupních:  

- 1. stupeň - značná potřeba péče  
- Do této skupiny patří osoby, které potřebují pomoc v oblasti osobní péče, výživy nebo 

mobility (tj. tzv. základní péče), a to nejméně ve 2 úkonech alespoň 1 x denně, přičemž 
dodatečně potřebují několikrát v týdnu pomoc v domácnosti. Celková doba péče činí 
minimálně 1,5 hodiny denně, přičemž na základní péči připadá více jak 45 minut. 

- 2. stupeň - vyšší potřeba péče  
- Do této skupiny patří osoby, které potřebují pomoc v oblasti osobní péče, výživy nebo 

mobility alespoň 3 x denně v různém denním čase a dodatečně vícekrát v týdnu potřebují 
pomoc v domácnosti. Celková doba péče činí nejméně 3 hodiny denně, přičemž na základní 
péči připadají alespoň 2 hodiny.  

- 3. stupeň - nejvyšší potřeba péče  
- Do této skupiny patří osoby, které potřebují pomoc v oblasti osobní péče, výživy nebo 

mobility po celý den i v průběhu noci a dodatečně vícekrát týdně potřebují pomoc v 
domácnosti. Celková doba péče činí nejméně 5 hodin denně, přičemž na základní péči 
připadají nejméně 4 hodiny. Do této skupiny patří i osoby, které potřebují péči v podstatně 
širším rozsahu vzhledem ke svému velmi nepříznivému stavu. 

 
Dávky z pojištění péče se poskytují z pojistného fondu péče na základě žádosti. Nutné lékařské 
rozhodnutí o existenci potřeby péče a její závažnosti provádějí odborníci z lékařské služby fondů 
zdravotního pojištění, hlavně lékaři a střední zdravotnický personál, ale také další odborníci, jako 
sociální pracovníci a psychologové. Přihlíží se přitom k anamnézám, vyhodnocení a potvrzení 
ošetřujících lékařů, ale konečné rozhodnutí je výlučně v pravomoci lékařské služby fondu a obvykle se 
provádí na základě prohlídky provedené v bytě osoby potřebující dlouhodobou péči. Proti zamítnutí 
žádosti pojistným fondem péče se občan může odvolat. Poskytování pojistných dávek na péči se 
diferencuje v závislosti na typu poskytované péče - rozlišují se dávky na domácí péči a na péči v 
ústavu, naturální a peněžní dávky a také dávky pro osoby potřebující péči a dávky pro osoby 
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poskytující péči. Je třeba zdůraznit, že pojistné dávky na péči nemají úplně nahradit veškeré náklady, 
spíše jsou zamýšleny jako doplnění, ulehčení a pomoc u rodinných dávek v případě domácí péče a 
ulehčení nákladů na péči v případě ústavní péče. Dávky pro osoby potřebující péči se člení v závislosti 
na tom, kde je poskytována péče. Při poskytování péče v domácnosti jsou dávky odstupňovány v 
závislosti na kategorii péče a poskytují se buď ve věcném nebo v peněžním plnění nebo ve vzájemné 
kombinaci. 
 
 
Dávky ve věcném plnění lze charakterizovat jako náklady na pečovatelskou službu, které jsou hrazeny 
z pojištění péče. Pojistný fond péče přitom nenese veškeré náklady, hradí náklady daného úkonu 
jenom do maximální výše, která je pro něj stanovena, náklady nad rámec tohoto limitu a jej 
přesahující musí uhradit sama osoba potřebující péči.  
Měsíční výše těchto dávek v r. 2011 činila: 

- ve stupni I. 440 € 
- ve stupni II. 1 040 € 
- ve stupni III. 1 510 € (pro zvlášť těžké případy 1 918 €). 

 
Peněžní dávky lze charakterizovat jako příspěvek na ošetřování z pojistného fondu péče osobě, která 
potřebuje péči. Právo požádat o tuto dávku má osoba, která péči potřebuje, nikoli rodinný příslušník, 
který péči poskytuje, tzn. že závisí na rozhodnutí osoby, potřebující péči, jestli předá příspěvek na 
ošetřování osobám poskytujícím péči jako odměnu nebo mzdu. Přídavek na ošetřování je 
nezdanitelný, poskytuje se v peněžní podobě, jeho měsíční výše v r. 2011 činila: 

- ve stupni I. 225 € 
- ve stupni II. 430 € 
- ve stupni III. 685 € 

 
Z pojistného fondu péče jsou hrazeny rovněž náklady na pečovatelské pomůcky (např. kolečkové 
křeslo, speciální stolky do postele a zvedací zařízení) a na úpravu bytu. Při poskytování péče v 
ústavních zařízeních se z pojistného fondu péče poskytují dávky, jejichž výše v r. 2011 činila:  

- ve stupni I. 1 023 €  
- ve stupni II. 1 279 €  
- ve stupni III. 1 510 € (pro zvlášť těžké případy 1 825 €). 

 
Reforma z r. 2008 přinesla mj. výrazné zlepšení péče o osoby postižené demencí. Kromě zvýšení 
doplňkových dávek na domácí péči o osoby se značně omezenou schopností vykonávat aktivity 
běžného života ze 460 € až na 2 400 € ročně v závislosti na potřebě péče umožnila, aby na tyto dávky 
získaly nárok i osoby, které nesplňují předpoklady ani pro zařazení do 1. stupně (tzv. "stupeň 0"). 
Výrazně se také zlepšila péče o osoby se stařeckou demencí v ústavech. 
 
 
Několik poznámek k systému financování sociálních služeb v Rakousku 
 
Významné změny při poskytování sociálních služeb byly v důsledku stárnutí populace zavedeny v 
uplynulém období i v Rakousku. Cílem těchto úprav přitom bylo přijmout taková opatření, která by: 
 

- zlepšila situaci těžce zdravotně postižených občanů a rodin pečujících o starého nebo 
zdravotně postiženého člena, 

- rozšířila okruh poskytovaných sociálních služeb a položila důraz na poskytování ambulantních 
služeb na úkor péče poskytované ve stacionářích. 
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V zájmu zabezpečení těchto cílů bylo přijato rozhodnutí, že bude zavedena nová sociální dávka - 
příspěvek na péči, která je financována ze státního rozpočtu, přičemž její výplatou jsou pověřeny 
důchodové úřady. Dávka začala být poskytována od 1. července 1993. Na tuto dávku je právní nárok, 
dávka má pokrývat dodatečné výdaje vyplývající z péče o sociálně potřebné osoby, dávky se vyplácejí 
paušálně, nepodléhají dani, nezkoumá se, jak s nimi bylo naloženo, příspěvek není závislý na 
příjmových ani majetkových poměrech ani se nezkoumá příčina vzniku sociální potřebnosti. Dávka se 
vyplácí především z organizačních důvodů prostřednictvím důchodových úřadů tak, aby bylo možno 
lépe navázat tento systém na existující systémy. 
 
Dávka se vyplácí v 7 stupních, koncem roku 2010 ji pobíralo celkem více než 369 tis. příjemců. Pro 
zařazení do 1. až 4. stupně z hlediska potřeby péče jsou stanoveny pouze kvantitativní 
charakteristiky, vymezující v hodinách potřebu péče, pro zařazení do 5. až 7. stupně jsou stanoveny i 
další kvalitativní znaky (viz tabulka č. 23)8 
 

 
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/36/Seite.360516.html 
 
K zařazení do jednotlivých stupňů dochází na základě odborného lékařského posudku, na jehož 
zpracování se podílejí i odborníci z řad pracovníků poskytujících pečovatelské služby. Z vyhodnocení 
celého systému financování vyplývá, že v porovnání s předchozím systémem cca jedna třetina klientů 
dostává více služeb v důsledku zavedení nového systému, cca jedna polovina příjemců si díky 
zavedení nové sociální dávky může lépe služby financovat. Ukazuje se však, že převážně těžce 
zdravotně postižení občané si nejsou schopni koupit všechny služby, které potřebují. 
 
Možnosti lidského kapitálu venkova k zabezpečení sociálních služeb v malých obcích 
 
I když jsou malé obce ubezpečovány o své budoucnosti a nezměnitelnosti stavu, mají závažné 
problémy. Dochází tam k významnějšímu stárnutí populace na jedné straně a k úbytku schopnosti 
poskytovat veřejné služby, roste (mění se) podíl obytné a rekreační funkce, ubyla pracovní místa 
(také zásadní redukcí zemědělské produkce) a zvyšuje se vyjíždění za prací, současně se ale snižuje 
dopravní obslužnost. Malé obce trpí nedostatkem prostředků, mají reálně ztížené podmínky pro 
výkon státní správy a samosprávy a omezenou soběstačnost v plnění svěřených rolí. Platí teze, že čím 
menší obec, tím je větší podíl seniorů a tím horší podmínky pro zabezpečení sociální péče pro ně.  

                                                           
8
 Bundespflegegeld. Zdroj: STATISTIK AUSTRIA. 

http://www.statistik.at/web_de/statistiken/soziales/sozialleistungen_auf_bundesebene/bundespflegegeld/ind
ex.html 
 

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/36/Seite.360516.html
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/soziales/sozialleistungen_auf_bundesebene/bundespflegegeld/index.html
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/soziales/sozialleistungen_auf_bundesebene/bundespflegegeld/index.html
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Otázka zní - nebylo by možné, účelné a užitečné vytvořit (resp. obnovit) systém dobrovolných 
pečovatelek (resp. různých komunitních aktivit) a vytvořit tak kapacity pro poskytování především 
pečovatelské služby, resp. vybraných úkonů, kdy vítaným výsledkem by bylo odložení potřeby ústavní 
péče. Takovéto kapacity v místě by byly odolné i proti klimatickým změnám, které znemožňují v 
horských oblastech poskytovat služby apod. Jde samozřejmě o ženy, zpravidla důchodkyně. Je toto 
reálné? Co je třeba provést, aby se taková kapacita vytvořila? 
 
Obce s méně než 2 000 obyvateli představují 89,82 % všech obcí a spravují území, které tvoří 73,6 % 
plochy státu. Žije v nich však pouze čtvrtina (26,3 %) obyvatel, což je v absolutním vyjádření 2 753159 
osob (k 1.1.2009).  
 

 
 
Podle zjištění Českého statistického úřadu, již od roku 2000 ubývá obyvatel v městském prostoru ve 
prospěch venkova. To nakonec potvrzuje i Zpráva o stavu zemědělství za rok 2009, podle níž počet 
obyvatel venkova během let 2001 až 2009 stoupl o 3,3 procenta. Rozdílný vývoj se odehrává uvnitř 
jednotlivých velikostních kategorií obcí. Zatímco v obcích nad 500 obyvatel se počet obyvatel zvýšil (a 
narostl i počet těchto obcí), v obcích do 500 obyvatel naopak klesal (a klesal i jejich počet). 
Obecně, z celostátního pohledu však platí, že v občanské vybavenosti se situace venkovských obcí 
mírně zhoršuje (klesá podíl obcí se školou, knihovnou i poštou). Snižuje se podíl obcí s lékařskou 
ordinací, narostl však podíl obcí s lékárenskými službami a zejména počet bytů s pečovatelskou 
službou. Naopak, technická vybavenost venkova se značně zlepšila. 
 
Jak tedy funguje venkov?  
Život v obci znamená, že ho lidé sami vytvářejí a že nejsou tedy pouhými konzumenty. To, že se jeho 
účastníci navzájem znají, navíc tuto aktivitu ještě více prohlubuje. Aktivní lidé, kteří se pokouší o nové 
věci, činí vesnice atraktivnějším a příjemnějším místem k životu a mohou pomoci při zajištění života 
seniorů - v jejich soběstačnosti. V obecném povědomí převládá názor, že stabilní složkou 
venkovského života jsou starší lidé, kteří jsou na venkově dlouhodobě stabilizováni, zatímco mládež 
buď studuje a do venkovské obce se vrací jen v době prázdnin a volna, nebo dostuduje a snaží se najít 
si uplatnění tam, kde jsou lepší pracovní možnosti i kulturní, sportovní a společenské příležitosti. Z 
toho bychom mohli usuzovat, že aktivity v obci, včetně udržování a rozvíjení tradic, závisí spíše na 
nápadech a činorodosti starších občanů. Praxe však ukazuje, že ačkoliv podíl starších lidí na různých 
činnostech není zanedbatelný, jsou to především mladí lidé, kteří nejrůznější projekty vymýšlejí i 
realizují. Týkají se nejen udržování tradic, ale také úprav a údržby obce. 
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Model efektivního financování a poskytování dlouhodobé péče Ladislav 
Průša VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 
 
Hlavní principy připravované právní úpravy systému dlouhodobé sociálně-zdravotní péče 
Podle návrhu věcného záměru zákona upravujícího řešení dlouhodobé zdravotně-sociální péče patří k 
hlavním principům navrhovaného řešení tyto skutečnosti: 
 

- zajištění kvalitních a dostupných služeb pro klienty, 
- možnost participace klientů a jejich rodinných příslušníků na vytváření vhodné sítě 

poskytovatelů dlouhodobé péče, 
- podporování rozvoje dlouhodobé péče především na domácí a komunitní úrovni, 
- podpora otevřeného a transparentního konkurenčního prostředí při poskytování dlouhodobé 

péče, 
- zvýšení sociální spravedlnosti, tedy srovnání podmínek dostupnosti a kvality potřebných 

služeb, stejně jako finanční participace pro klienty se stejnými potřebami dlouhodobé péče, 
stanovení nepodkročitelných standardů dlouhodobé péče, 

- zvýšení efektivity systému poskytování dlouhodobé péče včetně vynakládání prostředků na 
příspěvek na péči, 

- vytváření podmínek pro realizaci účinné sociální a zdravotní politiky na všech úrovních 
veřejné správy, 

- omezení preventabilní disability, a tedy potřeby dlouhodobé péče,  
- zajištění dlouhodobě udržitelného financování 

 
Pro naplnění těchto výchozích principů jsou v rámci výše uvedeného návrhu věcného záměru zákona 
definována tato – z pohledu autora – klíčová řešení:  
 

1. Dlouhodobá péče je poskytována odbornými pracovníky primárně v přirozeném prostředí, 
ale také v ambulantních zařízeních, v nezbytných případech i v zařízeních poskytujících 
pobytové služby. Poskytování dlouhodobé péče v přirozené komunitě klienta je považováno 
za nejvhodnější způsob podpory.  

2. Osobě, které byl přiznán status klienta dlouhodobé péče, uhradí zdravotní pojišťovna 
poskytnutí zdravotních služeb v rámci dlouhodobé péče. Na tyto zdravotní služby je z 
hlediska jejich časové naléhavosti pohlíženo jako na akutní zdravotní péči.  

3. Dlouhodobá péče je spektrem kombinovaných zdravotních a sociálních služeb, které 
potřebují osoby se sníženou soběstačností, trvale závislé na cizí pomoci. Pro vymezení 
dlouhodobé péče je klíčový právě významný podíl jak zdravotní, tak sociální péče v potřebách 
klienta.  

4. Poskytovatel pobytové dlouhodobé péče bude muset získat registraci na poskytování 
pobytové formy sociálních služeb a současně oprávnění poskytovat dlouhodobou lůžkovou 
zdravotní péči.  

5. Komunitní sestra pracuje v týmu se sociálním pracovníkem na obecním úřadu obce s 
rozšířenou působností a zajišťují podporu, poradenství a hodnocení zdravotních a sociálních 
potřeb potenciálních klientů dlouhodobé péče.  

6. Zdravotní pojišťovna je povinna zajistit dostupnost dlouhodobé péče formou domácích, 
ambulantních nebo ústavních zdravotních ošetřovatelských služeb prostřednictvím smluvních 
poskytovatelů.  

7. Poskytování dlouhodobé péče v přirozeném prostředí klienta formálními poskytovateli nebo 
ve formě sdílené péče je považováno za nejvhodnější způsob podpory a péče.  

8. Osobě, které byl přiznán status klienta dlouhodobé péče, jsou zdravotní služby v rámci 
dlouhodobé péče poskytovány na základě smlouvy poskytovatele a příslušné zdravotní 
pojišťovny. Služby sociální péče jsou poskytovány v rámci dlouhodobé péče na základě 

http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_340.pdf
http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_340.pdf
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smlouvy mezi poskytovatelem a klientem a jejich úhrady se řídí zákonem o sociálních 
službách. Pokud byl osobě, které byl přiznán status klienta dlouhodobé péče, přiznán i 
příspěvek na péči, je tento příspěvek proplácen úřadem práce poskytovateli/poskytovatelům 
pobytové dlouhodobé péče jako úhrada za péči stanovená na základě uzavřené smlouvy s 
klientem.  

9. Klient dlouhodobé péče pobývající v zařízení poskytujícím ústavní dlouhodobou péči se podílí 
na úhradě nákladů na stravu a pobyt podle příslušných ustanovení zákona o sociálních 
službách a navazujících právních předpisů.  

10. Poskytovatelé dlouhodobé péče se jako samostatný segment zúčastňují dohodovacího řízení 
o hodnotě bodu a podmínkách úhrady podle zákona č. 48/1997 Sb.  

11. Osoba, která je příjemcem příspěvku na péči ve stupni 3 nebo 4 v den nabytí účinnosti tohoto 
zákona a zároveň její zdravotní stav vyžaduje systematické dlouhodobé poskytování 
ošetřovatelské zdravotní péče na základě posouzení ošetřujícího lékaře, je ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona považována za klienta dlouhodobé péče do doby platnosti 
původního rozhodnutí nebo vydání rozhodnutí nového. 

 
 
Stručné hodnocení vybraných principů navrhovaného řešení 
 
Předložený návrh věcného záměru zákona upravujícího řešení dlouhodobé zdravotně-sociální péče 
reaguje na skutečnost, že stávající systémy poskytování sociálních služeb a zdravotní péče fungují jak 
na celostátní, tak i na všech regionálních úrovních v zásadě izolovaně bez žádoucích průniků, které by 
zvýšily efektivity vynakládaných finančních prostředků v obou systémech. 
 
Z tohoto pohledu je nutné ocenit snahu obou rezortů řešit existující problémy. Nicméně dikce 
některých ustanovení návrhu připravovaného věcného záměru nové právní normy a její odůvodnění 
budí dojem, že systém dlouhodobé péče je izolovaným. 
prvkem v rámci celého spektra sociálních a zdravotních služeb (viz např. dikce odůvodnění bodu 2.3. 
návrhu, podle něhož "dlouhodobá péče se stane samostatnou jednotkou ve smyslu definice, nároku, 
formy, způsobu poskytování, kvalifikace a oprávnění poskytovatelů a financování, která bude 
upravena v zákoně o dlouhodobé péči"). Některé dikce by naopak bylo nutno lépe precizovat tak, aby 
nevznikaly žádné pochybnosti o rozsahu vymezení tohoto segmentu (např. "pro vymezení 
dlouhodobé péče je klíčový významný podíl jak zdravotní, tak sociální péče v potřebách klienta" – z 
této dikce není zřejmé, o jak velký podíl obou segmentů péče se má jednat). 
 
Ačkoliv je v rámci výchozích principů jednoznačně deklarována podpora rozvoje služeb dlouhodobé 
péče v domácím prostředí jednotlivých klientů, je naprostá většina materiálu věnována problematice 
poskytování dlouhodobé sociálně-zdravotní péče v pobytových zařízeních.  
 
Negativně je rovněž nutno hodnotit skutečnost, že poskytovatelé dlouhodobé péče se budou muset 
znovu registrovat, přestože jak poskytovatelé sociálních služeb, tak i zdravotní péče jsou již dnes 
registrováni. Lze se domnívat, že vzhledem k charakteru dlouhodobé péče by bylo možno přímo ze 
zákona vymezit, že poskytovateli dlouhodobé péče jsou všichni registrovaní poskytovatelé služeb 
sociální péče a ta zdravotnická zařízení, která již dnes jsou faktickými poskytovateli dlouhodobé péče 
(léčebny pro dlouhodobě nemocné, odborné léčebné ústavy).  
 
Pozitivně je nutno hodnotit skutečnost, že do systému dlouhodobé péče se navrhuje zapojit 
komunitní sestru, která by měla ve spolupráci se sociálním pracovníkem na obecním úřadu obce s 
rozšířenou působností zajišťovat podporu, poradenství a hodnocení zdravotních a sociálních potřeb 
potenciálních klientů dlouhodobé péče. Charakterem své činnosti by tak komunitní sestra mohla 
představovat určitého care managera, který je významným prvkem v systémech sociálních služeb 
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evropských zemí, nicméně v systému sociálních služeb v naší zemi tuto činnost doposud nikdo 
nevykonává.  
 
Negativně je však nutno hodnotit skutečnost, že i nadále systémy hodnocení sociálních a zdravotních 
potřeb klientů dlouhodobé péče budou izolovány, že nedojde k hodnocení potřeb klientů 
dlouhodobé péče v jejich přirozeném prostředí společně zástupci sociální a zdravotní sféry, naopak 
dojde k další institucionalizaci hodnocení míry závislosti klienta, neboť toto hodnocení bude místo 
lékaře posudkové služby sociálního zabezpečení provádět pětičlenná komise pro posuzování potřeby 
dlouhodobé péče na Úřadu práce ČR.  
 
Negativně je rovněž nutno hodnotit návrh na to, aby za vytvoření sítě služeb dlouhodobé péče byly 
odpovědny zdravotní pojišťovny. Zkušenosti ukazují, že především VZP není schopna efektivně 
hospodařit se svěřenými finančními prostředky, přičemž tuto neschopnost sama opakovaně přiznává. 
Ze systémového hlediska by za vytvoření sítě služeb dlouhodobé péče měl být zodpovědný Úřad 
práce ČR, který by podle návrhu věcného záměru zákona měl rozhodovat o přiznání příspěvku na péči 
a o přiznání statutu klienta dlouhodobé péče 
 
V současné době činí průměrné neinvestiční výdaje na jedno lůžko: 

- v léčebnách pro dlouhodobě nemocné 35 583 Kč měsíčně, 
- v odborných léčebných ústavech 41 673 Kč měsíčně, 
- v domovech pro seniory 21 381 Kč měsíčně, 
- v domovech pro občany se zdravotním postižením 28 670 Kč měsíčně, 
- v domovech se zvláštním režimem 25 447 Kč měsíčně. 
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Davies, Elizabeth, and Irene J. Higginson, eds. Better Palliative Care for 
Older People. Copenhagen, Denmark: World Health Organization, Regional 
Office for Europe, 2004. 

WHO Regional Office for Europe. Palliative Care for Older People: Better 
Practices. Edited by Sue Hall. Copenhagen: World Health Organization, 
2011. 
 
Podle publikace WHO „Better Palliative Care for Older People“ („Lepší paliativní péče pro seniory“) 
bude potřeba paliativní a dlouhodobé péče se stárnutím populace a růstem prevalence chronických 
nemocí růst. Přitom právě u seniorů je paliativní péče a léčba bolesti hůře dostupná než u mladších 
skupin, zejména u osob s demencí a u osob v nejvyšších věkových kategoriích. Demence je přitom 
smrtelné a dosud nevyléčitelné onemocnění, jehož terminální stádium trvá 2 až 3 roky. Toto 
onemocnění postihuje zhruba čtvrtinu populace ve věku 85 a více let (WHO, 2004, 2011). 
 
Populace v jednotlivých typech zdravotních služeb, v nemocnicích a primární péči a populace s 
chronickými nemocemi a polymorbiditou stárne stejně jako celková populace a počátek potřeby 
využívání zdravotní nebo dlouhodobé péče se odsouvá do vyššího věku. S růstem dlouhověkosti se 
seniorská populace také více diverzifikuje. Potřeba individualizované paliativní péče respektující 
zdravotní specifika a různorodost potřeb seniorů tedy bude rozhodně růst. 
 
Podle WHO se paliativní péče dosud zaměřovala především na onkologické pacienty s jasnou 
prognózou, u kterých byla úspěšná při snižování utrpení na konci života. To vedlo k názoru, že 
paliativní péče se týká několika posledních týdnů života a může být poskytována jen ve 
specializovaných zařízeních. Nyní je podle WHO čas začlenit paliativní péči do celkové zdravotní 
politiky pro starší lidi. Paliativní péče by měla být nedílnou a integrovanou součástí zdravotních a 
sociálních služeb pro seniory. Efektivní péče by tak měla být dostupná tam, kde lidé žijí, stárnou a 
umírají - tj. v nemocnicích, zařízeních poskytujících ošetřovatelskou péči, sociálních službách a 
vlastních domácnostech a komunitách. 
 
Nedostatek personálu a nedostatečné paliativní dovednosti v domácí péči a v zařízeních pobytových 
služeb mohou podle WHO (2004) zvýšit počet hospitalizací na samém konci života. Více než jedna ze 
tří těžce nemocných osob, které dávají přednost paliativní péči a důrazu na kvalitu spíše než na 
prodloužení života a umírání se domnívají, že poskytovaná lékařská péče je v rozporu s jejich 
preferencemi. Takový nesoulad je podle studií spojen s vyššími náklady v průběhu 1 roku a také delší 
dobou přežití (WHO, 2004). 
 
Starší lidé mají specifické potřeby, protože jejich potřeby jsou odlišné a často komplexnější než 
potřeby mladších pacientů. Senioři jsou vystaveni vyššímu riziku nežádoucích účinků a iatrogenním 
vlivům a komplikacím. I menší zdravotní problémy mohou u seniorů mít vyšší psychologický dopad. 
Problémy s akutním onemocněním jsou často  „navrstveny“ na pozadí horšího tělesného, duševního 
a kognitivního zdraví, ekonomického strádání a sociální izolace (WHO, 2004). 
 
Vzhledem k tomu, že je obtížné předpovědět průběh mnoha chronických onemocnění postihujících 
starší populaci, paliativní péče by měla být založena na potřebách pacientů a jejich rodin spíše než na 
prognóze. Starší lidé mají tendenci méně projevovat své potřeby a příznaky a lékaři mají zase 
tendenci podceňovat a nedostatečně léčit bolest, zejména u nenádorových onemocnění, ale také u 
pacientů onkologických (WHO, 2004). Podle studie provedené v USA na vzorku 4 tisíc pacientů v 
ošetřovatelských zařízeních („nursing homes“) se zvyšujícím se věkem rostl podíl osob s bolestí, které 
byly bez léčby a úlevy od bolesti. Na základě hodnocení s pomocí tzv. analgetického žebříku WHO 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/98235/E82933.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/98235/E82933.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/98235/E82933.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/143153/e95052.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/143153/e95052.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/143153/e95052.pdf
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(„pain ladder“) měly osoby nad 85 let nejnižší pravděpodobnost, že budou léčeny takovými léky, jako 
jsou opiáty. 
  
Uvedené poznatky a údaje ukazují na potřebu větší multioborové a multiprofesní spolupráce a 
provázání geriatrické, dlouhodobé a paliativní péče, zejména na komunitní úrovni, a na potřebu 
geriatrického vzdělávání odborníků v paliativní i primární péči (WHO, 2011). 
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Long-Term Care Laws in Five Developed Countries A Review (WHO, 2000) 
 
 

 Austria Germany Netherlands Israel Japan 

I. Framework 

2. Programme 
name 

Bundespflege- 
Geldgesetz 
(The Federal 
Long- Term Care 
Allowance Act; 
The Provincial 
Long-Term Care 
Act) 

Pflegeversich- 
Erung 
(Long-Term Care 
Insurance Law, or 
Social 
Dependency 
Insurance 
Programme) 

Algemene Wet 
Bijzondere 
Ziektekosten 
(AWBZ) 
(The Exceptional 
Medical Expenses 
Act) 

Chok Bituach 
Siyud 
(Community 
Long- Term Care 
Insurance (CLTCI) 
Law) 

KaigoHoken 
(Long-Term Care 
Insurance 
Programme, or 
the Care 
Insurance Law for 
the Elderly) 

3. Date of initial 
implementation 

January 1,1994 

April 1,1.995 
(community care) 
Expanded to 
include 
institutional care 
July 1,1996 

January 1,1968 
Changes over 
time in kinds of 
services covered

9
 

April 1,1988 April 1, 2000 

 
Austria has enacted two laws: The Federal Long-term Care Law, which covers people who are 
entitled to social security pensions (90% of the population), and the Provincial Long-Term Care Law, 
which covers 10% of the population. 
 
 Austria Germany Netherlands Israel Japan 

II. The Nature of the Programme and the Insuring Agency 

Special/part of 
health or social 
insurance 
The insuring 
agency 

Special 
programme 
Ministry of 
Labour, Health 
and Social Affairs 

Special 
programme 
Care funds linked 
to sickness funds 

Special 
programme 
Ministry of 
Health, Welfare 
and Sport10 

Special 
programme 
National 
Insurance 
Institute (Social 
Security) 

Special 
programme 
Municipal 
Government 

III. Eligibility Criteria 

1. Age Three and over All ages All ages Women 60+, men 
65+ 

40+ 

                                                           
9
 Having initially served mainly as a means of funding long-term or high-cost care in various types of institutions (e.g. 

nursing homes)/ its provision has been extended over the years to cover more elements of health care, many of which 
are neither prolonged nor expensive (Health Insurance in the Netherlands, 1998). In 1989, home care services were 
included and in 1997 residential homes were included. 

10
 The AWBZ is managed through health insurers: the health insurance funds, or private health insurance companies 

approved by the government. The government is responsible since insurance organizations cannot take financial risk to 
cover AWBZ. 

http://www.who.int/chp/knowledge/publications/ltc_laws_5developed_countries.pdf
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2. Health, 
functional status 

Disability in ADL, 
IADL (forecast 
need for care for 
at least six 
months); need for 
at least 50 hours 
assistance per 
month (the 
blind/severely 
visually impaired, 
deaf, wheelchair- 
bound are 
a automatically 
entitled) 

Disability in two 
or more ADL 
(forecast need for 
care for at least 
six months); need 
for at least IV2 
hours assistance 
per day 

Health problems, 
functional 
disability 

Disability in ADL 
and/or need for 
constant 
supervision 
Living alone: need 
for at least two 
hours assistance 
per day 
Not living alone: 
need for at least 
2V2 hours 
assistance per day 

40-64: age-related 
disease (e.g. CVA, 
senile dementia) 
65+: difficulty in 
ADL, cognitive 
ability, sensory 
ability (forecast 
need for care for 
at least six 
months) 
Minimum level 
includes almost 
independent 
people11 

3. Availability and 
extent of family 
assistance 

Not considered Not considered Considered Not considered Not considered 

 
IV. Eligibility Assessment 

1. Assessment 
tools 

Structured; 
uniform 
nationwide 

Structured; 
variation among 
provinces 

Discretionary; 
uniform protocol 
being prepared 

Structured; 
uniform 
nationwide 

Structured; 
uniform 
nationwide 

2. Levels of 
eligibility 

Seven levels, by 
hours of care per 
month (50- 180 
hours) 

Three levels, by 
hours of care per 
day (1 V2-5 hours) 

Tailor-made care Two levels, by 
hours of care per 
day (2Vi- 6V2 
hours) 

Six levels, by 
hours of care per 
day (25 minutes 
to 110 minutes)12 

3. Responsibility 
for assessment 

Insuring agent Medical board13 Regional 
assessment 
boards (RIO) 

National 
Insurance 
Institute14 

Municipality15 

 
 
 Austria Germany Netherlands Israel Japan 

4. Professionals 
making 
assessment 

Physicians Physicians or 
nurses 

Multi-disciplinary 
team (social 
workers, nurses, 
physicians)16 

Nurses Care manager 
(from various 
professions) 

V. Benefits 

                                                           
11

 The minimum level of disability includes people who are able to sustain an independent daily life. Services are aimed at 
improving the current situation and preventing the deterioration of underlying conditions. Services include periodic home 
visits to provide guidance to family caregivers and health counseling (Okamoto, 2000). 
12

 The minutes are derived from a care time study in institutional settings (Ikegami, 2000). 
13

 Care funds conduct the assessment for eligibility through the sickness funds, medical service, and reimburse the 
sickness funds for the use of the service. 
14

 The National Insurance Institute pays independent public health nurses per assessment. 
15

 The municipality pays independent care managers for eligibility assessment. 
16

 RIO employs professional staff for the assessment. Expertise is not explicitly stated in the regulations; therefore, several 
professions may perform the assessment. To assist in specialized assessment, expert consultation may be required (e.g. in 
case of suspected dementia). 
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1. Cash allowance 
(unrestricted / 
restricted17), in-
kind services, or 
combination of 
both 

Cash allowance 
(unrestricted) 

Both (in-kind 
services and 
unrestricted cash 
allowance): value 
of cash allowance 
is lower than that 
of in- kind 
services (45%- 
53% of benefit 
depending on 
disability level 

In-kind services 
(restricted cash 
allowance being 
used 
experimentally) 

In-kind services 
(cash - 80% of the 
benefit - offered 
only in the 
absence of 
services) 

In-kind services 

2. Main services 
covered: 
institutional care 
*Home care17 
*Day care "Other 

Beneficiary's 
Choice, in all 
categories 

Yes Yes Yes 
Respite care, 
night centres, 
assistive devices 

Yes Yes Yes 
Assistive devices, 
Home nursing, 
Respite care 
Rehabilitation 

No Yes Yes 
Absorbent Under 
garments, 
Laundry services, 
Emergency Alarm 
system 

Yes Yes Yes 
Respite care, 
Visiting nurse, 
Assistive devices 
Rehabilitation, 
home 
adaptations, 
medical 
supervision 

 
In all of the countries, long-term care is covered by a special law based on personal entitlement. 
Most of the countries have enacted one federal law for the entire population in need of long-term 
care. Two countries, Israel and Austria, have enacted more than one law. Austria has enacted two 
such laws - a federal law covering 90% of the population and provincial law that covers the remaining 
10% of the population. Israel has enacted three laws covering long-term care - the Community Long-
term Care Insurance Law, covering women age 60 and men age 65 and over; the Attendance 
Allowance Law, covering people age 18-64; and the Disabled Child Law, covering minors age 0-17. It 
is the Community Long-term Care Insurance Law (for the aged) to which we will refer. 
 
The Netherlands was first to provide long-term care in a legal framework, mandating coverage of 
care in nursing homes as early as 1968. Later it expanded coverage to care provided in the 
community, such as home nursing and home help (1989), and care in old age homes (1997). On 1 
April 1988, Israel mandated the provision of services in the community under the Community Long-
term Care Insurance Law. During the past decade, Austria, Germany and Japan have passed similar 
laws. Austria enacted its federal long-term care law on 1 January 1994, while Germany enacted its 
law in two stages: Coverage of community care began on 1 April 1995, and coverage of institutional 
care began on 1 July 1996. Japan began implementation of its long-term care law, which covers both 
home and institutional care, on 1 April 2000. 
 
One problem in the care of the disabled and chronically ill is fragmentation: the responsibility for 
funding and service delivery is divided among several organizations. Fragmentation of the system of 
services and lack of coordination of care impede the efficient provision of appropriate services and 
create confusion and discomfort for the disabled and their families. Therefore, a major issue in 
developing programmes to address the needs of the disabled is creation of a continuum of care 
between the acute and long-term care systems, and between the health and social service systems. 
One way to establish a continuum of care is by integrating different components of care and 
subsuming them under one agency. Proponents of the integration of acute and long-term care 
believe that combining them gives health insurers and providers an incentive to find less expensive 

                                                           
17

 Unrestricted cash allowances enable beneficiaries to use the funds as they see fit, while restricted cash allowances may 
be used only to purchase services. 
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alternatives to institutionalization; such as rehabilitation and prevention; to carefully plan and 
coordinate short-term acute services with rehabilitative and long-term care services; to coordinate 
community and institutional health services; and to expand community-based medical and nursing 
long-term care services. 
 
However, concerns have been raised about this approach. One concern is that long- term care 
services will be neglected when they are integrated into the more general health system, and acute 
health care needs will be given greater priority. Another concern is whether adequate financial 
mechanisms will be developed to compensate insurers of health for the risks of long-term care. This 
is necessary to avoid disincentives to serving people with greater long-term care needs. This concern 
is particularly important in systems where there is competition among health insurers, with 
incentives to avoid complex, difficult, and costly cases. When services are financed through a budget 
rather than through pre-paid personal entitlements, and there is no competition among health care 
providers, the integration of acute and long-term care is more feasible. Finally, there is some 
reluctance to implement the same financing principles for long-term care as for acute medical care, 
since it is difficult to include cost-containment mechanisms in long-term care provision, beyond those 
implemented in medical care. 
 
Eligibility Criteria 
The perspective of the authors of long-term care insurance laws is reflected in the criteria they set 
for determining eligibility for benefits and assessing the level of benefits. Several major issues must 
be addressed in determining eligibility: 
 
a. Should a long-term care programme cover people of all âges, or should it be age- limited? 
There are three possibilities: a) include people of all ages in the same programme; b) define specific 
long-term care laws for different age groups (this may involve establishing separate eligibility criteria 
and/or benefits); c) limit long-term care benefits to one specific age group. 
 
b. Should benefits be limited to very severely disabled people, or include the moderately 

disabled, who are at less risk of institutionalization? 
Within a given cost framework, there is a trade-off between limiting benefits to the severely 
disabled, providing more benefits to fewer people, and offering benefits to people with varying levels 
of disability thus providing smaller benefits to a greater number of people. Another question is 
whether to include all disabilities, without regard for the cause of disability (i.e. physical, mental). 
 
c. Should an individual's income level be included in the assessment of eligibility? 
Programmes that provide coverage regardless of income level embody the principle of universal 
insurance, thereby preventing the stigma usually associated with receipt of income-tested benefits. 
However, programmes that cover only lower income populations make it possible to provide more 
benefits to those who are eligible, or to reduce costs. 
 
d. Should the amount of family (informal) assistance available be included in the assessment of 

eligibility? 
Considering available family support makes it possible to target those most in need of assistance. On 
the other hand, providing supportive families with extra assistance may strengthen them, enabling 
them to continue caring for longer periods of time; it also reflects society's recognition of their effort. 
In insurance frameworks it is difficult to include such criteria because they are subject to the 
discretion of the person making the assessment. There is also a sense that if you have paid, you are 
entitled to benefits. 
 
How services are provided: 
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There are three basic forms of provision: services in kind; cash allowances without restrictions, which 
enable a beneficiary to use the funds as he sees fit; and cash allowances with a restriction - that is, to 
purchase services - in which case the beneficiary must submit receipts for services or have checks co-
signed by providers. If the restricted cash benefit may not be used to pay family members, it is closer 
to the provision of in-kind services. If, on the other hand, the restricted cash benefit may be used to 
pay family members, it is closer to the provision of unrestricted cash allowances. 
 
Most of the countries provide in-kind services; however, in recent years there has been a trend 
toward providing cash allowances as part of the package of services. In Austria, people needing long-
term care are given cash allowances. In Germany, people receiving benefits at home may choose 
among a cash allowance, in-kind services, or a combination of the two, while people eligible for 
benefits in an institution are given in-kind services only. In Japan, after debate, the decision was 
made to provide in-kind services and not allow cash allowances for family care.18 
 
The recipient of a cash allowance in Austria or Germany is not obligated to use it to purchase services 
but, rather, may incorporate it into his household budget or use it to compensate family members. 
In the Netherlands only in-kind services are provided. Cash benefits are provided under an 
experimental programme of "personal budgets" to a limited group of applicants who are eligible for 
care in the home, but they must use the cash to purchase services, including services from family 
members. In Israel, only in-kind services are provided, unless these are unavailable, in which case a 
cash allowance is provided (very few clients have received cash benefits). 
The amount of the cash allowance is lower than the monetary value of in-kind services. For example, 
in Germany it is between 45% and 53% of the level of in-kind services, depending on the recipient's 
functional level. - 
 
Unrestricted cash benefits versus in-kind services 
Unrestricted cash benefits are controversial because of uncertainty about their effects. Those who 
favour cash allowances claim that they empower recipients by increasing their autonomy and 
freedom of choice of services and service providers, facilitate flexible care planning and enable 
recipients to schedule personal assistance as they please and to choose and directly contract with 
service providers (including non-organized caregivers).. Proponents of this approach claim that the 
flexibility enhances the elderly person's quality of life (Freedman and Kemper, 1996). Furthermore, 
cash allowances may give families a stronger incentive to continue caring for an elderly or disabled 
relative, since they offer disabled people an opportunity to express their appreciation for the efforts 
of unpaid helpers, or acknowledges lost employment income of the caregivers. It is assumed that the 
provision of cash allowances will generate competition among service providers and thereby improve 
services. The justification for the lower benefits provided when they are in cash is the assumption 
that clients purchase services from non-organized providers or family members, and therefore obtain 
services at a lower rate. 
 
Those who oppose the provision of cash benefits argue that costs will be high due to high 
participation rates, and quality of care will be poor because of the lack of adequate supervision over 
service provision. Some question whether the elderly will really receive the care they need: Clients 
may have difficulty choosing providers on their own, and families may abuse the funds or neglect the 
elderly person's needs; use of funds is difficult to regulate. It is also not clear whether the funds 
actually promote the availability of services and provide options to consumers. Critics claim that cash 
allowances alone are not sufficient to spur the development of community services, and that efforts 

                                                           
18

 However, a decision has been made in the last few months to award 100,000 yen (about $900) to beneficiaries who 

meet all of the following criteria: a) apply for LTCI benefit and be determined as most disabled (level 4 or 5); b) have little 

or no income (near poverty line); c) receive no services from LTCI system for one year. This is not an insurance benefit of 

the LTCI. Instead, it is a grant paid out of general revenues. 
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to this end must be made at. both national and local levels. Finally, it is argued that considerable 
choice and flexibility can be built into in-kind services as well. 
 
The issue of whether or not to provide cash allowances for family care was a major focus of the 
debate in Japan. Despite public support, it was decided not to allow cash benefits. Professionals 
claimed that rapid expansion of formal services should be the top priority and this would not be 
stimulated by cash benefits. Feminists argued that cash allowance would merely become part of the 
household budget while female family caregivers continued to provide the bulk of care. Concern was 
also raised that if cash allowances were offered, there would be a rush of applications for benefits 
though the government was counting on a relatively low level of applications initially, in order to 
phase in the programme gradually (Campbell and Ikegami, 2000). 
 

LONG-TERM CARE STRATEGIES IN INDUSTRIALIZED COUNTRIES: CASE 
STUDIES OF INSURANCE BASED AND NON-INSURANCE BASED LONG-TERM 
CARE SYSTEMS (WHO, 2003) 
 

Ethical choices in long-term care : what does justice require? (World Health 
Organization collection on long-term care) World Health Organization 2002 
(globální zaměření, etické otázky) 
 
THE REALITY OF SCARCITY: Only after acknowledging a fundamental ethical obligation to provide care 
can a society engage in a discussion of the necessary tradeoffs. In an environment of resource 
limitations, needs inevitably compete against one another as priorities are established and choices 
are made. Public deliberation can focus on cost thresholds, how best to define “reasonable” 
accommodation, and where extra costs outweigh the level of benefit—but the basic obligation for 
care must first be recognized. 
 

Long-Term Care in Developed Nations: A Brief Overview (October 2003), 
2003, AARP 
 
Key Questions for Health and Long-Term Care Funding Systems 
  
According to the authors of a WHO publication, both equity and efficiency are critical policy 
objectives in funding systems for health and long-term care. Some questions they suggest which can 
help frame public policy discussions about both objectives are included in the box below.  
  
Questions related to the equity of a funding system  
• Is it progressive (affluent people pay proportionately more)?  
• Is it horizontally equitable (people with the same income and wealth pay the same)?  
• Does it result in redistribution?  
• How does it affect coverage and access to health and long-term care?  
  
Questions related to the efficiency of a funding system  
 • How does it affect cost containment?  
• How does it affect the wider economy?  
• How does it affect allocation efficiency (e.g., between different sectors, such as preventive care, 
acute care, chronic care, home help) and technical efficiency (achieving the most bang for the buck)?  
 

http://brookdale.jdc.org.il/_Uploads/PublicationsFiles/123-03-longtermcare-new-ES-ENG.pdf
http://brookdale.jdc.org.il/_Uploads/PublicationsFiles/123-03-longtermcare-new-ES-ENG.pdf
http://brookdale.jdc.org.il/_Uploads/PublicationsFiles/123-03-longtermcare-new-ES-ENG.pdf
http://www.who.int/mediacentre/news/notes/ethical_choices.pdf?ua=1
http://www.who.int/mediacentre/news/notes/ethical_choices.pdf?ua=1
http://assets.aarp.org/rgcenter/health/2003_13_ltc_dv.pdf
http://assets.aarp.org/rgcenter/health/2003_13_ltc_dv.pdf
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The universal long-term care programs all share many of the characteristics identified by the WHO as 
typifying social insurance health programs, e.g., (1) the funding structure requires taxpayers to make 
regular, mostly income-related contributions that are not tied to individual benefit use, and (2) equal 
benefits are provided to everyone who is eligible through a set of cross-subsidies from the healthy to 
the sick, the well-off to less well-off, and the young to the old.58 In almost all countries, beneficiaries 
make payments toward the cost of services.  
 
Approaches to Long-Term Care Financing: Who Carries the Risk? 
  
(1) Private savings, such as through special savings accounts or the use of housing equity (individuals 
and their families carry the full risk)  
(2) Private insurance, on a voluntary basis, including long-term care insurance or insurance linked 
with pensions, disability policies, or life insurance (groups of individuals, enrollees in the insurance 
plans, carry the risk)  
(3) Private insurance with support from the public sector, such as subsidies, tax incentives, or 
partnership arrangements (same as with private insurance, but part of the risk may be transferred to 
the public sector)  
(4) Public sector tax-based support, funded from general tax revenue, with services or cash based on 
need and possibly on income and assets as well (taxpayers carry the risk)  
(5) Social insurance, funded through dedicated contributions, with services or cash provided based 
on needs and contributions (those who make the contributions, such as all workers if contributions 
are based on a payroll tax, bear the risk.)  
 
 

A LONG-TERM CARE FUTURES TOOL-KIT (WHO, 2002) 
 
Rozvojové země, odhad / projekce potřeb LTC na základě odhadu poptávky a nabídky péče 
http://www.who.int/chp/knowledge/publications/ltctoolkit/en/ (Excel) 
 

Towards an international consensus on policy for long-term care of the 
ageing (WHO, 2000) 
 

Financing long-term care programmes in health systems: with a situation 
assessment in selected high-, middle- and low-income countries (Discussion 
Paper 06/2007) (WHO, 2007) 
 

KEY POLICY ISSUES IN LONG-TERM CARE The Cross-Cluster Initiative on 
Long-Term Care World Health Organization  Geneva and The WHO 
Collaborating Centre for Research on Health of the Elderly JDC-Brookdale 
Institute (World Health Organization, 2003) 
 
Part one. The role of and support to the family Chapter 1. The role of informal support in long-term 
care, Joshua Wiener Chapter 2. The support of carers and their organizations in some northern and 
western European countries, Marja Pijl Part two. Issues of integration and coordination Chapter 3. 
The interface of LTC and other components of the health and social services systems in North 
America, Robert L. Kane Chapter 4. Long-term care integration in four European countries: a review, 
Dennis L. Kodner Chapter 5. Achieving coordinated and integrated care  among LTC services: the role 

http://www.who.int/chp/knowledge/publications/ltctoolkit.pdf?ua=1
http://www.who.int/ageing/publications/long_term_care/en/
http://www.who.int/ageing/publications/long_term_care/en/
http://www.who.int/health_financing/documents/dp_e_07_6/en/
http://www.who.int/health_financing/documents/dp_e_07_6/en/
http://www.who.int/health_financing/documents/dp_e_07_6/en/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42604/1/9241562250.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42604/1/9241562250.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42604/1/9241562250.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42604/1/9241562250.pdf?ua=1
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of care management, David Challis Part three. Human resources Chapter 6. Human resources for 
long-term care: lessons from the United States experience, Rosalie A. Kane Part four. Evaluating long-
term care Chapter 7. Approaches to evaluating LTC systems, Itziar Larizgoitia Part five. Choosing 
overall LTC strategies  Chapter 8. Choosing overall LTC strategies:  a conceptual framework for policy 
development,  Jenny Brodsky, Jack Habib, Miriam Hirschfeld,  Ben Siegel, Yael Rockoff 
 

Eurohealth (Volume 17 Number 2–3, 2011) Ageing and long-term care  
(odborně zpracovaná kvalitní publikace) 
 
Zahrnuje:  

 Introduction: The demand for long-term care for older people (Lisa Trigg);  

 Help wanted! Balancing fair protection and financial sustainability in long-term care 
(Francesca Colombo and Jérôme Mercier) 

 The impact of changing patterns of disease on disability and the need for long-term care  
(Carol Jagger, Ruth Matthews, James Lindesay and Carol Brayne) 

 Disability, dementia and the future costs of long-term care (Adelina Comas-Herrera, Juliette 
Malley, Raphael Wittenberg, Bo Hu and Carol Jagger) 

 Long-term care: valuing care providers (Frits Tjadens and Francesca Colombo) 

 Use of care services in relation to proximity to death among older people: Evidence from 
Finland (Mike Murphy and Pekka Martikainen) 

 Implementing remote care in the UK: an update of progress (Jane Hendy, James Barlow and 
Theopisti Chrysanthaki) 

 The role of ICT support services to promote ageing in place. The ACTION service (Elizabeth 
Hanson and Lennart Magnusson) 

 Classification, assessment and comparison of European LTC services. Development of an 
integrated system (Luis Salvador-Carulla, Cristina Romero, Germain Weber, Hristo Dimitrov, 
Lilijana Sprah, Britt Venner and David McDaid for the eDESDE-LTC Group Health policy 
developments 

 atd. 
 

POLICY BRIEF 11 HEALTH SYSTEMS AND POLICY ANALYSIS How can 
European states design efficient, equitable and sustainable funding systems 
for long-term care for older people? 
 

POLICY BRIEF HEALTH SYSTEMS AND POLICY ANALYSIS How can the 
settings used to provide care to older people be balanced? 
 

POLICY BRIEF 13 HEALTH SYSTEMS ANDPOLICY ANALYSIS How can 
telehealth help in the provision of integrated care? 
 
 

HOME CARE IN EUROPE (WHO, 2008) 
Policy priorities and choices 
A range of policy changes and priorities create pressure on home care. There is policy support for the 
idea that home-based solutions benefit individual users, their families and society more broadly 
(11,12). 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/150246/Eurohealth-Vol17-No-2-3-Web.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/64955/E92561.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/64955/E92561.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/64955/E92561.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/73284/E93418.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/73284/E93418.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/120998/E94265.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/120998/E94265.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/96467/E91884.pdf?ua=1
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• In most European countries, deinstitutionalization and community living are accepted as general 
principles underpinning the formulation of policy, including: (1) closing long-stay mental institutions, 
(2) individuals with learning disabilities living in community and small-scale settings and (3) older 
people experiencing better quality of life under community care rather than long-stay nursing and 
residential homes. • There are concerns about the pressure on public expenditure associated with 
the ageing population, particularly around pensions and health care costs. Health spending grew 
faster than gross domestic product in virtually all countries in the Organisation for Economic 
Cooperation and Development (OECD) from 1990 to 2004. • Home-based solutions are advanced not 
only for health, social and emotional benefits but also because of the potential reduction in public 
expenditure, as home care provision has been demonstrated to be more effective and efficient than 
institutionalized care. • Primary care (such as home-based nursing services, hospital and hospice- at-
home care) is seen as central in ensuring the quality of life, and this has been coupled with a shift of 
resources from acute and long-stay beds to community care within the health and social service 
systems. • Recognition of the pivotal role of informal care (both family and friends or neighbours) in 
contributing towards providing care has led to increased demands for policy and service providers to 
recognize and sustain these fundamental actors.  
 

Good health adds life to years (Policies and priority interventions for 
healthy ageing) 
 

Home Care across Europe - Current structure and future challenges, World 
Health Organization 2012 
témata např. Definition of home care, Conceptual framework 
 
The study addressed three research questions: 
1. What does the scientific literature reveal about home care in Europe? 
2. What home-care services are available in European countries; how are they financed; how do 
people have access to these services; how is service delivery organized; what is the role of informal 
caregivers? 
3. What are the current trends and challenges in the home-care sector in European countries? 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/161637/WHD-Policies-and-Priority-Interventions-for-Healthy-Ageing.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/161637/WHD-Policies-and-Priority-Interventions-for-Healthy-Ageing.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/181799/e96757.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/181799/e96757.pdf?ua=1
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Integrated policy-making? 
 Integration of policy-making refers to the degree to which policy-making takes account of all aspects 
of home care and all groups of people that need home care. Table 2.1 provides an indication of the 
fragmentation of home-care policy. Countries show differences in the way that responsibility for 
home care is divided between ministries. In most countries, several ministries have substantial roles 
in (for instance) the regulation, provision or financing of part of home care. Countries with one main 
responsible ministry are located mainly in north-west Europe. These ministries are either ministries 
of health or ministries of health (care) and social welfare. However, responsibility for financing and 
regulating home care may still be divided over different levels of governments in such countries. For 
home health care, financial and regulatory responsibility is often at state or regional level; for social 
home care this is often a municipal responsibility (as in England, France and the Netherlands). In 
Denmark, Ireland, Norway and Switzerland, and parts of Finland and Sweden, both social home care 
and home health care are the main responsibility of regional authorities or municipalities. In Finland, 
Norway and Sweden the level of integration is rather strong – that is, there is generally only one 
home-care scheme and one governmental unit responsible for policy-making. However, in many 
countries the level of integration of governance is low. 
 
Enabling home care In many cases formally provided home care is not an option if informal care is 
not available. There is still much to do in supporting informal carers, throughout Europe, but their 
acknowledgement as an essential element in home care has resulted in a range of regulation and 
arrangements to support informal care, including: • cash payments to relatives and others who care 
for a dependent person • training programmes for informal caregivers • psychosocial counselling and 
general informational support • social security benefits such as pension points. What is now labelled 
as informal care has always existed as the main source of help to elderly and ill people. Now, 
informal care is being preserved, promoted and increasingly formalized and integrated in formal 
home-care arrangements. Strengthening informal care means strengthening the basis for home care. 
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Investments in informal-care support pay off not only in home care but also through wider social 
implications – it may prevent informal carers from becoming overburdened and then forced to rely 
completely on formal services and support. Suitable housing is another precondition which is often 
lacking although home adaptations are funded in countries with more generous home-care schemes. 
Nevertheless, in some countries where there has been a reduction in residential care places (or a 
policy move to effect this), investment in new forms of living accommodation has been developed to 
assist independent living in a supported environment. This may prove to be a model for care for the 
future. 
 
 

Analysis and Mapping of 52 ICT-based initiatives for caregivers (Andrea 
Schmidt, Carlos Chiatti, Gary Fry, Elizabeth Hanson, Lennart Magnusson, 
Marco Socci, Andreas Stückler, Zsuzsa Széman, Francesco Barbabella, 
Frédérique Hoffmann & Giovanni Lamura, European Centre for Social 
Welfare Policy and Research, Vienna, 23rd July 2011) 
 
 
 

More and better jobs in home-care services.[Více a lepších pracovních míst 
ve službách domácí péče.] / de Klaver, Peter - van der Graaf, Amber - 
Grijpstra, Douwe - Snijders, Jacqueline Luxembourg: Publications Office of 
the European Union, 2013.European Foundation for the Improvement of 
Living and Working Conditions, - 68 s.: příl. - ISBN 978-92-897- 1123-4.  
 
Jak populace v Evropě stárne, zvyšuje se počet dospělých, kteří potřebují dlouhodobou péči. Existuje 
však přetrvávající nedostatek pracovních sil v sektoru zdravotní a sociální péče, zvláště chybí dobře 
kvalifikovaný personál. V době, kdy je nezaměstnanosti v rámci Evropy vysoká, se tato studie zabývá 
tím, jak by mohl být tento přebytečný fond pracovních sil využit k řešení nedostatku pracovních sil v 
odvětví péče, a jak mohou být lidé motivováni, aby dlouhodobě pracovali v odvětví, které má trvale 
vysokou úroveň fluktuace. Studie zkoumá celkem 30 případových studií v rámci 10 členských států 
EU, analyzujících iniciativy, které byly úspěšné buď ve vytváření většího počtu pracovních míst v 
tomto sektoru, nebo ve zlepšení kvality těchto pracovních míst, s dvojím cílem přilákat nové 
pracovníky a udržet stávající zaměstnance.  
 
PERRELS, A.J., et al. Place of Death and End-of-Life Transitions Experienced by very Old People with 
Differing Cognitive Status: Retrospective Analysis of a Prospective Population-Based Cohort Aged 85 
and Over. Palliative Medicine, 03, 2014, vol. 28, no. 3. pp. 220-33 ProQuest Central. ISSN 02692163. 
DOI http://dx.doi.org/10.1177/0269216313510341. 
 
Dying well at home:  the case for integrated working. First published in Great Britain in May 2013  
by the Social Care Institute for Excellence 
 
The national End of Life Care Strategy for England [18] defines „a good death‟ as:  

 being treated as an individual, with dignity and respect  

 being without pain and other symptoms  

 being in familiar surroundings  

 being in the company of close family and/or friends.  
 
 

http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/EAP/eInclusion/documents/CARICTD2.3Mappingof52initiatives.pdf
http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/EAP/eInclusion/documents/CARICTD2.3Mappingof52initiatives.pdf
http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/EAP/eInclusion/documents/CARICTD2.3Mappingof52initiatives.pdf
http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/EAP/eInclusion/documents/CARICTD2.3Mappingof52initiatives.pdf
http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/EAP/eInclusion/documents/CARICTD2.3Mappingof52initiatives.pdf
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2013/53/en/1/EF1353EN.pdf
http://dx.doi.org/10.1177/0269216313510341
http://www.scie.org.uk/publications/guides/guide48/files/guide48.pdf
http://www.scie.org.uk/publications/guides/guide48/files/guide48.pdf

