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f u l n e k

VÝROBCE A DODAVATEL TECHNOLOGIÍ 
PRO PRŮMYSLOVÉ PRÁDELNY A CHEMICKÉ ČISTÍRNY

VVM – IPSO s.r.o. je ryze česká společnost, jejíž prioritou je strojírenská výroba, prodej, montáž a servis prádelenské 
technologie IPSO. Firma IPSO patří mezi nejvýznamnější a  největší výrobce prádelenské techniky v Evropě i ve světě.

VVM – IPSO s.r.o. zajišťuje přímý  prodej  výrobků  na uzemí České a Slovenské republiky. 

Kontakt:
VVM-IPSO s.r.o.
Opavská 569
742 45 Fulnek                                               
Tel: 556 787 522
Fax: 556 787 520
e-mail: horak.ales@vvm-ipso.cz
internet: www.vvm-ipso.cz

Děkujeme všem zákazníkům a obchodním partnerům  
za přízeň a inspiraci pro naši činnost.

Přejeme Vám krásné Vánoce  
a mnoho úspěchů v roce 2015.

Hlavní snahou společnosti VVM – IPSO s.r.o. je garantovat zákazníkům nejvyšší kvalitu poskytovaných služeb, což dokládá i certifikát DIN EN ISO 
9001/2000 č. 01 100 045135 pro nákup, prodej, montáž a servis prádelenské technologie včetně dodání náhradních dílů ze dne 19. 7. 2010, vydaný firmou 
TÜV Rheinland Cert GmbH.
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Smutná čísla, smutné grafy, smutné tabul-
ky… Účastníci konference Quo vadis 913 
dobře znají souhrnná čísla, prokazující ce-

lostátně podfinancování odbornosti 913 – všeo-
becná sestra v sociálních službách, snižující se 
počet zdravotnického personálu a zhoršující se 
zdravotní stav klientů ze svých zařízení. Velmi 
dobře vědí, kolik musí doplácet na zdravotní-
ky a kolik dostanou od zdravotních pojišťoven. 
Každý z nich musí řešit situaci, kdy do zařízení 
napochoduje revize zdravotní pojišťovny, kdy dle 
vyúčtování musí pojišťovně vracet desetitisíce 
i statisíce, ví, jak je jednání s pojišťovnami složi-
té a jejich reakce nevypočitatelné. 
Většina poskytovatelů to bere jako nutné zlo 
a chybějící peníze na zdravotníky někde sežene, 
hlavně od zřizovatele, nebo prostě jejich stav 
sníží. 
Pár statečných se ale pustilo soudní cestou 
do nerovného boje s VZP a dostavily se úspěchy, 
soudy začaly rozhodovat ve prospěch poskyto-
vatelů. Pak ale, 
zřejmě i díky 
tlakům, vyvola-
ných soudními spory, došlo k dojednání Memo-
randa, o němž sama Asociace mluví jako o vel-
kém kompromisu.
Nyní „sedm statečných“ vnímá chování Asociace 
jako podraz a snaží se jít vlastní cestou. Správně 
říkají – Asociace nám tehdy řekla, nepodepisujte 
dodatky. Stála za námi, nyní nám stojí v zádech. 
A že to nebude lehké, vědí už teď. Ti, kteří nepo-
depsali Memorandum a úhradový dodatek, do-
stali pozoruhodné vyúčtování, kolik mají vracet. 
Ale nejen oni: hlavní sestra jednoho zařízení mi 
popisovala, že jim přišlo vyúčtování, že mají vra-
cet 160 tisíc. Po jednání s VZP se dozvěděla, že 
ještě nebyla zohledněna informace, že jejich za-
řízení podepsalo, takže nové vyúčtování přišlo 
na 600 korun. Další náš čtenář, který se již úspěš-
ně soudil s VZP, zásadně nazývá pracovnice VZP 
soudružkami a Memorandum antichartou, kte-
rou zatím ještě nepodepsal. Poté, co obdržel 
vyúčtování, zkoušel zjišťovat, kolik by v případě 
podpisu dodatku ušetřil, ale pak vše uzavřel vě-
tou: „Chce se mi řvát na lesy, určitě nás ubývá, 
možná ustoupí naprostá většina, možná zůstanu 
sám, ale dnes jsem rozhodnut jít cestou, která 
kdoví, jak dopadne.“
Vztahy poskytovatelů s VZP jistě nejsou v dobrém 
stavu. Memorandum sice ukončilo soudní spory, 
ale již se klubou nové – viz různá pseudovyúčto-
vání za rok 2013, která jsou zřejmě počítána po-
dle vzorce podepsal x nepodepsal. A jako Deus 
ex machina do toho může vstoupit i rozhodnutí 
Nejvyššího soudu, u kterého jsou dvě dovolání.
Vážení poskytovatelé, ptáte se, kam kráčí odbor-
nost 913. Mne zajímá, kam kráčí sociální služby 
jako celek, neboť zatím vše běží díky jen vaší vy-
trvalosti a díky jakési setrvačnosti dobré praxe, 
kterou nemohou ohrozit ani experimenty našich 
zákonodárců. Smutné je, že vše, na co byste měli 
mít automaticky nárok, třeba jako uhrazení ná-
kladů na zdravotnický personál, si musíte vybo-
jovat. Soudy o plenkové kalhotky to začalo, a jak 
to skončí? Možná dojde k tomu, že pro vaše klien-
ty, které ošetřujete za své, které nechtějí přijímat 
zdravotnická zařízení, nechtějí za nimi chodit 
specialisté, praktičtí lékaři se jim bojí indikovat 
péči, bude nutné zřídit senior boxy.

Lenka Kaplanová

O konferenci Quo vadis 913? čtěte na str. 6–9.
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Do role mentálně i tělesně postiže-
né dívky Ruth obsadil režisér An-
drej Hübner Ochodlo mladou cha-
rismatickou herečku Pavlu Dostá-
lovou. Pro zdravého člověka může 
být opravdu těžké vžít se do „role“ 
člověka s postižením, a proto se 
Pavla Dostálová v období, kdy se 
připravovala na svou novou herec-
kou roli, obrátila na ostravský Čtyř-
lístek – centrum pro osoby se zdra-
votním postižením s prosbou, zda 
by jí tady mohli umožnit kontakt 
s klienty, aby se lépe vžila do jejich 
mentality, způsobu komunikace 
a seznámila se s tím, jak žijí a co 
prožívají. Výsledkem pak byl nejen 
silný herecký výkon Pavly Dostá-
lové na jevišti Arény, o němž kriti-
ka nešetřila slovy chvály, ale také 
vznik nového přátelství, které se 
nečekaně zrodilo během návštěv 
Pavly Dostálové ve Čtyřlístku…

Kdo a jaká je Pavla Dostálo-
vá? Jaké byly a jsou její sny 
a tužby?
Pavla Dostálová je holka z Olo-
mouce, dcera svojí maminky a ta-

tínka, sestra své sestry. Trochu 
průserář, trochu bordelář, který 
má v životě v podstatě kliku. A tuž-
by a sny? Ty si plním za pochodu. 

Co znamená pro mladou, 
chytrou a zvídavou herečku 
taková výzva, jakou je napří-
klad role mentálně postiže-
né dívky ve hře George Tabo-
riho Bílý muž a Rudá tvář?
Správně v otázce používáte slo-
vo “výzva”. Až do současnosti 
jsem se nesetkala s tak výraz-
ně stylizovanou postavou. Vždy 
jsem mohla čerpat ze sebe, ze 
svých zkušeností a myšlenek. 
Role Ruth je v tomto ohledu jiná. 
Autor to navíc herci neusnad-
ňuje. Postavu umístí na jeviš-
tě po dobu celé hry, ale dává jí 
minimum replik. Tím pádem 
veškeré její jednání musíte pro-
pojit logikou, kterou vymyslíte 
společně s režisérem. Najít však 
tuto logiku bylo pro mě velmi 
těžké... 

Pavla Dostálová se svým 
kamarádem Jirkou Válkem 

při společných setkáních 
ve Čtyřlístku. 

 POD KŮŽÍ JSME
VŠICHNI STEJNÍ…

Smutná čísla

Divadlo roku 2013 a zároveň jedna z nejprestižnějších divadel-
ních scén v České republice – ostravská Komorní scéna Aré-
na, nasadila letos v říjnu do svého repertoáru hru  dramatika 
George Taboriho „Bílý muž a Rudá tvář“, kterou s hereckým 
ansámblem Arény nastudoval polský režisér Andrej Hübner 
Ochodlo. George Tabori ve své tvorbě reflektuje utrpení Židů 
za nacistické éry a zamýšlí se nad naší schopností nadále roz-
poznat a případně i uchovat základní hodnoty lidskosti. Ve své 
slavné hře “Bílý muž a Rudá tvář” se při náhodném setkání na 
poušti domnělý Indián a židovský otec postižené dcery vzá-
jemně triumfují výčtem příkoří, která museli snášet pro svůj 
původ. Tabori tak nechává zaznít starou pravdu, že „pod kůží, 
jsou všichni lidé stejní“ a že navzdory všemu utrpení stále tou-
žíme po obyčejném lidském štěstí.

Pokračování na str. 11

ROZHOVOR S HEREČKOU PAVLOU DOSTáLOVOU
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Od 1. 1. 2015 vstupuje v platnost 
tzv. Technická novela zákona o so-
ciálních službách. Jedním z bodů 
novely zákona je převod financo-
vání sociálních služeb do přímé 
působnosti krajů. V jakém časovém 
horizontu změny proběhnou a jak 
se budou týkat poskytovatelů soci-
álních služeb? 

Velmi často se zapomíná, že s přecho-
dem financování z MPSV na kraje po-
čítal zákon o sociálních službách již 
od své účinnosti, tedy od roku 2007. 
V zákoně bylo pouze dvouleté pře-
chodné ustanovení, a od roku 2009 byl 
do zákona implementován paragraf 
101a, který se ale čtyři roky odkládal. 
Tento paragraf pak nabyl účinnosti  
1. 1. 2014. Technická novela zákona 
sice upravuje znění tohoto paragrafu 
(zejména ohledně termínů předkládání 
krajských přehledů o čerpání dotace 
a způsobu stanovení procentního po-
dílu kraje na celkovém ročním objemu 
finančních prostředků vyčleněných 
ve státním rozpočtu na podporu soci-
álních služeb pro příslušný rozpočtový 
rok), avšak fakticky je tento přechod již 
dovršen lednem tohoto roku. Dotační 
řízení, která pro rok 2015 samostatně 
vyhlašovaly kraje a Hlavní město Pra-
ha pro poskytovatele sociálních slu-
žeb s regionální působností jsou v této 
chvíli již uzavřena a probíhá hodnoce-
ní žádostí o dotace. Poslední dva roky 
už MPSV postupovalo tímto způsobem 
při realizaci dotačního řízení – v před-
chozích dvou letech krajské úřady sa-
mostatně navrhovaly výši dotace pro 
jednotlivé poskytovatele. Ti by tedy ne-
měli pocítit významný rozdíl oproti loň-
skému roku. Poskytovatelé sociálních 
služeb, kteří poskytují sociální služby 
nadregionálně nebo celostátně, popř. 
realizují poskytování sociální služby 
zcela specificky a výjimečně, podávají 
žádosti standardně v dotačním progra-
mu B, který plně zůstává v gesci MPSV. 
Důležité je také zmínit, že ministerstvo 
si ponechává významnou kontrolní 
roli vůči krajům, zejména v souvislosti 
s garancí transparentnosti a rovného 
zacházení, tak aby nebyla naplněna 
obava, že by kraje při přidělování do-

tací upřednostňovali své příspěvkové 
organizace nebo jiné poskytovatele. 
V novele zákona je také nově upraveno, 
že program, ve kterém bude dotační ří-
zení realizováno, bude poskytován skr-
ze MPSV. Díky tomu bude zajištěno, že 
program bude v celé České republice 
jednotný. Kraje mohou ale po poskyto-
vatelích požadovat specifické přílohy 
zejména ve vztahu ke specifikaci služ-
by popř. rozpočtu. 

Výše dotací bude vždy závislá 
na výši státního rozpočtu. Nakolik 
novela vyřeší dlouhodobou finanč-
ní nejistotu poskytovatelů a nako-
lik jim umožní plánovat si rozvoj 
služeb?

Bohužel jsou dotace na sociální služby 
stále nenárokové. Velmi intenzivně vní-
mám tuto nestabilitu celého systému, 
o to více, že jsem sám byl v roli posky-
tovatele sociálních služeb. Poskytovate-
lé sociálních služeb, ale i kraje mohou 
velmi těžko plánovat rozvoj sociálních 
služeb, když jsou každoročně závis-
lí na schvalování státního rozpočtu. 
Osobně bych se přikláněl k tomu, aby 
se dotace staly mandatorním výdajem. 
Bohužel, ale toto je spíše otázkou pro 
Ministerstvo financí, které se této změ-
ně dlouhodobě brání. Tuto otázku jsme 
také řešili s poslanci a poslankyněmi 
parlamentu, kteří tuto nutnost této změ-
ny vnímali podobně. Na druhou stranu 
se nám alespoň podařilo i v závislosti 
na Vládním prohlášení změnit rozpočto-
vý výhled, tak aby nedošlo ke snížení alo-
kace na další tři roky včetně i navýšení 
prostředků o 750 milionů korun na růst 
platů a mezd pracovníků v přímé péči, 
kteří jsou dlouhodobě podfinancováni. 
Současně s kraji vyjednáváme postup-
ný přechod na tzv. vyrovnávací platby 
a systém pověření k zajištění veřejného 
závazku, které by mohlo garantovat po-
skytovatelům sociálních služeb na de-
set let dopředu alespoň základní jistotu 
finanční podpory. 

Poskytovatelé si stěžují na ne-
transparentnost současného sys-
tému financování. Jak tento pro-
blém novela řeší?

Novela zákona o sociálních službách 
výše uvedené neřeší přímo, ale trans-
parentnost systému je zabezpečena 
prováděcí Metodikou Ministerstva prá-
ce a sociálních věcí pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu krajům 
a Hlavnímu městu Praze, která stano-
vuje základní pravidla a podmínky při-
dělení dotace. V rámci dotačního říze-
ní jsou dále stanoveny ze strany MPSV 
principy a priority zaručující vyloučení 
střetu zájmů, vytvoření rovného přístu-
pu ke všem poskytovatelům sociálních 
služeb a transparentní dotační systém. 
Uvedená pravidla i principy jsou práv-
ně závazná a jejich nedodržení vede 
k sankcím stanoveným v Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace. Tento podobný 
systém je aplikován u dotací z fondů 
Evropské unie, které poskytovatelé so-
ciálních služeb, ale i kraje velmi dobře 
znají. Metodika umožňuje větší pruž-
nost a současně dovoluje tyto principy 
více rozepsat, což legislativní doku-
ment neumožňuje. Na druhou stranu 
vnímáme i potřebu vydání legislativní-
ho dokumentu, který bude mít formu 
Nařízení vlády. Technická novela tak 
v zákoně o sociálních službách pone-
chala možnost toto nařízení vlády vy-
dat. V současné době na tomto doku-
mentu intenzivně pracujeme, tak aby 
pro dotační rok 2016 bylo vydáno.

BY MĚLY BÝT 
MANDATORNÍM VÝDAJEM

O ROzhOVOR k TEchNické NOVELE zákONA O SOciáLNÍch SLužBách REDAkcE pOžáDALA  
řEDiTELE ODBORu 22, MgR. DAViDA pOSpÍšiLA.
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V oblasti inspekcí došlo k přene-
sení kompetencí Inspekcí posky-
tování sociálních služeb z úřadů 
práce na ministerstvo, místo vámi 
preferované varianty na kraje a mi-
nisterstvo. Proč byla vybrána tato 
varianta a v čem bude výhodnější?

V rámci přípravy novely zákona o soci-
álních službách a během počátku le-
gislativního procesu bylo nezbytné vzít 
v úvahu několik skutečností. Zásadní 
problematika byla spatřována přede-
vším v potřebě snížení či odstranění 
možného střetu zájmu krajského úřa-
du, jako možného vykonavatele inspek-
ce poskytování sociální služby, a kraje, 
jako zřizovatele či provozovatele or-
ganizací poskytujících sociální služby. 
Jednou z uvažovaných variant řešení 
byla realizace inspekcí u krajských zaří-
zení mezi jednotlivými kraji navzájem. 
Avšak realizace této možnosti by vyža-
dovala složité normativní a organizač-
ní nastavení.  Pro odstranění možných 
střetů zájmu jsme nakonec přistoupili 
k variantě, že všechny služby v České 
republice budou pod inspekční činnos-
tí přímo Ministerstva práce a sociálních 
věcí. Tímto rozhodnutím chceme také 
snížit rozdílnost v postupech nebo po-
suzování inspekcí. Tato varianta také 
bude finančně méně nákladná a orga-
nizačně jednodušší. Inspekce se tak 

stanou jedním z oddělení odboru so-
ciálních služeb, což umožní i lépe za-
pracovávat nové metodické postupy, 
a lépe propojit novou koncepci inspek-
cí, standardů kvality s reálným výko-
nem inspekce u poskytovatelů sociál-
ních služeb. 

Poskytovatelé od přesunu inspekcí 
na ministerstvo očekávají změny. 
V rozhovoru pro Rezidenční péči 
č. 2 jste řekl: „Původní smysl in-
spekcí se vytratil. Inspekci více 
zajímají formální a administrativní 
záležitosti, než kvalita služby.“ Co 
tedy mohou poskytovatelé služeb 
očekávat? 

Navrácení původního účelu inspekce je 
naším dlouhodobým úkolem. Na mou 
osobu, ale i na vedení ministerstva se 
obracejí poskytovatelé, kteří nám sdě-
lují praktické zkušenosti s výkonem in-
spekce. Problémy, na které poukazují, 
jsou velmi závažné. Na druhou stranu 
nelze plošně říci, že veškeré inspekce 
probíhají nestandardním nebo nekva-
litním způsobem. 
Prvním krokem pro pozitivní změnu je 
samotný přechod inspekcí z Úřadu prá-
ce na MPSV. Druhým krokem bylo pro-
dloužení systémového projektu „Inova-
ce systému kvality sociálních služeb“ 
do 31. října 2015 a dalších systémových 

projektů MPSV. V nadcházejícím roce 
tak budeme za účasti expertů, soci-
álních partnerů a poskytovatelů soci-
álních služeb připravovat legislativní 
změny v oblasti kvality a inspekce, tak 
abychom se vrátili k původnímu účelu 
inspekce a současně, abychom se ade-
kvátně vyrovnali s novým kontrolním 
řádem. Dovedu si osobně představit, 
že určitá část obsahu standardů se 
přesune do registračních podmínek, 
část se stane součástí dobrovolných 
kompetencí poskytovatelů sociálních 
služeb a část zůstane v oblasti státní 
kontroly. Důležité je hledat optimální 
hranici mezi tím, aby byly zajištěny zá-
kladní práva uživatelů a tím, aby byla 
služba realizována v dostatečné kvali-
tě. Nechci ale v tuto chvíli přesně spe-
cifikovat, jaké konkrétní změny jsou 
plánované, jelikož se budou diskutovat 
prakticky celý příští rok. K takto zásad-
ní změně systému musíme také nalézt 
odpovídající konsenzus. Změny by pak 
měly nastat až v roce 2017. 
Na závěr bych chtěl všem čtenářům 
Rezidenční péče popřát klidné vánoč-
ní svátky a vyzvat poskytovatele soci-
álních služeb, aby se aktivně zapojili 
do příprav změny zákona o sociálních 
službách. 

Děkuji za rozhovor.
Lenka Kaplanová
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„PROBLÉM NEREGISTROVANÝCH SLUŽEB UKAZUJE  
NEDOSTATEK SYSTÉMU,“ řÍká OchRáNkYNĚ 

ANNA ŠABATOVÁ

V létě jste zveřejnili výsledky 
kontrol ze sedmi „neregistrova-
ných“ zařízení hotelového typu. 
Dle vašich šetření je činnost pro-
vozovatelů hotelových zařízení, 
které nabízejí seniorům stravu 
a kompletní péči, nelegální, do-
konce protiprávní. Zveřejněním 
zjištěných nedostatků jste chtěli 
upozornit veřejnost i správu, jak 
dál postupovat, aby práva lidí 
v těchto zařízeních byla ochrá-
něna. Je doporučený postup 
ministerstva dostačující a dává 
dostatek pravomocí krajům?

K dnešnímu dni nám ministerstvo 
výslednou podobu doporučeného 
postupu ještě nezaslalo, takže jej 
nemohu komentovat. Neměl by však 
zakládat krajským úřadům nové pra-
vomoci. Krajské úřady mají ze záko-
na pravomoc a odpovědnost stíhat 
správní delikt poskytování sociál-
ních služeb bez oprávnění. Doporu-
čený postup by měl reagovat na sku-
tečnost, že praxe krajských úřadů je 
nejednotná (v některých případech 
dokonce bojujeme s nečinností) 
a často jim činí velké obtíže unést 
důkazní břemeno při dokazování 
neoprávněného poskytování sociál-
ních služeb. Doporučený postup by 
měl přinést vodítko a podporu v této 
dosud málo frekventované, nicmé-
ně důležité správní praxi, aby byli 
poskytovatelé sociálních služeb bez 
oprávnění postihováni.       

Má ombudsman vůbec právo 
vstoupit kvůli šetření do soukro-
mého objektu, který poskytuje 
ubytovací služby? Redakci by 
zajímalo, zda může VOP provádět 
šetření i v registrovaných po-
bytových zařízeních sociálních 
služeb, a zda nějaká i provádí?

Zákon o veřejném ochránci práv 
opravňuje ombudsmana ( jako tzv. 
národní preventivní mechanismus) 
k provádění systematických návštěv 
všech míst, kde se nachází nebo 
mohou nacházet osoby omezené 
na svobodě, mimo jiné v důsledku 
závislosti na poskytované péči. Zá-

kon přitom nijak nerozli-
šuje, kdo je zřizovatelem či 
provozovatelem zařízení, 
a ochránkyně je oprávně-
na vstupovat i do zařízení 
soukromých. Mým úkolem 
je zjišťovat, zda nejsou kli-
enti vystavováni špatnému 
zacházení. Jde tedy o své-
ho druhu kontroly, které 
jsou zaměřené na základní 
práva člověka, jejichž ga-
rance je povinností státu, 
bez ohledu na povahu po-
skytovatele služeb. A když 
je řeč o špatném zachá-
zení, nesmí hrát roli, zda 
je provozovatel soukromý 
nebo veřejný. Pochopitel-
ně se působnost veřejného 
ochránce práv netýká do-
mácností nebo skutečných 
hotelů, ale jen těch zaříze-
ní, u nichž je důvod se do-
mnívat, že se v nich nachá-
zí osoby závislé na péči. 
Návštěvy probíhají sou-
běžně i v registrovaných 
zařízeních a průběžně je 
vyhodnocujeme.

Existuje nějaké srovnání výsled-
ků šetření porušování práv v re-
gistrovaných zařízeních poby-
tových služeb a v těch neregist-
rovaných? Proběhla též nějaká 
šetření u seniorů a zdravotně 
postižených, žijících v přiroze-
ném prostředí?

Mezi registrovanými jsou zaříze-
ní lepší a horší a to samé platí i pro 
neregistrovaná. Z našich dosavad-
ních zjištění se přitom dá dovodit, že 
u neregistrovaných zařízení je riziko 
špatného zacházení větší. Napros-
to zásadní je ale fakt, že na rozdíl 
od poskytovatele sociálních služeb 
s oprávněním, na „ubytovací zaří-
zení“ nedopadají žádné zákonné 
podmínky pro poskytování péče ani 
standardy kvality sociálních služeb, 
nepodléhají kontrolám inspekce, 
nemají kvalifikovaný personál, ne-
musí nechávat klientům 15% zůsta-
tek z příjmů apod. Výsledky šetření 

zveřejňujeme na www.ochrance.cz/
ochrana-osob-omezenych-na-svo-
bode/. 
Zkoumat péči o seniory či osoby se 
zdravotním postižením v přiroze-
ném prostředí nemůžeme. Působ-
nost ochránce se vztahuje pouze 
na zařízení, nikoli na domácnosti.

Zajímá mne i váš postoj k podá-
vání léků. Když u podávání léků 
asistuje personál v neregistro-
vaném zařízení, je to podle vás 
nelegální. Když ale v přirozeném 
prostředí léky podává ošetřují-
cí osoba, např. příbuzný, je to 
v pořádku. Jak tento fakt hod-
notíte i ve světle skutečnosti, že 
zdravotní pojišťovny nechtějí 
pobytovým zařízením hradit po-
dávání léků per os, indikované 
lékařem? Doma by si je prý také 
brali sami…

Odpověď na všechny tyto otázky by 
zabrala celé číslo časopisu a stejně 

V těchto dnech zveřejní MPSV doporučený postup pro řešení problémů neregistrova-
ných sociálních služeb, který je reakcí MPSV právě na rozšiřování počtu těchto zaří-
zení a porušování práv osob využívajících tyto služby. K rychlému konání minister-
stva přispěla i aktivita veřejného ochránce práv, který v neregistrovaných zařízeních 
prováděl kontroly od roku 2012.

Foto: Anna Pecková
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by vzhledem k současným nejasnos-
tem bohužel nebyla uspokojivá. Mu-
seli bychom vymezit, kdy mluvíme 
o podávání léků a kdy o asistenci. 
Nicméně vždy je třeba rozlišovat, zda 
jde o činnost skutečně neformální, 
nebo zda se jedná o postup personá-
lu, ať už registrovaného nebo nere-
gistrovaného zařízení.  
Pokud jde o podávání léků personá-
lem v zařízení, které poskytuje so-
ciální služby „načerno“, není pouze 
nelegální, ale rovněž vysoce nebez-
pečné, když si uvědomíme, že peču-
jící personál nemá obvykle žádné 
zdravotnické vzdělání ani kontrolu. 
Podle současné právní úpravy může 
samostatně léky podávat pouze 
zdravotnický pracovník s minimál-
ním vzděláním registrované všeo-
becné sestry, avšak pouze v rámci 
poskytování sociálních či zdravot-
ních služeb na základě oprávnění. 
Personál ubytovacího zařízení proto 
podle současné legislativy nesmí 
léky v zařízení podávat, ani provádět 
jiné ošetřovatelské úkony (ošetřovat 
dekubity apod.). 
Péče poskytovaná osobou blízkou 
v domácnosti je něco jiného než 
péče poskytovaná institucionálně. 
Neregistrovaná zařízení nejsou do-
mácností klienta a o klienta nepe-
čuje jeho rodina nebo osoba blízká, 
ale personál zařízení. Je proto třeba 
dodržovat pravidla upravující po-
skytování péče v instituci, tedy trvat 
na tom, že léky může samostatně 
podávat pouze zdravotnický pracov-
ník s minimálním vzděláním regis-
trované všeobecné sestry, pokud je 
zaměstnanec registrovaného posky-
tovatele sociálních či zdravotních 
služeb. 
Klienti navštívených zařízení trpěli 
často demencí nebo jinou duševní 
poruchou. Je tedy fikcí, že by si léky 
chystali a brali sami, s pouhou dopo-
mocí. 

Proč vám vadí, že do neregistro-
vaných zařízení docházejí a ordi-
nují ošetřovatelskou péči a léky 
praktičtí lékaři? Senioři zde 
ubytovaní jsou přece pojištěnci 
a mají nárok na péči hrazenou 
z veřejného zdravotního pojiště-
ní. 

Nikdy jsem neuvedla, že lékař nemá 
do neregistrovaného zařízení do-
cházet. Naopak, jedině prostřed-
nictvím poskytovatele zdravotních 
služeb (praktický lékař, home care) 
nebo zaměstnance poskytovatele 
(lékař nemocnice), který bude do za-
řízení docházet, je možné zabezpe-
čit legální poskytování zdravotních 
služeb v neregistrovaném zařízení. 
A dále, právě lékaři by mohli zachy-
tit signál, že v „domově klidného 
stáří“ není něco v pořádku, že se 

možná jedná o místo poskytování 
nelegálních služeb, a pro ochranu 
svých pacientů se obrátit podnětem 
na krajský úřad.
Moje kritika směřovala k tomu, že 
poskytovatel zdravotních služeb (ob-
vykle nemocnice, nebo LDN) propou-
ští své pacienty s indikovaným léčeb-
ným režimem nebo potřebou rehabi-
litace do těchto zařízení, která však 
nemohou a často ani neumí péči po-
skytnout. Opakovaně jsem se setka-
la s aktivním přístupem nemocnic, 
když jejich personál spolupracoval 
s personálem neregistrovaných zaří-
zení a pacientovi vše vyřídil k „hlad-
kému“ přechodu, aniž by byly zvažo-
vány alternativy. Chybou je, pokud 
nemocnice nezná pravou povahu 
zařízení a jen předpokládá zajištění 
například rehabilitační péče, stejně 
jako pokud se aktivně podílí na za-
plňování kapacity takových zařízení. 
Rovněž kritizuji, pokud poskytovatel 
zdravotních služeb předává personá-
lu neregistrovaného zařízení zdra-
votnickou dokumentaci pacienta, 
respektive citlivé údaje v jakékoli for-
mě, k nimž může mít omezeně pří-
stup pouze personál zdravotnického 
zařízení nebo zařízení sociálních slu-
žeb, nikoliv zaměstnanci neregistro-
vaného zařízení.

Do neregistrovaných zařízení 
přicházejí převážně lidé hospita-
lizovaní dosud ve zdravotnickém 
zařízení, a často proto, že jiný 
typ péče pro ně není dostupný. 

Zákon o dlouhodobé péči je stále 
v nedohlednu, sociální hospi-
talizace odčerpává prostředky 
z rozpočtu pojišťoven, MPSV ne-
podporuje rozšiřování kapacity 
pobytových sociálních služeb. 
Jaké je tedy podle vás rychlé 
řešení této situace?

Problém neregistrovaných služeb 
ukazuje nedostatky systému, které 
nemohou napravit „rychlá“ řešení. 
Není mým úkolem vytvářet sociální 
a zdravotní politiku, ale přispívat k ní 
pravdivým popisem stavu věcí, což 
má nyní pozitivní dopad v tom, že se 
snad sníží tolerance k poskytování 
služeb, které jsou ze své povahy vyso-
ce rizikové z hlediska špatného zachá-
zení. Svůj úkol působit preventivně re-
alizuji i tím, že se obracím na orgány 
činné v trestním řízení a své poznatky 
jim předávám. Věříme, že tím se deba-
tě o dlouhodobé péči dodá vážnosti. 
Stejně jako tématu propojení zdravot-
ní a sociální péče. Přičemž není důvod 
na základě těchto poznatků hovořit 
pouze o institucích – kvalitní sociální 
a zdravotní péči musí být potřebným 
dostupná primárně v době, kdy ješ-
tě mohou žít v přirozeném prostředí. 
Stát by tedy měl reagovat také tím, 
že podpoří rodiny a rozvoj komunit-
ních služeb, aby mohla osoba závislá 
na péči zůstat co nejdéle ve svém při-
rozeném sociálním prostředí.

Děkuji za rozhovor.
Lenka Kaplanová

MPSV: Neregistrované sociální služby 
porušují zákon 
Neregistrované sociální služby jsou jedním z problémů, který chce Ministerstvo 
práce a sociálních věcí (MPSV) nyní razantněji řešit. Tyto služby totiž nedosta-
tečně chrání práva svých klientů, dokonce je porušují. Staří lidé a zdravotně po-
stižení žijí v některých pobytových zařízeních v nedůstojných podmínkách a jen 
obtížně se tomu brání. Nezřídka jsou také zneužívány státní příspěvky na péči. 
Ministerstvo nyní představuje doporučený postup pro krajské úřady, který řeší 
problematiku odhalování a postihu poskytování neregistrovaných sociálních 
služeb. 
Neregistrované sociální služby dnes stojí „mimo“ zákon. Jde zejména o služby ubyto-
vací, stravovací či ošetřovatelskou péči. Většinou jsou vykonávány na základě živnos-
tenského oprávnění, ale to zákon nedovoluje, nebo prostřednictvím asistentů sociální 
péče, často ale bez jakéhokoli oprávnění. MPSV odhaduje, že v ČR působí 80 subjektů, 
které poskytují sociální služby neoprávněně, tedy bez příslušné registrace. 
Problematický je také institut asistenta sociální péče. Zákon tuto profesi zavedl proto, 
aby v lokalitách, kde je obtížné zajistit řádnou sociální službu, mohla fungovat méně 
formální služba právě prostřednictvím těchto asistentů. Nemusí totiž splňovat žádné 
kvalifikační požadavky, jen bezúhonnost, zletilost a zdravotní způsobilost. Asistenti 
jsou dnes však využíváni k jinému účelu, než zákon zamýšlel. Poskytovatel bez regis-
trace je „úkoluje“ v domovech a hotelech pro seniory, přitom tato zařízení nesplňují 
zákonem dané podmínky. 
Vzhledem k těmto skutečnostem chce MPSV zvýšit tlak na kontrolu a postihování těch-
to zařízení. Od 1. ledna 2014 se zvýšila pokuta za poskytování sociálních služeb bez 
oprávnění z 250 000 Kč na 1 milion Kč, krajské úřady mohou pokutu uložit opakova-
ně. MPSV navíc zpracovalo doporučený postup ke stíhání neregistrovaných sociálních 
služeb. Tento postup počítá i s větší informovaností potenciálních uživatelů sociálních 
služeb a snahou zvýšit kapacity registrovaných poskytovatelů. Ministerstvo také plá-
nuje připravit návrh legislativních změn, které tuto problematiku pomohou řešit kom-
plexněji. 

Z tiskové zprávy MPSV



Zeptali jsme se organizátorů Ing. Vla-
dimíra Chuchlera, ředitele Městské-
ho ústavu sociálních služeb města 
Plzně, a Ing. Petra Boťanského, ře-
ditele Domova pro seniory Severní Te-
rasa, jaké důvody vedly k organizaci 
této akce. 

Vladimír Chuchler: „Uspořádali jsme 
ji hlavně proto, abychom se s ostat-
ními poskytovateli dohodli, jak dál 
v odbornosti 913. Úhrady od pojišťov-
ny nám totiž nepokryjí ani osobní ná-
klady na zdravotní sestry. Když někdo 
něco dělá,  a doplácí na to, tak logicky 
musí zkrachovat. Pozoruhodné je, že 
nám to vydrželo celých osm let. Jenže 
teď nadchází doba, kdy se připravují 
nové zvláštní smlouvy s pojišťovnami, 
a to je přesně ta doba, kdy se musíme 
s VZP domluvit, co dál, protože za to-
hoto stavu odbornost 913 opravdu 
provozovat nemůžeme.“
Petr Boťanský: „Jsme tady, protože 
vnímáme, že Asociace poskytovatelů 
sociálních služeb v tuto chvíli  není 
na naší straně. Není na straně nás, 
kteří vnímáme odbornost 913 jako 
součást sociálních služeb, která si 
musí vydělat na své náklady. V tom 
nám Asociace nepomohla.“ 

Z OBSAHU KONFERENCE

(Prezentace k přednáškám jsme s las-
kavým svolením přednášejících umís-
tili na www.rezidencnipece.cz)

Konferenci zahájil Ing. Petr Boťanský 
shrnutím historie osmi let odbornosti 
913. Přehledné tabulky svědčily o tom, 
kolik pobytová zařízení prodělávají 
na poskytování ošetřovatelské péče. 
Tabulky a grafy věrně zobrazovaly vý-
voj situace. Když se PZSS naučily vy-
kazovat, nastoupila rozsáhlá revizní 
činnost pojišťoven a regulace.
„My nemůžeme klientům koncem 
roku říci, nezlobte se, my už máme 
u VZP vyčerpáno, tak jak to udělají 

nemocnice, když odkládají operace 
na leden. My musíme péči klientům 
poskytnout, ať je září nebo prosinec, 
bez ohledu na to, zda VZP nabízí nebo 
nenabízí regulaci. Čísla dokládají, že 
si na sebe zdravotnický personál ne-
vydělá. Dovedete si představit zubaře, 
praktika, že by si na sebe nevydělal? 
Že by tu praxi dál poskytoval? Určitě 
ne.“ komentoval grafy a tabulky Petr 
Boťanský. Otázku na tělo směřoval 
i na Mgr. Jiřího Matějčka, který na kon-
ferenci zastupoval VZP. „Víte, kolik vy-
dělávají tabulkově sestry?“ „Neodvá-
žím se tipovat,“ tak zněla odpověď. 

„Není možné 
zdravotní sestru 
zaplatit z toho, 
co nám VZP hra-
dí. Je nezbytné 
zvýšit hodnotu 
bodu tak, aby 
pokryla alespoň 
osobní náklady 
na zdravotní ses-
tru.“ konstatoval 
Petr Boťanský.
„Poslední věta, 
kterou chci říci 
zástupcům VZP – berte to tak, že my 
jako poskytovatelé sociálních služeb 
vás vnímáme jako našeho obchodní-
ho partnera – jednoho z největších ob-
chodních partnerů. Nechceme s vámi 
bojovat, nikoho z nás nebaví soudit 
se s vámi, je to ztráta času a energie, 
ale vy jste nás do toho dohnali. Pojď-
me spolu vyjednávat v jiných inten-
cích, pojďme vyjednávat individuálně, 
pojďme vyjednávat tak, abychom byli 
všichni spokojení, jak VZP, tak my, kte-
ří poskytujeme službu vašim pojištěn-
cům.“ (Potlesk)

ZAZNĚLO V DISKUZI 

(U některých diskuzních příspěvků se 
nám  nepodařilo  zachytit  jméno  dis-
kutujícího, omlouváme se).

Vladimír Chuchler: „Stačí nám zapla-
tit bohapusté osobní náklady za zdra-
votní sestry, a ostatní zdravotnický 
personál, pokud je vykazujeme. Všu-
de jinde si nechají zaplatit topení, 
svícení, školení. Nám už jde jenom 
o osobní náklady, dnes a denně na ně 
doplácíme.“
 
„Když je sestra na  noční službě, tak 
tam nemůžete vykázat nic, ale je draž-
ší, protože je příplatek na noc, tam se 
ještě prohlubuje ten rozpor mezi ná-
klady a tím, co nám hradí zdravotní 
pojišťovny.“

Libor Svět: „Je třeba zohlednit, že za-
městnanci mají nárok na dovolenou 
a placený svátek – ale odbornost 913 
je ambulantní a zažila jste, že by něja-
ký ambulantní lékař měl noční?“

„Nemusíme mít sestru noc, taky na ni 
nemáme, ale zavoláme si záchrannou 
službu, když je to nutné. Je otázka, co 
je pro VZP z hlediska nákladů levnější 
– zda výjezd záchranné služby, nebo 
noční sestra.“

VZP: Jiří Matějček: „Dražší je zásah zá-
chranky. Ale, slyším tady, VZP neplatí 
sestru, VZP nezaplatí sestru, ale chci 
se zeptat, kolik vám platí ostatní po-
jišťovny za ten jeden bod? Taky 90 ha-
léřů, takže jste na tom všichni zhruba 
stejně.“   

Petr Boťanský: „Ale jak se ta hodnota 
stanovila? Nikdo z nás tady neví, jak 
se ta hodnota stanovila. Kolik by měla 
být hodnota bodu, aby pokryla osob-
ní náklady? To je věc na další jednání. 
Tady už Asociace může aktivně zastu-
povat poskytovatele a iniciovat jedná-
ní o výši hodnoty bodu. I s ohledem 
k navýšení platů zdravotních sester 
od 1. 1. 2015.“

Jiří Procházka, APSS: „Jakmile se 
zlepší situace ve zdravotnictví, dojde 
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QuO 
   VADiS 
     913

Pod tímto názvem proběhl 
kulatý stůl věnovaný proble-
matice odbornosti 913 „Vše-
obecná sestra v sociálních 
službách“. Redakce Rezidenč-
ní péče navštívila jeho první 
kolo, které proběhlo v Plzni 
10. listopadu, a sešlo se zde 
přes 80 účastníků z různých 
zařízení. Druhé kolo proběhlo 
o týden později v Kroměříži.
Celá akce probíhala velmi 
neformálně a souběžně s krát-
kými přednáškami organizá-
torů  i pozvaných hostů hojně 
diskutovali účastníci.
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k narovnání této výše, ale ve všech 
segmentech už došlo k narovnání, jen 
u 913 k tomu nedošlo. O tom hlavně 
chceme mluvit při jednáních o úhra-
dách na rok 2015. Počítá se, že nárůst 
oproti říjnu letošního roku bude v led-
nu 5%.“

ODBOROVÝ SVAZ JE PRO PAUŠÁLY

Další příspě-
vek přednesla 
Ing. Ivana Břeň-
ková, místopřed-
sedkyně Odboro-
vého svazu zdra-
votnictví a soci-
ální péče. 
Zrekapitulovala 
historii odbor-
nosti 913, od po-
čátku registrací 
až do součas-
nosti a zdůraz-
nila postoj OS: „Nesouhlasili jsme 
zavedením systému, chtěli jsme, aby 
úhrada byla paušálem. Pokud máme 
zprávy, VZP je ochotna zasednout 
ke stolu a domluvit se. Odbory vždy 
nesouhlasily se snižováním hodnoty 
bodu. Odbornost je nastavená pod 
skutečnými náklady. Trváme na sta-
novisku OS, které uplatňujeme již 
několik let, že zvolený systém úhrad 
zdravotní péče v odbornosti 913 je 
naprosto nevhodný. Požadujeme, aby  
se přešlo z výkonového systému 
na paušál – ošetřovací den, který 
bude odrážet náročnost péče o kli-
enta sociálních služeb podle sku-
tečné potřeby ošetřovatelské péče. 
Opakovaně jsme navrhovali vytvo-
řit buď platbu obdobnou platbám 
za diagnózu, nebo platbu podle „ka-
tegorie“.
Pro rok 2014 0S požaduje a dále bude 
požadovat zvýšení hodnoty bodu na  
1,30. Podle odborů na to již pojišťovna 
šetří. Požadují  nastavení režijních ná-
kladů odbornosti 913 na úroveň odbor-
nosti 925, sestra domácí péče. 
Odbory jsou pro to, aby se vyřešilo po-
mezí mezi zdravotní a sociální péčí. 
„Zúčastnili jsme se mnoha projektů 
spolupráce zdravotní a sociální ob-
lasti.  Projekt se zpracoval, projekt se 
rozjížděl, a když už to skoro bylo, buď 
se změnila vláda, nebo názor. Nikdy 
ale k ničemu nedošlo.“  Jak dopadá 
restriktivní politika státu na odbor-
nosti 913, o tom svědčí pokles zdra-
votnických pracovníků v sociálních 
službách. 

„Andreje Babiše jsme opakovaně 
upozorňovali na nízké platy pracov-
níků v sociální péči, Dojde ke zvý-
šení platů pracovníků v sociálních 
službách, nejen ve zdravotnických 
profesích, ale všech profesí.  Částky 
na zvýšení platů půjdou z dotačního 
řízení.“

ZAZNĚLO V DISKUZI

Petr Haluza: „Chtěl bych poděkovat 
paní ing. Břeňkové za aktivitu, kterou 
Odborový svaz ve vztahu k orgánům 
státní správy v naší věci prezentuje. 
Zdaleka jsem netušil její rozsah. Jinak 
se domnívám, že aktivitu  by mělo pře-
vzít zejména ministerstvo, avšak ani 
z diskuze zatím nevyplynulo, že by se 
tento subjekt nějak významně  expo-
noval.“

Eva Šulcová: „Mám otázku na VZP, jak 
hodláte přistupovat k nám jako k seg-
mentu, který vám šetří náklady. Když 
porovnáte náklady na pacienta v době 
hospitalizace v kterémkoli segmentu, 
tak 913 je nejlacinější. Do budoucna, 
kdy bude počet stárnoucí populace 
stoupat, měli byste na tento problém 
nahlížet jinak a vnímat nás jako part-
nery. Partnery, kteří vám ušetří pro-
středky, které budete moci investovat 
do rozvoje zdravotních služeb.“ 

VZP, Jiří Matějček: „Snažíme se být 
partnery, v posledních měsících ne-
ustále vyjednáváme, v celém posled-
ním roce… s Asociací, Memorandum 
bylo vyjednáno i s kraji. Věřím, že 
v příštích letech pro nás partnerem 
jste a budete. Minimálně na bázi Asoci-
ace vyjednávat budeme a jsme na vy-
jednávání připraveni. Jak se na vás 
díváme? My vás máme rádi, (smích ze 
sálu) ale to není, že proti vám vedeme 
řízený boj. Před dvěma lety jsme se 
pokusili nastavit nějaký systém, který 
mají ostatní segmenty, a ten dopadá, 
jak dopadá, a proto jsme se minulý 
rok ve spojení s Asociací snažili najít 
nějaký jiný způsob, aby se celá situa-
ce vyřešila, a jsem přesvědčen, že se 
nám to podařilo.“

NOVÁ METODIKA VZP

MUDr. Libor Svět, konzultant odbor-
nosti 913, přednášel o nové Metodice 
VZP pro odbornost 913. Upozornil po-
sluchače, že se do metodiky podařilo 
zapracovat připomínky APSS. 
„Časový prostor věnovaný Aplikaci 
léků Per os – to je nejvýznamnější ob-
last možných sporů. I zde došlo k vý-
znamnému změkčení textu, takže je 
zde učiněn vstřícný krok ze strany VZP, 
aby lékaři nebyli nabádáni k tomu, 
aby tuto péči prakticky nikdy neindi-
kovali.“ 

DATA JSOU JASNÁ

Jiří Procházka, viceprezident APSS 
ČR, přednášel na téma Skutečné ná-
klady 913. Čísla opět mluvila za vše. 
„Při nynější hodnotě bodu jsou nákla-
dy na práci všeobecných sester pokry-
ty ze 66 %. Průměrné náklady na hodi-
nu práce včetně odvodů jsou 209 Kč, 
a skutečné příjmy od ZP jsou 129,60.  

Každou hodinu vzniká  80 korunová 
ztráta na práci každé sestry. Roční 
ztráta na jeden úvazek je 156 tisíc ko-
run,“ konstatoval Jiří Procházka.
Přitom klesá počet všeobecných se-
ster v sociálních službách a tím na-
růstá počet klientů, které musí ošet-
řovat (dle ročenky MPSV  v roce 2008  
11 klientů na 1 sestru, v roce 2013 – 13 
klientů na 1 sestru.) „Reálná data jsou 
ale 70 klientů na jednu setru. Narůstá 
počet domovů se zvláštním režimem, 
mění se a zhoršuje struktura klien-
tů, zvyšuje se objem potřebné péče. 
MPSV, MZ i VZP to musí brát v potaz. 
Data jsou jasná, trend je jasný,“ řekl 
Jiří Procházka a na závěr shrnul:
„V tuto chvíli je ideální čas udělat ana-
lýzu, je čas si sednout a říci ano, měli 
jsme smluvní kontrakt na prvních 
7 let, takto se to vyvíjí, máme data, 
můžeme se o nich bavit. V roce 2007 
jsme neměli žádná data. Teď je správ-
ná chvíle, je třeba to přenastavit. Je 
to složité, jsou to legislativní věci, ale 
některé se dají nastavit bez legislativy. 
Je třeba, aby se ty nůžky dál nerozeví-
raly.“

DVAKRÁT REGULOVANÁ 913

V diskuzi pokračoval Petr Haluza: 
„I kdyby se poskytovatelé s VZP do-
hodli na zvýšení bodu, dalším limitem 
jsou cenové předpisy ministerstva 
zdravotnictví. Cenový věstník Minis-
terstva zdravotnictví stanoví  pro ob-
last ambulantní zdravotní péče limit, 
který činí 1,12 Kč. A vzhledem k dal-
ším regulacím, které si VZP nadále na-
smlouvává, je vlastně odbornost 913  
dvakrát regulovaná. Cenový předpis 
je brzdou event. narovnání hodnoty 
bodu na skutečné náklady,“ říká Petr 
Haluza.
 „Jak dlouho to ještě sociální služby 
můžou vydržet?“, ptá se Jiří Procház-
ka.
„Jenže ty nůžky se  budou rozevírat 
dál, i díky 5% navýšení mzdových pro-
středků. Ale i když se hodnota bodu 
zvýší, je tam opět ten limit MZ,“ připo-
míná Eva Šulcová.
„Pokud dojde k dohodě, tak bude Mi-
nisterstvo zdravotnictví nepochybně 
reagovat a musí ten limit ve svém ce-
novém předpise navýšit také,“ tvrdí 
Petr Haluza. 
 „A VZP bude také reagovat?“ ptá se 
Eva Šulcová. 
„Vyjednáváme, věřím, že to dopadne 
dobře, věřte Asociaci,“ odpovídá jako 
vždy stručně Jiří Matějček. 
Jaroslav Dufek: „Já Asociaci nevě-
řím. Právní kličkování mě už vůbec 
nebaví, vraťme se k selskému rozu-
mu, který říká, že pro tuto cílovou 
skupinu na konci života je potřeba 
něco úplně jiného, než počítat, ko-
lik že to je výkonů… Musí být snaha 
to vyřešit. Ne kličkovat, ale řešit pro-
blém.“ (Potlesk)
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PROČ TO DĚLÁME?

Přednáška  Vla-
dimíra Chuchle-
ra VYJEDNáVá-
NÍ O ZVLáŠTNÍ 
SMLOUVĚ S VZP 
ČR byla praktic-
kým návodem 
pro ty, kteří chtě-
jí postupovat 
individuální ces-
tou.  I on označu-
je Memorandum 
za podraz a jedi-
ná cesta je podle 
něj individuální vyjednávání. Nastínil, 
jak postupovat při vyjednávání s VZP. 
Prvním krokem je informovat zřizova-
tele a mít jeho podporu. „Je báječné 
mít zřizovatele na své straně,“ řekl  
Vladimír Chuchler.
Shrnul argumenty, které jsou na stra-
ně poskytovatelů, což je především 
levnější péče, než např. v LDN či psy-
chiatrických nemocnicích. Srovnal 
částky, kolik skutečně měsíčně nákla-
dově stáli pojišťovnu konkrétní paci-
enti při odbornosti 925 – všeobecná 
sestra v domácí péči, a kolik skutečně 
měsíčně nákladově stáli titíž pacienti 
pojišťovnu po přechodu do jeho po-
bytového zařízení sociálních služeb, 
to je do odbornosti 913 – všeobecná 
sestra v sociálních službách. „To se ti 
lidé převozem přes Plzeň uzdravili?“ 
ptá se ředitel. 
„A proč to přese všechno děláme? 
My jsme ti, kdo nesou odpovědnost 
za to, když se udělá něco špatně. 
My jsme ti, kdo dnes a denně do-
plácíme na sestry, jsme ti, kteří 
jsou v submisivním postaveni vůči 
pojišťovně. Doplácí nemocnice, po-
likliniky? Odbornost 913 je nenor-
mální stav. A proč to tedy děláme? 
Normální odpověď – tak to vždycky 
bylo. Opravdu, vždy u sociální péče 
tradičně ošetřovatelská péče byla. 
Jen je třeba si uvědomit, že dřív se 
financovala jinak, a nyní, od r. 2007, 
se financuje také jinak.
Další důvod – srdíčko nám nedovo-
lí se o klienty nepostarat – nechat 
je aby si léky brali sami. Dřív k nám 
naši obyvatelé nastupovali např. 
kvůli řešení bytové situace svých 
příbuzných. Já sám zažil, že náš kli-
ent chodil do práce – sloužil noční, 
a ráno se do domova přišel vyspat. 
Dneska jsme, přátelé, LDN B – béčko 
znamená bez doktorů. Posíláme si 
naše klienty mezi  námi a LDN – tam 
– zpátky – tam zpátky. Zrušili jsme 
psychiatrické léčebny a teď jsme 
LDN béčko – blázinec.  V průběhu let 
jsme snižovali kapacitu v DS a zvyšo-
vali v DZR, všichni víme, kdo na DZR 
patří - přijímáme klienty s demencí, 
s Alzheimerovou chorobou, ti pocho-
pitelně potřebují úplně jinou péči, 
a ta péče něco stojí...

A třetí důvod, proč to děláme, je zdra-
votnický personál – odborně vzděla-
ný, my pro ně chceme práci. Proto ale 
potřebujeme mít uzavřenou smlou-
vu se zdravotní pojišťovnou. A když 
ji máme, tak musíme na personál 
doplácet. Jinými slovy, nemáme je 
z čeho platit.“
Vladimír Chuchler pokračoval v otáz-
kách: „Je to naše povinnost, zajišťo-
vat péči pro ně? Není, povinnost je 
na straně zdravotní pojišťovny. My-
slíte si, že na tom lze něco změnit? 
Můžeme to zkusit změnit, ale chce 
to kus osobní statečnosti. Nečekej-
te, že to změní kolektivní vyjedná-
vání, to už jsme tu měli. Asociace 
poskytovatelů nás vyzvala, abychom 
nepodepisovali úhradový dodatek  
za rok 2012, a pak  nám v roce 2014 
podrazila nohy Memorandem. A teď 
má za nás vyjednávat podmínky dal-
ší smlouvy na dva, pět, na osm let 
a na další léta?
Jediné, co je efektivní, je individuální 
vyjednávání. Ta chvíle je tady právě 
teď, ještě není pozdě s tím právě za-
čít…“, apeloval na účastníky Vladimír 
Chuchler.

SOUDNÍ SPORY S VZP

JUDr. Petr Ha-
luza ve svém 
referátu shrnul 
okruh sporů 
s VZP a s OZP. 
Sporů z revizní 
činnosti není 
příliš mnoho, 
většina posky-
tovatelů se s vý-
sledky smíří, ale 
jsou tací, kteří 
vůči VZP podáva-
jí  námitky vůči 
závěrům revizních zpráv, navrhují 
smírčí jednání  a v případě nedohody 
se obrací na soud. A nutno dodat, že 
zatím jsou úspěšní. Soudy zatím všem 
takovým žalobám vyhovují.  V sou-
časné době se podle něj vztahy s VZP 
zlepšují, smírčí jednání jsou vstřícná, 
dochází k dohodám, a tudíž není nut-
no žalovat. 
Ve sporech o následky revizní činnosti 
jsou hlavní okruhy problémů aplikace 
léků per os, rehabilitace a polohování 
a špatně vedená dokumentace. 
Další oblastí sporů jsou spory o úhra-
dové dodatky na r. 2012. Zde je po-
dáno více než 50  žalob, někdy došlo 
k dohodě, někde VZP uhradila pravo-
mocné platební rozkazy a asi cca 20 
případů se dostalo k odvolacímu sou-
du.  Problémem je nepředvídatelnost 
rozhodnutí odvolacího soud a rozpo-
ruplná odůvodnění rozsudků, neboť 
judikatura odvolacího soudu není do-
sud sjednocena. 
„Odbornost 913 není v úhradových 
vyhláškách uvedena, jak tedy stano-

vit výši úhrady v sociálních službách? 
Nabízí se varianta, kterou deklarovalo 
ministerstvo zdravotnictví – „přátelé, 
dohodněte se“. Druhá varianta, která 
vznikla v průběhu soudních řízeních, 
je možnost analogické aplikace usta-
novení úhradové vyhlášky, které má 
nejblíže odbornosti 913. Jde o právní 
názor VZP ČR a některé senáty odvola-
cího soudu tomu naslouchají.  
Na samém počátku jsme očekávali, 
a bylo to očekávání oboustranné, že 
soudy náš spor rozhodnou a obě stra-
ny byly ochotny rozhodnutí soudu re-
spektovat. Očekávání se nenaplnilo, 
situace je dále  nepřehledná. Soud 
prvního stupně již má právní názor 
vytvořený a tak jeho judikatura je kon-
stantní a naše žaloby jsou  úspěšné. 
Odvolací soud, tam se názory různí, co 
senát, to jiný právní názor. Bilance je 
v podstatě vyrovnaná, i když „o prsa“ 
je úspěšnější pro VZP. Jak jsem uvedl, 
odvolací soud zatím nesjednotil judi-
katuru. Proto jsme podali jsme dvě 
dovolání k Nejvyššímu soudu ČR a tak 
se za rok za dva dočkáme rozuzlení 
našich sporů. Rozhodnutí Nejvyššího 
soudu ČR o dovolání však  může vše 
změnit. Ale to už v  rovině praktické 
budeme možná úplně někde jinde.
Memorandum a super dodatek – jak 
říkám úhradovému dodatku na roky 
2012, 2013 a 2014  – je  kompromisem 
a tak je třeba je chápat. Debaty jsou 
kolem toho zbytečné. Kompromis 
může být dobrý, nebo špatný. PZSS je 
suverén, podpis záleží jen na ředite-
li a Memorandum je deklarace, apel 
a není závazné a vymahatelné. Závaz-
ným a vymahatelným se však stává 
úhradový dodatek rezultující z memo-
randa, pokud je podepsán,“  uzavřel 
Petr Haluza.

Z DISKUZE

Eva Šulcová: „Současný stav opravdu 
nikomu nevyhovuje, a byla bych ráda, 
kdyby z dnešního jednání vyplynuly 
nějaké konkrétní závěry do budouc-
na, abychom začali pracovat na tom, 
že se dohodneme, co vykazovat a ja-
kým způsobem. Pro mne je nedůstoj-
né vykazování typu těch jednotlivých 
kódů. Obhajovat podání léků mi při-
jde nedůstojné. 
Když víme, že zdravotníci jsou v do-
movech potřeba, pojďme se bavit 
o tom, jak ohodnotit jejich práci. Jde 
o to, že současní i budoucí klienti za-
řízení dostanou zdravotní péči tam, 
kde bydlí, nebudou muset být kvůli 
každé drobnosti hospitalizováni, péči 
jim poskytne ten, kdo zná historii je-
jich zdravotního stavu. Jestli je dnes-
ka reálné na něčem se s pojišťovnou 
dohodnout, tak bych se přikláněla 
k tomu, abychom udělali nějaký záva-
zek do budoucna, aby se každý po in-
dividuálních jednáních mohl rozhod-
nout sám.“ (Potlesk)

Prezentace přednášejících najdete na www.rezidencnipece.cz
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ROLE PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ 

MUDr. Petr Bouzek přednášel na téma: 
Zkušenosti praktického lékaře v PZSS.
Jak jinak než tabulkami prokázal Petr 
Bouzek fakt, že počet praktických lé-
kařů klesá, přibývají spíše specialisté, 
a také se zvyšuje průměrný věk léka-
řů. Ubývá i studentů. 
Proč praktičtí lékaři nechtějí do sociál-
ních služeb? Je za tím přepracovanost, 
potíže se zdravotními pojišťovnami, 
nezajímaví, neperspektivní a těžší pa-
cienti, kteří většinou velmi málo spo-
lupracují. Přistupuje k tomu i obtížná 
spolupráce se specialisty a lůžkovými 
zdravotnickými zařízeními. Mnoho 
praktických lékařů řeší, zda léčit či jen 
poskytovat spíše paliativní léčbu. Pře-
míra byrokracie a nutnost kontroly pa-
pírů, vysoké náklady na léčbu a z toho 
plynoucí velké finanční tresty od zdra-
votních pojišťoven. 
Dr. Bouzek popsal případ z vlastní 
zkušenosti. „Většina klientů v po-
bytových zařízeních jsou inkonti-
nentní, musí tedy mít předepsány 
inkontinenční pomůcky. Vyžaduji, 
aby inkontinenci stanovil urolog, já 

jako praktik na to nemám oprávně-
ní, požaduji i stupeň, pak předepisuji 
pomůcky. Můj podíl není aktivní – 
pouze pasivní. Přesto mi pojišťovna 
strhla víc než sto tisíc za to, že pře-
depisuji pleny inkontinentním, kteří 
je potřebují. Vedl jsem s pojišťovnou 
debatu a došel jsem k tomu, že to na-
konec uznali. Řekl jsem si hurá, ale 
za týden přišla informace, že mi to 
stejně srazí. Tak opět píšu pojišťov-
ně, jak to? Ale na VZP to funguje tak, 
že jedna paní neví, co dělá druhá, tak 
si to různě házejí, až to dostane ta 
správná osoba. Tak i tohle je důvod, 
proč praktičtí lékaři nechtějí praco-
vat v zařízeních sociálních služeb. 
Je tam také mnoho práce navíc, je 
špatně placená, když pošlu pojišťov-
ně fakturu, něco mi za nějakou dobu 
proplatí, většinou míň, a když jsem 
se ptal proč, řekli mi, že je systém 
takto určený, tak už se raději ani ne-
ptám.“ (Potlesk).
A jak Petr Bouzek vidí budoucnost? 
„Stále méně zdravotníků, stále méně 
peněz na stále více těžce polymor-
bidních seniorů, absence speciál-
ních zdravotnických zařízení urče-
ných pro trvalý pobyt těžce nemoc-
ných. Jak dlouho může tento stav 
fungovat?“

Z DISKUZE NA ZÁVĚR

Petr Boťanský: „Chtěl bych vyjádřit 
malou jiskřičku naděje, že s námi zá-
stupci VZP chtějí jednat. Chtějí disku-
tovat a pojďme jejich ochotu jednat 
využít.“

Jiří Procházka: „Jsem rád, že jsou tu 
zástupci VZP, ale mrzí mne, že tu chybí 
zástupci dalších pojišťoven. My nejed-
náme jen s VZP, ale se všemi pojišťov-
nami, a je důležité, aby jejich zástupci 
věděli také víc o této problematice.“

Ivana Břeňková: „Děkuji všem 
za podněty, bylo to pro mě moc dů-
ležité. Kdo mi tady chybí, je zástupce 
MPSV, a možná i MZ.“

Jiří Matějček: „Děkujeme za pozvá-
ní. Rád jsem slyšel všechny poznat-
ky ze všech úhlů pohledu a v celém 
rozsahu. Dokonce bych řekl, že jste 
mne přesvědčili. (Smích z publika.) 
Ne, vážně. Za poslední roky, a je to 
vidět i na dílčích výstupech, vaše 
váha stoupá, víc s vámi jednáme, vní-
máme vás jako segment, jednáme 
s Asociací, a jak jsem pochopil, nyní 
se tady tvoří další vyjednávací skupi-
na, s níž budeme také rádi jednat.“

Petr Haluza: „Jak říká kolega, primár-
ně platí: jednat, jednat, jednat. A tepr-
ve poté, když dohoda nevede k niče-
mu, tak se nebojte uplatnit svoje prá-
va, třeba i tou žalobou k soudu.“ 

Vladimír Chuchler: „My chceme mít 
zdravotnický personál, chceme, aby 
měl práci, chceme se vám, všem 
zdravotním pojišťovnám postarat 
o vaše pojištěnce. Nechceme na tom 
vydělávat, chceme jenom žít. Pojďme 
si sednout za stůl a dohodneme se.“

Připravila: Lenka Kaplanová

O týden později proběhl druhý kula-
tý stůl k odbornosti 913 v Kroměříži. 
Redakce požádala o dojmy některé 
z účastníků obou akcí:

Petr Boťanský: 
Jak byste hodnotil průběh obou ku-
latých stolů?
Z mého pohledu byly oba kulaté stoly pro 
všechny účastníky velmi zajímavé a pod-
nětné. Podařilo se zapojit do diskuze 
nejen poskytovatele odbornosti 913, ale 
především zástupce VZP, APSS ČR a Od-
borového svazu zdravotnictví a sociální 
péče ČR. Milým hostem a diskutujícím 
byl v Kroměříži i poslanec a člen dozorčí 
rady VZP Ing. Ludvík Hovorka.  Jestli bu-
dou kulaté stoly přínosem i pro budoucí 
jednání s VZP, ukáže teprve čas. 

Jak hodláte dále postupovat?
V dalším jednání za zařízení, která ne-
podepsala úhradový dodatek na roky 
2012 až 2014 nám APSS ČR nepomůže. 
Máme tedy pouze 2 možnosti, buď bude 
jednat každé zařízení „na vlastní pěst“ 
a VZP bude muset absolvovat cca 100 
individuálních jednání, nebo se spojíme 

a, tak jak to konstatovali zástupci VZP 
na závěr kulatého stolu v Plzni, vytvoří-
me vlastní vyjednávací tým za ta zaříze-
ní, která budou chtít tomuto týmu dát 
svou důvěru. 

Jiří Procházka:
Na konferenci často zaznělo ze stra-
ny VZP – „Vyjednáváme“. S čím do vy-
jednávání aktuálně vstupuje Asocia-
ce, a jak vyjednávání postupují?
Byla ukončena jednání o nové zvláštní 
smlouvě na další období od 1.1.2015. 
Téměř všechny naše návrhy změn byly 
zástupci VZP akceptovány a jsou zapra-
covány v nové vzorové smlouvě. V sou-
časné době jednáme spolu se zástup-
ci Asociace krajů o znění příloh této 
smlouvy. Konkrétně se řeší problemati-
ka fyzioterapie. Navrhujeme doplnit se-
znam výkonů odbornosti 913 o několik 
výkonů z odbornosti 902. Dále pokra-
čují jednání o úhradách za poskytnutou 
ošetřovatelskou péči.  Zástupci  Asocia-
ce požadují narovnání plateb na úroveň 
odbornosti 925. Jsme přesvědčeni, že 
úhrady za ošetřovatelskou péči musí být 
stejné v obou odbornostech. Příčinami 

každoročních složitých jednání  je pře-
devším nečinnost a nezájem MZČR řešit 
špatné nastavení systému v této odbor-
nosti, rezignace na cenotvorbu a dále 
jiné pohledy MZ A MPSV na problemati-
ku zdravotní péče na sociálně zdravot-
ním pomezí.

Právě proběhla valná hromada Aso-
ciace poskytovatelů sociálních slu-
žeb.  Řešilo se na ní také téma Me-
morandum a Zvláštní smlouva?
Na valné hromadě bylo delegátům po-
skytnuto poměrně velké množství infor-
mací k řadě témat, která se projednávají 
nebo byla řešena v letošním roce. Hovo-
řilo se také o Memorandu a o toto téma 
byl rozšířen i program Valné hromady 
Asociace. Delegáti hlasovali o navrže-
ných usneseních, která souvisela s Me-
morandem a do budoucna i se způso-
bem dalšího schvalování výsledků jed-
nání se zdravotními pojišťovnami. De-
legáti byli také informováni o aktuální 
situaci ve vyjednávání nejen ke zvláštní 
smlouvě, ale i o dalších jednáních souvi-
sejících se zdravotní péčí poskytovanou 
v  sociálních službách.

TÝDEN POTÉ
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Hra na zdravotní pojištění
Představte si, že by naši zákonodárci rozhodli o povinném protipožárním pojištění.  Všichni ob-
čané ČR a zaměstnanci firem, jejichž sídlo je v ČR, by se museli povinně registrovat u Všeobecné 
protipožární pojišťovny, nebo u oborových protipožárních pojišťoven.  Poslanci by určili, jak vy-
soké by bylo povinné protipožární pojištění a stát by je vybíral cestou finančních úřadů. Vybrané 
peníze by pak stát posílal na účty protipožárních pojišťoven a ty by potom platily hasičům za 
provedené hasičské úkony. V protipožárních pojišťovnách by si naplánovali, kolik bude požárů 
za rok a kolik jsou ochotni zaplatit hasičům za jejich hašení.  Pokud by požárů bylo více, než bylo 
naplánováno, museli by část nákladů na hašení platit sami hasiči. Přitom je zcela samozřejmé, že 
by nemohli hašení požárů odmítnout. 

Zdá se vám to absurdní? Tak přes-
ně v takové situaci jsou lékaři v Čes-
ké republice. Už skoro čtvrt století. 
Lékař je povinen léčit lege artis. 
Tedy tím nejlepším, co je aktuálně 
dostupné.  Nemůže vědomě podat 
levnější, ale méně účinný lék, nebo 
dokonce léčení pacientovi odmít-
nout. A to i tehdy, pokud jej takové 
jednání ekonomicky poškozuje. Při-
tom nemá právo na žádné náhrady.  
K tomu nutno ještě přičíst, že si své 
„obchodní“ partnery nevybírá sám, 
protože mu je určují jeho pacienti. 
Naše zdravotní 
pojišťovny jsou 
jako podivní tvo-
rové s dvojí tváří. 
Na jedné straně, 
to je ta hezká 
tvář, slibují klien-
tům, jak se o ně 
postarají, jak jim 
vše zařídí, jak je lékaři musí ošetřit, že 
za ně vše zaplatí. Na straně druhé, to 
je ta ošklivá tvář, hrozí lékařům:  „Jest-
li budeš doktůrku léčit, jestli budeš 
předepisovat, tak se se zlou potážeš. 
My už si umíme sjednat pořádek!“
Náš stát tvrdí, že máme zdravotní 
pojištění. To není pravda. Zdravot-
ní pojištění u nás sice taky je, ale je 
to okrajová záležitost. Většina ná-
roda nemá vůbec žádné zdravotní 
pojištění.  Pojištění totiž vyžaduje 
smlouvu mezi pojištěncem a jeho 
pojišťovnou. Nějaká pravidla hry 
a nějaké sankce, když se nedodržují.  
Nic takového tu ale není. Žádný po-
jištěnec nemá smlouvu se svoji zdra-
votní pojišťovnou.  Žádný pojištěnec 
neví dopředu, co mu jeho zdravotní 
pojišťovna zaplatí a co ne. A taky se 
ho nikdo na nic neptá. Je zcela pa-
sivním prvkem. Do roku 1992 u nás 
fungoval Semaškův systém. Zdra-
votnictví bylo řízeno státem a hra-
zeno z rozpočtu. Po roce 1992 u nás 
vzniklo cosi, co se nazývá zdravot-
ním pojištěním, ale je to vlastně 
jen varianta původního Semaško-
va systému.  U Semaškova systému 
stát vybíral peníze na zdravotnic-
tví cestou daní. Dnes to dělá zcela 
stejně, jen přesně určil, kolik peněz, 
o které připraví daňového poplat-

níka, půjde do zdravotnictví. Takže 
všichni platíme takovou „zdravotní 
daň“. Pro daň je charakteristické, 
že je povinná a daňový plátce nemá 
žádné právo mluvit do toho, co stát 
s vybranými penězi bude dělat.  To 
platí i u zdravotní daně.  Stát ji vy-
bere a pošle zdravotním pojišťov-
nám, které v tomto systému fungu-
jí jen jako přerozdělovny. Stát zá-
roveň určí cenu práce lékaře, a to 
bez vazby na skutečné ekonomické 
podmínky. Asi jako kdyby někdo ur-
čil pekařům, kolik bude stát rohlík 

a vůbec nezva-
žoval náklady 
na jeho výrobu.  
Staří lidé jsou 
obvykle poly-
morbidní.  Velmi 
běžná je cuk-
rovka druhého 
typu, pak také 

chronické onemocnění srdce, poru-
chy srdečního rytmu, hypertenze, 
cévní onemocnění mozku, chronic-
ká žilní insuficience často s bér-
covými vředy, zelený a šedý zákal, 
polyneuropatie s postižením chůze, 
poruchy endokrinních žláz, bolesti 
páteře pro degenerativní postižení, 
osteporóza, Parkinsonský třes, Alz-
heimerova choroba a přidružená 
demence, nedoslýchavost, poruchy 
přizpůsobení, atd. atd. atd.  Někdy, 
když čtu různé kritiky polypragma-
zie, tak se musím pousmát. Staří 
lidé berou někdy velmi hodně léků 
najednou, ale kdybych chtěl sebeví-
ce, nejsem s to jejich medikaci ome-
zit. Když mají hypertenzi, musí brát 
léky, když mají ischemickou cho-
robu srdce nebo mozku, musí brát 
léky, když mají diabetes, musí brát 
léky... Nelze jim odepřít léky na něja-
ké nemoci a na nějaké ponechat, jen 
proto, aby neužívali denně více než 
tři preparáty.  I když znám devade-
sátileté seniory, co užívají jen jeden 
či dva léky, jedná se spíše o výjimky. 
Polypragmazie u seniorů je spíše 
norma a nelze s tím nic dělat. Jen se 
snažit, aby mezi léky nebyla vylože-
ná inkompatibilita.  
Protože senioři musí velmi často 
užívat mnoho léků a protože jsou 

jejich psychické schopnosti již ome-
zené, velmi často již nejsou schopni 
sami si podávat správně medikaci.  
Vzniká přímé ohrožení jejich zdraví 
a života a léky jim tedy musí podá-
vat někdo jiný.  Potíž je však často 
v tom, že senior není někdy ochoten 
přiznat si, že už si léky podávat sám 
nemůže a chce si je podávat dále 
sám, tak jak to dělal už dlouhá léta. 
Jak toto dilema eticky vyřešit? Ne-
chat seniora, ať sám sebe poškozuje 
špatným podáváním medikace?  Lé-
kař přece odpovídá za to, že se léky 
podávají řádně, že se jimi neplýtvá. 
V tomto případě je ve velmi svízel-
né situaci. Má předepisovat léky 
pacientovi, který je pravděpodobně 
užívá špatně a tady neúčinně, nebo 
mu léky přestat předepisovat? Ten-
to velmi častý problém ještě nikdo 
nevyřešil. 
Samozřejmě, že převážná většina 
seniorů má problémy s inkontinencí 
a jsou odkázáni na inkontinenční po-
můcky. To je hodně drahá záležitost. 
Pracuji již mnoho let v domovech 
seniorů a pozoruji, jak se stav jejich 
klientů velmi zhoršuje. Dnes je pravi-
dlem, že senior opouští svůj domov 
až tehdy, když už v něm opravdu ne-
může bydlet. Často ve velmi pokro-
čilém věku a s více nemocemi. Jeho 
schopnost aklimatizace v novém pro-
středí je tím ovšem značně snížená. 
V pobytových zařízeních sociální 
péče tak narůstá počet klientů, kte-
ří již nejsou schopni konzumovat 
žádné sociální služby a péče o ně je 
pouze a výhradně zdravotnická. Ta-
koví klienti podle mě patří do zdra-
votnického zařízení. Zdravotnická 
zařízení pro trvale nemocné seniory 
však v naší zemi neexistují.  
Když se zhorší zdravotní stav tako-
vých klientů, často je není kam pře-
ložit.  Z nemocnic i LDNek se vracejí 
zpět jako bumerang. Nikde je ne-
chtějí a tak skončí zpět v domově se-
niorů, který není na péči o tak vážně 
nemocné řádně vybaven. Praktičtí 
lékaři se musí starat o pacienty, kte-
ří už jsou mimo jejich odbornou pů-
sobnost, ale nic s tím nenadělají. 
To je jeden z důvodů, proč se prak-
tičtí lékaři nechtějí starat o pacienty 

V pobytových zařízeních  
sociální péče tak narůstá  

počet klientů, kteří již nejsou 
schopni konzumovat žádné 
sociální služby a péče o ně  

je pouze a výhradně  
zdravotnická.
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umístěné v domovech seniorů.  Mno-
ho lékařů pracujících v nemocnici 
má o domovech seniorů mylné před-
stavy a plete si je s LDNkami.  Tak to 
ale není. 
Další problém jsem popsal na začát-
ku. Zdravotní pojišťovny si plánují 
výdaje a lékař je hodnocen podle prů-
měrných nákladů. Pokud má lékař 
v péči více těžkých starých pacientů, 
velmi lehce překročí celostátní prů-
měry. A je za to patřičně potrestán 
tím, že v rámci regulací musí platit 
finanční kompenzace zdravotním po-
jišťovnám.  Neznám žádné jiné povo-
lání, kde se musí platit pokuta za po-
ctivou práci.  A někdy jsou to statisíce. 
Statistická data hovoří jasně, po-
pulace stárne a bude stárnout dál. 
Pokud se nestane nějaký zázrak, 
nebo se neobjeví nějaký levný vše-
lék, bude to znamenat větší nákla-
dy na péči o nemocné. Pokud tedy 
chceme zůstat zemí na určité úrov-
ni a zdravotnickou péči poskytovat.  
Lékaři budou stárnout spolu s po-
pulací. Budou tedy méně výkonní 

a sami budou více nemocní. Mladí 
lékaři budou odcházet do cizích 
zemí, a jak víme, děti emigrantů se 
příliš do vlastí svých rodičů nevrací.  
Budoucnost nelze vidět růžově. My lé-
kaři chceme léčit co nejlépe. Tak jsme 
se to učili na lékařských fakultách 
a tak jsme nakonec i přísahali. Proto 
nás velmi štve povýšenecký přístup 
zdravotních pojišťoven k nám, nerov-
noprávné postavení při vyjednávání 
podmínek naší práce a pomluvy, kte-
ré musíme snášet od společnosti. My 
sice můžeme dělat i jinou práci. A do-
kážeme to. Sám jsem toho příkla-
dem. Ale po šesti letech studia a dal-
ších letech atestací a specializací 
není lehké pěstovat brambory, nebo 
dělat taxikáře. Lékaři jsou superspe-
cialisté a jejich pohyb na trhu práce je 
velmi omezený.  Ve vyspělých zemích 
si to uvědomují, a proto lékaře dobře 
platí. U nás se tento stav naopak zne-
užívá k tomu, aby lékaři byli placeni 
špatně, protože tu svoji práci stejně 
musí udělat a nemohou polevit ani 
v kvalitě, ani v kvantitě.  

Můžeme doufat, že se to změní, ale 
zatím to na to nevypadá. Nelze se 
pak divit tomu, že mladí lékaři od-
cházejí do zemí, kde si lékařů váží, 
což se o naší zemi říci nedá. Až 
nakonec starší lékaři už nebudou 
moci, a mladí budou v Německu či 
Anglii, tak jsem velmi zvědavý, kdo 
v této zemi bude zajišťovat poskyto-
vání lékařské péče. Politici, ani zdra-
votní pojišťovny to nebudou. Lékaři 
jsou nenahraditelní. Je třeba si to 
uvědomit. Když budou vyhubeni, 
následky budou vážné. A není příliš 
mnoho času na nápravu. 

MUDr. Petr Bouzek 
předseda Společnosti lékařů  

a zdravotníků v sociálních  
službách ČLS JEP

Společnost nabízí členství lékařům 
a zdravotnickým pracovníkům 

v zařízeních sociální péče. 
Kontakt: 

e-mail: dr.bouzek@centrum.cz
tel. 602 623 265

Druhým, neméně zásadním úkolem, 
bylo tělesné postižení. Bála jsem se, 
abych nepůsobila tak, že si z handi-
capovaných lidí dělám legraci. Proto 
jsem se určité pohyby a mimiku sna-
žila zautomatizovat natolik, aby se mi 
staly naprosto přirozenými. Myslím, 
že se to povedlo, protože čas od času 
se mi nějaký pohyb či tik, který patří 
Ruth, dostane i do jiné role. 

Můžete blíže charakterizovat svou 
postavu v této inscenaci - dívku 
Ruth?
Ruth je fyzicky i mentálně postižená  
mladá dívka. Její největší láskou je 
“vše, co je živé”, zejména pak ptáci. 
Ve hře uvízne s tatínkem v prérii (proto-
že jim lovec ukradne auto). Setkávají se 
tu se supem, oslem a Indiánem, do kte-
rého se Ruth zamiluje.  Postava se dá 
samozřejmě vyložit několika způsoby. 
Moje Ruth je veselá, energická a velmi 
zvídavá, čímž často komplikuje jedná-
ní jak tatínkovi, tak Indiánovi.

V čem vám pomohla setkání s kli-
enty ostravského Čtyřlístku, hlav-
ně s Jirkou Válkem, který se stal 
vaším velikým kamarádem a obdi-
vovatelem?
Je pravda, že roli Ruth jsem měla z vel-
ké části vystavěnou ještě před návště-
vou Čtyřlístku. Viděla jsem několik do-
kumentů, videí a četla odbornou lite-
raturu. Ale samotná návštěva pro mě 
byla důležitá v jedné, pro mne dost zá-
sadní věci: dodala mi odvahu ve zkou-

šení nových a jiných věcí. 
Ve Čtyřlístku jsem viděla, 
že mentálně postižení 
lidé nehledí na to, co si 
o nich myslí okolí. A pro-
to jejich emoční projev 
je tak silný a intenzivní, 
jak ho v daný okamžik 
cítí. Když se chtějí hlasi-
tě smát, smějí se a když 
chtějí hlasitě křičet, křičí. 
Díky tomu jsem si uvědo-
mila, že u Ruth nemůžu 
emoce pouze naznačo-
vat, ale musím vyzkoušet 
různé extrémy, abych na-
šla její výrazový projev. 
Další inspiraci jsem sa-
mozřejmě čerpala z tě-
lesných handicapů. Díky 
několika návštěvám a rozhovoru s oše-
řovatelkami jsem pochopila, jak se 
člověk s určitým tělesným postižením 
pohybuje - čeho všeho je schopen, co je 
už nad jeho síly, jak například vstává, 
sedá, uléhá apod. 

Změnil se nějak po této zkušenosti 
váš postoj nebo způsob vnímání 
světa lidí s mentálním postižením? 
Pokud ano, tak v čem?
Nemyslím si, že by se můj vztah změ-
nil, spíše v určitých ohledech prohlou-
bil. Mám konkrétně na mysli Jirku Vál-
ka. Ačkoliv jsem se mohla schovávat 
za to, že do Čtyřlístku chodím sbírat 
inspiraci, tak pravda je i trošku jinde. 
Bavilo mě a baví s Jirkou trávit čas. Je 
pořád velmi pozitivní, umí se radovat 
z běžných a obyčejných věcí a to špat-
né nevleče s sebou jako balvan. 

Nedávno jsem si o handicapovaných 
lidech povídala se svou kamarádkou, 
a ta velmi přesně pojmenovala to, co 
cítím i já. Mentálně postižení lidé pros-
tě JSOU. Netrápí se tím, jakou mají prá-
ci, kolik vydělají peněz, jestli zaplatí 
složenku atd. Jsou oproštěni od těchto 
věcí a díky tomu si užívají “jen” své bytí 
tady a teď. Žijí z přítomného okamžiku 
a umí ho naplno procítit a prožít. Vše 
je velmi intenzivní a pravdivé. A jsem 
ráda, že něčeho takového mohu být 
alespoň na chvilku součástí, protože 
tu pravdivost a intenzitu často ve svém 
světě postrádám...

Rozhovor připravila: 
BOHDANA RYWIKOVÁ

Fotografie: 
archiv Komorní scény Aréna 

a PAVLA DOSTÁLOVÁ

Dokončení ze str. 1

POD KŮŽÍ JSME VŠICHNI STEJNÍ…

Herečka Pavla Dostálová v inscenaci Bilý muž 
a Rudá tvář v Komorní scéně Aréna (na titulní 

straně také na civilním snímku a spolu s Markem 
Cisovským na fotografii z téže inscenace)
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DÍL PRVNÍ: 
KUPŘEDU LEVÁ, 
ZPÁTKY NI KROK

Tak si čtu článek v časopise Rezidenč-
ní péče č. 3, na straně 15. Název je: 
„Budou v sociálních službách suplo-
vat zdravotníky záchranáři?“  Asi ano, 
a ani se nedivím.  Z této situace viním 
VZP, jako jejího prvohybatele!!! Přede-
vším pro její revizní činnost, jak u nás, 
tak paradoxně u našeho lékaře. Vlast-
ně nejen u nás, ale u všech PZSS. To 
bylo jak jedna z deseti ran Egyptských 
– třeba nálet kobylek. Zbyla po nich 
jen poušť. Prostě zastrašili lékaře, a ti 
nám nic nepředepíší! Nic! Berou nás 
jako okovy na noze. A pokud něco pře-
depíší, pak nám to VZP zreguluje! Ne-
divím se, že pozice zdravotních sester 
je mnohdy se slzou v oku pod tímto 
dlouhodobým tlakem doslova vynulo-
vána. 

Chybu udělaly i PZSS, které si to ne-
chaly líbit, a že jich bylo!! Chybu udě-
lali jejich zřizovatelé, že je nepopohá-
něli k větší aktivitě!! A chybu udělala 
již unavená APSS při podpisu memo-
randa i její podporou nepodporou 
mnoha organizacím, které se vzepjaly 
alespoň k nějakému odporu. O pasi-
vitě úředníků na MPSV a MZ ani radši 
nemluvě.
Ale to vše je až důsledkem doslova 
brutálních akcí VZP (počítám-li to dob-
ře, tak minimálně 3 náletů) s cílem 
zničit a zadupat do země odbornost 
913.  A nyní je to tady. Zdravotní sestry 
zmizely buď úplně, nebo i „jen“ z noč-
ních. Jasně. Co by také dělaly na noč-
ní? V noci je ze samé podstaty jejího 
financování nezaplatitelná!!! 
A nyní, v této druhé vývojové fázi, pro 
VZP, kdy je vše zdecimováno, a proti-
hráč na kolenou, se hrneme k jedna-
címu stolu a budeme drobečky házet 
(platí pro VZP), resp. pro APSS sbírat. 
Jak smutno je mi. VZP se to do písme-
ne povedlo a velice mě bude zajímat, 
co všechno se ještě bude tvářit jako 
výhra pro seniory, APSS a PZSS. 
Milá záchranná službo. Vím, o čem 
mluvíte, a vím, že máte pravdu. Jsem 
bytostně přesvědčen, že na vině je 
VZP!!! Tam se obraťte, ať soudruzi po-
volí přítoky, pořádně zaplatí zdravotní 
sestry a nechají nás v klidu pracovat! 
Ať zapomenou na pěkně vypečené 
regulační vzorečky, ať navýší kompe-
tence sester, rozšíří vějíř jejich vykazo-
vatelných kódů i zvýší konečně jejich 
ohodnocení. Byť jen na 1 Kč za bod. 
Ono, mít odpovědnost a nemít za zády 
lékaře, kdo by to chtěl? 

Tedy, věřte mi. Není to jednoduché! 
Ale tuto situaci jsme nevyvolali, spíš jí 
mnozí bohužel dopřáli vykvést do ta-
kovýchto rozměrů!!! A ti samí se nyní 
bijí v prsa, jací jsou pašáci a jak máme 
být skromní a zodpovědní, že to 
s námi myslí upřímně. Stydím se za to 
vše, štve mě to, ale nemohu to nikte-
rak ovlivnit. Je to nespravedlivé. Jen-
že, než vstřícným soudruhům z VZP 
dojde, že nejde jen o vysoké náklady 
na vás, ale i na péči v nemocnicích, 
tak to bude ještě dalších pár let trvat. 
Ale to se už rozpadne celý systém jak 
zdravotnictví, tak sociální. Ale ticho, 
o tom ještě VZP neví.
Jen na ukázku, co lze vyčíst z právo-
platného rozsudku soudu a ve vnitřní 

metodice naší vzácné VZP. Jak jdou 
proti sobě, jak jsou na hony vzdálené! 
A to uvádím, že jsem se kousl a sou-
dil 4 roky a blbých 26 000 Kč! Mnoho 
mých kolegů nechalo ladem mno-
hem, mnohem více a nechalo nakrmit 
VZP a jimi prováděné mnohé lumpár-
ny – viz předražené nákupy do ne-
mocnic, IZIP atd. To je zase díl jejich 
chyby a jejich svědomí! A nyní je pod 
doslova zvrácenou logikou Metodiky 
VZP podepsána i „naše“ APSS. K tomu 
asi již raději nic víc nedodávat. 
  
„…Soud … dospěl k závěru, že žalobce 
(my) vykazoval zdravotní péči řádně 
a v souladu s platnými právními před-
pisy. Nepřisvědčil názoru žalované-
ho (VZP), že nebyl naplněn čas vý-
konu… Po právní stránce uzavřel, že 
žalovanému (VZP) nevzniklo právo od-
mítnout uhradit předmětné úkony … 
z důvodu trvání úkonu po dobu kratší 
než 10 minut. …(soud) dospěl k zá-
věru, že čas výkonu slouží pouze 
k výpočtu režie… Předložená zdra-
votnická dokumentace, kterou byl 
proveden důkaz, byla vedena v sou-
ladu s příslušnými předpisy. Žalova-
ný (VZP) tedy bezdůvodně odmítl 
žalobci (nám) plnění za provedené 
výkony… 
Žalovaný (VZP) … Otázku významu 
časové dispozice vykládá tak, že 
pro úspěšné vykázání tohoto výko-
nu je podmínkou, aby byl prováděn 
po dobu alespoň 10 minut. Tomu-
to závěru však nelze přisvědčit. 
Z gramatického výkladu citovaných 
ustanovení vyplývá, že se  užijí pou-
ze u výkonů, definovaných obsahem. 
V případě výkonu 06613 … vyplývá 
konkrétní obsah pokynu ošetřujícího 
lékaře. … na dokladu ORP 06 … čas 
výkonu vyjadřuje dobu, po kterou 
je pracoviště prováděním výkonu 
plně vytíženo ... jedná se o průměr-
nou veličinu a nikoliv o minimální 
čas výkonu, jak tuto otázku vyklá-
dá žalovaný (VZP). Uvedený čas slou-
ží k výpočtu režie a ke kontrole, aby 
nebyl účtován neoprávněně vysoký 
počet výkonů, které by fakticky nebylo 
možné provést.
Soud … obsáhle citoval ze zdravot-
nické dokumentace klientů žalobce, 
u nichž byla odepřena platba prove-
dených úkonů. Je zřejmé, že se jed-
ná o pacienty s velmi vážnými dia-
gnózami, dlouhodobě nemocné 

ZAMYŠLENÍ
JEDNOhO pOSkYTOVATELE NAD
uDáLOSTMi LETOšNÍhO pODziMu

N A POK R AČOVÁ NÍ V E DVOU DÍLECH 

Facultas studiorum socialium

Fakulta sociálních studií Ostravské 
univerzity v Ostravě

nabízí možnost studia zcela nového nava-
zujícího magisterského studijního oboru v 

České republice, v prezenční  
a kombinované formě studia

KOORDINACE REHABILITACE 
A DLOUHODOBÉ ZDRAVOTNĚ 

SOCIÁLNÍ PÉČE.

Obor reaguje na intenzívní potřebu praxe 
– neoddělitelnosti, návaznosti, propojení 
a koordinace zdravotnických, sociálních 

a dalších aktivit směřujících k řešení 
důsledků změn zdravotní kondice včetně 

prevence jejich vzniku a progrese.   

Uzávěrka e-přihlášek: 28. 2. 2015
Přijímací zkouška: duben 2015

Bližší informace: http://fss.osu.cz

Kontakt: iva.kuznikova@osu.cz
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pacienty vysokého věku a je zcela 
na místě argumentace žalobce 
(nás), že u těchto pacientů může 
konkrétní výkon trvat i déle než 10 
minut. I v takovém případě však má 
žalobce (my) právo na zaplacení vý-
konu 06613…“ konec citace rozsudku 
jménem republiky!
  
Tedy. Proč se zabývat tanečky kolem 
06613? Proč ztrácet nervy ohledně 
požadavků žalované na obsah doku-
mentace – viz polykací reflex atd.? 
Nyní odložme právoplatný rozsudek 
a vezměme si do rukou pamflet VZP, 
jménem něco jako  Metodika, nebo 
pravidla pro předpis a úhradu ošet-
řovatelské péče v PZSS. A pozor!! 
Po novu s vědomím naší APSS! Aro-
gance žalované nezná meze. Posuďte 
sami. A to vybírám jen namátkově a to 
nejkřiklavější.
Čl. 2, odst. 3 „Interminentní či chro-
nická ordinace léčivých přípravků 
per os u klientů PZSS bez specific-
ké zdravotní potřeby neznamená 
ani povinnost ani potřebu indiko-
vat výkon s kódem 06613 na do-
kladu 06/ORP.“ K tomu dále hned 
v odstavci 4 píše velevážená VZP toto 
„Upozorňujeme, že věk (nízký či 
naopak vysoký), poruchy celkové 
mobility a hybnosti, duševní poru-
chy, mentální poruchy (retardace), 
poruchy chování, poruchy osob-
nosti, psychiatrická onemocnění 
typu schizofrenie apod., nejsou 
až na výjimky relevantním zdravot-
ním důvodem pro obligatorní indi-
kaci výkonu 06613 na dokladu 06/
ORP z důvodu dohledu či jiné pomoci 
při podávání léků per os.“ 
Být lékařem, nedočtu ani do konce 
a nikomu nic nepředepisuji. Toto je 
podlé jednání, nátlak na lékaře, zma-
tečné a manipulující odbornou lékař-
skou skupinou, která tento problém 
vidí, pokud vůbec, až někde za Ukra-
jinou. Tedy, nejsou moc vnitřně an-

gažovaní, až na výjimky. Bohudíky 
za těch pár ztroskotanců. I tento tlak 
VZP (žalované), neakceptace právních 
rozsudků, patří právě do macešské-
ho jednání vůči klientům, seniorům, 
a je ukázkou nátlaku na naše lékaře 
a PZSS samotné!! Raději již končím, 
myslím, že k tomuto není co dodat. Až 
z(u)ářivě vyniká protiklad obou pohle-
dů. Udělejme si na to názor a hlavně, 
nedopusťme, alespoň v tomto, aby ne-
návist a lež zvítězila. 
Závěrem mi jen dovolte citovat zvolá-
ní starozákonního proroka Izaijáše, 
které se objevuje také v evangeliích. 
Když vytýkal národu svému. Dnes by 
toto napomenutí trochu v jiné rovi-
ně, než původně zamýšlel, mimo jiné 
směroval na VZP.  
„Budete stále poslouchat a nepocho-
píte, ustavičně budete hledět, a ne-
uvidíte. Neboť obrostlo tukem srdce 
tohoto lidu, ušima nedoslýchají a oči 
zavřeli, takže neuvidí očima a ušima 
neuslyší, srdce nepochopí a neobrátí 
se – a já vás neuzdravím“ (Mt 13,14-15)

DÍL DRUHÝ: 
A PŘECE SE TOČÍ

Čas letí. Čtu si opět svůj článek, co 
jsem napsal před měsícem. Tehdy ak-
tuální, dnes tak nějak z minulého sto-
letí. Ale pokud se stále ptáte na to, co 
si o tom myslím, neměním ani čárku. 
Navíc se v této oblasti kupí další dosti 
nepodařené věci. 
Mezi tím mi volali z VZP, abych po-
depsal Memorandum (pro mě stále 
anticharta), že je to pro mě super vý-
hodné (z reklamy to znám). A přepo-
četli mi, že pokud nepodepíši, budu 
vracet 24 550 Kč. Pokud podepíši, 
budu vracet jen 7 000 Kč. Že prý mi 
bude proplacen každý bod, jen jsem 
si nechal proplatit více na zálohách. 
A tady je první zádrhel. V roce 2013 
mi vypočítali zálohy na základě roku 
2011 ve výši 49 000 Kč. Nicméně jsem 

dodatek nepodepsal, jak mě APSS 
tehdy vyzývala a navíc jsem vykazoval 
a fakturoval cca 3x méně. Takže jsem 
žádné zálohy neuplatňoval. Jak to, že 
to soudruzi z VZP neví? A jsou tak bez-
ostyšní, že mi to stále jako kolovrátek 
tvrdí? 
A aby mě ještě více naštvali, tak mi 
tuto částku začali strhávat již z říjno-
vých výkonů. Z příštích, listopadových 
si to již vše strhnou. Ale tento pátek 
jsem měl na stole výzvu z centrály 
v Brně, kde mě nějaká soudružka ře-
ditelka z nějakého významného eko-
nomického odboru upozorňuje na to, 
že jsem měl strženou částku zaplatit 
do konce listopadu a pokud nezapla-
tím, začnou mi to strhávat od ledna. 
To jako ještě jednou? Máte tam bor-
del! Jste arogantní! A lžete, vědomě či 
ze zvyku. To je již otázka vašeho svě-
domí. 
Nic z toho, co jsem napsal, neodvo-
lávám, byť jsem si vědom, že to píši 
pořád do kola, nikoho to již nezajímá 
a je to už vyčpělé. Prosím vyjednáva-
cí tým za APSS už jenom o maličkost, 
protože vše ostatní je již nevratné. 
Dojednejte prosím možnost přestu-
pu mezi pojišťovnami byť jen jeden-
kráte za rok, ale kdykoliv během 
roku. Současný systém je dost nevy-
hovující pro vaše zařízení a seniory, 
které máte zastupovat. A přeji vám 
klidně ještě dalších deset křesel, 
na kterých budete moci sedět. Jen 
dělejte svoji práci ve všech struktu-
rách pořádně a v zájmu svých lidí, ne 
partnerů na druhé straně stolu. 
A jako zcela poslední nesmysl, který 
tu vidím a který ještě zmíním. Nechá-
pu, proč se jednou rukou podepíše re-
gulativní vzoreček a druhou rukou se 
vyjednává o navýšení vykazovaných 
kódů? Vždyť to stejně VZP neproplatí, 
nebo výrazně redukuje. To už mi ro-
zum nebere vůbec.

Jan Výborný 
Domov Blahoslavené Bronislavy
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Vždy, když zveřejním kritický člá-
nek o deinstitucionalizaci, dostanu 
ohlasy, které mne jako autora potěší 
a jako občana zamrzí. Zamrzí proto, 
že lidé se bojí psát o svých negativ-
ních zkušenostech s transformací. 
Upřímně řečeno, já se jim ani nedi-
vím. Neboť žijeme v zemi, kde jak se 
zdá, je opět přípustný jediný „správ-
ný“ názor, kde veřejnoprávní tele-
vize v zájmu jediného „správného“ 
názoru cenzuruje prezidenta a zřej-
mě ze stejného důvodu nevynechá 
žádnou příležitost k pokusu o jeho 
dehonestaci.
Nicméně ovzduší připouštějící je-
diný správný názor by nás nemělo 
vést ke skládání zbraní v boji proti 
špatným rozhodnutím. Mějme při-
tom na paměti, že neexistuje jediné 
správné řešení problematiky sociál-
ních služeb a že cesty k uspokojo-
vání potřeb uživatelů těchto služeb 
by měly být tak rozmanité, jak je 
rozmanitá struktura potřeb různých 
lidí i různých sociálních skupin.
Uvědomme si, že ve společenských 
vědách, jako jsou sociologie, psy-
chologie a kulturní antropologie 
neexistuje jediný správný výklad 
lidského chování ani hierarchie lid-
ských potřeb. Všechny tyto vědecké 
discipliny začínají přijetím jistých 
předpokladů, týkajících se přírody, 
lidí, chování, psychiky, jakož i me-
tod výzkumu. Ve vztahu k některým 
předpokladům existuje obecná sho-
da, jiné stále představují nevyřešené 

problémy společenských věd. Zítra 
či pozítří přijde vědec, který ovšem 
nevyřeší existující problémy, ale 
znovu otřese doposud nezpochyb-
ňovanými předpoklady. V situaci, 
kdy společenské vědy nedisponují 
absolutním poznáním a kdy se soci-
ologové, psychologové a další musí 
vyjadřovat v pravděpodobnostních 
kategoriích (existuje x procentní 
pravděpodobnost, že příčina A vyvo-
lává účinek B v podmínkách Y) mně 
fascinují lidé, kteří přesně vědí, co 
je dobré pro lidi, o jejichž psychice 
moc nevíme a o jejichž skutečných 
potřebách máme jen matné poznat-
ky. Nejvýstižněji vyjadřuje zmíněný 
problém básnička Vladimíra Holana 
Naší dcerce Kateřině:
Kdo jsi děvenko, a kdo jsme my,
ty, která čteš, a čísti neumíš,
ty, která píšeš, když psáti neumíš.
a která říkáš slova tak nepotřebná,
že bez nich nelze žít?
A  proč  máš  ráda  obrázky  a  fotogra-
fie?
Jsou v tobě krátké vzpomínky,
nebo delší než vzpomínání?
A  co  s  tvým  úsměvem  a  někdy  smí-
chem
tak tajemným, že cítíme,
že žiješ opravdu samu sebe?
A že se nebojíš a nevíš, co jsou dveře,
ty bezbranná!
Rád bych pokračoval v úvahách 
o možnosti poznat opravdu všechny 
podstatné proměnné, které určují 
chování dané skupiny lidí, o filoso-

fickém sporu mezi determinismem 
a svobodnou vůli, o tom, jak u mno-
ha společenských vědců koexistuje 
náboženská víra s předpoklady de-
terminismu, příčinnosti a empiris-
mu, které přijímají ve své vědecké 

NEsMrTELNÉ TÉMA 
TrANsFOrMACE

Malé PřEDVáNOčNÍ POVÍDáNÍ 
Prezident Zeman tomu zase dal. Odvážil se sdělit svým po-
sluchačům přesný význam ne právě mravného slova. Praž-
ští kavárenští povaleči a mnozí političtí trubci v čele s čes-
kou veřejnoprávní televizí se na něho vrhli s opravdovým 
zanícením. Pořad nejsou schopni vydýchat, že nebyl zvolen 
jejich miláček Karl. Naštěstí Zeman nepřeložil obě slova, to 
by byl teprve řev. Přitom mnoho domácích  
i zahraničních politiků mluví vulgárně včetně prezidento-
va protikandidáta pana Schwarzenberga. Avšak patří již k 
obojakosti českého posuzování verbálních aktivit, že co je u 
jednoho noblesní vyjadřování opepřené roztomilými vulga-
rismy, je u druhého nepřijatelný žargon 4. cenové skupiny.

Musím se přiznat, že mám s použitím slova pussy zcela 
specifickou zkušenost. Bylo to v listopadu v roce 1990 v 
newyorském hotelu Waldorf Astoria. Probíhal tam českoslo-
venský den s přednáškami náměstků rozličných rezortů, s 
módní přehlídkou i s nabídkou českých, moravských a slo-
venských  kulinářských specialit. Mám takové neblahé tu-
šení, že newyorská kulturní elita přišla hlavně kvůli posled-
nímu bodu programu. Trochu mně zarazilo, že newyorští 
intelektuálové používali v každé třetí větě slovo pussy.

V tehdejších anglicko-českých slovnících toto slovo buď 
vůbec nebylo, a nebo byl uváděn výraz číča, čičinka. 
Zeptal jsem se spisovatelky Eriky Jongové, která právě 
s chutí popíjela české pivo, co ti lidé pořád mají s kočka-
ma. Chvíli na mně nechápavě hleděla a po mém bližším 
objasnění se začala smát přímo hurónsky. Jelikož dlou-
ho žila v Německu, vypálila na mně jednoznačně nemrav-
né německé slovo. A pak dodala, že slovo pussy má jen 
zdánlivě více významů než je ten nemravný. Nezapomně-
la podotknout, že ve slovníku bílých protestantských elit 
potomků z lodi Mayflower se uvedené slovo samozřejmě 
nevyskytuje.

Nevím, jak newyorští intelektuálové mluví teď, když celou 
euroatlantickou civilizaci zachvátilo šílenství korektního 
vyjadřování, které řádí ve všech oblastech života a dokon-
ce i v jazykových učebnicích. Příklad z poslední francouz-
ské učebnice okcitánštiny:

Okcitánsky „Kurvil se“; Francouzsky „Běhal za děvčaty“
Okcitánsky „Proč křičíš jako stará slepice?“; Francouzsky 
„Proč se rozčiluješ?“

Ilustrační 
foto: 
ročníková 
práce 
studenta 
AVU
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práci, ale obávám se, že bych čtená-
ře začal nudit. Skončím své vědecké 
extempore zjednodušeným konsta-
továním, že prostě nevíme, jak nej-
lépe uspokojit potřeby seniorů a lidí 
se zdravotním postižením a že by-
chom měli připustit, že cesty řešení 
mohou být velmi rozličné.
Kritické hlasy k transformaci se 
ostatně neozývají jen u nás. Už 
v roce 2009 jsme informovali naše 
čtenáře, že podle údajů anglické 
odborové organizace Unison vedou 
programy spojené s uzavíráním re-
zidenčních zařízení ke zhoršení kva-
lity péče. V uživatelích nová situace 
vyvolává pocity úzkosti a zmatenos-
ti, mnozí se nedokážou změnám 
přizpůsobit. Zdravotně postižení se 
pak stávají jak oběťmi, tak pacha-
teli trestné činnosti, Někteří nejsou 
schopni pochopit, že si v obchodě 
prostě nemohou vzít to, co se jim líbí 
nebo naopak nedovedou označit pa-
chatele, kteří je napadli. Mnozí pak 
končí v psychiatrických léčebnách 
nebo jako bezdomovci. Stále více 
lidí pak zůstává bez potřebného 
ošetření – neumytí, nemocní, zma-
tení, bez potřebných léků.
V roce 2013 jsem napsal článek, 
který kriticky posuzoval studii Ev-
ropské komise k problémům trans-
formace.  Komické je, že v této stu-
dii autoři odsuzovali praxi, kdy se 
v rámci transformace zavírá jedna 
instituce a vytváří druhá, kdy se za-
vírá jedna budova a buduje nová.  
A přesně to se děje u nás. Z klidné 
vilové čtvrti v centru města se zdra-
votně postižení přesunou na okraj 
města do budov, které byly narychlo 
vybudovány a kde se komfort uživa-
telů podstatně zmenšuje a kde se 
zhoršuje dostupnost zdravotních 
služeb. Na námitky opatrovníků 

a rodičů se nehledí, neboť transfor-
movat se musí.
Jsou případy, kdy jsou zařízení tla-
čena do otvírání nových chráněných 
bydlení, i když už tam nemají koho 
dát, nemají klienty, kteří by byli na-
tolik soběstační, aby tam mohli pl-
nohodnotně žít a starat se o sebe. 
Vůbec se neberou v úvahu zájmy, 
možnosti a potřeby hendikepova-
ných lidí, z nichž někteří se vracejí 
z chráněného bydlení do „ masom-
lejna“, protože jim zkrátka chybí 
kontakt s dalšími kamarády s perso-
nálem, ale také 
nabídka nejrůz-
nějších aktivit. 
Uzavřenost živo-
ta v chráněném 
bydlení na ně 
působí jako „po-
norka“, když od malička vyrůstali 
v ústavu. Pracovníci chráněného 
bydlení z časových důvodů  nejsou 
sami schopni zajistit širší aktivity 
a nemohou s klienty nikam chodit. 
Uživatelé samotní si zase často ne-
troufnou podniknout složitou ces-
tu MHD někde z periferie do centra 
města, nevyznají se v dopravě, těžko 
se orientují v ulicích a snadno za-
bloudí, jsou vystresovaní, a někdo je 
musí najít.
Píšou mi pracovníci sociálních slu-
žeb, že transformace, do které je 
tlačí zřizovatel, přináší desítky mili-
onů dodatečných nákladů a pražád-
né úspory. Za další negativní efekt 
transformace pak považují odliv 
kvalifikovaných odborníků (lékařů, 
psychologů, zdravotnického perso-
nálu, speciálních pedagogů).  A těs-
ně před závěrem ještě jeden citát: 
„Transformátoři argumentují listi-
nou základních práv a svobod, na co 
všechno mají hendikepovaní lidé 

právo, což je samozřejmě správné, 
ale nevím, zda člověk s rozumově 
omezenými schopnostmi upoutaný 
na invalidní vozík tak strašně touží 
po tom, aby denně podnikal složité 
cesty ze svého „běžného bydlení“ 
někde v paneláku například za re-
habilitačními službami vzdálenými 
světa kraj, které měl dřív po ruce 
a vyšla ho mnohem levněji, než když 
si musí nejen „kupovat“ rehabilitač-
ní služby, ale ještě platit drahou do-
pravu a překonávat složité bariéry. 
Nevím, proč se mluví jenom o de-

institucionali-
zaci sociálních 
služeb a nikoliv 
o jejich huma-
nizaci? Proč by 
ti lidé nemohli 
žít společně, ale 

v důstojných, domov připomínají-
cích podmínkách, kde by se cítili 
dobře a byli šťastní?“
Píšete mi, že by se odborná veřej-
nost v sociálních službách už ko-
nečně měla vzchopit a postavit se 
proti těm blbcům „transformáto-
rům“. Tak to konečně udělejte. Máte 
k tomu odbory. A pokud toho sou-
časná odborová organizace není 
schopna, udělejte si vlastní odbo-
ry pracovníků sociálních služeb. 
A donuťte MPSV a kraje, aby s těmi 
nesmysly přestali. A klaďte nepří-
jemné otázky. Jako např., zda odpo-
vědní pracovníci krajů nemají někde 
meloušky u NCT atp. Zatím to vypa-
dá totiž tak, že určitá parta lidí se 
chopila transformace, aby si pěkně 
nahrabala.
P.S.  Omlouvám  se  všem  pracovní-
kům  sociálních  služeb,  které  jsem 
v tomto článku bez jejich souhlasu 
myšlenkově vykradl.

Ing. Vladimír Hanzl

Tady vidíte, jak korektnost vyčerpává z jazyka jeho přiroze-
nou šťávu. A nejen z jazyka, ale i z normálního života, kde 
jsou dopady korektnosti ještě horší. Vyjadřovací korektnost 
zamlžuje skutečný stav věcí a tím přispívá k marnému hle-
dání adekvátních řešení společenských problémů.  
A zvlášť výrazně to platí v sociálních službách. Leč toto 
neměl být rozbor neblahého vlivu korektnosti, ale pouze 
drobné předvánoční povídání, které možná někoho i potěší 
či rozesměje.

P.S. Napsal jsem tento článeček před 17. listopadem. 
Mezitím se věci posunuly dále. Média vedená těmi veřej-
noprávními rozpoutala štvanici na demokraticky zvo-
leného prezidenta. Útočí přitom nikoliv na skutečného 
prezidenta a jeho názory, ale na jeho mediální obraz, 
který tato média za pomocí lží a překrucování sama 
vytvořila. Každá příležitost je dobrá k útoku na Zemana. 
Už v průběhu samotného 17. listopadu bylo až dojemné, 
jak se redaktoři České televize vyptávají každého, s kým 
hovořili, co soudí o tom, že se chystá demonstrace proti 
Zemanovi. Česká televize tak vlastně tuto demonstraci 
spoluorganizovala, a taková činnost nepatří k úkolům 
veřejnoprávní televize placené i z daní lidí, kteří si Zema-
na zvolili.

Samotná demonstrace byla ostudná záležitost. Lidé, kteří 
mají plnou hubu demokracie, zcela nedemokraticky vrhali 
vajíčka, rajčata a jiné předměty na prezidenta a jeho za-
hraniční hosty. Bučením a pískáním rušili jeho projev jako 
opravdoví demokraté. Demokracie je diskuze, říkával první 
prezident Československé republiky T.G. Masaryk. K tomu 
se tito samozvaní zastánci demokracie ještě nedostali. 
Na jednom serveru byly uveřejněny dvě fotografie. Na první 
maoistická mládež v době tzv. kulturní revoluce s červený-
mi knížkami citátů Maa. Na druhé pražští bojovníci s červe-
nými kartami vystavovanými prezidentu Zemanovi. Obě 
fotografie spojuje víc, než si na první pohled myslíte. Je to 
nenávist k lidem s jinými názory, netolerance a přesvědčení 
o tom, že jedině my máme pravdu. Mimochodem docela by 
mně zajímalo, kdo zaplatil vytištění těchto karet, které jacísi 
dobrovolníci rozdávali demonstrantům.

Netolerance k jiným názorům prostupuje celou naši společ-
nost. Nemíjí ani sféru sociálních služeb, kde jsou vyznavači 
nekorektních názorů odsuzování a pomlouvání jako zastán-
ci starých pořádků, které ti korektní  lidé chtějí v zájmu spo-
lečnosti odstranit a za nemalý peníz nahradit něčím lepším, 
co nepochybně prospěje uživatelům sociálních služeb, a to 
bez ohledu na to, zda tito uživatelé změnu chtějí.

Ing. Vladimír Hanzl

Nevím, proč se mluví jenom  
o deinstitucionalizaci  

sociálních služeb a nikoliv  
o jejich humanizaci?
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Od roku 2007 se v ČR provádějí in-
spekce kvality poskytování sociál-
ních služeb. Zásady pro provádění 
inspekcí jsou v zákoně č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, uvedeny velmi 
stručně. Zákon neupravuje roli in-
spektorů, nezakotvuje jejich odbor-
nou způsobilost, resp. kvalifikační 
požadavky, průběžné vzdělávání, 
metodické vedení apod. Tento stav 
vyvolával a bohužel stále vyvolává 
obavy poskytovatelů týkající se ze-
jména kvalifikovaného a nestranné-
ho výkonu inspekce. 
Článek se zabývá citlivým tématem 
– problematikou adekvátnosti nasta-
vení systému odměňování inspekto-
rů. Tento systém je třeba podrobit 
diskuzi široké veřejnosti, protože 
jde o finanční prostředky daňových 
poplatníků (v řádu desítek miliónů 
korun ročně) a jejich vynaložení vůči 
přinášejícím efektům je poměrně 
diskutabilní. Při inspekci převládá 
formalismus, kontrola se zaměřu-
je zejména na písemné materiály, 
hodnocení inspektorů je subjektivní 
a jejich výklady standardů jsou růz-
né podle složení inspekčních týmů. 
Inspekce probíhají osmým rokem 

a dosud nebyli zkontrolováni všichni 
poskytovatelé, přičemž se na počát-
ku uvažovalo o pravidelné kontrole 
1x za 3 roky, což bylo později posu-
nuto na 1x za pět let, ale ani tento in-
terval není za současných podmínek 
naprosto reálný1. 

ODMĚňOVÁNÍ INSPEKTORŮ  
OD 2007 DO 2011

Modelový příklad: Výpočet odměny 
inspektora specializovaného od-
borníka2 (dále jen „ISO“) za jednu 
inspekci typu „A“3 (výkon inspekce 
na místě 3 dny): 8 hodin „domácí“ 
příprava – studium písemných mate-
riálů, 3 dny výkon inspekce na místě 
(výkon práce max. 12 hodin denně), 
celkem 36 hodin + 8 hodin domácí 
přípravy = 44 hodin x 500 Kč hodino-
vé sazby = 22 000 Kč hrubého. V pří-
padě, že byly na výsledek inspekce 
podány námitky a probíhalo řízení 
o správním deliktu a při vypořádání 
námitek a řešení správního deliktu 
byla nutná součinnost ISO, tak bylo 
možné ještě tuto odměnu navýšit. 
Částka, kterou obdržel jeden ISO 
za jednu realizovanou třídenní in-
spekci, mnohdy převyšovala celkový 

hrubý měsíční plat inspektora úřední-
ka krajského úřadu. 
Inspektor úředník KÚ nebo výjimeč-
ně MPSV působil v inspekčním týmu 
vždy jako VIT4 (po celou dobu inspek-
ce zodpovídal za celý inspekční tým, 
navíc musel řešit případné námit-
ky proti inspekční zprávě, vyřízení 
správního deliktu v případě udělení 
pokuty, podané stížnosti apod.). Jeho 
odpovědnost i rozsah povinností byl 
daleko vyšší než odpovědnost a při-
dělené povinnosti ČIT5.

ODMĚňOVÁNÍ INSPEKTORŮ  
OD 2012 DO 2014

Od 1. 1. 2012 došlo k převodu inspek-
cí z krajských úřadů na krajské po-
bočky ÚP a ke snížení odměny ISO 
na maximálně 350 Kč za 1 hodinu vý-
konu inspekce.6

Krajské pobočky ÚP uzavírají s ISO 
smlouvy, kde je omezen počet hodin 
na 1 inspekci na max. 44 hodin. U po-
bytových sociálních služeb a u větších 
sociálních služeb je tento limit v prů-
měru čerpán celý (hloubková inspek-
ce)7, což tedy činí 44 hodin x 350 Kč 
hodinové sazby = 15 400 Kč hrubého. 
V případě ostatních sociálních služeb 

Systém odměňování  
inspektorů kvality  
poskytování sociálních služeb

Klienti si mohou pokoj vybavit vlast-
ním nábytkem, mají možnost chovat 
domácí zvířata a o jejich zábavu se 
starají různí animátoři. Součástí rezi-
dence je restaurace otevřená i pro ve-
řejnost. Kuchyně vaří převážně míst-
ní speciality. Věřící se mohou modlit 
a rozjímat na kultovním místě. Všech-
ny pokoje mají i příslušné sanitární 
vybavení. Významnou součásti aktivit  
domova je péče o lidi s Alzheimerovou 
chorobou.

Jednolůžkový pokoj v rezidenci sto-
jí 70,7 EURO denně, dvoulůžkový   
65,6 Euro. Tyto ceny jsou základním 
tarifem, který může růst v závislosti 
na dodatečně poskytovaných služ-
bách a vybavení pokoje.

Domov Les Opalines je součástí řetěz-
ce, který má v současné sobě 44 zaří-
zení situovaných ve východní polovině 
francouzského území a který disponu-
je 1865 lůžky. Všechna tato zařízení 

jsou specializovaná  na péči a uby-
tování závislých osob v seniorském 
věku. Za cíl si kladou udržení fyzické, 
psychické a sociální autonomie svých 
klientů. Zařízení splňují podmínky pro 
získání statutu instituce pečující o zá-
vislé přestárlé osoby. Počet podob-
ných zařízení roste, což je vyvoláváno 
i rostoucí poptávkou po těchto služ-
bách. Odhaduje se, že do roku 2015 
by Francie měla vytvořit dodatečných 
35 000 lůžek pro starší závislé osoby.

DOMOV DůchODců 
V ArLEs

V Arles je šest domovů důchodců, z toho dva jsou financovány z veřejných zdrojů  
a 4 jsou soukromé. Soukromý domov důchodců Les Opalines Arles je umístěn v prostředí, 
kde město pozvolna přechází do venkovské podoby. Domov je zasazený do velmi příjem-
né čtvrti Pont de Crau a je přitom v blízkosti hlavních komunikačních os. Zařízení Les Opa-
lines je obklopeno velkým parkem, který přispívá k poklidnému toku života v rezidenci.
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se vykazovaný počet hodin inspekce 
(hloubkové) na jednoho ISO pohybuje 
v průměru kolem 36, což činí 36 ho-
din x 350 Kč8 = 12 600 Kč. 
Pokud se na odměňování inspektorů 
podíváme z pozice VIT, tedy inspek-
tora úředníka krajské pobočky ÚP9, 
tak vidíme, že jeho průměrný měsíč-
ní hrubý plat je nižší než odměna pro 
ISO za dvě provedené inspekce (tří-
denní). 

ODMĚňOVÁNÍ INSPEKTORŮ  
OD 2015 

Od 1. 1. 2015 dochází k další systémo-
vé změně – inspekce přechází z kraj-
ských poboček ÚP na MPSV. 
Co se týká nastavení odměňování 
ISO, tak zde je ještě otazník. Jednání 
dále probíhají a ze strany ISO je ten-
dence svoje odměňování navýšit. Rov-
něž je třeba sledovat, k jaké případné 
úpravě platů dojde při delimitačním 
převodu inspektorů – úředníků z ÚP 
přímo pod MPSV. 

ZÁVĚR:

Uvedená diferenciace v odměňová-
ní vytváří velmi nerovné až diskrimi-
nační postavení v rámci jedné profe-
se a vůbec nekoresponduje s mírou 
odpovědnosti a s náročností práce 
VIT. 
Nastavený systém je unikátní. V ČR 
se neprovádí žádná jiná státní kon-
trola, kde by vedoucí kontrolní sku-
piny byl odměňován za provedenou 
práci několikanásobně méně, než 
jednotliví členové kontrolní skupiny. 
Nejednoznačnost kritérií a mnoho-
značnost výkladů standardů kvality 
vytváří prostor pro diskutabilní ar-
gumentaci a interpretaci inspekto-
rů. Z výše uvedených dat je zřejmé, 
že inspekce se „vyplatí“ provádět 
jen jako ISO na pozici ČIT, kteří tuto 
činnost vykonávají ve většině pří-
padů jen jako přivýdělek při svém 
současném jiném hlavním zaměst-
nání. Je otázkou, zda „filozofování“ 
o standardech kvality, tedy posuzo-

vání virtuální reality a mnohdy až 
„šikanu“ poskytovatelů, je adekvát-
ní odměna až 500 Kč za hodinu prá-
ce, která v součtu za tři dny práce 
a „domácí“ přípravu mohla činit až 
22 000 Kč)10, respektive v současné 
době činí až 15 400 Kč. 
Na jedné straně tu máme desítky 
miliónů drahý systém, kdy často 
dochází k tomu, že ISO diskutuje 
půl hodiny s poskytovatelem nad 
jednou větou v několikastránkovém 
vnitřním předpisu (a proč ne, když je 
placen „časově“). A na druhé straně 
v ČR poskytuje sociální služby, kte-
ré údajně sociální službou nejsou, 
stále více subjektů, které inspekce 
vůbec nekontroluje a kde je vyso-
ké potenciální riziko ohrožení práv 
a právem chráněných zájmů klientů 
těchto služeb, které mohou být dů-
vodně dotčeny, viz např. medializo-
vané případy veřejným ochráncem 
práv v nedávné době. 

PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. 

1 V průměru je inspekce kvality realizována u 3 % poskytovatelů ročně (jedná se o inspekci základní nebo hloubkovou, není započítáno opakování 
inspekce (následné) u stejného poskytovatele.

2 Inspektor specializovaný odborník (ISO) – v praxi se lze setkat též s označením externí inspektor. Pojem inspektor specializovaný odborník nemá 
žádnou právní relevanci. O tom, kdo je ISO, rozhoduje výhradně komise MPSV a kvalifikační předpoklady a odborná způsobilost, nejsou upraveny 
právním předpisem. 

3 V letech 2007 až 2011 bylo používáno dělení inspekcí na „A“; „B“; „C“.
4 VIT = vedoucí inspekčního týmu.
5 ČIT = člen inspekčního týmu.
6 V praxi se lze setkat s částkou 300 Kč za 1 hodinu výkonu inspekce, přičemž dotyčná krajská pobočka Úřadu práce kompenzuje toto snížení  

(o 50 Kč na hodinu) tím, že ISO proplácí jeho náklady (na ubytování v místě provádění inspekce).  
7 Od roku 2012 je používáno dělení inspekcí na: základní, hloubkovou a následnou.
8 Srovnej: Aktuální průměrný plat zaměstnance Nejvyššího kontrolního úřadu zařazený na pozici kontrolor činí 225 Kč za 1 hodinu výkonu práce.
9 Srovnej: Aktuální průměrný hodinový plat u pracovníka krajské pobočky Úřadu práce zařazeném na pracovní pozici – inspektor kvality sociálních 

služeb (oddělení kontrolně právní, referát specializovaných kontrol) činí 140 Kč.
10 Srovnej: Průměrná měsíční hrubá mzda v ČR za r. 2013 činila 25 954 Kč.  Průměrná měsíční hrubá mzda pracovníků sociální péče za r. 2013 činila 

18 819 Kč a dosahuje jen 72,50 % průměrné hrubé mzdy v ČR. 

zE zaHraNIčÍ

Součástí Les Opalines jsou terapeutic-
ké zahrady. Jde o zelený prostor urče-
ný ke stimulaci 5 smyslů,  který se stal 
podstatným prvkem péče o dezorien-
tované starší osoby. Terapeutickými 
cíli zahrady jsou:
- Stimulace mobility.
- Stimulace paměťových funkcí a smy-

slové aktivity.
- Prevence izolace a osamělosti.
- Prevence uzavření se do sebe.
- Prevence ztráty sebeúcty.
- Podpora vzájemné pomoci a solida-

rity.
- Podpora setkávání rezidentů s rodi-

nou a klientů s dětmi.
Dalším terapeutickým nástrojem jsou 
multisensoriální prostory. Tyto pro-
story umožňují stimulaci smyslů v re-
laxované, příjemné a uklidňující atmo-
sféře pomocí různých zážitků a speci-
fických nástrojů pro práci s 5 smysly.
Zrak: prostřednictvím světelných vari-
ací.
Čich: difuzí esenciálních olejů.
Chuť: možnost restaurace chuťových 
vjemů. 
Hmat: masáže, taktilní vjemy.
Sluch: hudební atmosféra.

Vše směřuje k uvolnění klientů. Zaměst-
nanci pozorovali pokles agresivního 
chování zvláště u nemocných s Alzhei-
merem. Komunikace mezi pečovateli 
a seniory se zklidní, nastupují vztahy 
lepší kvality. Multisensoriální prostor 
také umožňuje rozbít každodenní ryt-

mus zařízení, což se projevuje ve zlep-
šení péče o seniory (ve francouzštině 
accompagnement – doprovázení). Po-
kud někteří senioři nejsou schopni ver-
bálního vyjadřování, usiluje se o navázá-
ní vztahu prostřednictvím emocí.

Ing. Vladimír Hanzl

Děkujeme svým obchodním 
partnerům za důvěru 

a spolupráci  
a přejeme Vám krásné Vánoce  

i mnoho úspěchů 
v novém roce 2015.
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TrANsFOrMACE 
JAKO PrOJEKT 

Součástí příprav na tyto změny jsou 
dva projekty, které byly zahájeny 
v loňském roce: Podpora procesu 
transformace organizace Čtyřlístek 
a Podpora procesu transformace 
Domova Barevný svět, podporova-
né z prostředků evropských fondů 
prostřednictvím Ministerstva práce 
a sociálních věcí České republiky. 
Jejich součástí je intenzivní přípra-
va zaměstnanců na transformační 
změny a především jejich vzdělává-
ní v této oblasti. 

Jedním z lektorů, který je už ve Čtyř-
lístku doslova „jako doma“, je 
Ing. Ján Čupka, jenž je spolupracov-
níkem Centra podpory transforma-
ce a v současné době pomáhá jed-
notlivým transformačním týmům 
Čtyřlístku s přípravou harmonogra-
mu postupných změn a přeměn jed-
notlivých zařízení organizace i způ-
sobu života jejich klientů. Při tak 
velké organizaci a značné různoro-
dosti typu a stupně zdravotního po-

stižení klientů i jejich věkové struk-
tuře, rozhodně není jednoduché 
„šít na míru“ plán transformačních 
změn tak, aby vyhovoval opravdu 
všem, kterých se bude týkat. 

Panu Ing. Jánu Čupkovi jsme pro-
to položili několik otázek:        

V současné době intenzivně 
spolupracujete s ostravským 
Čtyřlístkem na dvou projektech 
spojených s transformací or-
ganizace a transformací jejího 
největšího zařízení – Domova 
Barevný svět. Bylo pro vás těžké 
rozmotat celé to klubko problé-
mů a složitostí, jež jsou s tak 
velikými a zásadními změnami 
spojené?

Ano i ne. Transformace Čtyřlístku 
není krytá jen oběma uvedeným 
projekty, které zde v současné době 
běží. Jde o mnohem složitější kom-
plex aktivit, než jaké určují samot-
né transformační projekty. V širším 
kontextu vždy existují předchozí, 
souběžné a budoucí projekty, je-
jichž cíle mají podporující, neutrální 
nebo brzdící účinek (např. mnoha-
letá udržitelnost) vůči uvažovaným 
transformačním projektům. Pro mě 
proto není překvapením to, co se 
tady děje, neboť každá změna or-
ganizací zamává. Čtyřlístek je na-
víc opravdu hodně „barevný“ - není 
to jen Domov barevný svět, jenž má 
toto označení přímo ve svém názvu. 

Celá organizace představuje 
velmi bohatý a různorodý kom-
plex služeb i problematiky, při-
čemž jedna věc ovlivňuje dru-
hou. Jsem konzultantem v obou 
projektech – Podpora proce-
su transformace organizace 
Čtyřlístek i Podpora procesu 
transformace Domova Barevný 
svět a v jedné chvíli jsem došel 
k tomu, že je třeba propojit oba 
transformační týmy, aby o sobě 
navzájem věděly a komunikova-
ly mezi sebou. Za účasti vedení 
organizace jsme společně do-
spěli k ŕestartu´ obou trans-
formačních týmů, abychom si 
ujasnili, jak transformace obou 
částí Čtyřlístku vzájemně souvi-
sí. To pak povzbudilo také ostat-
ní pracovníky Čtyřlístku, neboť 
pochopili, že se jich to týká 
také. Obvykle jsem schopen na-

jít dvě až tři varianty, jak ono klubko 
složitostí rozmotat. V každé varian-
tě platí - přiměřeně ´tlačit na pilu ,́ 
abychom nic nepřehnali a vlák-
na se nepřetrhla. Všechny strany 
(a ve Čtyřlístku je jich přehršel) mají 
samozřejmě rozdílný pohled na to, 
jak by se měly věci řešit, a proto je 
někdy třeba udělat i krok zpět, aby-
chom zjistili, který způsob by byl nej-
vhodnější. Každopádně je to pro mě 
velmi zajímavá práce a baví mě.    

S jakými názory se jako lektor 
setkáváte nejčastěji ze strany 
zaměstnanců, kteří vaše kurzy 
navštěvují?

S různými. Jsou to dva mantinely. 
Buď jsou lidé maximálně vstřícní 
a nadšení a chtěli by, abych přišel 
mezi ně a pracoval s nimi, protože 
přesně tohle potřebují a očekáva-
jí anebo se na mě dívají, jako bych 
mezi ně spadl z nějaké neznámé 
planety s tím, že bych měl raději 
dělat něco užitečnějšího. Samozřej-
mě, jako lektorovi mi lehce lichotí 
první varianta, ale je životně důle-
žité vnímat i opačné názory, což mě 
nutí k tomu, abych se zamyslel nad 
tím, zda čas, který s nimi jako lek-
tor trávím, za to stojí – pro ně i pro 
mě. Musím si být vědom toho, že 
lidé přicházející na moje semináře 
se mnou ztrácejí svůj drahocenný 
pracovní čas. Proto doba s nimi strá-
vená musí mít pro ně smysl. Nejen 
ze strany zaměstnanců Čtyřlístku 

Rozhovor s Ing. Jánem čupkou – trenérem, konzultantem  
a hodnotitelem systémů managementu v sociálních službách

Čtyřlístek – centrum pro 
osoby se zdravotním posti-
žením Ostrava, patří mezi 
největší organizace posky-
tující sociální služby nejen 
ve městě, v němž působí, ale 
v Moravskoslezském kraji 
vůbec. V současné době vyu-
žívá jeho služeb 314 klientů 
ve třech domovech pro osoby 
se zdravotním postižením, 
dvou chráněných bydleních, 
v jednom domově se zvlášt-
ním režimem, jednom týden-
ním stacionáři, v sociálně 
terapeutických dílnách  
a podporovaném samostat-
ném bydlení. Jednotlivá 
zařízení jsou rozmístěna 
v různých částech velkoměs-
ta. Záměrem zřizovatele této 
organizace, jímž je statutární 
město Ostrava, je kompletní 
přeměna – tedy transforma-
ce této organizace tak, aby 
s výhledem do nejbližších let 
poskytovala téměř výhradně 
pobytové služby a její klienti 
žili v takových podmínkách, 
jež se co nejvíc přibližují 
podmínkám běžného života. 
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jsou proto po takovém korektním 
začátku reakce většinou velmi po-
zitivní a po prvotním povzdechu 
přicházejí námitky, že tyto diskuze 
přicházejí pro ně příliš pozdě. Pak 
přijdou i chvíle debaty s vedoucími 
pracovníky a často je až překvapivé, 
s jakým zájmem manažeři přistupu-
jí k tomu, co si myslí a jaké názory 
mají zaměstnanci…  

Máte jistě možnost srovnávat 
současnou situaci Čtyřlístku 
s jinými velkými organizacemi, 
jež transformací procházejí ane-
bo jí už prošly. Je zdejší situace 
něčím specifická?    

Každá organizace je něčím speci-
fická, takže musím vycházet vždy 
nejprve ze základních idejí trans-
formace a z toho, jaké předpoklady 
by v jejich případě měly být splněny. 
I když jde často o stejné služby klien-
tům, vždy se liší podmínky i složení 
klientely, což je specifické, a proto 
je srovnání těžké. Až dosud jsem ne-
působil přímo v Moravskoslezském 
kraji a docházely ke mně zvěsti, že 
Moravskoslezský kraj je v oblasti pří-
stupu k transformaci takříkajíc źa 
vodou .́ Neměl jsem však možnost 
přesvědčit se o tom v praxi ani srov-
návat, přestože trvale žiji v Bohu-
míně. Teď začínám vidět ´dovnitř´ 
a můžu srovnávat. V tomto případě 
nejsem zastáncem čísel, nemohu 
proto uvádět žádná procenta, ale 
pokud jde o komunikaci, ta je velmi 
živá a často i tvrdá, což je pro mě 
podstatné. Také vnímám, že hloub-
ka komunikace v rámci Triády mezi 
zadavatelem, zřizovatelem – posky-
tovatelem a klientem, je tady na vyš-
ší úrovni než na místech, kde jsem 
dosud působil. 

Když zvážíte reálné možnosti 
jak organizace, tak jejího zřizo-
vatele, myslíte si, že jsou všech-
ny jejich transformační záměry 
uskutečnitelné a z dlouhodobé 
perspektivy také udržitelné? 

Zdejším záměrem je, že v relativně 
krátkém čase budou mít všichni 
klienti organizace to štěstí, že se 
nastěhují tam, kde budou blíže k li-
dem a běžnému životu. Věřím tomu, 
že u většiny klientů se to podaří, 
i když ve všech případech to nutně 
nemusí být takové, jak si představo-
val zadavatel/zřizovatel (statutární 
město Ostrava). Může se také stát, 
že dočasně budou klienti v nových 

podmínkách šťastnější, dokud si 
neuvědomí, že s touto životní změ-
nou souvisí i mnohem větší odpo-
vědnost a že nejsou tak „přepečová-
vaní“, jak byli zvyklí. Avšak působit 
někomu ´dobro´ proti jeho vůli dost 
dobře nejde. Vyvstává také otázka, 
co je vlastně ´přepečovávání´ a zda 
je vůbec možné určit nějakou hra-
nici, zjistit objektivní míru toho, co 
ještě je ´přepečovávání ,́ a co už ne. 
To, co například poskytovatel pova-
žuje za přepečovávání, může klient 
považovat za nedopečování… Sa-
mozřejmě, každého láká jít do lep-
šího, ale jen pod velkým příslibem 
toho, že všechno bude lepší. Ani 
kvalitu však nelze napínat doneko-
nečna, neboť všechno má své meze 
a v jednom okamžiku může krásná 
bublina prasknout. Zde číhají rizika 
a transformace se může začít kalit. 
Pak také mohou být klienti, kteří ka-
tegoricky prohlásí NE a nechtějí se 
podřídit transformačním změnám… 
A tady je další hranice: schopnost 
připustit si, že vždy se najdou i ta-
koví klienti, kteří se zkrátka trans-
formovat nechtějí za žádnou cenu. 
Když se dostaneme do situace, že se 
transformaci brání sám klient, zna-
mená to, že někde nastala chyba. 
Proto je třeba promyslet při trans-
formaci všechny tyto tři možnosti. 
Často se setkávám s názorem, že 
třetí případ nenastane. Ale nejde 
přece jen o klienty, je tady i rodina 
a opatrovníci, kteří klienty ovlivňují 
a vždy najdou argumenty, proč by 
to pro jejich blízké nebylo vhodné. 
Jde o velmi složité aspekty, a proto 
úroveň transformace vyhodnocuji 
i podle toho, zda individuální lidé 
vidí transformaci spíše jako poziti-
vum než negativum. Je tedy třeba 
hodnotit také podle jednotlivých kli-
entů a s tím musíme počítat. Kromě 
toho důležitou roli sehrává i nepo-
chopení a nenadšení ze strany pra-
covníků organizace, což se přenáší 
i na klienty. Také s tím je třeba po-
čítat nejen v průběhu transformace, 
ale i do budoucnosti…   

Co byste doporučil těm, kteří 
se do transformačního procesu 
teprve chystají vstoupit?

Nesmíme se tvářit, že všechno začí-
ná na zelené louce a s čistým stolem. 
Základy změn tohoto typu vidíme 
i v tom, co už bylo, neboť velmi dů-
ležitá je jejich kontinuita a kontext, 
v němž jsou prováděny. Transforma-
ce je pro mě především změnou rea-

lizovanou projektem, který má svůj 
začátek a konec, vstupy a výstupy, 
omezené lidské a finanční zdroje. 
Když mluvím o procesu, znamená to 
primárně opakování aktivit. Proto je 
transformace především projektem 
realizujícím změnu: převádí jednu 
úroveň poskytovaných služeb na ji-
nou a tu pak jistou dobu (do další 
změny) opakovaně poskytuje. Takže 
jaké je doporučení? Základem úspě-
chu transformace je vyladěný vztah 
klienta a jeho klíčového pracovníka. 
Vidím je ruku v ruce, ale jako prv-
ního především pracovníka. Exis-
tuje řada nevysvětlených věcí právě 
kolem pracovníků.  Po transforma-
ci zůstanou všichni v organizaci? 
Na jakých pozicích? Proto musíme 
hned na začátku vždy řešit pohyb, 
jenž musí být předvídatelný a přija-
telný. Pracovníci potřebují přiměře-
né informace. Když je nedostanou, 
prázdné místo zaplní vygenerova-
né informační šumy. Je také třeba, 
aby transformace byla přesně a sro-
zumitelně projektově podchycená. 
Transformační plán jasně říká: Proč, 
co, kdo, s kým, pro jaký výstup/vý-
sledek, za co a do kdy. Čtyřlístek 
má dva projekty, ale ty, které nekryjí 
celý Čtyřlístek, musí být také napo-
jeny. Pro vedení celkového transfor-
mačního projektu je podstatné sla-
dění přístupů statutárního zástupce 
a projektového manažera (manaže-
ra pro transformaci) – člověka, jenž 
pro realizaci změny tvoří základní 
dvojici se statutárem. Důležité je, 
aby propojení obou rolí bylo vzájem-
ně přijatelné, přičemž o dělící, nebo 
spíše spojovací čáře, rozhoduje sa-
mozřejmě śtatutár .́ Jsem velmi 
opatrný v tom, jak navrhovat a posu-
zovat dělení odpovědností a pravo-
mocí mezi nimi. Vždy by to měla být 
věc dohody. A pak jsou tady finance: 
hned na počátku transformace je 
nutné řešit, kolik bude stát transfor-
mace služeb a kolik pak rutinní pro-
voz poskytování ztransformovaných 
služeb. Idea, nebo spíše záměr, ho-
voří především o hospodárném vy-
užití vynaložených finančních pro-
středků, i když to nutně neznamená, 
že to bude i nejlevnější… (Z)transfor-
mované organizace se určitě budou 
setkávat na kolbišti s názvem „Síť 
poskytovatelů sociálních služeb“, 
kde faktor ztransformovanosti ne-
musí automaticky znamenat exklu-
zivitu a neotřesitelné postavení.

Ptala se a fotografovala: 
BOHDANA RYWIKOVÁ
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PŘÍsPĚVEK
NA PÉČI
= PENĚZOVOD 
PrO ŠMEJDY?
V únoru do domova nastupuje klient-
ka. Při nástupu má přiznaný příspě-
vek na péči ve výši 4000 Kč. Domov 
podává žádost o zvýšení příspěvku 
na 3. stupeň. Úřady příspěvek vyřizují 
a mezitím klientka zmocní zmocněn-
ce, který je oficiálně  mluvčím jejím 
a jejího vnuka, k zastupování, a když 
je žádost vyřízená, dožaduje se výpla-
ty částky 24 000 Kč (částka za dobu 
od podání žádosti do přiznání) na  
účet blízké osoby klientky.

Kdy jste se o zmocněnci vaší  
klientky a o tom, co chystá,  
dozvěděla?
Naštěstí včas, abychom zabránili pře-
vodu příspěvku na účet jiné osoby. 
Klientka dala souhlas s převedením 
na náš účet, ale vzápětí zmocnila 
stejnou osobu a tak je nyní příspěvek 
na péči zasílán na účet jiné osoby, a ta 
nám platí pouze polovinu částky, tj. 
4 000 Kč. 

Jak krácení platby zdůvodňuje?
Zmocněnec se ohrazuje tím, že naše 
péče není dobrá a tak četná, aby od-
povídala výši přiznaného příspěvku, 
proto ji musí suplovat. Zároveň žádá 
doložit přesné vyúčtování provede-
ných a klientkou vyžádaných úkonů 
péče.
Peníze doplatí, až dostane vyúčtování 
každého provedeného úkonu. To nám 
však zákon o sociálních službách ne-
ukládá.  

Dokládá nějak on své suplování 
péče? 
Jako poskytovatelé jsme byli přítom-
ni kontrole šetření Úřadu práce o vy-
užívání příspěvku, jehož se účastnil 
rovněž zmocněnec a vnuk klientky. 
Vnuk informoval, jak často babičku 
navštěvuje a jak provádí při návštěvě 
kromě výměny inkontinenčních po-
můcek vše. My můžeme doložit námi 
poskytnutou péči, úkony, které prová-
dí vnuk či dcera, považujeme za na-
hodilé a patřící k dobrým mravům, 
například vyvezení klientky na terasu 
domova.

Kolik klientka již dluží a jaký je 
váš postup?
Klientka už dluží za měsíc srpen, září, 
říjen částku 12 tisíc korun. O této 

skutečnosti byl informován Úřad prá-
ce, který určil zvláštního příjemce. 
Nicméně klientka, protože porušila 
smlouvu, je ve výpovědi, pobyt skončí 
30. 11. 2014. Zmocněnec – krizový po-
radce, jak se označuje, je zcela z obli-
ga, dluží klientka, a na klientce bude 
dluh vymáhán. Já už jednám s právní-
kem, který ji písemně vyzval k úhra-
dě dluhu, a to i v několika splátkách. 
V případě neúspěchu jsme připraveni 
dluh vymáhat soudně.
Aktuální informace: Blízká osoba do-
platila dlužnou částku 28. 11. 2014 
a požadovala anulování výpovědi. 
Na to jsme však nepřistoupili. Služba 
byla ukončena 30. 11. 2014. 1. 12. 2014 
jsme ověřili, že klientka setrvala v do-
mově. Vzhledem k tomu, že blízká oso-
ba nezajistila jinou službu nebo ná-
vrat do trvalého bydliště, byla klientka 
přeložena do nemocnice. Zmocněnec 
28. 11. 2014 podal k Okresnímu soudu 
v Teplicích žalobu a návrh na předběž-
né opatření.
My připravujeme trestní oznámení 
na zmocněnce. 

Takže potíže výpovědí klientky 
nekončí…
Velké nebezpečí vidím v tom, že po-
kud by oslovil další klienty, mohl by 
nás dostat i do ekonomických problé-
mů. Zaznamenali jsme už kontakty 
„zmocněnce“ s jinými klienty, a tak se 
nabízí obava, že si chce zajistit další 
penězovody.
Tato kauza se vleče od srpna, máme 
za sebou neohlášenou inspekci, kon-
trolu ČOI, hygieny a trestní oznámení 
pro lichvu.

Jak kontroly, které jsou zřejmě re-
akcí na jeho „podněty“, dopadly?
Neohlášenou inspekcí jsme „prošli“, 
i když nyní už inspekční tým závěr pro-
šli-neprošli nehodnotí, předává pouze 
Přehled hodnocení na základě prove-
dené inspekce. Sám průběh inspekce 
byl ale natolik stresující, že zvažujeme 
podání stížnosti. 
Česká obchodní inspekce kontrolova-
la prodej v námi provozované kantýně 
a ve dvou případech zjistila uvedení 
ceny vylepené na chladící vitríně ni-
koliv u konkrétního zboží. Tento nedo-
statek byl odstraněn okamžitě. Zprá-
vu z šetření hygieny dosud nemáme 

k dispozici. Rovněž neznáme průběh 
šetření Policií ČR.

Už nyní víme, že  zmocněnec žádá 
o slyšení u ministryně práce a sociál-
ních věcí a ministryně spravedlnosti. 
Zástupce kanceláře ombudsmanky 
očekáváme.

Nálada v domově je rozjitřená, za-
městnanci vystresovaní. 

STANOVISKO PRÁVNÍKA

Jak se mohou poskytovatelé účin-
ně bránit? Nezvažuje se změna zá-
kona, aby v případě pobytových 
služeb byl příspěvek vyplácen 
přímo poskytovateli? Kdo vůbec 
může poskytovat krizové pora-
denství, lze poskytovat krizové 
poradenství bez živnostenského 
listu? Musí splňovat nějaké  před-
poklady pro tuto činnost? O sta-
novisko k celému případu jsme 
požádali JUDr. Petra Haluzu. 

Několik poznámek k příspěvku 
na péči ve vztahu pobytovým zaří-
zením sociálních služeb 

Příspěvek na péči je upraven v zák. 
č. 108/2006 Sb., o sociálních služ-
bách (v platném znění). Příspěvek 
na péči  (dále jen „příspěvek“) se 
poskytuje osobám závislým na po-
moci jiné fyzické osoby. Náklady 
na příspěvek se hradí ze státního 
rozpočtu. Výše příspěvku se stanoví 
s ohledem na stupeň závislosti (leh-
ká závislost, středně těžká závislost, 
těžká závislost a úplná závislost) 
v rozmezí 800 Kč až 12 000 Kč. Pří-
spěvek se vyplácí oprávněné osobě 
pravidelně měsíčně.
Úhrada za péči se  stanoví podle § 73 
odst. 4, písm.a) cit. zákona v pobyto-
vých službách, s výjimkou týdenních 
stacionářů, ve výši přiznaného pří-
spěvku. Tedy ze zákona celý příspě-
vek, ať je stanoven v jakékoliv výši, 
náleží poskytovateli sociálních služeb 
jako úhrada za péči. Pro pamětníky 
dodávám, že jde o jistou obdobu dří-
vějšího důchodu pro bezmocnost. 
Problém, který je popisován v Do-
mově důchodců v Bystřanech, je 

V Domově důchodců  
Bystřany se odehrává  
pozoruhodná kauza,  
o které bychom vás  
rádi informovali. 
Celou záležitost redakce 
konzultovala i s právníkem. 
O  informace jsme požádali 
Miroslavu Barešovou,  
ředitelku Domova.
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skutečně podivná virtuální reali-
ta. Z pohledu práva je pak téměř 
vyloučeno, aby mohl nastat. Jak 
jsme uvedli výše, zákon stanoví po-
vinnost hradit úhradu z příspěvku 
a stejně totéž je zřejmě zrcadlově 
uvedeno i ve smlouvě o poskytnutí 
této služby sociální péče. Pokud pak 
klient nehradí úhradu, resp. nehradí 
ji celou (poskytuje jenom část pří-
pěvku), pak porušuje zákon a dotře-
nou smlouvu o poskytnutí této služ-
by sociální péče. 
Pokud pak takový klient dluží na úhra-
dě, je povinností pobytového zařízení 
sociálních služeb (dále jen „PZSS“) 
domáhat se (a třeba i soudně) zapla-
cení celé úhrady. Pokud klient nechce 
i po opakovaných domluvách hradit 
úhradu v zákonem a smlouvou stano-
vené výši, pak PZSS má právní důvod 
vypovědět takovému klientovi smlou-
vu o poskytnutí služby sociální péče. 
V daném případě bych tento postup 
doporučil.
Pokud pak je klient zastupován zmoc-
něncem a pokud je plná moc platná, 
pak samozřejmě účinky takového ne-
rozumného jednání ponese v plném 
rozsahu klient. Je-li v této věci zapoje-
na i rodina klienta, pak to vrhá na ce-
lou věc divný stín. 
Pokud úřad práce určil zvláštního pří-
jemce, pak je to správný postup, jak 
zabránit dalšímu zneužití prostředků 
z tohoto příspěvku. 
Argumentace vnuka či jakékoliv jiné 
osoby, že péče neodpovídá výši pří-
spěvku a že chce vyúčtování každého 
úkonu atd. je zcela irelevantní a ne-
smyslná (zde si to zřejmě vnuk popletl 
s výkony zdravotní péče, které se vyka-
zují samostatně a jsou dle tzv. výkono-

vé vyhlášky oceněny příslušným po-
čtem bodů a propláceny dle hodnoty 
bodu).
Pokud jde o další kontakty „zmocněn-
ce“ či „krizového manažera“ s dalšími 
klienty, doporučuji tohoto člověka, 
pokud tam nemá svého blízkého či 
nemá domluvenou schůzku s někým 
konkrétním, raději do budovy nepou-
štět. Je povinností PZSS chránit své 
klienty před podomními obchodníky, 
„šmejdy“ či jinými „obchodníky s deš-
těm“. 
Jakkoliv neznám všechny okolnosti 
této věci, nabízí se možnost, že v da-
ném případě se jedná o další způsob, 
jak uvést v omyl bezbranné seniory. 
V dané věci jde o státní prostředky, 
které jsou v podstatě účelové. Nepa-
tří a nemohou patřit vnukovi či jeho 
zmocněnci. Každý pokus o jejich zne-
užití by měl být nahlášen Policii ČR. 
Vzhledem k tomu, že klientka je stále 
ještě v Domově důchodců Bystřany 
a část  příspěvku je v rukou vnuka či 
jeho zmocněnce, je zřejmé, že tato 
část prostředků není a nemůže být vy-
užita ve prospěch klientky, jak předví-
dá zákon. Tyto prostředky tedy slouží 
jinému účelu. Doporučuji podat trestní 
oznámení v této věci na zmocněnce 
a event. i vnuka, neboť nelze vyloučit, 
že zmocněnec uvedl v omyl další senio-
ry a z jejich obtížné životní situace těží. 
Takže závěrem doporučuji podat 
žalobu na doplatek úhrady za dluž-
né období a podat trestní oznámení 
na zmocněnce. Současně doporučuji 
průběžně informovat příslušný úřad 
práce. Ačkoliv zřejmě domov důchod-
ců není zřízen krajským úřadem, 
doporučuji informovat krajský úřad 
o situaci a o podezření na zneužití 

příspěvku s žádostí o radu, jak v této 
věci postupovat. Informovat je třeba 
i zřizovatele. 
Pokud zde padla otázka, zda není 
mezera v právních normách, pak od-
povídám, že není. Zákon zcela jasně 
říká, že příspěvek náleží na úhradu 
a stejně tak totéž podepsal každý kli-
ent ve smlouvě o poskytnutí sociální 
služby. Jen je třeba se nebát postavit 
zlu a chránit zájmy klientů. Právo je 
na naší straně. 
Není sporu o tom, že případná změ-
na zákona v tom smyslu, že by příspě-
vek byl vyplácen v případě umístění 
oprávněné osoby v PZSS přímo to-
muto zařízení stojí za zvážení. I když 
legislativně to může být velmi obtíž-
né, neboť příspěvek je adresný a je 
určen oprávněné osobě, která sama 
by měla rozhodnout, jak s ním na-
loží, a to buď v terénu objednáním 
asistence či služeb např. pečovatel-
ské služby, a nebo v případě zájmu 
o umístění v PZSS je pak celý příspě-
vek určen na úhradu ze zákona. Zpra-
vidla klienti souhlasí  s tím, že pří-
spěvek má být hrazen přímo na účet 
PZSS. V tomto případě takový pokyn 
klientka zrušila a je třeba říci, že to 
bylo její svobodné rozhodnutí a měla 
na to právo. Samozřejmě musí nést 
následky (výpověď smlouvy), jakkoli 
se nám to zdá tvrdé. 
K osobě „krizového poradce“ či jak 
se zmocněnec nazýval, se vyjadřovat 
nebudu. Dnes se může každý nazývat, 
jak uzná za vhodné (pokud tím nepo-
ruší zákon) a je na nás, abychom po-
suzovali jeho činy a nikoliv to, jak se 
označuje. 

JUDr. Petr Haluza
advokát

„Smrt, ta neúplatná služebná“, jak ji nazý-
vá Šašek v muzikálu Drákula, navštěvuje 
lidstvo od nepaměti. V našich domovech 
seniorů je smrt a umírání pro personál 
přímé péče, dá-li se to tak nazvat, denním 
chlebem. Učíme své pracovníky, jak po-
skytovat péči umírajícím klientům, jak se 
vyrovnat se smrtí našich klientů. Vždy je 
to, ať chceme nebo ne, situace plná emocí 
a pocitů, které se v člověku prolínají. 
Myslela jsem si, že mě v mé práci pře-
kvapí již málo věcí. Opak je ale pravdou.
Před dvěma týdny byl docela obyčejný pá-
tek, na který se všichni těšíme. Měla jsem 
krásně nalinkováno, co ještě musím udě-
lat.  V půl osmé přišla sloužící zdravotní 
sestra, že našla na toaletě v bytě klienta, 
který nejevil známky života. Jednalo se o 
klienta soběstačného, který trpěl středně 
těžkou demencí, kterému jsme poskyto-
vali v jeho bytě sociální a zdravotní služby.  
Čas od času se vypravil do blízké hospůd-
ky, na nákup do krámku, rád sedával před 
domovem a sledoval dění.
Zavolala jsem tedy linku 155, oznámili 
mi, že koroner přijede do hodiny.  Od této 

chvíle se začala rozjíždět ta pravá černá 
komedie. 
Co čert toho dne nechtěl, klient u sebe ne-
měl občanský průkaz, nenašli jsme ho ani 
v jeho osobních věcech. Koroner odmítl 
bez dokladu totožnosti vystavit List o pro-
hlídce zemřelého. Jako relevantní důkaz 
prý není možné vzít určení totožnosti per-
sonálem domova, který klientovi posky-
toval dva roky sociální a zdravotní služby. 
Koroner konstatoval úmrtí, určil přibližný 
čas úmrtí na pátou hodinu ranní a nevy-
slovil podezření na nepřirozené úmrtí. 
Požádal v 9 hodin Policii ČR o ztotožnění 
našeho zemřelého klienta. V 9.30 přijeli 
dva policisté z obvodního oddělení Policie 
ČR. Ohledali „místo činu“, nezjistili nic ne-
obvyklého a informovali operačního dů-
stojníka. V 10 hodin přijeli vyšetřovatelé 
z obvodního oddělení Policie, kteří znovu 
ohledali „místo činu“. Jeden z policistů 
řešil, proč je v bytě klienta otevřené okno, 
proč leží tam, kde leží.
V tuto chvíli již čtyři příslušníci Policie 
řešili nefungující program, přes který by 
klienta ztotožnili. Vše řešili s operačním 

důstojníkem, který situaci zhodnotil tak, 
že i přes jasnou a přirozenou příčinu úmr-
tí, kterou koroner stanovil, vyslal ještě 
výjezdovou skupinu kriminální policie. 
Show pokračovala. V 11 hodin tedy přijel 
technik, fotograf, dva kriminalisté. Všich-
ni ohledali „místo činu“, nafotili potřebné 
skutečnosti, počtvrté jsem opakovala jak, 
a kde jsme klienta našli, co jsme dělali, jak 
jsme s čím manipulovali, proč jsme to či 
ono dělali, zda jsme spláchli toaletu. Scé-
na jako z Kameňáku. Opravdu, kdo neza-
žil, neuvěří. Žádná fikce v podání Václava 
Vydry alias Pepy Nováka, ale tvrdá realita.
Ve čtvrt na dvanáct konečně podle foto-
grafie z policejní databáze zemřelého kli-
enta policie ztotožnila. 
Pointa tohoto „černého pátku“? Stále řeší-
me, co je správné, jak se chovat, abychom 
dodržovali práva klientů. Takže právo 
klienta jsme dodrželi, jeden zatoulaný 
občanský průkaz spustil manévry, které 
se mohou kdykoli opakovat znovu. Vždyť 
kolik našich klientů má své občanské prů-
kazy vzorně uložené na viditelném místě?

Bc. Lenka Hasnedlová

Jeden zatoulaný občanský průkaz
z VaŠICH DOPISŮ
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Prasátko pro štěstí
1. Potřebujeme barevnou čtvrtku A4, nůžky, tužku, pra-

vítko.
2. Barevnou čtvrtku rozstřihneme na polovinu. Vezme-

me jeden papír a přeložíme na polovinu. 
3. Nakreslíme si prasátko. Přehnutá část papíru tvoří 

hřbet. Odvážnější a šikovnější mohou prasátko na-
kreslit bez měření, podle svého citu. Rozměry na šab-
loně jsou jednou z variant, jak může prasátko vypadat.

4. Prasátko vystřihneme
5. Oko můžeme nakreslit, nebo udělat dírku kancelář-

skou děrovačkou.
6. Dírku pro ocásek uděláme kancelářskou děrovačkou 

a ozdobíme mašlí.
7. Nápis na přáníčko napíšeme fixem.
8. Přáníčko vyplníme a pošleme tomu, koho máme rádi. 
9. Prasátko pro štěstí může pracovní stůl zdobit celý rok.
Hezké Vánoce a v novém roce hodně zdraví vám všem 
přeje Zdena ŽIVA Matoušová Skálová, lektorka výtvarných 
kurzů.  V případě Vašeho zájmu o kurz mne kontaktujte 
zdena.ziva@seznam.cz

www.zivaziva.cz
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Palata slavila 121. výročí založení

V září letošního roku proběhla zajímavá a netradiční 
výstava, které dala vznik spolupráci České spořitelny, 
Nadace České spořitelny a předního fotografa Jiřího  
Langpaula.  
Jejím cílem bylo vyjádřit obdiv a poděkování zaměst-
nancům  Domova Palata za péči, kterou věnují zrakově 
postiženým. Zaměstnancům, jejichž tvář většina obyva-
tel  Domova díky svému zrakovému hendikepu ani ne-
zná. A právě z této skutečnosti vzešla hlavní myšlenka 
výstavy nesoucí název „Zahalení hrdinové,“ jejímž auto-
rem je kreativní agentura Young & Rubicam Praha.

Fotografie s unikátní koncepcí, které byly komponovány, 
aby představily  zaměstnance Domova  a zároveň 
běžným lidem ukázaly  jak fungují různé zrakové 
vady, byly zároveň použity k sestavení kalendáře, 
který byl pokřtěn  čestným hostem ing. Milosla-
vem Křečanem, ředitelem kartového centra Čes-
ké spořitelny a ředitelem Domova Palata ing. Ji-

řím  Procházkou. Byla to symbolická tečka za jedním ma-
lým, avšak svým obsahem velikým projektem.
Tato fotografická výstava byla součástí charitativní kam-
paně České spořitelny   a jejích klientů. Za každou platbu 
kartou v období od 15. srpna do 30. září 2014 přispěla 
Česká spořitelna Domovu Palata finančními  prostředky 
a celkem se podařilo díky této kampani nashromáždit 
1 079 561 korun.  Tyto finanční prostředky Domov Pa-
lata použije  na nákup čtecích pomůcek a dalšího vyba-
vení pro Domov  Palata.  Šek z rukou pana Ing. Křečana 
převzal ředitel Domova Ing. Procházka.

Mgr. Marta Dzúrová

Palata – Domov pro zrakově postižené, slavila 121. výročí svého založení. Domov po celou 
dobu své existence poskytuje péči osobám se zrakovým postižením. Letošní oslava, která 
se konala 20.11. 2014 byla o to slavnostnější, že se při této příležitosti křtil kalendář Palaty 
pro rok 2015 a Domovu byl předán šek s finančním darem od České spořitelny.

Mauglí promluvil znakovým jazykem

Unikátní výpravná show se strhující 
choreografií a akrobatickými čísly do-
stala další punc originality přidáním 
velkého plátna v pozadí, na kterém 
byli promítáni tlumočníci. Každá po-
stava měla svého tlumočníka, který 
byl podle toho i náležitě nalíčen a měl 
na sobě část kostýmu, nejen pro vět-
ší autentičnost a komplexnost celého 
představení, ale i pro lepší srozumitel-

nost neslyšícím divákům, aby věděli, 
kdo zrovna zpívá. Divákům se slucho-
vým postižením se tak otevřela „brá-
na“ do zatím nepoznaného muzikálo-
vého světa, která jim umožnila vnímat 
hudbu a zpěv prostřednictvím znako-
vého jazyka.
Na závěr muzikálu byli herci (ne)tradič-
ně odměněni potleskem ve znakovém 
jazyce. Tleskání rukou se přirozeně 

změnilo v třepotání rukou nad hlavou. 
„Třepotali“ všichni přítomní v sále – 
i to byl nádherný pocit. Neslyšící i sly-
šící si tak z představení odnesli plno-
hodnotný kulturní zážitek.
Centrum pro dětský sluch Tamtam, 
o.p.s. poskytující komplex služeb pro 
rodiny s dětmi se sluchovým postiže-
ním a dospělé neslyšící osoby, pořá-
dá podobné kulturně osvětové akce 
každý rok. Díky nim se řada slyšících 
dětí i dospělých poprvé setkává s ne-
slyšícími, a mají tak možnost se blíže 
seznámit s jejich problémy, potřebami 
a odlišnou kulturou.

Mgr. Eva Nováková
autorka pracuje v Centru  
pro dětský sluch Tamtam

Pražské divadlo Kalich ve spolupráci s Centrem pro dětský sluch 
Tamtam, o.p.s. uvedlo v druhou adventní neděli (7. 12. 2014) 
výjimečné představení muzikálu Mauglí, na jehož hudbě a textu 
se podíleli Ondřej Soukup a Gabriela Osvaldová. Mimořádnost 
této akce spočívala v tlumočení do znakového jazyka profesio-
nálními tlumočníky během celého představení, což bylo v České 
republice poprvé.
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Motto: ,,Tvá výživa bude tvým lékem“ 
( Hippokrates z Kósu, řecký lékař, ,,otec medicíny“ , 460-377 př. n. l., Kniha o výživě)

NuTrIčNÍ PéčE

VÝŽIVA sENIOrŮ V PrAXI

Zajištění vhodné výživy pro  
seniory je klíčovým tématem péče 
o seniory.

Malnutrice se netýká jenom seniorů 
žijících doma, závažný je fakt, že bývá 
neobjevena nebo neřešena i profesi-
onálními poskytovateli péče a že k ní 
může dojít i v nemocnici. Pro seniory 
je zásadní především příjem kvalit-
ních živočišných bílkovin ve stravě. 
Když je senior nedostává, dochází 
k odbourávání  vlastní svalové hmoty, 
a to je začátek  bludného kruhu. Do-
chází k poklesu tělesné hmotnosti, 
k úbytku tukové a svalové hmoty včet-
ně srdečního a dýchacího svalstva, 
zhoršuje se pohyb, senior víc posedá-
vá, polehává. Ubývají mu síly, banální 
nachlazení může vést například k roz-
voji zánětu plic, špatně se mu hojí 
rány, zhoršuje se využití léků, může 
dojít ke vzniku proleženin. Snižuje se 
jeho sebeobslužnost, podvýživa maří 
snahu provádět účinnou rehabilitaci, 
senior ztrácí zájem o okolí i o sebe.

Faktory, které bývají často příčinou 
malnutrice u seniorů jsou snížená 
chuť k jídlu v důsledku špatného, 
nedostatečného pitného režimu, 
zvýšená konzumace léků, snížená 
schopnost sebeobsluhy a zhoršení 
psychiky. Varovných signálů o vzniku 
podvýživy by si měli u seniorů žijících 
doma všímat rodinní příslušníci, v do-
movech pro seniory, v nemocnicích, 
léčebnách dlouhodobě nemocných 
a podobně, odborný personál. Velkou 
výhodou je, když zařízení zaměstnává 
nutriční terapeutku. 

Zásadou boje s malnutricí je motto: 
odhalit – ovlivnit – sledovat.

Odhalit pomocí jednoduchého nu-
tričního screeningu. Výsledky vyhod-
notit, navrhnout řešení a provádět 
ho, výsledky sledovat  a řešení podle 
potřeby doplnit, měnit. A tady má své 
nezastupitelné místo právě nutriční 
terapeutka!

Nutné je zajistit okamžitě přiměře-
nou výživu. Stravu podávat ve formě 
vhodné pro konkrétního člověka. Jíd-
lo má být vždy lákavé, dobře uprave-
né, má obsahovat všechny základní 
živiny ve správném poměru a všechny 
ochranné látky. 

Je možné jídlo podle potřeby me-
chanicky upravit – nakrájet, pomlít, 
rozmixovat. Ale vždy je třeba dbát 
na konečný vzhled podávané-
ho jídla. Rozmixovaná 
hmota, která obsahuje 
maso a přílohu a někdy 
i polévku, určitě lákavá 
není!

Někdy je lepší podá-
vat menší porce jídla po  
2–3 hodinách, často je nut-
né výživu doplnit sippin-
gem – přípravky klinické 
výživy.

Pokud není ze zdra-
votních důvodů možné 
vystačit s výživou přijí-
manou nemocným ústy 
(nepolyká), je možné do-

dávat ji přímo do zažívacího ústrojí 
formou sondy.

Mít nutričního terapeuta v zařízení 
je v dnešní době nejen moderní, ale 
i ekonomicky výhodné, protože se-
stavením kvalitního vyváženého jí-
delníčku, podle potřeby doplněného 
vhodnými doplňky, se ušetří práce 
personálu a výdaje za léky. Cílenou 
nutriční péčí se předejde jak škodám 
na zdraví, tak stížnostem a případným 
problémům se zákonem v důsledku 
zanedbání ošetřovatelské péče, jejíž 
součástí péče o nutrici bezesporu je. 
Nutricí se dlouhodobě zabývá i úřad 
ombudsmana.  

Věra Stejskalová, registrovaná 
nutriční terapeutka                                                                              

Podvýživa, malnutrice, či ještě lépe špatná výživa, je stav nerovnováhy mezi potřebami 
organismu a skutečným příjmem. Je to stav, který vzniká  jako důsledek nedostatečného 
příjmu energie, bílkovin a dalších živin. Malnutricí jsou ohroženi především onkologičtí pa-
cienti, senioři, lidé s onemocněním trávicího ústrojí, neurologičtí pacienti a lidé po operaci.

Děkujeme Vám  
za projevenou důvěru  
v uplynulém roce.

Do nového roku přejeme pevné zdraví, štěstí a mnoho úspěchů.

 

www.nutridrink.cz www.vyzivavnemoci.cz www.nutricia.cz



Zaručený zdroj bílkovin 
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Potravina pro zvláštní výživu – potravina pro zvláštní lékařské účely.

Fibrebez
lepku

kcal

300 18g
Protein

0g

Nutricia, a.s.



www.preus.cz, e-mail: preus@nextra.cz

LEHKÁ INKONTINENCE

JEMNÉ ČIŠTĚNÍ

SENI CARE – 3 KROKY KOMPLEXNÍ PÉČE O SUCHOU A CITLIVOU POKOŽKU

REGENERACE A AKTIVACE

STŘEDNÍ 
INKONTINENCE

Anatomicky tvarované vložné pleny a síťové kalhotky San Seni. 
Natahovací elastické kalhotky Seni Active Normal.

Anatomicky tvarované 
urologické vložky Seni Lady 
a Seni Man.

Mycí a výživovací tělová emulze 500 ml  |  Krémový gel 
300 ml NOVINKA  |  Hydratační šampon 500 ml NOVINKA,  
Čistící pěna 500 ml  |  Mycí tělový krém 3 v 1 950 ml,
Vlhčené ubrousky 80 ks  |  Vlhčené ubrousky 
sensitive 68 ks

Tělový balzám pro suchou pokožku 250 ml  |  Hydratační tělová emulze 
pro suchou pokožku se 4% ureou 500 ml  |  Krém pro suchou 
a zrohovatělou pokožku s 10% ureou 100 ml  |  Aktivující tělový gel 
s guaranou 250 ml,
Olej pro péči o suchou 
pokožku 150 ml.

NOVINKAA
NOVINKAA

Bella Bohemia s.r.o. /  Vlastibořská 2 / 193 00 Praha - Horní Počernice / T: +420 226 212 312 / F: +420 226 212 311 / www.seni.cz

TĚŽKÁ INKONTINENCE
Prodyšné plenkové kalhotky Super Seni, Super Seni 
Plus, Super Seni Trio, Super Seni Quatro. 
Natahovací kalhotky Seni Active, 
Seni Active Plus a plenkové kalhotky pro děti Seni Kids.

1
krok 

2
krok 

SENI INKONTINENCE POD KONTROLOU

Aktivní život každý den

ÚČINNÁ OCHRANA
Ochranný tělový krém 

se zinkem 200 ml,
Ochranný tělový krém 

s argininem 200 ml

3
krok 

INK
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