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SENI CUP Po jEdENáC té

tradičním patronem turnaje je fotbalová legenda Antonín Panenka, kte-
rý si tentokrát přiveze svého kamaráda a slavného kanonýra dukly Praha  
i reprezentace Láďu Vízka.

diváci se tak mohou těšit, že spolu s dalším patronem turnaje hercem  
a showmanem Jakubem Kohákem, který určitě nezapomene kopačky, před-
vedou na závěr turnaje něco ze svého fotbalového umu v exhibičním utkání. 

o dobrou náladu hráčů i hostů se postará zpěvák Martin Maxa, skupina 
AJETO z pražského domova pro osoby se zdravotním postižením Sulická  
a taneční skupina Lucarino Dance z domova na Svobodě Čížkovice.

Přijeďte si zahrát, zafandit a pobavit se!
Srdečně vás zveme! 

Více informací najdete na www.seni.cz

Nad letošním jubilejním ročníkem opět převzala záštitu ministryně práce  
a sociálních věcí Michaela Marksová.

Partneři:
Město Havlíčkův Brod, Asociace poskytovatelů sociálních služeb, Konto  
Bariéry, Nadace Charty 77, časopis Můžeš, Rezidenční péče a Receptář.

Havlíčkův Brod 25. května 2016
SENI cup je mezinárodní fotbalová liga postižených osob, která se mezi handicapovanými těší stále větší 
oblibě. turnaj se postupně stal mimořádnou událostí pro celou oblast sociální péče. Cílem projektu pouká-
zat na to, že i lidé s mentálním postižením mají chuť a možnost účastnit se sportovních utkání a intenzivně 
prožívat vše, co s tím souvisí: tréninky, posilování a samotná utkání, a současně přitom dokazují, že mají 
smysl pro kolektivní spolupráci a fair play. 

V lize SENI cupu se prostě vítězem stává každý. 
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Právě jste otevřeli první číslo 
dvanáctého ročníku našeho/
vašeho časopisu Rezidenční 
péče. Dovolte mi, abych vám 

jménem svým i jménem všech členů redakční 
rady slíbil, že i letos bude naše pozornost sou-
středěna  na klíčové věci, které doposud brání 
v systematickém rozvoji sociálních služeb, ve va-
šem každodenním úsilí o poskytování sociálních 
služeb potřebným skupinám našich spoluobča-
nů.
Jistě jste všichni zaznamenali, že díky tomu, že 
arabští šejkové snížili ceny ropy, nás kilometr 
jízdy naším čtyřkolovým miláčkem stojí nejmé-
ně za posledních cca 10 let. Všem se nám to líbí, 
jedinou výjimku tvoří „sedm statečných“ v Ban-
kovní radě ČNB, kteří ve snaze o naplnění svých 
pochybných inflačních cílů i nadále pokračují 
ve znásilňování kurzu koruny a přispívají tak 
ke znehodnocování našich – již tak skromných – 
úspor na účtech vážených bankovních ústavů...  
Ekonomická teorie tápe, věrohodné ekonomické 
prognózy neexistují (poslední ekonomický pro-
gnostik musí na jednom z kopců nad Vltavou ře-
šit úplně jiné problémy...)
Jak si v této situaci stojí sociální služby na po-
čátku 16. roku 3. tisíciletí? S politováním musím 
konstatovat, že situace není růžová... V těchto 
dnech jste všichni získali informace o výši do-
tací, kterou vám krajská, popř. obecní zastupi-
telstva na vaši činnost v letošním roce přiznala. 
Poté, co vám před několika týdny stanovili výši 
vyrovnávací platby, jste jistě všichni žili v očeká-
vání, že se časy mění. Bohužel... Zklamání, které 
jste při oznámení výše vám přiznaných dotací 
pocítili, zaznamenávám i ve své kanceláři. Bohu-
žel se k mému uchu dostávají i informace o tom, 
že někteří z vás svoji činnost budou nuceni letos 
ukončit... 
Je zřejmé, že je potřeba zesílit úsilí o prosazení 
takového systému financování sociálních slu-
žeb, který zabezpečí, aby vaše činnost nebyla 
závislá na výši přiznaných dotací minimálně ze 
státního rozpočtu. 
V uplynulých dnech jsme ukončili řešení projek-
tu, jehož cílem bylo kvantifikovat náklady na po-
skytování ošetřovatelské péče v pobytových za-
řízeních sociálních služeb. Na výši celkových ná-
kladů na úrovni 7,69 mld. Kč se zdravotní pojiš-
ťovny podílejí pouze cca 15 %... Není zde jeden ze 
„zakopaných psů“? Pokud by zdravotní pojišťov-
ny platily za ošetřovatelskou péči denní paušální 
platbu 340  Kč, problém by neexistoval... Jak je 
možné, že zdravotní pojišťovny dlouhodobě bez-
trestně tunelují systém sociálních služeb? Jak 
je možné, že zdravotní pojišťovny dlouhodobě 
porušují práva občanů v oblasti zdravotní péče? 
Jak je možné, že zdravotní pojišťovny nerespek-
tují nález Ústavního soudu ČR? Jak dlouho bude-
me tento stav tolerovat?
Druhá varianta spočívá v zavedení víceletého fi-
nancování sociálních služeb tak, jak o něm v roz-
hovoru na následujících článkách časopisu velmi 
přesně hovoří ředitel odboru sociálních služeb 
MPSV  David Pospíšil. S politováním však musím 
konstatovat, že již v minulém tisíciletí, kdy jsem 
seděl na jeho židli v době, kdy ministrem práce 
a sociálních věcí byl Vladimír Špidla, jsem se 
o prosazení tohoto principu – bohužel neúspěš-
ně – snažil. I tehdy byla pro úředníka na minis-
terstvu financí rozpočtová pravidla „něco víc než 
ústavní zákon“, která nelze měnit... Je zřejmé, že 
situace se bohužel ani po 20 letech nezměnila 
a úřednický aparát na ministerstvu financí není 
ochoten (nebo schopen?) na objektivní potřeby 
praxe – nejen v oblasti financování sociálních 
služeb – v celospolečenském zájmu adekvátně 
reagovat...
Krásné jarní dny vám přeje

Ladislav Průša

REZIDENČNÍ PÉČE, odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče. Vydavatel: MARCOM spol. s r. o., K Botiči 2, 101 00 Praha 10, tel.: 271 747 313, 271 748 312,  
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Mgr. David Pospíšil, Bc. Lenka Hasnedlová, Mgr. Bohdana Rywiková, MUDr. Petr Bouzek, JUDr. Petr Haluza, MUDr. Libor Svět, Ing. Petr Víšek. Povoleno rozhodnutím  
MK ČR, registr. číslo MK ČR E 15701. ISSN 1801-8718. Vychází 4x ročně. Příští číslo vyjde v červnu 2016.

Paní Fialová, ví se o vás, 
že máte blízko k sociální 
oblasti, konkrétně k lidem 
se zdravotním postižením 
i seniorům. Kdo vás k ní 
přivedl? 
Byla to moje maminka, která 
mě na tuhle śociální´ strunu 
naladila. Pracovala řadu let 
jako sestra u lůžka v ostravské 
Fakultní nemocnici, pak v ošet-
řovatelském oddělení Domova 
na Liščině ostravského Čtyř-
lístku a nějakou dobu působila 
i v domově pro seniory v Ostravě 
- Porubě. Jejím prostřednictvím 
jsem se setkávala s problémy 
jak těžce nemocných, tak men-
tálně postižených nebo starých 
lidí. Vybavuje se mi vzpomín-
ka, jak jsme jednou se sestrou 
čekaly na maminku na zahra-
dě domova důchodců. Já měla 
v rukou panenku – černouška 
– což byla v té době ještě doce-
la rarita. Panenka zaujala jednu 
starou paní, která seděla opo-
dál a dala se se mnou do řeči. 
Nakonec mi slíbila, že mi na tu 
panenku ušije nějaké pěkné ob-
lečení. Za pár dnů přišla mamin-
ka z práce a přinesla mi obleček 

pro panenku od té staré paní, 
která mi jej slíbila… No vidíte, 
a taková vzpomínka se člověku 
vybaví i po pětatřiceti letech!
Nikdy jsem nepociťovala strach 
či obavy z kontaktu se starými, 
nemocnými nebo postiženými 
lidmi. Měla jsem tu zkušenost 
i z domova, protože tatínek byl 
po těžké operaci mozku a mu-
seli jsme doma o něj pečovat, 
stejně jako o několik let později 
o babičku, o níž jsme se půl roku 
starali doma, v panelákovém 
bytě, až do její smrti. Vím tedy 
dobře, co všechna ta péče o ne-
mocného nebo starého člověka 
obnáší a jak velmi je náročná.
Maminku jsem navštěvovala 
v práci i v době, kdy pracovala 
v Domově na Liščině s mentál-
ně postiženými lidmi. To nebyla 
práce, ale poslání. A myslím, že 
pokud člověk svou práci nebe-
re jako poslání, nemůže ji dě-
lat dobře. Musí mít také v sobě 
kus samaritánství. Je to velmi 
náročná a bohužel špatně ohod-
nocená práce...

Letos v březnu se na scéně Národního divadla moravskoslez-
ského v Ostravě odehrála již padesátá repríza muzikálu maďar-
ské autorky Évy Pataki – Edith a Marléne, v níž třetím rokem ex-
celuje jako Edith Piaf paní Hana Fialová. Tato role jí v loňském 
roce vynesla prestižní divadelní ocenění Thálie. Beznadějně 
vyprodaná představení s její „Edith“ nakonec také hovoří sama 
za sebe. Není to však pouze role, divadelní prožitek, kterým si 
paní Hana Fialová získává přízeň (nejen) ostravského publika, 
ale i její skvělé pěvecké a herecké výkony v dalších muzikálech 
na scéně domovského divadla – Donaha (Hole dupy)!, Evita, 
Sunset Boulevard aj. Do každé role dokáže vložit kus sama 
sebe, svého srdce. A „srdcařkou“ je i v soukromí. Ostatně, pře-
svědčila o tom již několikrát, když přijala pozvání k účinková-
ní na koncertech Všechny barvy duhy, pořádaných ostravským 
Čtyřlístkem – centrem pro osoby se zdravotním postižením.

vážení 
čtenáři,

pf
 20
16

Pokračování na str. 21

Podstatné je 
žít důstojný život...

říká v rozhovoru pro Rezidenční péči přední sólistka 
Národního divadla moravskoslezského v Ostravě, 
paní Hana Fialová
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Změny, po kterých poskytovatelé sociálních služeb dlouho volají, jsou obsahem návr-
hu Národní strategie rozvoje sociálních služeb 2016–2025, který připravilo Ministerstvo 
práce a sociálních věcí. O rozhovor jsme požádali ředitele odboru sociálních služeb, so-
ciální práce a sociálního bydlení Mgr. Davida Pospíšila. 

Národní strategie rozvoje

sociálNích
služeb 2016–2025

Jak dopadlo projednávání návr-
hu strategie na vládě?

Celé projednávání Národní strategie 
mě velmi mrzelo. Na přípravě tohoto 
dokumentu pracovalo velmi mnoho 
lidí, někteří z nás nad tím strávili 
opravdu hodně času. Do procesu 
jsme zapojili i zástupce koaličních 
stran, kraje, obce a samozřejmě zá-
stupce poskytovatelů a uživatelů so-
ciálních služeb. Všichni jsme před-
pokládali, že národní strategie bude 
rychle přijata. Materiál byl projedná-
ván ve vládě již dvakrát, a to 25. led-
na a 8. února tohoto roku. Bohužel 
byl materiál z jednání stažen. Hlav-
ním důvodem stažení je přetrváva-
jící rozpor s ministerstvem financí, 
které si stále stojí za názorem, že 
sociální služby si nezaslouží vícele-
té financování, resp. v národní stra-
tegii bylo opatření, jež navrhovalo, 
abychom do roku 2017 připravili 
ve spolupráci s ministerstvem finan-
cí návrh na zavedení víceletého fi-
nancování sociálních služeb. Nyní 
očekáváme, jak dopadnou separát-
ní jednání, která by se měla zaměřit 
především na téma víceletého fi-
nancování sociálních služeb s mini-
sterstvem financí. Vím, že naše paní 
ministryně za národní strategií stojí 
a téma víceletého financování soci-
álních služeb vnímá jako důležité. 
Doufám, že se nám i ve spolupráci 
se zástupci neziskového a veřejného 
sektoru podaří ministerstvo financí 
přesvědčit a Národní strategie so-
ciálních služeb na dalších deset let 
bude schválena. 

Mají tedy poskytovatelé nadě-
ji, že do pěti let by financování 
mohlo být víceleté a dotace se 
promění na mandatorní výdaj 
státního rozpočtu? 

Téma financování sociálních služeb 
se jako nit táhne celou Národní stra-
tegií. Myslím si, že se jedná o zásadní 
mezník celého systému sociálních 
služeb. Národní strategie předpo-

kládala, že se od obecných úvah 
a různých výkřiků do médií začne-
me jasně a rychle bavit o zavedení 
víceletého financování. V rámci na-
šich předchozích projektů a návštěv 
v minulém roce v zemích EU, máme 
několik možných variant zavedení 
dlouhodobě udržitelného financová-
ní. Účelem úkolu v národní strategii 
bylo tyto varianty porovnat s naším 
českým prostředím, zpracovat cel-
kové dopady a přínosy, a do roka 
předložit konkrétní návrh pro vládu. 
Chápu odmítavý postoj MF, jelikož 
zavedení těchto institutů bude mít 
dopad na státní rozpočet, na druhou 
stranu, stát se v tomto ohledu nemů-
že stavět zády vůči potřebným oso-
bám a pokud svou povinnost péče 
přenesl na veřejný a neziskový sek-
tor, tak musí zajistit udržitelné a dů-
stojné podmínky pro všechny aktéry. 
Osobně tedy považuji zavedení více-
letého financování sociálních služeb 
za velmi podstatný krok pro celou 
oblast sociálních služeb a budu usi-
lovat o to, aby se ho postupně poda-
řilo prosadit.

Další navrhovanou variantou 
financování je zřízení účelového 
státního fondu. A jak by fungo-
valo  „povinné“ pojištění?

Jak jsem již odpovídal na přechozí 
otázku, naše ministerstvo má ně-
kolik návrhů, které by mohly celou 
situaci s financování stabilizovat. 
Je třeba ujasnit, že zřízení účelo-
vého státního fondu a zřízení „po-
jištění dlouhodobé péče“ jsou dvě 
zcela odlišné věci. Tzv. státní fondy 
se zřizují dle § 28 zákona o rozpoč-
tových pravidlech, a to pro finanč-
ní zabezpečení zvlášť stanovených 
úkolů. Každý státní fond se zřizuje 
zákonem. Ve zvláštním zákonu, kte-
rým se státní fond zřizuje, musí být 
stanoven orgán, do jehož působnos-
ti státní fond patří, a především zde 
musí být stanoveny finanční zdroje 
státního fondu, způsoby jejich po-
užití atd. Hlavním rozdílem oproti 

„roční bázi“ dnes známých dotač-
ních titulů je v tom, že zůstatky pro-
středků státního fondu se převádě-
jí do následujícího rozpočtového 
roku. To vlastně znamená zavedení 
víceletého financování. Podobný 
systém mají v Rakousku. Navíc zří-
zení státního fondu vůbec nemusí 
rušit dotační systém. Výhodou je, že 
dotace by se pak poskytla na více 
let dopředu a současně bychom se 
nemuseli spoléhat na každoroční 
schvalování státního rozpočtu. Sys-
tém by byl vcelku jednouchý, jak le-
gislativně, tak technicky. Pouze by 
muselo padnout politické rozhodnu-
tí, že se jednorázově vyčlení určitá 
část finančních prostředků ze stát-
ního rozpočtu. 
Oproti tomu pojištění znamená, že 
by si občané ČR odváděli část svých 
příjmů (podobně jako u zdravotního 
pojištění, ve spoluúčasti zaměstna-
vatele) do systému pojištění, ze kte-
rého by se poté proplácely úkony 
sociálních služeb. Znamenalo by to 
kvalitativní změnu oproti současné-
mu systému dotací, který primárně 
financuje organizace poskytující so-
ciální služby (registrované poskyto-
vatele) a již se tolik neptá, zda jsou 
naplněny potřeby klientů. O zavede-
ní takového pojištění se v dlouho-
dobém horizontu uvažuje, ale při-
znávám, že nás čeká ještě dlouhá 
cesta. Pro potřeby pojištění musíme 
být schopni přesně nastavit systém 
zjišťování potřeb klientů služeb, je-
jich časovou a finanční náročnost. 
Dále je nutné přesvědčit veřejnost 
i zaměstnavatele, že takové pojiště-
ní má vzhledem k průměrnému věku 
dožití a demografickému vývoji smy-
sl. Za příklad ošetřovatelského po-
jištění či pojištění dlouhodobé péče 
(Pflegeversicherung) může posloužit 
německý model. Z tohoto pojištění je 
hrazena jak neformální domácí péče 
poskytnutá rodinnými příslušníky, 
profesionální pečovatelská služba, 
tak také dlouhodobá péče v zaříze-
ních k tomu určených. Výše finanč-
ních prostředků poskytnutých ze 
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systému pečovaným osobám se liší 
právě dle typu péče.

Jaká je dosavadní zkušenost 
s praxí vyrovnávacích plateb? 
Plní svůj účel? Posílily se pře-
chodem na vyrovnávací platbu 
jistoty poskytovatelů? 

Prozatím nemůžeme hodnotit, jsme 
ve své podstatě na začátku. Musím 
však uznat, že zavádění nového sys-
tému je spojeno s řadou úskalí. Je 
to dáno především faktem, že pravi-
dla EU o veřejné podpoře jsou spíše 
rámcová a vyžadují nejen praktické 
výklady, ale též konfrontaci s čes-
kým právním prostředím. Zmíním 
například pojem „přiměřený zisk“, 
se kterým pravidla EU počítají při 
kalkulaci vyrovnávací platby. Defini-
ce v příslušném Rozhodnutí Komise 
nepopisuje metodu jeho výpočtu, 
aby jí zadavatelé a poskytovatelé 
sociálních služeb rozuměli, a tudíž 
ji uměli i aplikovat. Pokud navíc kon-
frontujeme přiměřený zisk s českým 
právním řádem, konkrétně právě 
s rozpočtovými pravidly, jen těžko 
hledáme odpověď na otázku, jak 
v rámci dotací s jakýmkoli ziskem 
pracovat. Jde však o výrazný mo-
tivační nástroj, jehož zavedení je 
v blízké budoucnosti žádoucí. Po-
dobné je to s financováním investic. 
Pravidla veřejné podpory s ním počí-
tají, neboť má-li vyrovnávací platba 
pokrývat nezbytné náklady, potom 
musíme počítat i s tím, že zařízení, 
v nichž jsou sociální služby poskyto-
vány, občas potřebují investice. A to 
už ani nemluvím o službách nově 
zřizovaných. Jedná se zde zejména 
o investice do dlouhodobého ma-
jetku, jehož doba životnosti (včetně 
doby odpisů) mnohonásobně pře-
kračuje dobu, na níž je poskytovatel 

reálně pověřen danou službu zajiš-
ťovat. Z těchto důvodů vzniká řada 
otázek, jak systém nastavit, aby 
byl nejen ufinancovatelný, ale také 
v souladu s naším právním řádem 
a přitom přinesl požadovaný efekt 
ve vztahu k potřebám konkrétních 
služeb. Zavedení financování slu-
žeb vyrovnávací platbou však jistě 
k vyšší jistotě poskytovatelů přispě-
je, protože v podstatě znamená zá-
vazek zadavatelů veřejné zdroje po-
skytnout a postupně dojde k tomu, 
že se také jednotlivé cenové hladiny 
postupně srovnají. Takže nebude 
docházet k takovým cenovým výky-
vům, jako tomu bylo u předchozího 
dotačního řízení. 

Jak strategie hodlá zlepšit po-
stavení pečujících osob? Jaká 
opatření plánujete a v jakém 
časovém horizontu? 

Pečující osoby jsou jedním z dalších 
velmi důležitých témat, na která se 
bohužel nikdo systémově a dlouho-
době nezaměřoval. Úvodem je nutné 
si přiznat, že zákon o sociálních služ-
bách, tak jak byl původně zamýšlen, 
se otázkou zajištění potřeb pečují-
cích osob nezabýval. 
Národní strategie rozvoje sociál-
ních služeb obsahuje strategický cíl 
„Zlepšit postavení pečujících osob 
a pečující rodiny“. MPSV ve spoluprá-
ci s dalšími partnery bude zejména 
v roce 2016 připravovat systémový 
návrh na úpravu neformální péče, 
včetně dopadové analýzy na veřej-
né rozpočty. Cílem je, aby se lidem, 
kteří to potřebují, mohlo dostávat 
odpovídající péče od neformálních 
pečovatelů, kteří by měli přiměřené 
podmínky pro její poskytování. 
V národní strategii se například navr-
huje zavedení nové finanční podpory 
pečujících osob, jelikož např. příspě-
vek na péči není vhodným nástrojem 
pro sanaci výpadku příjmu, když pe-
čující osoba odchází ze zaměstnání, 
aby se starala o svého blízkého. Dále 
jsme se zaměřili na oblast pracovní-
ho práva, oblastí flexibilních pracov-
ních úvazků, podpory odlehčovacích 
služeb nebo postupné profesionali-
zace neformální péče. 
Některá z těchto opatření už se za-
čínají realizovat, například v připra-
vované novele zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách se zvažuje 
vymezení neformálních pečovate-
lů jako cílové skupiny, navrhuje se 
změna nastavení posuzovacích kri-
térií příspěvku na péči. Dále se plá-
nuje návrh informačního webu pro 
neformální pečovatele, vzděláva-
cích seminářů, vytvoření a realizace 
kurzů pro pečující osoby, vyhlášení 
výzvy na podporu vzdělávání peču-
jících osob a organizování metodic-
kých dnů, seminářů pro vybranou 

cílovou skupinu z finančních pro-
středků ESF.
U většiny opatření je stanoven ter-
mín ke konci období celé strategie, 
tedy například roky 2022 až 2025. 
K mnoha tématům je třeba nejprve 
vést diskusi o jejich konkrétní podo-
bě, je třeba návrhy projednat s růz-
nými aktéry vystupujícími v systému 
neformální péče, teprve poté bude 
možné navrhovat např. legislativní 
úpravu či jinou formu řešení. Aktivity 
týkající se osvěty by měly být realizo-
vány během celého období.

Jaké změny  kromě 10% zvýšení 
čekají příspěvek na péči? 

Asi jste zaznamenali, že nyní je 
ve druhém čtení novela zákona o so-
ciálních službách. Primárním cílem 
této novely bylo jednorázové zvýše-
ní příspěvku na péči k srpnu tohoto 
roku. Součástí této novely jsou i další 
dvě oblasti. První jsou nelegální so-
ciální služby, kde se krajským úřa-
dům dává nová pravomoc provádět 
kontrolu přímo v těchto zařízeních. 
Kontrola by pak už nebyla odkázá-
na pouze na vůli provozovatele, zda 
je do objektu vpustí či ne, ale budou 
mít kompetenci do těchto zařízení 
rovnou vstoupit. Současně se počítá 
se zvýšením pokuty z jednoho na až 
dva miliony korun. Třetí oblastí je tzv. 
detence v sociálních službách. V zá-
koně se počítá se zavedením tohoto 
nového mechanismu, kdy klient, kte-
rý má např. ustanoveného opatrov-
níka sdělí, že nesouhlasí s tím, aby 
byl v této službě. Obdobný systém se 
už dlouho aplikuje v resortu zdravot-
nictví, takže to není nic neznámého. 
Nicméně je to něco nového, a proto 
počítáme s tím, že k tomuto budeme 
vydávat nový metodický postup. 

Jaké změny čekají poskytovate-
le v oblasti inspekcí kvality?
Národní strategie rozvoje sociálních 
služeb 2016 – 2025 reflektuje změ-
ny související se systémovou nove-
lou zákona o sociálních službách. 
Tato novela přinese poskytovate-
lům mimo jiné nové znění povin-
ností (tedy § 88) a kritérií standar-
dů kvality sociálních služeb. Návrh 
nového znění obsahuje pouze pět 
standardů kvality a celkem 21 krité-
rií. Jasným mottem změny je sníže-
ní administrativní zátěže poskyto-
vatelů, která je právě se současným 
pojetím zákonné kvality spojována. 
Oblast kvality sociálních služeb spo-
lečně s plánováním a financováním 
byly jedny z mých hlavních priorit 
a doufám, že se nám podaří všechny 
změny dopracovat tak, aby byly ku 
prospěchu věci. 
Základním záměrem nového nasta-
vení kvality je stanovení jasných, 
objektivních a doložitelných poža-
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davků. Cílem zpracování je taktéž 
odstranění všech ustanovení, která 
stanovují ne zcela jasné požadavky, 
které posléze v praxi dovolují subjek-
tivní výklad. Následně je taková pra-
xe problematická nejen pro poskyto-
vatele, ale i pro inspekci poskytování 
sociálních služeb. Není přijatelné, 
aby byl umožněn subjektivní výklad 
kontroly. Cílem novely je přesnější 
definování východiska pro poskyto-
vání sociálních služeb, tj. nepříznivé 
sociální situace, a podpořit tak po-
skytování sociálních služeb šitých 
na míru klientovi. S novým pojetím 
nepříznivé sociální situace následně 
pracují povinnosti i kritéria kvality.

Plánujete vznik inspektorátu 
sociálních služeb. Nebude to 
jen další byrokratický článek? 
K čemu bude sloužit?

Úvahy o samostatném inspektorátu 
se objevily již v době, kdy se rozho-
dovalo o přesunu inspekcí poskyto-
vání sociálních služeb z Úřadu práce 
ČR. Nyní po roce fungování inspekcí 
na MPSV se ukazuje za vhodnější vy-
tvoření samostatné instituce, která 
by zastřešovala výkon inspekční čin-

nosti. Odbor sociálních služeb, so-
ciální práce a sociálního bydlení se 
věnuje především koncepční a meto-
dické činnosti, tvorbě návrhů legis-
lativních změn. Inspekce je naopak 
kontrolním orgánem, který ve své 
praxi aplikuje již platné právní před-
pisy. Přestože je vhodné, aby obě tyto 
složky vzájemně spolupracovaly, je 
nezbytné zajistit i jejich nezávislost 
a předcházet tak možným střetům 
zájmů. Vznik inspektorátu není ni-
čím neobvyklým. V ČR máme Státní 
úřad inspekce práce, Českou ob-
chodní inspekci nebo Českou škol-
ní inspekci atd. Vznik inspektorátu 
je také důležitý pro jasné stanovení 
kompetencí ve vztahu k odvolacímu 
řízení prvního a druhého stupně. 
Druhou otázkou je i zvýšení počtu 
inspektorů. Pokud máme pouze 50 
inspektorů kvality na více jak 5,5 tis. 
sociálních služeb, tak reálná kont-
rola kvality celého systému je zcela 
iluzorní. Můžeme mít na inspekci ná-
zor, jaký chceme, ale dle mého názo-
ru nemůžeme na kvalitu v sociálních 
službách rezignovat. Je to nedílná 
součást celého systému.

Lenka Kaplanová

Jak má postupovat poskyto-
vatel, který obdržel dotaci ze 
státního rozpočtu prostřednic-
tvím kraje ve výši necelých 10 % 
vyrovnávací platby, nebo ten, 
u kterého byla do jeho tržeb 
nesprávně započítána tržba z fa-
kultativní služby, a o to snížena 
výše vyrovnávací platby?

Nejdříve je třeba konstatovat, že vy-
počtenou vyrovnávací platbu nelze 
zaměňovat s výší dotace. Tady si 
myslím, že dochází k nejčastějšímu 
nepochopení a následným problé-
mům. Vyrovnávací platba je limit ve-
řejných prostředků, které lze na po-
krytí oprávněných čistých nákladů 
na zajištění služby získat. Financová-
ní sociálních služeb je vícezdrojové, 
nelze tedy spoléhat pouze na jeden 
ze zdrojů (dotaci ze státního rozpoč-
tu prostřednictvím kraje), ale hledat 
i další zdroje financování služby, 
především od obcí. Pokud však vy-
rovnávací platba není v dostatečném 
rozsahu pokryta, je třeba o tomto 
s příslušným krajem, který vydal 
pověření v určitém rozsahu, jednat. 
Vzhledem k tomu, že pověření je 
uzavřeno na základní činnosti soci-
álních služeb, nelze příjmy z fakulta-

tivních činností započítávat. Toto je 
opět třeba řešit s příslušným krajem, 
který vydává pověření. 

Neměly by být náklady za služ-
by, které jsou ze zákona posky-
továny zdarma, normativně 
hrazeny zařízením, které je 
poskytují? Případně by jejich 
náklady na tyto služby měly být 
zohledněny v dotaci. Poskyto-
vatelé pak nemají motivaci je 
poskytovat. 

Na pokrytí takových nákladů by 
měly být primárně využity dotace. 
Je však pravda, že v praxi toto není 
zcela zřejmé. Proto chceme kry-
tí takto vzniklých nákladů ukotvit 
v zákoně o sociálních službách, a to 
v rámci nejbližší tzv. velké novely, 
která by měla být platná od poloviny 
roku 2017. Obecně se domnívám, že 
pokud stát nařídí, že určité skupi-
ně obyvatel musí být hrazena péče 
bez úhrady, tak by měl stát posky-
tovatelům za prokazatelné náklady 
za jednotlivé klienty uhradit. Tento 
návrh bude mít samozřejmě i nějaké 
dopady na státní rozpočet, uvidíme, 
jak se k tomu postaví ministerstvo 
financí. 

Dotazy čtenářů:
V reakci na rozhovor s Davidem Pospíšilem v minulém čís-
le – Žhavé téma financování – přišly do redakce dotazy 
čtenářů.

Rozhovor s profesorem  
Martinem Potůčkem,  

předsedou Odborné komise 
pro důchodovou reformu

Pane profesore, dovolím si 
osobní otázku. Kromě aktivit 
na poli důchodové reformy, fa-
kultě sociálních věd a výzkum-
ném pracovišti CESES, jste již 
také příjemcem důchodu  
z 1. pilíře?
Ano, důchod pobírám, od minulé-
ho roku.

Aktivity důchodové komise 
jsou velmi dobře prezentovány 
na webu duchodova-komise.
cz. Co se podle vás v loňském 
roce nejlépe podařilo? 
Mimo jiné jsme navrhli vládě za-
vést diferenciaci sazeb pojistných 
odvodů pro rodiny s dětmi. Ten 
návrh vycházel z jednoduché úva-
hy: tím, že lidé pečují o děti a také 
odvádějí příspěvky do sociální-
ho pojištění, přispívají do první-
ho pilíře hned dvakrát – penězi 
a zároveň péčí o budoucí plátce. 
Je tedy spravedlivé, aby odváděli 
méně než ti, kteří přispívají jen 
těmi penězi. Ten návrh ovšem 
není všemi přijímán bez výhrad – 
a zda se vládě podaří prosadit jej 
v poslanecké sněmovně, teprve  
uvidíme.

Jak vnímáte podporu vládní 
koalice? 
Na důchodovou reformu panují 
nejrůznější názory, vstupují do ní 
nejrůznější zájmy. Ani vládní koa-
lice v tom nebývá jednotná. Napří-
klad náš už zmíněný loňský návrh 
získal podporu ČSSD a KDU-ČSL, 
nikoliv však hnutí ANO. V pod-
kladu „Cestovní mapa české dů-
chodové reformy“, zveřejněném 
na webu naší komise, jsem situaci 
charakterizoval takto: „Zdá se, že 
existuje široká politická shoda, 
že reformy důchodového systému 
jsou nutné. Důchodový systém 
neodpovídá ani nárokům součas-
nosti, ani nárokům předvídatel-
né budoucnosti. Přes mnoholeté 
úsilí však dosud nebylo dosaže-
no základní shody na tom, jaké 
reformy.“ Zformuloval jsem proto 
několik otázek, které hodlám po-
ložit představitelům hlavních po-
litických stran z koaličního i opo-
zičního tábora; tak se ukáže, zda 
existuje jakýsi alespoň minimální 
společný jmenovatel jejich názo-
rů, který by se mohl stát základem 
budoucího širšího dorozumění, 
jak dále.
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strategie sociálních služeb  
a důchodová reforma
Jaké otázky to budou?
Ze sedmi jsem vybral čtyři, které pova-
žuji za nejdůležitější:

„Má první průběžný důchodový pilíř 
zohledňovat neplacenou péči o děti 
jako zásadní přínos pro jeho dlouho-
dobou udržitelnost?“
„Chceme kromě parametrických 
úprav důchodového systému připra-
vovat i jeho zásadnější strukturální 
reformy?
„Jsme připraveni měnit postave-
ní pojistných a nepojistných dávek 
v sociálním systému? Pokud ano, 
kterých, proč a jak?“
„Jsme připraveni zvyšovat podíl vý-
dajů na důchodový systém na hru-
bém domácím produktu? “ 

V rozhovoru pro  Rezidenční péči 
3/2014 jste řekl: „Strategie u nás 
neumíme dodnes dělat tak, aby se 
staly skutečně účinným nástro-
jem řízení.“ Nyní MPSV zpracovalo 
novou Národní strategii rozvoje 
sociálních služeb 2016–2025. 
Je to již strategie hodná svého 
jména?
Jsem asi poznamenán svojí profe-
sí vysokoškolského kantora, který 
musí studentům pomáhat přede-
vším kritikou. Začnu ale oceněním. 
Dokument obsahuje mnoho zajíma-
vých a užitečných dat, řadu dobrých 
postřehů, a ve srovnání s předchozí-
mi pokusy představuje krok vpřed 
jak po stránce metodologické (na-
příklad zařazením prognózy vývoje 
některých ukazatelů), tak i obsahové 
(nevyhýbá se žádnému z neuralgic-
kých bodů sociálních služeb, jejich 
organizace a financování).  Chvály-
hodné je i zapojení širokého okruhu 
účastníků – dokument tedy není, jak 
se to někdy stává, jen výtvorem úřed-
níků. Může se tak stát užitečnou po-
můckou pro vyjasňování existujících 
problémů i cest jejich řešení, může 
vést k dílčímu zlepšování sociálních 
služeb. Nicméně strategií ve vlast-
ním slova smyslu přes velké úsilí je-
jích zpracovatelů není. Srovnáme-li 
dokument s platnou Metodikou pří-
pravy veřejných strategií, je zřejmé, 
že jeho zpracování zůstalo někde 
na půli cesty. 

Chvála autory jistě potěší, ale 
jaké máte konkrétní výhrady?
Největší výhradu mám ke koncipování 
jednoho z klíčových cílů, který je uve-
den jako vůbec první a zní: „Zajistit 
přechod od institucionálního modelu 

péče o osoby se zdravot-
ním postižením k pod-
poře osob v přirozeném 
prostředí.“  A objevují se 
i jednoznačnější formula-
ce typu: „Zajistit ochranu 
práv a kvality života lidí 
v ústavních pobytových 
službách po dobu přecho-
du od ústavní péče v péči 
poskytovanou v komuni-
tě.“ Přitom sami autoři 
přiznávají, že „…služby 
pobytového charakteru 
jsou v ČR z převážné vět-
šiny ústavní (velkokapa-
citní a vícelůžkové), ale 
i přesto je jejich kapacita 
nedostatečná.“ Koncept deinstitucio-
nalizace, který zpracovatelé strategie 
nekriticky převzali, je pro ně tabu, 
je zastaralý, redukuje problematiku 
a zkresluje pohled na vývoj potřebné 
struktury sociálních služeb. Navrhl 
bych jiné vyjádření, které mnohem 
více odpovídá rostoucí diskrepanci 
mezi potřebami občanů na jedné stra-
ně a dosavadními vývojovými trendy 
českých sociálních služeb na straně 
druhé: „Předvídavý a vyvážený roz-
voj různých forem sociálních služeb 
v závislosti na měnících se potřebách 
občanů, na vývoji jejich rodinné situ-
ace a na celkové demografické a so-
ciální struktuře.“ Nezávislý způsob 
života lidí v nepříznivé sociální situaci 
je v oblasti sociálních služeb mýtus. 
Jinou otázkou je samozřejmě rozši-
řování možnosti volby specifického 
sociálního zařízení či služby, včetně 
těch komunitních, na které dokument 
klade velký důraz.
A ještě jedna poznámka: dokument 
je pro svoji rozsáhlost v běžné řídící 
praxi v zásadě nepoužitelný. Aby měl 
naději na praktické uplatnění, bylo 
by žádoucí vypracovat jeho stručnou 
a výstižnou verzi pro obě strany – pro 
poskytovatele i pro příjemce sociál-
ních služeb.

Národní strategie rozvoje soci-
álních služeb počítá s výraznou 
podporou pečujících osob. Jak 
podpora v důchodovém systému 
funguje dnes? 
Problémem je, že nárok na důchod 
a jeho výši je odvozován především 
od doby a výše odvádění povinných 
příspěvků na sociální pojištění z vý-
dělečné činnosti. Výjimkou jsou tak-
zvané náhradní doby pojištění, které 
se pojištěncům započítávají do doby 
pojištění, potřebné pro vznik nároku 

na důchod. Hledí 
se tedy na ně, jako 
by byli zaměstnáni 
a tyto příspěvky si 
platili. Kromě doby 
péče o dítě do čtyř 
let věku a doby po-
bírání některých 
typů invalidních dů-
chodů sem spadá 
i doba péče o osobu 
bezmocnou nebo 
závislou na pomoci 
jiné osoby. 

Jakým způsobem 
bude důchodová 
reforma řešit pro-

blémy lidí, kteří kvůli péči o členy 
domácnosti museli opustit svou 
kariéru? 
V tuto chvíli je mi známo, že se 
na MPSV uvažuje i o zařazení jiných ži-
votních situací do nároku na tuto ná-
hradní dobu – například až půlroční 
péče o dlouhodobě nemocnou osobu 
závislou na péči v domácím prostředí.

To moc motivační pro pečující 
osoby není, počítá s jejich podpo-
rou i reforma? Národní strategie 
rozvoje sociálních služeb na pod-
poru pečujících klade velký 
důraz…
S důchodovým systémem se nedá 
skákat. Změny mohou mít dlouhodo-
bé a dalekosáhlé následky, které není 
vždy možné předvídat. K takovým 
perspektivnějším změnám, k nimž 
se v posledních letech některé země 
už dopracovaly, by mohlo být napří-
klad stanovení minimálního důchodu 
na úrovni umožňující důstojný život.  

Vy sám máte osobní zkušenosti se 
sociálními službami?
Měl jsem možnost s nimi přijít v po-
sledních letech do kontaktu, když se 
moje máma a později i moje tchýně 
o sebe už nedokázaly postarat samy 
a s jejich svolením jsme je přestěhova-
li do zařízení sociálních služeb. Moje 
zkušenosti jsou veskrze pozitivní, a to 
jak s Domem důstojného stáří Betá-
nie v Brně-Maloměřicích, tak s Oddě-
lením sociální péče Ústřední vojenské 
nemocnice v Praze či s Domovem pro 
seniory Ďáblice. V těchto zařízeních 
pracuje mnoho obětavých a zkuše-
ných pracovníků (tedy především pra-
covnic), kteří (které) se v náročných 
podmínkách snaží pro své klienty 
udělat maximum možného.  

Lenka Kaplanová

Prof. PhDr. Martin  
Potůček, CSc. MSc. 
Vedoucí Centra pro sociální 
a ekonomické strategie  
FSV UK Praha
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Co si můžeme představit pod po-
jmem „organizační terapeut“?
Jako terapeut pracuji s partnerem, 
první styčnou pozicí v organizaci 
je statutární zástupce organizace 
a manažer - strážce systému man-
agementu. Někdy je to jedna oso-
ba, ale „fyzické dvojče“ má svoje 
výhody. Bez spolupráce a oponen-
tury druhé strany se mi pracuje 
těžce – trápím sebe a myslím, že  
i druhé. Když klient nemá (nechce 
mít) názor, vystraším ho pověstnou 
větou: „Tak teď si u vás a na vás vy-
zkouším věci, které by mi nikde jinde 
nedovolili!“. A většinou to pomůže. 
Klient se probudí a zabere. Když to 
nezabere, snažím se zakázku rychle 
ukončit.
Role lektora, trenéra, konzultanta, 
auditora a hodnotitele na pozadí zů-
stávají, souhrnnou rolí terapeuta chci 
zdůraznit očekávání, že po mém půso-
bení v organizaci  zůstane prospěšný 
efekt (uvědomění si situace, analytic-
ký výstup, mobilizace k řešení, vlastní 
řešení nebo schopnost sebehodno-
cení) a nemyslím tím jen nějaký prvo-
plánový rychlý externě prezentovaný 
výsledek (interní výsledky jsou často 
cennější).
     
S čím se na vás obracejí instituce 
z oblasti sociálních služeb? 
Dlouhodobě řeším témata: Imple-
mentace manažerského systému 
s procesním přístupem, rozvoj ma-
nažerských nástrojů a dovednosti, 
procesní vnímání standardů kvality, 
řízení dokumentace, individuální plá-
nování a garantovaná nabídka služ-
by, vyhodnocování kvality služby, vy-
mezení vztahů interních a externích 
zainteresovaných stran, výkonnost a 
spokojenost zainteresovaných stran 
se zaměřením na linii výkonnost pra-
covníků – výkonnost poskytovatele – 
výkonnost sítě.
Každá organizace potřebuje řešit své 
problémy. Ty formují systém, a od-
povědnost za jejich řešení je na ma-
nažerech. Bez ohledu na to, jestli si 
problém způsobila organizace sama 
anebo ji někdo „obdařil“. Za vlastní pe-
níze (toho je méně) nebo i s podporou 
unijních financí – taková je doba. A mě 
vnímá jako pozici, kterou si platí a jež 
má její problém pomoci řešit či vyřešit.

 Jak vnímáte interakci 
výkonnosti organi-
zace a spokojenosti 
klientů versus výkon-
nosti pracovníků a 
jejich spokojenost?
Tyto čtyři oblasti spolu 
velmi souvisejí. Unikát-
ně v každé organizaci. 
Mluvit o spokojenosti 
pracovníka bez ohledu 
na to, jaký výkon od něj 
očekává organizace, 
je směšné. Sledovat, 
hodnotit spokojenost 
uživatele bez vazby na 
dohodnuté podmínky 
poskytování služby, je 
vražedné. A pozitivní linie, že spoko-
jený pracovník podávající požadovaný 
výkon zásadně přispívá k výkonnosti 
organizace a spokojenosti uživatelů, 
má něco do sebe.
Výkonný pracovník: umí interpre-
tovat, jak podporuje výkonnost or-
ganizace, vychází z popisu práce a 
pracovních postupů, plní úkoly nad-
řízeného, je rychlý, levný, kvalitní a … 
snese všechno (?), umí interpretovat 
svůj individuální výkon. Ve vazbě na 
organizaci platí, že: Jeden výkonný 
pracovník nedělá výkonnou organi-
zaci! Jeden pracovník se zpochybně-
ným výkonem zpochybňuje výkon-
nost celé organizace!
Spokojený pracovník: má v rovnová-
ze svá očekávání a poskytované služ-
by, unese jistou dobu nestandardní 
podmínky (vysokou zátěž), šíří dobré 
jméno poskytovatele, uznává sebe i 
okolí. Ve vazbě na spokojenost ostat-
ních platí, že: Jediný spokojený pra-
covník spíše vyvolává nespokojenost 
ostatních! Jediný nespokojený pra-
covník může vyvolat nespokojenost 
ostatních!
Spokojení a výkonní pracovníci – to 
je sen každé organizace. U výkonných 
a nespokojených organizace musí ko-
nat, aby o ně nepřišla. Nespokojenost 
nevýkonného  pracovníka  je v pořád-
ku.  A spokojenost nevýkonného pra-
covníka by měla znamenat poplach v 
organizaci!
Výkonný poskytovatel: plní cíle za-
davatele (většinou zřizovatele), po-
skytuje kvalitní služby ve správný čas 
a na správném místě s optimálními 
náklady a s vytíženými kapacitami, 

má pozitivní odezvy 
u klientů… Ve vazbě 
na výkonnost sítě pla-
tí, že: Jeden výkonný 
poskytovatel v síti ne-
dělá výkonnost celé 
sítě! Jeden nevýkon-
ný poskytovatel stačí 
na to, aby zpochybnil 
fungování sítě!
Spokojený uživatel: 
má v rovnováze své 
očekávání a vníma-
nou úroveň poskyto-
vané služby, šíří dobré 
jméno poskytovatele, 
projevuje vděčnost 
pracovníkům posky-

tovatele. Ve vazbě na výkonnost po-
skytovatele platí, že: Jeden spokojený 
klient pro prokázání výkonnosti po-
skytovatele nestačí! Jeden nespokoje-
ný klient stačí na to, aby zpochybnil 
výkonnost poskytovatele!
Není jednoduché konat v tomto širším 
kontextu, ale vyplatí se to.

Co byste chtěl vzkázat „strážcům 
systémů managementu“ poskyto-
vatelů?
Nebuďte černobílí! Realita má odstíny. 
Odstíny šedi - tvrdí pesimisté, barvy 
duhy - tvrdí optimisté. Vyberte si. Já 
barvy a odstíny střídám a míchám. 
Všichni strážci systému managemen-
tu poskytovatele mají můj obdiv. Jsou 
(na rozdíl od organizačních terapeutů) 
permanentně v organizaci, spjatí s je-
jím životem. To jim dává reálný obraz 
o chodu organizace. Ať neváhají a 
starostlivě zformulují své argumenty 
a pak je prezentují razantně s ambicí 
ne exhibovat, ale hledat průchodné 
řešení problému bez ohledu na to „jak 
vysoké pozice“ mají před sebou.
Vychází mi to tak, že většinou má prav-
du většina, ale v zásadních věcech 
má pravdu jedinec. A strážce systému 
se může ocitnout i v roli osvíceného 
diktátora. Pokud dojdete k závěru, že 
potřebujete externí podporu organi-
začního terapeuta, musíte si udělat 
jasno v základních věcech: co a proč 
potřebujete. Pak už jen stačí vybrat si 
a konat.

Rozhovor připravila  
redakce Rezidenční péče

Zpracovala: BOHDANA RYWIKOVÁ

Význam organizační terapie 
v praxi sociálních služeb

Rozhovor Rezidenční péče s Ing. Jánem Čupkou
Ing. Ján Čupka, organizační terapeut, působil léta (od roku 1993) v rolích lektora, trenéra, kon-
zultanta, auditora a hodnotitele systémů managementu veřejné správy, služeb a byznysu Slo-
venské i České republiky. Před několika měsíci se poprvé na jedné konferenci představil jako 
organizační terapeut: Osoba, která přichází do organizace s ambicí pochopit její fungování, 
vcítit se do její situace a pak navrhnout přiměřenou, vyváženou a průchodnou terapii jako re-
akci na zjištěné skutečnosti. 

Na snímku: organizační 
terapeut Ján Čupka.
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V pečovatelské službě v Broumově 
pracuji od roku 2002. Na první roky 
svého působení nevzpomínám ráda. 
Nemohla jsem pochopit, jak je mož-
né, že sociální služba funguje bez ja-
kýchkoliv pravidel, a že klientům se 
služba poskytuje spíš intuitivně než 
profesionálně. Když přišly standar-
dy kvality, patřila jsem k výjimkám, 
které je vítaly. Mé nadšení pro stan-
dardy nezůstalo bez povšimnutí, 
takže záhy přišly nabídky na spolu-
práci v různých aktivitách spojených 
s kvalitou v sociálních službách. 
Za zásadní považuji účast v projektu 
„Systém řízení kvality QMSS I a II“. 
Za tímto projektem stojí mnoho let 
velmi intenzivní a náročné práce. 
Dnes jsem se svým skvělým týmem 
pyšná na to, co jsme dokázali. Jed-
ním z našich trpělivých průvodců 
projektem byl ing. Ján Čupka. Po le-
tech spolupráce ho vnímáme jako ex-
terní součást našeho týmu. 
Po odhalení mého ukotvení v sociál-
ní oblasti asi nepřekvapí, že za své 
poslání v sociálních službách po-
važuji obhajobu standardů a řízení 
kvality, ovšem s dovětkem, ´se zdra-
vým rozumem´. Za složitou, odbor-
nou a projektovou terminologií stojí 
vždy obyčejně věci. Jde o to, vidět je 
tam a dosadit. 
To, co na sociální práci oceňuji, je 
její různorodost a možnost vidět 
konkrétní výsledky své činnosti pro-
vázané s mnohdy silně emotivními 
lidskými příběhy.

Jakými konkrétními problémy se 
v současné době zabýváte v ob-
lasti kvality sociálních služeb 
ve vaší organizaci? 

Už nějaký čas si pohráváme s op-
timálním nastavením kontrolního 
a hodnotícího systému. Konkrétně 
to znamená, že pracujeme na rovno-
váze mezi množstvím nejrůznějších 
kontrol, vyhodnocování a časem, kte-
rý tomu můžeme a chceme věnovat. 
Výsledkem by měl být srozumitelný 
převod kvality na čísla, jinými slovy: 

účinný nástroj pro obhajobu naší 
práce a finančních zdrojů.

Co pro organizaci poskytující so-
ciální služby představuje systém 
managementu? Co jej tvoří?

Něco, co nás děsí. Ale teď vážně. Uvě-
domujeme si, že dobrá sociální služ-
ba není jen o hodných a obětavých 
pracovnících. Špatně řízená organi-
zace znamená i špatnou službu pro 
klienty, ve které není dobře nikomu, 
ani pracovníkům. Takže systém ma-
nagementu pro nás představuje jas-
ná, přehledná a provázaná pravidla, 
jež je třeba pravidelně hodnotit. Je to 
i soubor dovedností, které si musíme 
osvojit, protože vidíme, že bez nich to 
nepůjde.

Jak se díváte na aktuální stan-
dardy kvality v sociálních služ-
bách a jejich uplatňování v praxi? 

Na standardy kvality je potřeba podí-
vat se jako na celek a nezapomenout 
přitom na zdravý „selský rozum“. 
Standardy vidím jako obrázek slože-
ný z puzzle: každý jednotlivý díl má 
jasné místo a žádný nesmí chybět. 
Neúplný, nebo špatně složený obrá-
zek by si přece nikdo nekoupil. Je to 
stejné jako s managementem, i to je 
jakýsi obrázek „puzzle“.

V čem podle vás vyžadují stan-
dardy kvality změnu? 

Na to jsem odpověděla už v předcho-
zí otázce. Musíme mít všechny dílky 
puzzle a každý musí mít své jasné 
místo. Jde to ruku v ruce s tím, že bu-
deme i dobrými sedláky, aby se nevy-
tratil zdravý rozum. Pro mě osobně 
to znamená, že si vezmu dva základ-
ní procesy: poskytování služby, per-
sonální řízení a pro každou činnost 
v procesu stanovím standard. Stan-
dard stanovím tak, že si odpovím 
na otázku, co má být výsledkem kon-
krétní činnosti. Nevidím v tom žád-
nou složitost.

Jak vnímáte interakci výkonnosti 
organizace a spokojenosti klien-
tů versus výkonnosti pracovníků 
a jejich spokojenosti?

Je nutné dostat do rovnováhy rela-
tivní spokojenost všech zaintereso-
vaných stran. Bude–li některá strana 
nespokojená, budou časem nespoko-
jené všechny. Východiskem tedy je, že 
nikdo nedostane všechno. Podstatné 
však je vědět, kde má která strana 
hranice, aby byla ještě spokojená. 
Otázka ale zřejmě směřovala k tomu, 
jak se vypořádat s disproporcí mezi 
vysokými nároky na sociální služby 
a neodpovídajícímu finančnímu kry-
tí. Řekla bych, že to záleží na tom, jak 
dlouho a v jakém počtu vydrží „soci-
ální nadšenci“. Až padnou, rozpadne 
se i celá síť sociálních služeb. Myslím, 
že je to dobře vidět na současných 
problémech ve zdravotnictví.

Co byste ráda vzkázala Jánu Čup-
kovi a ostatním organizačním 
terapeutům? 

Milí organizační terapeuti, vydržte 
a mějte s námi trpělivost. Potřebuje-
me vás, abychom se naučili dívat se 
na sociální služby očima manažerů 
a nepadli jako „sociální nadšenci“… 

Připravila redakce  
Rezidenční péče
Zpracovala: (rw)

NEsMí chYBĚT
ZDRAVÝ RoZUM
Standardy kvality a systém managementu z praktického pohledu  
Vedoucí pečovatelské služby Centra sociálních služeb Brou-
mov, paní Bc. Beata Hovorková, přišla jako zdravotník do so-
ciálních služeb, konkrétně do pečovatelské služby, v podstatě 
náhodou při hledání práce po mateřské dovolené. V organizaci 
působí na úrovni středního managementu a zároveň je řado-
vou sociální pracovnicí. To jí dává možnost dívat se na věci ze 
dvou různých úhlů. 
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V domovech, které poskytují sociální služby klientům s mentálním či tělesným postiže-
ním, seniorům, seniorům s demencí nebo jinými specifickými potřebami, se velmi často 
setkáváme s umíráním a smrtí.

Klienti však v převážné většině neu-
mírají na základě pokročilého pro-
gresivního (onkologického) onemoc-
nění, kde je délka života omezená, 
a v tom případě je cílem naší péče 
kvalita zbývajícího života. U tohoto 
typu onemocnění se setkáváme s tr-
valým postupným zhoršováním sta-
vu klienta, krátkou terminální fází 
života.
Druhým typem klientů, se který-
mi se setkáváme, jsou klienti trpící 
onemocněním ischemickou choro-
bou srdce (nedokrvení srce), chro-
nickou obstrukční plicní chorobou, 
která je léčitelná, ale není vyléčitel-
ná, chronickými bolestivými stavy 
(artróza, osteoporóza), imobilizač-
ním syndromem 
po cévní moz-
kové příhodě, 
Parkinsonovou 
nemocí, Alzhei-
merovou nebo 
jinou demencí. 
U těchto chorob 
se střídají růz-
ně dlouhé fáze 
kompenzace – 
dekompenzace 
choroby a je ne-
jasná terminální fáze života klienta.
Třetím a nejčastějším typem jsou 
naši klienti trpící geriatrickou křeh-
kostí. U nich dochází spolu s věkem 
k poklesu zdatnosti, odolnosti, 
adaptace organismu na změny, apa-
tii, hubnutí, problémům s pohybem 
v podobě nestability, snížení schop-
nosti pohybovat se a imobilitě. Ob-
rázek těchto klientů známe každý, 
jsou ležící, neschopní verbální ko-
munikace, zcela nesoběstační, trpí 
polykacími potížemi, mají opako-
vané horečnaté stavy při aspirační 
bronchopneumonii (po vdechnutí 
stravy nebo tekutiny). Ve světlých 
chvilkách nám velmi často sdělují 
své přání „nebýt zde, odejít, zemřít“. 
Prognóza jejich života je nejistá. Tím 
pádem není jasné, kdy změnit zá-
kladní lékařský a ošetřovatelský pří-
stup - omezit léčbu základního one-
mocnění (neexistuje žádný vhodný 
lék) a zaměřit se na léčbu příznaků 
(bolest, dušnost, kašel, nevolnost, 
zvracení).

Bohužel naší společností a tudíž ani 
příbuznými našich klientů nejsou 
tato onemocnění vnímána jako smr-
telná.
Návaznost zdravotní péče v ne-
mocnicích na zdravotní a ošetřova-
telskou péči v domovech seniorů 
mnohdy nefunguje zcela dokonale.  
Odlišné informace, které v nemocni-
ci obdrží  klient a jeho blízcí, vytváří 
atmosféru nedůvěry, nedorozumění 
a zhoršuje komunikaci klientů, pří-
buzných a pracovníků v domovech.
Snažíme se proto, aby naši klienti 
i jejich nejbližší měli vždy možnost 
hovořit o svých obavách a úzkos-
tech s ošetřujícím lékařem a všeo-
becnými sestrami v domově senio-

rů. Mají možnost 
zeptat se, co je 
čeká, co mohou 
pro své vyléčení 
udělat, jaké ná-
sledky bude mít 
léčba nebo její 
odmítnutí. 
Právo na sebe-
určení každého 
z nás, ale i na-
šich rodičů, part-
nerů, sourozen-

ců, klientů nekončí tím, že nemůže 
mluvit, nebo není kvůli svému zdra-
votnímu stavu (dlouhodobé bezvě-
domí – kóma, onemocnění demencí 
v pokročilém stadiu, jakýkoliv jiný 
nepříznivý zdravotní stav) schopen 
rozhodnout o tom, zda si přeje na-
příklad resuscitaci, dýchání s pomo-
cí přístroje, sondu do žaludku, výži-
vu do žíly, antibiotika, nebo dialýzu. 
Dříve vyslovená přání jsou obrov-
skou pomocí nejen pro nás a naše 
klienty, ale také pro jejich okolí, 
rodinu, blízké, pečující a ošetřující 
personál. Je velkou úlevou pro nás, 
když víme, co si námi milovaný člo-
věk přeje.
Ale… V souvislosti s dříve vyslove-
ným přáním se v našich domovech 
při poskytování zdravotních služeb 
můžeme setkat s velkým nebezpe-
čím.  
Dříve vyslovené přání musí mít pí-
semnou formu a musí být opatřeno 
úředně ověřeným podpisem pacien-
ta - klienta. Jeho součástí je písem-

né poučení, které provede ošetřu-
jící lékař. Takto vyslovené přání se 
zaznamená do zdravotnické doku-
mentace vedené o pacientovi.
Nikde ale bohužel není vedený regis-
tr dříve vyslovených přání. Co když 
klient pod tlakem rodiny dříve vy-
slovené přání zruší a neoznámí tuto 
skutečnost po návratu do domova 
svému ošetřujícímu lékaři?
Rodina by měla vědět, co konkrétně 
klient prostřednictvím dříve vyslo-
veného přání chce, měla by vědět, 
jaké důsledky toto přání má, a všich-
ni zúčastnění by měli být s těmito 
důsledky smířeni. (Sborník Dříve vy-
slovené přání, Cesta domů)
Dříve vyslovené přání nelze respek-
tovat, pokud by jeho splnění mohlo 
ohrozit jiné osoby.
Setkala jsem se za svou praxi s dříve 
vysloveným přáním pouze jednou, 
v loňském roce.  Klientka měla vy-
specifikováno přání, že za žádných 
okolností nechce převážet do ne-
mocničního zařízení. Pro zdravotní 
sestru, která v domově seniorů po-
skytuje péči a kde je lékař přítomen 
2x týdně na omezenou dobu, je slo-
žité se rozhodnout, jaký je správný 
postup. Při studiu nám na zdravotní 
škole vždy vtloukali pravidlo „do hla-
vy a břicha nikdy nevidíte“. Lámala 
jsem si hlavu, jak vyhovět klientce 
a neohrozit sebe ani ostatní všeo-
becné sestry při poskytování péče. 
Shodli jsme se na postupu, který byl 
sice alibistický, ale… V momentě, 
kdy se zdravotní stav klientky vy-
vine tak, že budeme volat rychlou 
záchrannou pomoc, zavoláme a lé-
kaři, který přijede klientku ošetřit, 
předložíme dříve vyslovené přání. 
Ať se rozhodne on.
Americký soudce Benjamin Cardo-
zo v roce 1914 řekl: „Každá dospělá 
lidská bytost jasné mysli má právo 
určit, co se bude dít s jejím vlastním 
tělem.“ 
Jenom tak může každý z nás i na-
šich klientů zůstat sám sebou a žít 
stále tak, jak jsme byli a jsme zvyklí.

Bc. Lenka Hasnedlová
Vedoucí sociálního  

a zdravotního úseku
Domov seniorů, SSS MČ Praha 9

Dříve vySlOvené Přání: ANo…  
AlE co Dál?
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Slovo eutanazie vychází ze starořečti-
ny a znamená dobrou smrt. My si pod 
tímto názvem představujeme vědo-
mé násilné ukončení neperspektiv-
ního života. K tomuto aktu mi výraz 
dobrá smrt příliš nesedí. Dobrá smrt 
by asi neměla být o aktu násilného 
ukončení života, ale o důstojném a 
přijatelném umírání. Pro současný 
význam slova eutanazie bych třeba 
zvolil termín exitus citatus. 
Zakladatelka českých hospiců 
MUDr. Marie Svatošová se na svých 
přednáškách ptá mladých, zda sou-
hlasí s eutanazií. Většina z nich ano. 
Důvodem jsou jejich negativní zku-
šenosti s umíráním příbuzných. Po-
kud jim však vysvětlí, jak by umírání 
mělo probíhat, tak svůj názor větši-
na z nich prý změní. Umírání v dneš-
ní době příliš nezvládáme. Umírání 
v zařízeních se děje jako provozní zá-
ležitost. Neprožívá se. Zmizely rituály, 
které byly dříve s umíráním spojeny 
a které je pomáhaly přeživším lépe 
přijmout.
Přál bych si, aby rodina umírajícího 
měla možnost být se svým „odcháze-
jícím“ příbuzným  kdykoliv chce.  
Přijde mi to jako zcela oprávněný po-
žadavek, který ale funguje jen v hos-
picích. Jenže v hospicích umírá jen 
zlomek obyvatel. To je málo. Taková 
možnost by měla být všude, kde se 
počítá s umíráním, jako jsou zdravot-
nická zařízení a pobytová zařízení so-
ciální péče.
MUDr. Svatošová je velký propagátor 
sdělování pravdy umírajícím. Každý 
umírající pacient by si měl podle ní 
projít všechna stadia: popírání, ag-
rese, smlouvání, deprese a smíření. 
Jde jí o to, aby se pacient mohl dostat 
do stadia smíření a v tomto stadiu 
mohl dobře a důstojně zemřít.  
Druhý důvod, proč říci pacientovi 
pravdu, je podle některých právní. 
Lidé mají majetky a čas života, který 
jim zbývá, by měli využít na majetko-
vé vypořádání.
Kdysi jsem byl také zastánce tohoto 
přímého přístupu, ale moje osobní 
zkušenosti mě v tak jednoznačném 
názoru zviklaly. Když využijete milo-
srdné lži, pacient může umřít v míru 
a pokoji, aniž si musí projít všechna 
stadia, z nichž první čtyři jsou nepří-
jemná. Řeknete si, když pacient cho-
dí na onkologii, tak přece není tak 
hloupý, aby nevěděl, že má rakovinu. 
Ale u některých nemocných to tak 
funguje. Jejich duše chce žít ve lži, 
i když okolo sebe vidí jasné sympto-
my blížícího se konce. Je násilné jim 
tu lež vzít.  Problém je v tom, že nemá-

te šanci pacientovi nechat si vybrat. 
Lékař musí rozhodnout za pacienta. 
Medicína není matematika. 1 a 1 ne- 
jsou vždy 2. Matce mé manželky kdy-
si jeden lékař sdělil, že její dcera má 
mozkový nádor a pravděpodobně 
do roka zemře. Manželka byla jedi-
náček a její matka se připravovala 
na to, že bude s dcerou žít ještě jen 
asi tak ten rok. Muselo to být peklo. 
A pak se přišlo na to, že šlo o omyl. 
Ani takový případ nemůžete v me-
dicíně vyloučit.  Pokud je diagnóza 
správná, nemáte zajištěno, že se 
pacient prožije až do stadia smíření. 
Může zemřít v předcházejících sta-
diích a potom je jeho umírání velmi 
diskomfortní. Můj tchán měl rakovi-
nu prostaty. Byl zařazen do klinické 
studie na nový lék a žil v domnění, že 
právě on je v té skupině, která užívá 
lék, a ne placebo. A držel se. Když 
studie skončila, bylo mu řečeno, že 
byl ve skupině, co užívala placebo 
a že je poslední, kdo z celé studie 
přežil. Tchána tahle informace sra-
zila k zemi, vzdal to a zemřel velmi 
ošklivě, aniž se dostal do stadia smí-
ření. Můj otec dostal leukémii. Jako 
mladý a „vševědoucí“ lékař jsem mu 
jeho diagnózu řekl natvrdo. Neunesl 
to. Dodnes se s tím nedokážu vyrov-
nat. Takže já bych institut milosrdné 
lži nezavrhoval. Záleží případ na pří-
padu a je to rozhodně velmi těžké 
rozhodování.
Nejsem ani příliš pro předem vyslo-
vené přání. Pro mě je důležité, jaké 
přání má pacient nyní, ne jaké měl 
před nějakou dobou.  Názory lidí se 
mění. Může nastat situace, kdy si 
pacient nepřeje uplatnit dříve vyslo-
vené přání, ale není schopen změnu 
svého rozhodnutí sdělit. Třeba dříve 
měl přání, že v určitém stadiu své 
nemoci již nechce lékařskou pomoc. 
Jenže ji pak může chtít, ale nebude-
-li schopen své přání sdělit, může být 
postupováno proti jeho aktuálnímu 
přání. Takový případ bych viděl jako 
velmi častý nejen u lidí na přístrojích, 
ale také u demence. 
Obrovský nedostatek, který léta po-
zoruji jak ve zdravotnických, tak v po-
bytových zařízeních sociální péče, je 
komunikace s klienty. Není čas, není 
personál, nejsou peníze. Není zkuše-
nost, není kvalifikace. A tady je prá-
vě možnost, při předem vysloveném 
přání, klientovi velmi ublížit. Jako lé-
kař bych se do takové situace nechtěl 
dostat. 

MUDr. Petr Bouzek 
všeobecný praktický lékař 

Zamyšlení 
nad odcházením

Kvalitní péče
o hygienu
vašich 
provozů

V Y U Ž I J T E  V Ý H O D N É 
P O D M Í N K Y  
P R O  P O Ř Í Z E N Í  
K V A L I T N Í  A  M O D E R N Í 
T E C H N O L O G I E

www.nork.cz
info@nork.cz
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Trh sociálních služeb sestává z mnoha skutečných i potenciálních uživatelů (klientů) 
majících různé potřeby a přání, které lze saturovat specifickou sociální službou. Přichá-
zí na něj řada poskytovatelů nabízejících širokou škálu sociálních služeb a soutěžících  
o přízeň uživatelů – „zákazníků“. 

Článek se zaměřuje na sociální službu 
– domov pro seniory (dále jen „DpS“), 
poskytovanou třemi různými subjek-
ty, kdy jsou akcentovány vybrané ak-
tuální problémy jednotlivých forem, 
a je znázorněn popis přístupu k jejich 
řešení. Jedná se o: 
1. Domovy pro seniory (státní, 

krajské, obecní, církevní) řádně 
zaregistrované

2. Domovy pro seniory (soukromé) 
řádně zaregistrované

3. Domovy pro seniory (soukromé) 
nezaregistrované

Ad 1) Domovy pro seniory  
(státní, krajské, obecní, církevní) 
řádně zaregistrované

Popis vybraných problémů:
• V rámci humanizace dochází 

ke snižování počtu (lůžek) stávají-
cích kapacit v DpS. Demografický 
vývoj jde zcela opačným směrem.

• Při umísťování žadatelů do těchto 
zařízení je kladen důraz, aby měli 
3 nebo 4 stupeň příspěvku na péči 
(dále jen „PNP“). Naproti tomu je 
obecným trendem snižování od-
borného zdravotnického personálu 
v DpS.

• Tyto DpS využívají často uživatelé 
s nižším starobním důchodem (cca 
50 % ze skladby každého zařízení), 
než činí úhrada. Spoluúčast rodiny 
je nevymahatelná.

• V roce 2014 bylo odmítnuto téměř 
64 000 žádostí o umístění do DpS 
(i po odečtení duplicit je jasné, že 
stávající kapacity nestačí). Jsou ve-
deny „pořadníky“ čekatelů. 

• Těchto registrovaných DpS je v ČR 
nedostatek a poptávku nestíhají 
pokrýt.

Popis přístupu k řešení:
• Nové DpS stát, kraje, obce ani círk-

ve nestaví, resp. jen výjimečně. 
V roce 2014 bylo v ČR zaregistrová-
no celkem 500 DpS s počtem lůžek 
37 327.

• Přijímání uživatelů do těchto za-
řízení významně ovlivňuje, jakou 
výši PNP mají v době projednávání 
své žádosti o nástup do DpS. Pokud 
nemají přiznán minimálně 2 nebo 
lépe 3 a 4 stupeň PNP, tak jsou po-
skytovatelé ze strany krajského 

úřadu sankcionováni snížením vy-
plácené dotace. Je samozřejmé, že 
žadatelé s nižším stupněm závislos-
ti mají být primárně řešeni v rámci 
sítě ambulantních a terénních soci-
álních služeb. Nutno k tomu uvést, 
že tato síť není plně funkční a je 
řada oblastí, kde žádné takové služ-
by nejsou, resp. jsou velmi vzdále-
né. Hlavní při zjišťování důvodnosti 
pro umístění v DpS by měla být ne-
příznivá sociální situace žadatele 
a posouzení jeho možností ji řešit, 
a to, zda nemá žadatel „námi poža-
dovaný“ stupeň PNP, by nemělo být 
kontraindikací pro poskytnutí této 
sociální služby. Vzhledem k tomu, 
že sociální legislativa nepodmiňuje 
přijetí žadatele do pobytové soci-
ální služby výší jeho příjmu, potaž-
mo výší přiznaného PNP, je tento 
postup v rozporu s právní úpravou. 
Poskytovateli se podle součas-
ných podmínek „vyplatí“ mít lůžko 
prázdné, než aby na něm byl uživa-
tel s „nižším“ PNP, i když by tu po-
moc objektivně potřeboval. Pokud 
by ho poskytovatel přijal, tak po-
ruší nastavené podmínky. Jednak 
dostane méně peněz od krajského 
úřadu v rámci poskytované dota-
ce, a jednak by musel řešit otázku, 
z jakých prostředků bude pobyt ta-
kových specifických uživatelů dofi-
nancovávat.  

• Při stanovení výše úhrady, kte-
rou platí uživatel, je zohledněna 
maximální hranice stanovená vy-
hláškou. V případě nižších příjmů 
uživatelů (starobních důchodů), je 
rozdíl mezi vyměřenou a skuteč-
ně zaplacenou úhradou hrazen ze 
státní dotace. Vztah pečující – uži-
vatel je respektován, přihlíží se pri-
márně k zájmům uživatele. 

• Seznamy žadatelů/čekatelů (pořad-
níky) se vedou podle nových kritérií, 
žadatelé se selektují na ty, kteří mo-
hou nastoupit do zařízení prakticky 
ihned, a na ty, kteří si dávají žádost 
jako pojistku do budoucna (vedou 
se zvlášť v jiném režimu). Opticky to 
vede k tomu, že máme „lepší výsled-
ky“ – méně žadatelů. 

• Vzniká prostor (reakce na poptáv-
ku zájemců) pro provozování regis-
trovaných, ale i neregistrovaných 
zařízení.  

Ad 2) Domovy pro seniory  
(soukromé) řádně zaregistrované

Popis vybraných problémů:
• Hlavním důvodem je podnikatel-

ský záměr, a to buďto zcela nový, 
nebo operativně reagující na mění-
cí se společenské podmínky, např. 
útlum některých druhů podnikání, 
tedy přeměna různých rekreačních 
objektů, škol, na ubytovací a stravo-
vací zařízení pro seniory nebo sa-
natoria, apod.

• V naprosté většině případů se jed-
ná o vznik těchto soukromých DpS 
v lokalitách, kde není potřeba defi-
nována v krajských střednědobých 
plánech rozvoje sociálních služeb 
a jsou tedy v rozporu s koncepcí 
krajského úřadu v dané sociální ob-
lasti.

• Podstatný problém je spatřován 
v tom, že tato soukromá zaříze-
ní, která vznikají mimo jakoukoli 
kontrolu, budou žádat o finanční 
prostředky na svoji činnost a po-
kud by státní dotaci obdrželi, tak 
je zde obava ostatních poskytova-
telů, že to bude na úkor celého do-
tačního titulu v rámci kraje, a jim 
se o to jejich dotace v určitém po-
měru zkrátí.

• Provozování takového zařízení bez 
státní dotace přímo ovlivňuje na-
stavení výše úhrad pro uživatele. 

• Nastavené úhradové limity jsou 
jednou z bariér rozvoje pobytových 
sociálních služeb a schopnosti ade-
kvátně a pružně reagovat na po-
ptávku. Zásadním předpokladem 
fungování trhu jsou „správné ceny“.

Popis přístupu k řešení:
• Pokud takový subjekt splní pod-

mínky pro registraci, tak musí být 
příslušným krajským úřadem po-
dle sídla subjektu zaregistrován, 
(na registraci je po splnění podmí-
nek právní nárok). Následně pro-
bíhá snaha o dodatečné schválení 
provozování DpS ze strany přísluš-
ného krajského úřadu a zařazení 
do vhodné sítě sociálních služeb. 

• Na státní dotaci sice není právní ná-
rok1, nicméně předchozí deklarace 
odmítnutí (nově vybudovaným DpS 
nebudou dotace přiznány, proto-
že příslušný krajský úřad si jejich 

sociálNí slUžBA 
DoMoV pRo sENioRY

z pohledu tří skupin poskytovatelů
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1 Viz ustanovení §104 odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
2 Ubytování 210 Kč/ 1 den, celodenní strava 170 Kč, celkem 380 Kč / 1 den x 30,42 = 11 559,60 Kč. 
3 Doporučený postup č. 2 /2014 Problematika neregistrovaných sociálních služeb a stíhání správního deliktu poskytování sociálních služeb bez 

oprávnění k jejich poskytování (§ 107 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) – zaměřeno na pobytové 
služby sociální péče.

kapacitu ve střednědobém plánu 
sociálních služeb neobjednal), je 
určitou diskriminací. Tímto způ-
sobem je zásadně narušen jeden 
z hlavních principů dotačního říze-
ní a tím je rovnost všech poskytova-
telů sociálních služeb. 

• Je možné „vnitřní“ dotování soci-
ální služby z vlastních prostředků 
poskytovatele – využití synergie při 
vhodně zvolené právní formě a da-
ňové optimalizaci z jiného podniká-
ní. Úhrada je zde složena ze dvou 
položek, tou první je maximální 
částka za pobyt a stravu, která v sou-
časné době dle vyhlášky činí maxi-
málně 11 560 Kč2 za měsíc. Druhou 
položkou je „doplatek za služby“, 
který je stanoven v různých pev-
ných částkách, např. 6000 Kč nebo 
8000 Kč měsíčně, jak je vymezen  
v současné době v Senior rezidenci 
Chrudim. V jiných zařízeních je pří-
padně místo „doplatku za služby“ 
požadován opakovaný „sponzorský 
dar“, apod. A samozřejmě je vždy 
inkasován celý příspěvek na péči. 
Výše zde „vybírané“ měsíční úhra-
dy za pobyt uživatele běžně překra-
čuje maximální hranici stanovenou 
v prováděcím právním předpise. 

• Tyto služby odvedou z trhu soci-
álních služeb solventní uživatele, 
kteří by byli schopni hradit plnou 
úhradu v registrovaném zařízení 
(státním, krajském, obecním, cír-
kevním). Vztah pečující – uživatel 
je mnohdy nahrazen vztahem ob-
jednatel – poskytovatel, kdy objed-
natelem je třetí osoba, především 
někdo z rodiny, která potřebuje mít 
seniora někde „umístěného“.

Ad 3) „Domovy pro seniory“ 
(soukromé) nezaregistrované

Popis vybraných problémů:
• Soukromé subjekty reagují na po-

ptávku na trhu, která výrazně pře-
vyšuje nabídku volných míst v DpS. 
Oficiálně uváděné číslo (MPSV) 72 
nezaregistrovaných zařízení v ČR 
je neodpovídající, např. jen v Par-
dubickém kraji, který patří svou 
rozlohou k nejmenším krajům, 
bylo v roce 2015 těchto subjektů 8 
a v Moravskoslezském kraji dokon-
ce 12. Podle mého kvalifikovaného 
odhadu bylo v roce 2015 těchto za-
řízení v ČR cca 114, (tedy zhruba 1,5 
zařízení na jeden okres). 

• Krajské úřady dostaly od MPSV po-
kyn (a metodický materiál)3, aby 
jejich činnost „trestaly“ ukládáním 
pokut, případně jejich činnost zce-
la zastavily. 

• Využívání institutu asistenta soci-

ální péče pracovníky těchto DpS. 
Hrubým nedostatkem stávající 
právní úpravy je mimo jiné to, že zá-
kon neupravuje kvalifikační před-
poklady pro výkon práce asistenta 
sociální péče. Například není ur-
čeno, o kolik lidí se asistent může 
starat, ani místo, kde péči poskytu-
je. Navíc asistent nemusí mít žádné 
speciální vzdělání ani kurzy. Péči 
asistent poskytuje pouze na zá-
kladě smlouvy mezi ním a osobou 
závislou na péči. Proto se, ve svém 
důsledku, jedná o poskytovatele 
neformální péče. 

• Na jedné straně informování ve-
řejnosti (veřejný ochránce práv 
a MPSV) o působení nezaregist-
rovaných DpS, kdy na speciálně 
vybraných příkladech je veřejnost 
„varována“ před těmito službami, 
a na druhé straně většinou tyto stej-
né DpS dále poskytují svoje služby 
zájemcům.  

• Tyto DpS nežádají o státní dotaci. 
Provozování takového zařízení bez 
státní dotace přímo ovlivňuje na-
stavení výše úhrad pro uživatele. 

Popis přístupu k řešení:
• Evidence těchto soukromých zaří-

zení není centrálně vedena, jedná 
se jen o monitoring (odhad) jednot-
livých krajů.

• Krajským úřadům se moc nedaří 
tlumit činnost těchto DpS, spíše 
naopak, protože neregistrovaných 
DpS přibývá. Je nutné dostatečně 
prokázat, že určitý soukromý sub-
jekt provozuje činnost, která je soci-
ální službou. Provozovatel je vyka-
zuje např. jako ubytovny, sanatoria 
apod. Správní řízení jsou zdlou-
havá, dokazování komplikované 
a uložené pokuty tyto subjekty 
z větší části neplatí. Horní hranice 
pokuty se postupně zvyšuje a z pů-
vodních 250 000 Kč bude letos činit 
už 2 000 000 Kč. V současné době 
již probíhá několik soudních sporů, 
zatím ještě bez pravomocného roz-
hodnutí. Nicméně pokud se týká 
účinnosti těchto represivních opat-
ření, která nejsou kombinována 
s jinými opatřeními, tak lze vyjádřit 
pochybnosti o jejich efektivitě, ne-
boť vznikají stále další „nezaregist-
rovaná“ zařízení.

• Opakovaně bylo v rámci připomín-
kového řízení k novelám zákona 
o sociálních službách navrhováno 
upřesnění vykonávání činnosti – 
asistenta sociální péče, zejména, co 
se týká ve vztahu k pobytovým so-
ciálním službám. Tyto připomínky 
nebyly ze strany MPSV dosud akcep-
továny. 

• Provádění neohlášených kontrol 
v těchto zařízeních, kdy výsledkem 
je kritika podmínek fungování, me-
dializace a v některých případech 
podání trestního oznámení ze stra-
ny veřejného ochránce práv. Řízení 
nejsou pravomocně ukončena. Ta-
kový DpS poskytuje svoji činnost 
dál nebo „zruší“ ten původní DpS 
a vznikne zcela „nový“ DpS s jiným 
názvem nebo i adresou, apod. 

• DpS svůj rozpočet korigují zejména 
z hlediska personálních nákladů, 
které jsou obecně nejvyšší nákla-
dovou položkou. Mají nižší počet 
personálu. Je zde využíváno pře-
souvání finančních prostředků pro 
činnost sociální služby DpS z pro-
středků poskytovatele/podnikatele, 
získaných z jiných podnikatelských 
aktivit. „Obcházením“ formálních 
náležitostí, které je pro DpS finanč-
ně výhodné, není podnikatelský 
záměr „brzděn“ plněním požadav-
ků kvality, tj. podmínek registrace 
a standardů. Výše zde „vybírané“ 
úhrady za pobyt uživatele běžně 
překračuje maximální hranici sta-
novenou v prováděcím právním 
předpise. Vztah pečující – uživatel 
je téměř vždy nahrazen vztahem 
objednatel – poskytovatel, kdy ob-
jednatelem je třetí osoba, zejména 
někdo z rodiny, která potřebuje mít 
seniora někde „umístěného“.

Kvalitní péče o seniory je jedním ze 
základních znaků vyspělé a kulturní 
společnosti. Z demografických trendů 
jasně vyplývá, že naše populace patří 
k těm, které v Evropě stárnou nejrych-
lejším tempem. Dlouhodobě roste 
podíl osob starších 65 let na celkové 
populaci. Na konci roku 2014 činil ten-
to podíl 17,80 % a do roku 2030 budou 
lidé starší 65 let tvořit 23 % české po-
pulace. Podle údajů ČSSZ za r. 2014 
byl celkový počet starobních důchod-
ců 2 345 000. Právě stárnutí a poly-
morbidita populace klade velké náro-
ky na systém sociálních a zdravotních 
služeb a je zřejmé, že poptávka po po-
bytových sociálních službách se bude 
zvyšovat. 
Trh je přirozeným a nejúčinnějším 
nástrojem efektivnosti. Stávající trh 
sociálních služeb je nedostatečně 
rozvinutý a tudíž není plně funkční. 
Počet lůžek v pobytových zařízeních 
sociálních služeb v ČR je nedostaču-
jící. Nutně se tak otevírá další volný 
prostor, umocněný existujícím převi-
sem poptávky po službách nad jejich 
nabídkou, pro soukromé (podnikání) 
zaregistrované, ale i tolik kritizované 
nezaregistrované soukromé DpS.

PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
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FORMáLNě PRáVNÍ DOPADy  
VyHLášky

K obsahu úhradové vyhlášky a mož-
nému dopadu do praxe pobytových 
zařízení sociálních služeb (dále jen 
„PZSS“) se podrobně vyjádřil v dal-
ším článku na straně 14 MUDr. Libor 
Svět. Já se v tomto výkladu zaměřím 
na některé okolnosti publikace této 
vyhlášky a formálně právní dopady, 
zejména s ohledem na probíhající 
a možné budoucí soudní spory o tzv. 
úhradové dodatky. 

V obecné rovině je třeba předeslat, 
že již dlouho probíhá diskuze o mož-
ném zařazení odbornosti 913 – vše-
obecná sestra v sociálních službách, 
do úhradové vyhlášky. Situace, kdy 
tato odbornost a její výkony oceně-
né body jsou uvedeny v seznamu 
výkonů, avšak hodnoty bodů této 
odbornosti v úhradové vyhlášce 
uvedeny nejsou, je přinejmenším 
nesystémová. Přitom autorem (nor-
motvůrcem) obou vyhlášek je Mini-
sterstvo zdravotnictví ČR. 

Ministerstvo zdravotnictví, jako 
orgán státní správy zmocněný zá-
konem o veřejném zdravotním po-
jištění, nakonec zařadilo do návr-
hu úhradové vyhlášky na rok 2016 
i odbornost 913 – všeobecná sest-
ra v sociálních službách. V návrhu 
úhradové vyhlášky, zaslané do při-
pomínkového řízení, byla tato od-
bornost zařazena mezi poskytovate-
le ambulantní péče v odbornostech 
911, 914, 916, 921 a 925. Návrh vy-
hlášky dále uváděl, že pro hrazené 
služby poskytované poskytovateli 
ambulantní zdravotní péče v odbor-
nostech 911, 913, 914, 916, 921 a 925 
podle seznamu výkonů hrazené 
podle seznamu výkonů se hodnota 
bodu a výše úhrad hrazených služeb 
stanoví v příloze č. 6 vyhlášky. 

Ministerstvo zdravotnictví zařadi-
lo úhradu odbornosti 913 v tomto 
návrhu  do přílohy č. 6 (ambulantní 

zdravotní péče) a nikoliv přílohy č. 1, 
jak požadují některé zdravotní pojiš-
ťovny. Odbornost 913 byla postave-
na na roveň odbornosti 925 (domácí 
zdravotní péče), neboť v obou přípa-
dech jde o tzv. indukovanou zdravot-
ní péči, tj. péči, která se poskytuje 
pouze na základě ordinace lékaře. 
S tímto pojetím pak byla srozuměna 
i Asociace poskytovatelů sociálních 
služeb, neboť došlo k formálnímu 
narovnání s domácí zdravotní péčí, 
což se promítlo i do stejné hodnoty 
bodu. 

NEČEkANÉ ZMěNy

Bohužel výše uvedený záměr mini-
sterstva zdravotnictví nebyl napl-
něn, neboť na základě stanoviska 
komise Legislativní rady vlády došlo 
těsně před publikací vyhlášky k zá-
sadním změnám a veškerá zmínka 
o odbornosti 913 byla na poslední 
chvíli z vyhlášky vypuštěna. Část to-
hoto stanoviska ocituji, neboť repre-
zentuje právní názor vládních legis-
lativců na tuto problematiku, který 
pro nás může být přínosný:   

„Pobytová zařízení sociálních slu-
žeb – odbornost 913 – všeobecná 
sestra v sociálních službách – ne-
jsou poskytovateli zdravotních slu-
žeb, ale poskytovateli sociálních 
služeb, byť zabezpečují v určitém 
rozsahu i služby zdravotní. Proto 
tato odbornost nemůže být navr-
hovanou vyhláškou upravena – 
její poskytovatelé, reprezentovaní 
Asociací poskytovatelů sociálních 
služeb se nezúčastnili a ani nemoh-
li zúčastnit dohodovacího řízení, 
požadovaného zákonem č. 48/1997 
Sb,. jako obligatorní krok před vy-
dáním vyhlášky, neboť nejde o re-
prezentanty poskytovatelů zdravot-
ních služeb. Ošetřovatelská péče, 
kterou poskytují všeobecné sest-
ry v zařízeních sociálních služeb, 
má být hrazena na základě zvlášt-
ní smlouvy mezi poskytovatelem 
a zdravotní pojišťovnou, uzavřené 

podle § 17a zákona č. 48/1997 Sb., 
a nikoliv podle smlouvy mezi po-
skytovatelem zdravotních služeb 
a zdravotní pojišťovnou uzavřenou 
podle § 17 odst. 5 zákona 1997 Sb.“
Na základě tohoto stanoviska ko-
mise Legislativní rady vlády pak 
ministerstvo zdravotnictví muselo 
vypustit z celé vyhlášky a jejich pří-
loh veškeré zmínky o odbornosti 
913 – všeobecná sestra v sociálních 
službách. Ministerstvo zdravotnictví 
pak těsně před publikací vyhlášky 
vsunulo do § 4 odst. 2, řádek čtvrtý, 
písmenko „e)“, na jehož základě pak 
mohou pobytová zařízení sociálních 
služeb postupovat od roku 2016 po-
dle úhradové vyhlášky. Legislativně 
toto řešení není šťastné a bylo uči-
něno v podstatě proti vůli Legisla-
tivní rady vlády. Je otázka, jak dlou-
ho tato provizorní úprava vydrží.

Z výše uvedeného je zřejmé, že mi-
nisterstvo zdravotnictví mělo zcela 
jinou představu (ta v podstatě od-
povídala představě Asociace posky-
tovatelů sociálních služeb) a zcela 
jiný, zásadní právní názor, prezen-
tovala Legislativní rady vlády. Ta je 
toho názoru, že ošetřovatelská péče 
poskytovaná v pobytových zaříze-
ních sociálních služeb nemůže být 
úhradovou vyhláškou upravena (viz 
výše). Tento názor pak lze vyložit 
i tak, že nejenže je vyloučena přímá 
aplikace úhradové vyhlášky, ale i ja-
kékoliv pokusy o eventuální analo-
gickou aplikaci úhradové vyhlášky. 

Lze uzavřít, že tato legislativně po-
někud sporná a nešťastná úprava 
nám příliš v probíhajících soudních 
sporech nepomůže. Naopak jsou to 
zdravotní pojišťovny, které poukazu-
jí na to, že i zákonodárce se přiklonil 
k jejich názoru, a to, že úhrada má 
být hrazena podle úhradové vyhláš-
ky, příloha č. 1, část B, bod 2, písm. 
b) c) a d). Tento argument lze odrazit 
slovy, že předmětem žalob jsou roky 
2012, 2013 a 2014, kdy úhradová vy-
hláška odbornost 913 neupravova-

co přiNEsl Rok 2016 
V lEgislATiVĚ 
v OblaStI SOcIálních Služeb
Rok 2016 přinesl v oblasti sociálních služeb  zásadní změnu, když byla do úhradové  vyhláš-
ky č. 273/2015 Sb., o stanovení  hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních 
omezení pro rok 2016 (dále jen „úhradová vyhláška“), poprvé zařazena pobytová zaříze-
ní sociálních služeb. Další změnou, jež bude mít dopad (pozitivní) na poskytování zdravotní  
péče v pobytových zařízeních sociálních služeb, je vyhláška č. 350/2015 Sb. Tou se mění vyhláš-
ka ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů  
s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „seznam výkonů“). 
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la. Tento argument nenalezl pocho-
pení ani u soudu. 

V probíhajících sporech o úhrado-
vé dodatky je zatím situace taková, 
že soudy prvního stupně rozhodují 
ve prospěch žalobců (PZSS), odvola-
cí soudy rozhodují nepředvídatelně 
a potvrzují rozsudky soudu prvního 
stupně asi v polovině případů. Nej-
vyšší soud ČR zatím o žádném z po-
daných dovolání meritorně nerozho-
dl. Takže i nadále v rovině soudních 
sporů není jasno, rozhodování od-
volacího soudu zůstává i nadále 
nepředvídatelné a více méně záleží 
na tom, ke kterému senátu odvolací-
ho soudu věc napadne. 

Ministerstvo zdravotnictví pak pub-
likovalo vyhl. č. 350/2015 Sb., kte-
rou se mění vyhl. č. 134/1998 Sb.,  
kterou se vydává seznam zdravot-
ních výkonů s bodovými hodnota-
mi. Novela nabyla účinnosti dne  
1. ledna 2016. 

ČASOVá DISPOZIcE 10 MINuT 
PADLA

Součástí této novely vyhlášky je 
i „zajištění odstranění technických 
nedostatků vyhlášky“ (předkládací 
zpráva) či „technická úprava názvu 
existujícího výkonu“, jak označuje 
tento krok důvodová zpráva. Jedná 
se o odstranění slov „časová dispo-
zice 10 minut“ z názvu kódu výkonu 

06613. Správný název výkonu bude: 
06613 – ošetřovatelská intervence. 

Přesto žalobce považuje za nutné 
na tuto skutečnost upozornit, neboť 
jde o reakci „normotvůrce“, tj. Mini-
sterstva zdravotnictví ČR, na rozsu-
dek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 
března 2015, čj. 32 Cdo 866/2013. 
Jak je zřejmé, ministerstvo zdravot-
nictví jako autor dotčené vyhlášky 
se neztotožňuje s výkladem Nejvyšší-
ho soudu ČR, zejména ne s úvahami 
o účelu a podstatě výkonu 06613. Dle 
názoru ministerstva zdravotnictví 
uvedená slova „časová dispozice 10 
minut“ spíše představují „legislativ-
ní zmetek“ či „legislativní úlet“, který 
nemá žádný skutkový ani právní vý-
znam, a který je v rámci novelizace 
dotčené vyhlášky třeba napravit.

Výše uvedená legislativní změna pak 
dává v probíhajících sporech o ná-
sledky revizí za pravdu žalobcům 
(PZSS). Je třeba dodat, že ve sporech 
o následky revizí pak jak soud první-
ho stupně, tak i soud odvolací rozho-
dují konstantně a žalobám vyhovují. 

Pro praxi kontrol v PZSS provádě-
ných zejména VZP ČR z toho plyne, že 
lze odmítnout názor VZP, že činnost 
v rámci výkonu 06613 – ošetřovatel-
ská dispozice, musí trvat 10 minut 
a déle. Revizní lékaři se zpravidla od-
volávají právě na termín „časová dis-
pozice 10 minut“. Ten však již padl, 

takže nyní by zase měla platit právní 
věta soudu prvního stupně, že „ne-
dodržení času výkonu není důvodem 
k neuznání takového výkonu“. A obec-
ně pak v případě kontroly platí, že 
pokud PZSS není spokojeno s revizní 
zprávou, je třeba podat tzv. námitky. 
Těm VZP ČR zpravidla nevyhoví. Pak je 
třeba požádat VZP ČR o smírčí jedná-
ní. Toto se obvykle uskutečňuje v sídle 
centrály VZP ČR a zde lze dosáhnout 
rozumného kompromisu a dohody. 
Většina těch, kteří se zúčastnili smír-
čího jednání, byla alespoň částečně 
uspokojena, neboť VZP ČR se na těch-
to jednáních chová velmi vstřícně. Sa-
mozřejmě tam, kde k dohodě nedojde 
(a to zpravidla u paušálního neuzná-
vání aplikace léků per os či některých 
rehabilitačních úkonů), je třeba podat 
žalobu k soudu. A jak jsem již uvedl, 
pravděpodobnost že žaloba bude 
úspěšná, je vysoká. 

Závěrem lze říci, že přijetí úhrado-
vé vyhlášky na rok 2016 z hlediska 
probíhajících sporů je v podstatě 
neutrální (byť VZP ČR se ji snaží vy-
užít ve svůj prospěch). Novela sezna-
mu výkonů pak naopak podporuje 
podané žaloby na následky revizní 
činnosti a potvrzuje správnost argu-
mentace žalobců. Je jen škoda, že 
tuto právně příznivou situaci nevyu-
žilo více PZSS. 

JUDr. Petr Haluza
advokát

Ptáček
aktivizace

1. Potřebujeme barevné papí-
ry, nůžky, kružítko, lepidlo 
na papír, mašli, provázek.

2. Z barevných papírů vystřih-
neme půlkruh a tvary křídel 
a zobáčku.

3. Na půlkruh nalepíme zo-
báček, křídla, nakreslíme 
oko, jako ocásek použijeme 
mašli nebo nastříhaný pa-
pír.

4. Provlékneme provázek a 
máme jarní výzdobu do 
okna nebo na dveře.

Barvy a tvary si zvolíme podle 
naší fantazie.

Příjemné tvoření a hodně 
radosti s příchodem jara vám 
přeje Zdena ŽIVA Matoušová 
Skálová, lektorka výtvarných 
kurzů.  
V případě zájmu o kurz mne 
kontaktujte 

zdena.ziva@seznam.cz

1

2

3

4
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ÚhRaDOvá vyhláŠKa
 VíTĚZsTVí,

NEBo pRohRA?

Zatímco v roce 2015 respektovalo 
MZČR odlišný režim pro stanovení 
úhrad a regulačních opatření pro 
odbornost 913 (dále úhrady), v roce 
2016 došlo, zařazením odbornosti 
913 do úhradové vyhlášky, k zásadní 
změně. Tato změna je vyjádřena zce-
la odlišným způsobem vyjednávání 
o konkrétních parametrech úhrad. 
Zatímco v roce 2015 byl tento režim 
postaven na kolektivním i individu-
álním vyjednávání mezi zástupci po-
skytovatelů a plátci, případně mezi 
jednotlivými poskytovateli a plátci, 
v roce 2016 se o úhradách rovněž 
může vyjednávat kolektivně i indi-
viduálně, nicméně pro případ nedo-
hody by měla platit úhradová vyhláš-
ka jako strop i podlaha parametrů 
úhrad. Tato změna je zcela zásadní, 
protože ještě v roce 2015 pro případ 
nedohody existoval jako další krok 
pouze soudní spor s nejistým vý-
sledkem, navíc spojený se značným 
časovým odstupem pravomocného 
rozsudku. Nyní tento opravný krok 
nahrazuje text úhradové vyhlášky, 
který stanovuje parametry právě 
pro ty situace, kdy nedojde k dohodě 
mezi účastníky smluvního vztahu. 
Která z těchto dvou možností je pro 
toho kterého účastníka výhodnější, 
ukáže asi až budoucnost, za zásadní 
lze pak považovat období, kdy do-
jde k vyúčtování roku 2016 ze strany 
zdravotních pojišťoven. 
I když se v období 2007–2015 přísluš-
né úhradové vyhlášky na odbornost 
913 nevztahovaly, přesto zdravotní 
pojišťovny prosazovaly úhrady stano-
vené analogicky s parametry těchto 
vyhlášek. Soudní spory vedené v této 
věci nevyznívají dosud jednoznačně 
ve prospěch jedné ze stran sporu.

Výše zmíněná analogie byla 
v úhradové vyhlášce pro rok 2015 
vyjádřena v následujících para-
metrech takto:
1. Referenční období rok 2013.
2. Srovnávaný parametr – počet vy-

kázaných a uznaných bodů.
3. Srovnávaný parametr je přepo-

čítán na aktuální Seznam platný 
k 1. 1. 2015.

4. Hodnota bodu 0,99 Kč, sestupná 
hodnota bodu 0,49 Kč.

5. Regulační vzorec vychází z podílu 
průměrných nákladů hodnocené-
ho a referenčního období.

6. Koeficient regulačního vzorce 
1,00.

7. Předběžné úhrady stanoveny jako 
průměrné měsíční zálohy roku 
2014 (v rámci parametrů lůžkové 
péče).

8. Výjimka z regulace je stanovena 
jako odůvodnění nezbytnosti po-
skytnutí hrazených služeb.

9. Vyúčtování provede zdravotní po-
jišťovna do 180 dnů (v rámci lůž-
kové péče).

Parametry pro rok 2016 byly vy-
jádřeny v příslušné úhradové vy-
hlášce takto:
1. Referenční období rok 2015.
2. Srovnávaný parametr – průměr-

ná úhrada za výkony.
3. Srovnávaný parametr není přepo-

čítán na aktuální Seznam platný 
k 1. 1. 2016.

4. Hodnota bodu 1,02 Kč.
5. Regulační vzorec vychází z násob-

ku průměrných nákladů referenční-
ho období a počtu unikátních rod-
ných čísel hodnoceného období.

6. Koeficient regulačního vzorce 1,03.
7. Předběžné úhrady stanoveny jako 

103 % objemu průměrné měsíční 
zálohy roku 2015 (v rámci para-
metrů lůžkové péče).

8. Výjimka z regulace není stanove-
na jako odůvodnění nezbytnosti 
poskytnutí hrazených služeb.

9. Vyúčtování provede zdravotní po-
jišťovna do 180 dnů.

10. U poskytovatele, který ošetřil 10 
a méně pojištěnců, použije zdra-
votní pojišťovna pro účely výpo-
čtu průměrné úhrady hodnotu 
srovnatelných poskytovatelů.

Nepochybná pozitiva parametrů pro 
rok 2016 jsou zvýšená a jednotná hod-
nota bodu, která však díky uplatně-

ným regulacím může být ve výsledku 
významně nižší než v roce 2015, dále 
použitý koeficient regulačního vzorce 
zvýšený o 3 % a rovněž stanovené re-
ferenční období rok 2015. Na druhé 
straně eliminace přepočtu na aktu-
ální hodnoty Seznamu zdravotních 
výkonů neumožňuje pozitivní dopad 
navýšení osobních nákladů ve výko-
nech o 10 % s účinností od 1. 1. 2016. 
Koeficient 1,03 jen obtížně umožní 
naplnit meziroční zvýšení hodnoty 
bodu o 0,03 Kč. Obdobně negativně 
bude působit i změna srovnávaného 
parametru, kdy z objemu bodů došlo 
ke změně na objem úhrady, což ve vý-
sledku neumožňuje, aby se reálně pro-
jevilo navýšení hodnoty bodu v úhra-
dách. Chybění výjimky z regulace pak 
není žádnou tragédií a je jen výsled-
kem rezignace MZČR na nález ústav-
ního soudu k úhradové vyhlášce pro 
rok 2013. Principy tohoto nálezu jsou 
i nadále v platnosti a lze je po právu 
využít a domáhat se eliminace či zmír-
nění uplatňovaných regulačních me-
chanismů.
Samotný fakt, že vůči plně induko-
vané odbornosti jsou uplatňovány 
složité a kombinované regulační 
mechanismy, považuji za absurdní. 
Ošetřující lékař, který indukuje, je 
vystaven riziku regulace a mnohdy 
nevybíravému tlaku ze strany zdravot-
ních pojišťoven ve smyslu omezování 
indukce. Nikoho již ani neudivuje, že 
se tak děje od stolu revizního lékaře, 
bez jakékoli znalosti zdravotního sta-
vu dotčených pojištěnců, kterých se to 
může závažným způsobem, v řadě pří-
padů až existenčně, dotýkat. Přitom 
odbornost 913 je i nadále nejlevnější 
alternativou ošetřovatelské péče. Je 
poskytována v převažující míře pojiš-
těncům – seniorům, osobám, které 
jsou vrstevníky našich rodičů a pra-
rodičů. Jedná se o věkovou skupinu, 
jejíž součástí, při troše štěstí, dříve či 
později budeme všichni. A aniž bych 
chtěl být jakkoli originální, marně pře-
mýšlím, kde soudruzi z NDR udělali 
chybu.

MUDr. Libor Svět

Po opakovaných negativních postojích ze strany MZČR se zčistajasna objevuje odbornost 913  
v úhradové vyhlášce pro rok 2016. Odbornost 913 je v úhradové vyhlášce ukryta, jak se jen ukrýt 
dala, ale verbální vyjádření je jasné, a to navzdory stanovisku pracovní komise Legislativní rady 
vlády ČR. Ani v nejmenším se necítím oprávněn komentovat samotný fakt výskytu odbornosti 
913 v úhradové vyhlášce, rád bych však předložil věcné srovnání stavu úhrad odbornosti 913  
v roce 2015 a poté v roce 2016. Rovněž nechci polemizovat o možné ústavní žalobě na zařazení 
odbornosti 913 do úhradové vyhlášky.
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BlUDY
šiřiTElů DoBRA

A jEjich DůslEDkY
DEFINIcE

Nejprve si řekněme, kdo jsou šiřitelé 
dobra v sociálních službách. Jsou to 
lidé, kteří definují, co se rozumí pod 
pojmem sociální vyloučení, pojmem 
kvalita sociální služby atp., a od těch-
to definic odvozují nároky, jak mají 
všichni ostatní k sociálním službám 
přistupovat a jakou terminologii 
užívat. Dokonce tvrdí, že odchylky 
od jedině správné terminologie způ-
sobují závažné národohospodářské 
škody. Svůj přístup považují za jedi-
ný správný a jakékoliv jiné představy 
označují – mírně řečeno – za neko-
rektní. Šiřitelé dobra vědí, co uži-
vatelé sociálních služeb potřebují. 
Drobnou skvrnkou na kráse je, že po-
třeby dotyčných uživatelů nezjišťují 
a ani se o ně nezajímají. Nač se ptát 
na něco, co sami víme nejlépe. Nej-
lépe jdou šiřitelům dobra různé stra-
tegie a koncepce, psané „zaumným“ 
jazykem, nesrozumitelným běžné-
mu daňovému poplatníku a výrazně 
překračujícím rámec spisovné češti-
ny. Tam se mohou do sytosti vyřádit 
a ještě dopřát spřízněným duším, 
aby si nějaký ten peníz přivydělali. 
Základním znakem šiřitelů dobra je 
totální odpor vůči rezidenčním zaří-
zením sociálních služeb. Šiřitelé dob-
ra jsou naštěstí poměrně neúspěšní 
při převodu svých snů do praktické 
politiky.

MALý HISTORIcký ExkuRS

Kritika institucí v sociálních službách 
začíná v západní Evropě – a přede-
vším v Anglii – sílila na počátku 70. 
let minulého století. Kritické studie 
se zabývaly zejména sociální situa-
cí pacientů v psychiatrických léčeb-
nách a zdravotně postižených dětí 
v rezidenčních zařízeních (např. King, 
Raynes, Tizard: Patterns od residen-
tial care: Sociological studies in in-
stitutions for handicapped children, 
1971). Čtenář těchto studií okamžitě 
pochopí, že tak mizerná úroveň péče 
v našich rezidenčních zařízeních ni-
kdy nebyla. Nelze však popřít, že kri-
tické studie značně přispěly k rozvo-
ji nových forem sociální péče (např. 
chráněné bydlení, chráněná bytová 
či domovní společenství, družstevní 
a sousedské iniciativy atp.) a k od-
stranění brutálních nedostatků. Jak 
to však u všech kritických hnutí bývá, 

postupně v nich nabudou vrch extré-
misté. A tak se pozvolna zformovala 
taková kritika rezidenčních zařízení, 
která nakonec začala požadovat je-
jich totální likvidaci. 
V relativně krátkém historickém ex-
kursu nelze detailně popisovat vývoj 
situace v různých západoevropských 
zemích. Jeden příklad však postačí. 
V roce 2005 Bertelsmannova nadace 
a Kuratorium Deutsche Altershilfe 
zadali studii s názvem „Život a byd-
lení ve stáří“. Po jejím zveřejnění byli 
bojovníci proti 
tzv. „masomlej-
nům“ nepříjem-
ně překvapeni. 
Rezidenční zaří-
zení bez ohledu 
na svou velikost 
jsou pojímána jako hlavní součást 
nabídky sociálních služeb pro se-
niory. Informace o nepřirozenosti 
prostředí v rezidenčních zařízeních 
či depersonalizaci a izolaci od širší 
komunity ve studii nenajdete.

ČESká SITuAcE

Oficiální doktrína je plně pod kont-
rolou stoupenců likvidace rezidenč-
ních služeb. Stále preferuje posky-
tování služeb v tzv. přirozeném pro-
středí a opuštění institucionálního 
modelu péče. Řečeno natvrdo, chce 
postupně zrušit domovy pro senio-
ry a nahradit je terénními a ambu-
lantními službami. Významnou roli 
v tzv. procesu deinstituonalizace 
má sehrát rodina. Péče rodinných 
příslušníků má tak částečně kom-
penzovat zrušené instituce. Pokud 
jde o financování sociálních služeb, 
přetrvává spoléhání na státní rozpo-
čet, místo hledání alternativ finan-
cování by šiřitelé dobra preferovali 
zařazení nákladů na sociální služ-
by mezi mandatorní výdaje. Šiřitelé 
dobra odmítají zrušení cenové regu-
lace v sociálních službách. Připomí-
nám, že v roce 2010 žádali zrušení 
úhradové regulace služeb sociální 
péče v otevřeném dopise ministrovi 
práce a sociálních věcí následující 
instituce: Asociace poskytovatelů 
sociálních služeb ČR, Česká rada 
humanitárních organizací a členové 
Výboru pro zdravotnictví a sociální 
politiku Senátu Parlamentu ČR. Vý-
sledek zcela nulový. Šiřitelé dobra 
opět slavně zvítězili.

AkTuáLNÍ VSuVkA ZE SPOLkOVÉ 
REPuBLIky NěMEckO

Současná oficiální politika většiny 
spolkových zemí sází v sociálních služ-
bách především na růst ambulantní 
péče realizované za pomoci rodin-
ných příslušníků a dobrovolníků. (Ne-
počítá ovšem s likvidací rezidenčních 
zařízení.) Avšak studie Institutu ně-
meckého hospodářství v Kolíně nad 
Rýnem varuje: Tento přístup je nere-
alistický. Nemáme žádné empirické 

důkazy, že by roz-
sah rodinné nebo 
sousedské péče 
stoupal. V celé 
spolkové republi-
ce se spíše prosa-
zuje trend k větší 

míře profesionální péče, což je dáno 
směry společenského vývoje. Stoupá 
počet jednočlenných a bezdětných 
domácností. Partneři a děti tak stá-
le častěji nepřicházejí v úvahu jako 
potenciální pečovatelé. Zaměstnané 
ženy jsou stále méně ochotné opustit 
zaměstnání kvůli péči o své blízké. Zá-
věr studie je jednoznačný: Jednotlivé 
spolkové země by měly zatraktivnit 
veškeré investice do oblasti rezidenč-
ních zařízení a neměly by podporovat 
pouze ty, které různé nátlakové skupi-
ny považují za lidštější a humánnější.

DůSLEDky POLITIky  
šIřITELů DOBRA

Stoupá počet neuspokojených žádostí 
o přijetí do domova pro seniory. V sou-
časné době jde o asi 60 tisíc žadatelů. 
Důsledkem neuspokojené poptávky 
je růst počtu tzv. nelegálních posky-
tovatelů pobytových služeb. Šiřitelé 
dobra spatřují řešení v cílené osvětě. 
To je pro ně ostatně typické. Místo 
odstranění základní příčiny hledají 
řešení náhradní. Dalším důsledkem je 
korupce. V jakžtakž přijatelné formě 
jde o tzv. sponzorské dary. O přímém 
uplácení se mezi lidmi mluví, ale dů-
kazy samozřejmě neexistují. Obě stra-
ny mají dobrý důvod mlčet. Budoucí 
vývoj lze pojímat velmi skepticky. 
Počet růstu zájemců o místa v domo-
vech pro seniory bude akcelerovat 
a stejně tak i růst počtu tzv. nelegálů. 
Jediným řešením je zásadní změna 
oficiální doktríny. Tu však nelze v do-
hledné době očekávat.

Ing. Vladimír Hanzl

Důsledkem neuspokojené po-
ptávky je růst počtu tzv. nele-

gálních poskytovatelů pobyto-
vých služeb. 
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NoRskÝ 
BARNEVERNET

68 DŮvODŮ K ODebRání DĚtí

Velká kritika Barnevernetu existuje i 
v samém Norsku. Tu reportáž České 
televize naprosto nevzala v úvahu. 
V roce 2015 vzniklo významné hnu-
tí mezi profesionály, žádající norské 
úřady, aby zrevidovaly činnost Bar-
nevernetu. Mnozí právníci, psycho-
logové, sociologové a sociální pra-
covníci podepsali zprávu nazvanou 
„Report of worry about Barnevernet“ 
(Zpráva o znepokojení z Barnever-
netu). Mezi cca 200 signatáři je na-
příklad paní Gro Hillestad Thune, 
právnička, která působila 16 let jako 
soudce u Evropské komise lidských 
práv. (Tato komise bývala první in-
stancí Evropského soudu pro lidská 
práva.). Na otázku novin Frida, jak se 
dívá na zahraniční kritiku, že norský 
systém ochrany dětí porušuje lidská 
práva, Gro Hillestad Thune odpově-

děla následovně: „Myslím, že je po-
žehnáním, že došlo k demonstracím. 
Děti a rodiče v kontaktu s Barnever-
netem mají méně práv, než lidé ve 
vězeních.“

Noviny Stavanger Aftenblad 26. úno-
ra 2016 napsaly: Úřady provádějící 
dohled nad Barnevernetem nefun-
gují. Norsko potřebuje komisi, která 
by kriticky prozkoumala Barnever-
net  jako systém. To je názor expert-
ky pro lidská práva Gro Hillestad 
Thune.“

DůVODy PRO ODEBRáNÍ  
DěTÍ RODIČůM  

Profesorka bergenské university Ma-
rianne Haslev Skânland sestavila 
seznam důvodů, které Barnevernet 

udává jako důvod odebrání dětí je-
jich rodičům. Je jich 68 a z prosto-
rových příčin je nemůžeme uvést 
všechny. Tak alespoň malý výběr:
l	 Otec nemá práci a nemůže podpo-

rovat rodinu.
l	 Otec je nemocen a matka bez za-

městnání. Rodina je tudíž na tom 
špatně a nemůže dětem platit 
hračky, školu a mimoškolní aktivi-
ty. (Ale pěstounská rodina dosta-
ne tisíce korun každý měsíc.)

l	 Čistě oděvy nejsou řádně uloženy 
ve skříni.

l	 Psycholog si všiml, že matka není 
schopna uvařit pořádnou omele-
tu a krájela chleba na příliš tenké 
plátky.

l	 Dítě se dychtivě dívá na cizí lidi a 
směje se na ně. To znamená, že 
není citově vázáno na svou matku.

l	 Babičce je 54 let. Je příliš stará. 
Matčině sestře je 28 let. Je příliš 
mladá. (Matka 12letého chlapce 
zemřela a rodina si ho chtěla vzít 
do péče. Barnevernet to zamítl  
s výše uvedeným zdůvodněním.)

l	 Když se jí soudce zeptal, zda chce 
jít domů ke svým rodičům, odpo-
věděla, že ano. Ale to chtějí všech-
ny děti v pěstounské péči. Neu-
vedla žádný důvod, proč chce jít 
domů.

l	 Otec má negativní postoj k Barne-
vernetu.

l	 Rodiče nedovolili psychologovi, 
aby je doma filmoval, a on jim tak 
nemohl ukázat, jak špatná je je-
jich interakce s dítětem.

l	 Rodiče publikovali svůj případ  
v médiích, aby získali dítě zpátky. 
To je pro dítě tak citlivé, že nebude 
schopné fungovat v lokální komu-
nitě. (V tomto případě dcera utek-
la z pěstounské rodiny ke svým 

V celém světě probíhají demonstrace proti praktikám norské služby ochrany děti. Např. zvlášť veliký 
průvod kráčel v únoru San Franciscem. Mezi městy, kde se demonstrovalo, dále naleznete Washing-
ton, Londýn, Barcelonu, Kodaň, Bukurešť, Dublin, Brusel, Ottawu, Turín, Rigu, Moskvu, Vídeň i New 
Delhi. Výčet není úplný. Zatímco svět demonstruje, Česká televize odvysílala dne 28. 2. 2016 pořad, 
který nebyl ničím jiným než propagací úžasné organizace Barnevernet. Pořad vyvracel údajné mýty 
o Barnevernetu, které se u nás objevují, za pomoci českých občanů žijících v Norsku. Já se jim ne-
divím, že chtějí být loajální k zemi, v níž žijí. Navíc vzhledem k tomu, že Barnevernet je silně decent-
ralizovaná organizace, může se stát, že budete-li k ní mít výhrady, můžete vlastně kritizovat svého 
souseda. Česká televize jaksi nepostřehla, že údajné mýty se skutečně objevují ve zdůvodněních 
Barnevernetu při odebírání dětí. Podle pořadu není např. pravda, že ulehnutí s vlastním dítětem do 
postele je důvodem k jeho odebrání. Ale např. v celosvětově známém případu indické rodiny Bhatta-
charya to jeden z důvodů k odebrání dětí byl. Česká televize se v zájmu vyváženosti ani nenamáhala 
přizvat české kritiky Barnevernetu, žijící v Norsku. (Asi nejznámější je Andrej Ruščák.)

Ilustrační foto. Archiv redakce
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rodičům a tvrdošíjně se odmítala 
vrátit k pěstounům. Rodina nako-
nec s podporou místní komunity 
získala dceru zpět do své péče.)

l	 Dcera nemá ráda rybí kuličky. To 
je jasná znánka incestu.

l	 Dítě jí tak rychle, že muselo být 
obětí incestu. (Oznámení perso-
nálu školky, který je cvičen na to, 
aby rozpoznal známky zneužívání 
nebo zanedbávání.)

l	 Dítě jí tak pomalu a neochotně, že 
muselo být obětí incestu.

l	 Dítě si vybírá, s kým si bude hrát 
ve školce. Příliš si hraje s malými 
kaménky.

l	 Rodiče se snažili přimět okres-
ního hejtmana a politiky, aby jim 
pomohli dostat dítě z domova pěs-
tounů. Prokázali tak, že nejsou 
schopni poskytovat péči.

l	 Matka nám neumožnila náhled do 
svého soukromého života, což na-
značuje, že musí něco skrývat.

l	 Rodiče nechtějí naši terapii. Říka-
jí, že jsou v depresi poté, co bylo 
dítě svěřeno do péče Barneverne-
tu, a přitom odmítají terapii, která 
by jim umožnila pochopit, že musí 
klást své přání až za to, co je pro 
dítě nejlepší.

l	 Matka sama byla v péči Barnever-
netu.

l	 Dětské lyže ležely na podlaze, mís-
to aby byly řádně opřeny o zeď. To 
ukazuje, že rodina postrádá smysl 
pro pořádek.

l	 Matčiny vlastní rodiče brzo zemře-
li. To jí znemožňuje, aby se sama 
stala dobrou matkou.

PřÍPAD MIcHALákOVýcH  
ROZPOuTAL EVROPSkOu  
DISkuZI

A jak se norští kritici stavějí k přípa-
du rodiny Michalákových? Jan Si-
monsen na svém blogu publikoval 

článek Skam over Norge (Hanba Nor-
sku), z něhož vyjímáme:
„Je to skutečně pro nic za nic, že kul-
turní národ, jeden z nejhumánněj-
ších národů v Evropě, kritizuje Nor-
sko za porušování lidských práv a 
brutalitu proti dětem a jich rodinám, 
když Barnevernet se slabým zdůvod-
něním odnímá děti jejich biologic-
kým rodičům?
Sledoval jsem debatu v České re-
publice prostřednictvím českých 
přátel, jako poradce českých médií 
a poskytl jsem rozhovory českým te-
levizím o norské ochraně dětí. Češi 
byli mimořádně rozhořčeni tím, že 
matce nebyly vráceny její děti na zá-
kladě obvinění proti otci, která byla 
vyvrácena a i když se matka pro jis-
totu se svým partnerem rozvedla. 
Zvláště Čechům vadí, že synové byli 
umístěni do dvou různých rodin, že 
matka je smí vidět pouze dvakrát 
ročně a že se svými českými dětmi 
nesmí mluvit česky.
Tento případ vedl k tomu, že čeští 
politici objevili, že Norsko možná 
není tak humánním modelem spo-
lečnosti, jak si mysleli, a vyústil v to, 
že čeští politici a česká media začali 
zkoumat, jak Barnevernet funguje. 
Z jednotlivého případu se stala dis-
kuze na obecné úrovni, která vedla 
k evropské debatě o lidských prá-
vech. V této debatě je Norsko na lavi-
ci obviněných.
Mohu ujistit Solveig Horne (norská 
ministryně pro děti), že tato kriti-
ka s výjimkou několika okrajových 
přehánění – a norský tisk referoval 
pouze o těchto přeháněních – byla 
mimořádně nezaujatá a faktická. 
Není třeba, aby ministerstvo zahra-
ničí něco vysvětlovalo. Co je třeba, je 
to, aby Norové pochopili, že námitky, 
které náš systém mezinárodně vyvo-
lává, jsou oprávněné a že tento sys-
tém by měl být změněn. Jako minist-

ryně pro děti má Solveig Horne tento 
úkol na svém stole.
Jestliže Solveig Horne si zvolí obra-
nu systému, místo aby brala vážně 
zahraniční kritiku a změnila systém, 
pak je to ona, kdo selhává v péči, kdo 
nepomáhá rodinám s omezenými 
zdroji, kdo nepomáhá rodičům a dě-
tem, kteří potřebují její pomoc a ni-
koliv trestání.“
Když se zamýšlíme nad Barneverne-
tem, nelze opominout skutečnost, že 
tato služba ochrany dětí je součástí 
výnosného obchodu s dětmi, v němž 
jsou dobře placení jak pěstouni, tak 
i psychologové, sociologové a soci-
ální pracovníci. A tento výnosný sys-
tém má přirozenou tendenci k další-
mu růstu a nelibě reaguje na vše, co 
by jeho rozvoj mohlo omezit. Zvlášť 
nesnáší kritiku v médiích a nelibě 
nese, když se postižení rodiče na mé-
dia obracejí či hledají pomoc u poli-
tiků. Jsou četné případy, kdy Barne-
vernet nebere v úvahy ani nepříznivá 
rozhodnutí soudů a stále tvrdí, že 
nepochybil. Pracovníci Barneverne-
tu jsou rozčilení např. v případech 
hromadného zasílaní pohlednic po-
žadujících vracení dětí či z interne-
tových kampaní. Např. Barnevernet 
v obci Naustal požadoval, aby policie 
monitorovala webové stránky, které 
šíří „špinavé“ kampaně proti službě 
ochrany dětí.
Mohl bych pokračovat do nekonečna 
v líčení svévole Barnevernetu. Norští 
kritici Barnevernetu tvrdí, že lidé 
u moci – politici a ministerští úřední-
ci – nechápou a nechtějí pochopit, co 
je v celém systému špatně. Já zase 
nechápu, jak Česká televize mohla 
natočit pořad propagující inkviziční 
systém, který způsobil a způsobuje 
tolik trápení občanům mnoha zemí. 
Zbývá jediná otázka: V čím žoldu 
a v čím zájmu?

Ing. Vladimír Hanzl
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DOMOvy PRO SenIORy v SüDtIROl 
AlTo ADigE

S jižními Tyroly jsme ještě před sto lety byli v jednom státě. I z tohoto hlediska je zajímavé se po-
dívat na to, jak vypadá tamní právní úprava domovů pro seniory. Dalším společným momentem 
je fakt, že i v Alto Adige je nedostatek míst v domovech pro seniory. První pohled na jihotyrolské 
předpisy vás přesvědčí, že stará rakouská byrokracie nezemřela. Tak detailní regulaci jen tak 
někde nenajdete. Poslední právní úprava přijatá zemskou vládou jižních Tyrol alias Horní Adiže 
pochází z prosince 2015 (Rozhodnutí zemské vlády č.1548).

V jižních Tyrolích je 74 domovů pro 
seniory s 4210 lůžky. Provozovateli do-
movů jsou veřejné podniky sociálních 
služeb, okresy, obce, nadace a soukro-
mé firmy. Vedle ubytování a stravování 
zajišťují domovy i zdravotní péči a re-
habilitaci. Důraz je kladen na fyzic-
kou, psychickou a sociální aktivizaci 
klientů s přihlédnutím k jejich indivi-
duální situaci. Na základě rozhodnutí 
zemské vlády byl vytvořen jednotný 

formulář žádosti o přijetí do domova 
pro seniory. Každý provozovatel do-
mova pro seniory musí mít akreditaci 
od sociálního odboru zemské vlády. 
Akreditace se projednává s hygienic-
kou službou, svazem obcí a svazem 
domovů pro seniory. Účelem toho-
to projednávání je zajištění patřičné 
úrovně kvality služeb. Boj s tzv. „ma-
somlejny“ dorazil i do jižních Tyrol. 
Od roku 2016 by žádný domov pro 
seniory neměl mít méně než 40 a více 
než 120 lůžek. Domovy s více než 120 
lůžky se musí rozdělit. 

kRITÉRIA AkREDITAcE 
(PRO NOVě BuDOVANÉ DOMOVy)

Kapacita domova smí být nejméně 40 
a nejvíce 100 lůžek. Domovy pro seni-
ory musí splňovat požadavky na bez-
bariérovost, bezpečnost při práci, 
ochranu před požáry a na vedení od-
padového hospodářství. Domov musí 
mít nezávislý zdroj energie, který 
v případě poruchy veřejné sítě zajistí 

provoz výtahů, kyslíkových přístrojů, 
osvětlení chodeb a schodišť, jakož i ji-
ných potřebných zařízení.
Domovy musí splňovat stanovenou 
úroveň služeb. Pokud jsou v domově 
služby zaměřené na různé cílové sku-
piny, mohou být společně provozová-
ny pouze základní služby jako topení, 
prádelna, kuchyně atp. Prostory pro 
klienty musí být odděleny. Domovy 
pro seniory smí provozovat se souhla-

sem zemského úřadu i další služby, 
jako např. denní stacionáře, chráněné 
bydlení a dodávku jídel pro samostat-
ně žijící seniory.
Domovy musí plnit kritéria týkající 
se přijímání lidí do domova a tvor-
by čekacích listin. Každý člověk má 
právo žádat o přijetí do kteréhokoliv 
domova. Domov je povinen žádost 
přijmout, i když nemá volnou kapaci-
tu. Zanesení do čekací listiny i vlastní 
přijetí do domova smí být odepřeno 
pouze na základě vyhodnocení stup-
ně potřebné péče nebo samostatnosti 
klienta a musí být sděleno klientovi 
písemně. Čekací listiny musí být vede-
ny transparentně a aktualizovány nej-
méně jednou za dva měsíce. Domovy 
pro seniory musí zveřejňovat kritéria 
pro zařazení na čekací listinu online. 
Zařazení na čekací listiny probíhá 
podle bodového ohodnocení situace 
čekatele (maximálně 100 bodů.). Hod-
notí se stupeň závislosti na péči jiných 
osob, (např. u nejvyššího stupně je to 
40 bodů), rodinná a sociální situace 

žadatele (maximálně 30 bodů), zejmé-
na pak schopnost rodiny pečovat o ža-
datele, dostupnost jiných ambulant-
ních a stacionárních služeb, bytová 
situace, specifické osobní potíže ža-
datele. Maximálně 10 bodů lze přidělit 
na základě data podání žádosti o při-
jetí a dostane je člověk čekající déle 
než 6 měsíců. Zbývajících 20 bodů lze 
přidělit u zvláště závažných případů. 
Při stejném počtu bodů mají přednost 

starší osoby.
Domov pro seniory by se měl 
nacházet v blízkosti obytné zóny 
nebo v obydlené oblasti, která je 
snadno dostupná prostředky ve-
řejné dopravy. Měl by mít vnější 
plochy přiměřené jejich velikos-
ti, které jsou vyprojektovány tak, 
aby mohly být využívány všemi 
klienty. Úroveň technického vy-
bavení by měla být taková, aby 
umožňovala bezproblémový pro-
voz i při vzrůstu nároků na péči.
Prostorové dispozice domova 
musí umožňovat snadný přístup 
klientů ke všem využívaným pro-
storám. Dispoziční řešení musí 

umožňovat horizontální i vertikální 
mobilitu osob a předmětů. Vícepatro-
vá zařízení musí mít minimálně dva 
výtahy takové velikosti, které umožní 
přesun vozíků pro invalidy i celých po-
stelí včetně doprovázející osoby.
Nařízení zemské vlády dále přesně 
určuje rozmístění jednotlivých servis-
ních prostor (příprava jídla, mytí ná-
dobí, skladování různých pomůcek) 
jakož i počty klientů, které mohou 
být obsluhovány v jednotlivých sekto-
rech domova. Minimálně 50 % lůžek 
musí být v jednolůžkových pokojích. 
To platí i pro již existující zařízení, ale 
zemský úřad může povolit výjimku při 
prokázané vysoké poptávce po přijetí 
do domova. Minimální užitná plocha 
je 16 m2 u jednolůžkových a 24 m2 
u dvoulůžkových pokojů. Ve výjimeč-
ných případech mohou dva sousedící 
jednolůžkové pokoje mít společné sa-
nitární zařízení.
Prostory pro zdravotní služby musí být 
organizovány tak, že v zařízení bude 
alespoň jedna vyšetřovna (ordinace) 
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a ošetřovny pro každou oblast domo-
va. Ošetřovny mohou být společné 
pro dvě patra, pokud je tím zajištěna 
funkčnost zdravotní služby. Domov 
musí disponovat dobře vybavenými 
prostorami pro terapeutické a rehabi-
litační služby.
Personál musí mít k dispozici alespoň 
jednu služební místnost, dostatek ša-
ten oddělených podle pohlaví a dosta-
tek sanitárních prostor ve společných 
prostorách a šatnách.
Společné prostory musí být uspořádá-
ny tak, aby klientům garantovaly bez-
problémový pobyt a personálu hladký 
výkon jeho činností. Zvláště je třeba 
zajistit: příjem klientů, hladký příjem 
stravy, socializaci, zaměstnanecké 
a volnočasové aktivity, náboženské 
činnosti, péči o tělesnou očistu, vyu-
žívání sanitárních prostorů, správní 
činnost a porady.
Prostory pro všeobecné činnosti mají 
být uspořádány a organizovány tak, 
aby zajistily provoz  kuchyně a prádel-
ny, skladovací činnosti a uchovávání 
mrtvol. Skladování sanitárního mate-
riálu může být rozděleno na jednotli-
vá patra.

Zařízení musí disponovat protetic-
kými a technickými pomůckami pro 
výkon péče o klienty a sice: antide-
kubitní matrace ve všech postelích, 
odpovídající počet vozíků pro invalidy 
a transportních postelí, oboustranná 
zábradlí na schodech a chodbách, dr-
žadla v sanitárních a společenských 
prostorách, vhodné předměty k pod-
poře mobility klientů, přiměřené zna-
čení uvnitř a vně zařízení.
Domov pro seniory má kontinuálně 
pracovat na zlepšení kvality služeb 
a používat alespoň jednu ze známých 
metod ke sledování kvality (audit, 
chybový management atp.), aby stále 
zlepšoval kvalitu života klientů. 

PřEDPOkLADy FINANcOVáNÍ

Úplné splnění akreditačních kritérií 
je základním předpokladem pro úpl-
nou výplatu státního příspěvku. Při 
zjištění závažných nedostatků může 
být státní příspěvek redukován až 
na 10% celkového předpokládaného 
ročního objemu. Takto vzniklé nižší 
příjmy domova nesmí být kompen-
zovány zvýšením základních tarifů. 

Financování domovů probíhá po-
dle velmi složitých pravidel. Veškerá 
zdravotní péče je financována z veřej-
ného zdravotního pojištění a k nákla-
dům na tuto péči se při stanovování 
tarifů nepřihlíží. Každoročně obdrží 
domovy pro seniory specifický for-
mulář pro výpočet nákladů. V tomto 
formuláři vypočtou tzv. denní sazbu 
a základní tarif, které nesmí překra-
čovat maximální úroveň stanovenou 
zemskou vládou. Výpočet denní saz-
by a základního tarifu je velmi kom-
plikovaný a jeho podrobný výklad 
zde nelze uvádět. Při výpočtu denní 
sazby a základního tarifu se přihlíží 
k nákladům na investice a běžnou 
údržbu. Základní tarif je ta část denní 
sazby, kterou musí platit klienti a liší 
se podle typu obývaných pokojů. 
Státní příspěvek se skládá z jednot-
ného příspěvku a tzv. dodatečného 
příspěvku. Jednotný příspěvek činí 
58 Euro a dodatečný příspěvek 20 
Euro na tzv. den přítomnosti klien-
ta v zařízení. Jednotný příspěvek se 
vyplácí ve dvou splátkách: koncem 
ledna a koncem srpna. Dodatečný 
příspěvek se vyplácí v tzv. třetí splát-
ce při splnění požadovaných podmí-
nek. Mzdy pracovníků v přímé péči 
se pohybují mezi 53 až 66 tisíci euro 
ročně, mzdy rehabilitačních pracov-
níků mezi 46 až 58 tisíci Euro ročně. 
Rozhodnutí zemské vlády lze nalézt 
na oficiálních stránkách Autonomní 
provincie Bozen Südtirol v němčině, 
italštině a v ladinu. Lze se pokochat 
tím, jak detailně je propracován kaž-
dý aspekt poskytování sociálních slu-
žeb v domovech pro seniory. Na coko-
liv si vzpomenete, v usnesení zemské 
vlády naleznete.

Ing. Vladimír Hanzl

z vašich doPisů

Plavecké přebory seniorů 
Začátkem února se sešli v Domově 
důchodců v Libochovicích, jednom ze 
zařízení Centra sociální pomoci Lito-
měřice, p. o., senioři ze šesti různých 
domovů, aby změřili síly v plaveckých 
závodech. Město Libochovice nám vy-
šlo vstříc a zapůjčilo bazén. Do závodů 
se přihlásili:  DPS Orlická Ústí n. L., 
MSSS Most, DSP Chotěšov, DD Čížkovi-
ce, PDDS Teplice-Dubí a DD Libochovi-
ce. Celkem tedy závodilo 14 seniorů.
Paní vedoucí Bc. Andrea Krčmářo-
vá přivítala závodníky a zahájila 13. 
ročník plaveckých přeborů. Trať byla 
dlouhá 30 m a plavalo se na čas vol-
ným stylem. Skok do bazénu jsme 
zakázali a všichni plavci startovali 
z vody. Nezapomněli jsme ani na zvý-
hodnění nejstarších plavců, a proto 
bylo přičteno několik vteřin mladším 
účastníkům k výslednému času. V ka-
tegorii mužů soutěžilo 8 plavců, roční-

ky 1930–1948, v kategorii žen plavalo 
6 závodnic, ročníky 1926-1964. Senio-
ři předvedli pěkné výkony a všichni 
zvládli bez problémů uplavat třiceti-
metrovou trať. Pro zpestření závodů 
se do plavání zapojili i sponzoři a do-
provody závodníků a přispěli tím k vý-
borné atmosféře.
Vítězové kategorie mužů: 1. místo No-
votný Zdeněk z PDDS Teplice-Dubí,  
2. místo Václavík Václav z MSSS Most, 
3. místo Centner Jiří DPS Orlická Ústí 
nad Labem. Vítězky v kategorii žen:  
1. místo Krupicová Marie z MSSS Most, 
2. místo Fárová Hana z MSSS Most,  
3. místo Vykysalová Danuše z DD Číž-
kovice.
K blahopřání, předání cen a diplomů 
pomohl paní vedoucí zástupce z kraje 
Pavel Csonka. Náš domov reprezen-
toval Jiří Koudelka a obsadil pěkné  
5. místo. Závěrem děkujeme všem 

sponzorům a zaměstnancům, kteří se 
podíleli na přípravě 13. ročníku pla-
veckých přeborů a těšíme se na dal-
ší sportovní aktivity, které nás ještě 
v tomto roce čekají.

Bc. Andrea Krčmářová
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Jak vznikla myšlenka  
cestování?

Před 16 lety jsme dostali jako spon-
zorský dar rotoped a rozhodli jsme 
se ho zapůjčit klientům, aby ho vy-
užívali jako rehabilitační nástroj. 
Zprvu velký zájem nebyl, ale po čase 
jedna klientka, Eliška Nováková, 
začala pilně jezdit a pochvalovat 
si blahodárné účinky. Paní Eliška 
Nováková byla první cestovatelka, 
která urazila 1000 km, což byla v té 
době pro nás neuvěřitelná dálka. Byl 
jsem zrovna na služební cestě v Ho-
landsku, když jsem se to dozvěděl. 
Tisíc kilometrů je přibližně vzdále-
nost mezi Onšovem a Amsteroda-
mem. Tak jsme společně s Holanďa-
ny poslali paní Elišce blahopřejný 
telegram, kde jsme ji uvítali v Am-
sterodamu a přáli jsme jí šťastnou 
cestu domů. Hned druhý den jsem 
si uvědomil, že při dojezdu domů 
by ztratila motivaci a tak jsem paní 
Elišku poslal do Paříže.
A tím to vlastně všechno začalo.  
Paní Eliška svým nadšením strhla 
ostatní.  Lidé se postupně přidáva-
li a vždy se moc těšili, až dorazí do 
Frankfurtu, Amsterodamu, Bruse-
lu, Paříže, Londýna atd. Pokaždé se 
udělala oslava, kde jedlo a pilo to, 
co je pro danou zemi typické. (pár-
ky, sýry, bonbony, šampaňské, pivo, 
whisky).

Jedna paní, která byla ochr-
nutá na půl těla, sama za osm 
let urazila vzdálenost přes  
48 000 km, což je jedenkrát 
kolem zeměkoule a kus. Šla-
pala 3 hodiny denně. Velmi jí 
to bavilo, zahodila komplexy 
a začala si věřit. 

Navštívili jste hodně míst? 
Byla s cílem vždy spojena 
nějaká akce a prezentace?

Všichni dohromady dorazili k pra-
menům Amazonky. Tam nás čekaly 
roztleskávačky z Domova důchodců  
od Liberce, které si nás našly na in-
ternetu a přijely podpořit.
Byly dobyty oba póly. Na jihu byly se-
střičky převlečené za tučňáky a pil 
se Amunsen. Při dojezdu se ze vzdu-
chu snášely papírové ústřižky imi-
tující sníh. Na severu byli medvědi,  
(sestřičky a klientky), kteří se snažili 
cestovatele sežrat, ale ti si rychlou 
jízdou zachránili život.
Při zdolání Mount Everestu jsme do-
stali od sochařek z Tábora papíro-
vou horu, do které se zapíchla česká 
vlajka. Doprovod měl kožichy, lana, 
cepíny, válenky a kulichy. Byl nejtep-
lejší den v roce.
Při ujetí 100 000 km v Novém Mexi-
ku jsme byli všichni indiáni a kov-
bojové. Cestovatele přivítala čistou 
španělštinou krásná slečna, která 

přicválala na pravém koni. Dojezd 
byl natočen a je součástí celovečer-
ního filmu režiséra Sedláčka „Nej-
větší z Čechů“. Ve filmu hraje Aňa 
Geislerová, paní Babčáková  dosta-
la ocenění za nejlepší ženský výkon, 
no a hrajeme tam i my.  
Podobných dojezdů bylo na desítky. 
Často jsme dojížděli při akci „Pelhři-
mov město rekordů“ za přítomnosti 
tisíců diváků a rodinných příslušní-
ků. Vždy tam bylo spoustu legrace. 
Někdy i slzy, ale to byly slzy dojetí. 

Jak vás napadl Měsíc? 

Když už jsme objeli zeměkouli 4x, 
začala se vytrácet motivace. Tak 
nás napadlo jet na Měsíc. Startova-
li jsme 1. února 1999. Na rotoped 
si sedlo celkem 77 seniorů. Kolem 
40 jich na Měsíc bohužel nedorazi-
lo. Bylo použito pět  rotopedů. Ten 
první byl totálně zničen.Už to, že se 
nám podařilo přistát na Měsíci, je 
neuvěřitelný husarský kousek, který 
vyžaduje spoustu dřiny, času, píle 
a vytrvalosti, ale také sebedůvěry, 
pohody a zdraví. Navíc to dokázali 
lidé důchodového věku. Myslím, že 
to nemá ve světě obdoby.

Kam se chystáte příště? Na Mars?

Ve  vesmíru jsou obrovské vzdálenos-
ti. Cesta na Mars by vyžadovala stov-
ky a stovky let, ale pokud by se celo-
světově zapojilo víc seniorů...? Ale 
raději se teď vrátíme zpátky na zem. 
Aby to mělo pořádnou šťávu, tak se 
vypravíme třeba do středu Země. 

Děkujeme za rozhovor.           (red.)

dojet na měsíc 
trvalo rokyV Domově důchodců Onšov si klienti při  

individuálním plánování mohli vybrat cíl:  
dojet na Měsíc. 371 tisíc kilometrů společně  
zvládlo 77 cyklonaoutů, sice jen na rotopedu, ale zato 
bez dýchacích přístrojů. Cesta trvala celých 16 let, 
5 měsíců a 21 dní.  
Jak tato akce vznikla, jsme se zeptali ředitele domova 
Václava Jaroše.

„Stáří přináší  potíže, ale fantazie a humor této 
akce nám pomáhá odlehčit problémy. Léta 
nám sice v průměru přibývají, ale musíme také 
létům přidat život“, řekl jeden z cyklonautů,  
Karel Maleček. 
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Pronájem pohybových léčebných přístrojů a motodlah od 50,-Kč/den, rotopedů pro rehabilitaci za 35 Kč/den

Kalpe

V současné době se v sociálních 
službách mění pohled na tzv. 
ústavní péči a akcentuje se 
spíše návrat k přirozenému pro-
středí a péči v rodině. Jak tuto 
problematiku vnímáte vy? 
Nemyslím si, že je ústavní péče až 
tak úplně špatná. Samozřejmě, vel-
mi obdivuji rodiče, kteří zvládají 
péči o své zdravotně postižené dítě 
čtyřiadvacet hodin denně. Jen má-
lokdo si dokáže představit, co to 
obnáší fyzicky i psychicky. Pokud je 
zdravotně postižený člověk ćhodí-
cí´ a může se volně pohybovat, pak 
je zase velmi zranitelný a vystavený 
riziku, že může být zneužitelný. To 
se například stalo kamarádce, jejíž 
postižená dcera, která nebyla zbave-
na svéprávnosti, podlehla dealerům 
(́ šmejdům´) a kamarádka se pak 
léta potýkala s tím, aby ji zbavila 
dluhů.    
Jako laik nemůžu posuzovat ústavní 
péči jako takovou, ale myslím si, že 

nelze odsuzovat lidi, 
kteří dávají své men-
tálně postižené dítě 
do ústavní péče. Je 
dobře, že taková zaří-
zení, jež poskytují so-
ciální služby zdravot-
ně postiženým nebo 
starým lidem existu-
jí. Otázkou ovšem je, 
na jaké úrovni. Jistě, 
všechno se dá nějak 
zneužít. Ale i lidé, kte-
ří o někoho pečují, si 
potřebují odpočinout 
a žít normální život. 
A kdo vám pohlídá 
postiženého nebo starého člověka, 
když vy sami nemůžete? Takže za-
plať Pán Bůh, že existuje i taková 
možnost. Podstatné je, aby postiže-
ní nebo staří lidé mohli žít důstoj-
ný život, ať už v ústavní péči nebo 
doma.

Bojíte se stáří? 
Samozřejmě, jako asi většina lidí, 
chtěla bych být aktivní co nejdéle. 

Přála bych si, aby až zestárnu, byly 
moje děti natolik vstřícné, aby se 
o mě i manžela zajímaly. Zároveň 
bych ale nechtěla být přítěží. Ne-
chtěla bych ani dlouho a bezmocně 
sama přežívat někde v ústavu. Ale to 
si asi přeje každý z nás…

BOHDANA RYWIKOVÁ
Fotografie: Werner Ullmann  

a archiv paní Hany Fialové

Podstatné je 
žít důstojný život...

Dokončení ze str. 1
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V loňském roce jste přidali dvě 
nové kategorie, foto a video. 
Jak byly úspěšné? 
Fotografická soutěž i soutěžní sekce 
video se setkaly s ohlasem. Jsem ráda, 
že jsem získala dva nové patrony – 
profesionální fotografku Lenku Hata-
šovou, která fotí pro celostátní časopi-
sy především VIP osobnosti, a režiséra 
České televize Jindřicha Procházku. 
Zvítězil hraný a navíc poeticky laděný 
film, což je v amatérské tvorbě spíše 
výjimkou, protože zvládnout takovou 
tématiku není vůbec jednoduché. 
O to více hodnotil režisér Procházka 
nejen snahu tvůrců pustit se do neleh-
kého žánru, ale také invenci, s jakou 

k němu přistoupili. U výběru fotogra-
fií měla výrazné slovo patronka, ale 
o konečném pořadí prvních tří výher-
ců nakonec rozhodla porota složená 
z dvaceti lidí ve věku od 10 do 50 let. 
Moc je to všechny bavilo. 

Jaké téma pro video a foto bude 
letos? 
V sekci video to bude jednak hraný 
film, reportáž a nově taneční video, 

kde mohou soutěžící zachy-
tit atmosféru, výraz i radost 
tanečníků. U fotek uvítáme 
více záběrů z přírody, pro-
tože ta sama o sobě vytvá-
ří často neopakovatelné 
a úchvatné pohledy.  Vloni 
se objevila nádherná fotka 
kapličky, kde působivou at-
mosféru dokreslovala černá 
mračna.  

Chystáte pro tento ročník 
nějaké další novinky?
To je zatím v oblasti příprav. 
Nyní jsme ve fázi shánění fi-
nancí, abychom mohli dostát vysoce 

nastavené laťce a zajistit mini-
málně stejné zázemí a servis 
pro naše účinkující jako vloni.  
Co se týká samotné produkce, 
dramaturgie, technického za-
jištění a filmových dotáček tak 
loňský rok byl famózní.  Uvidí-
me, zda si budeme moci dopřát 
bohatší doprovodný program. 

Účastníci festivalu se jistě 
hlásí opakovaně a některé 
již dobře znáte. Máte i ně-
jaké informace, jak se ví-
tězům vaší soutěže změnil 
život?
Život se mění úplně všem. Akce 
vyvolává nejen skvělé pocity, 
ale především jistotu, že se mají 
lidé s nejrůznějším handica-
pem znovu na co těšit, pracovat 
na sobě, a třeba si i znovu za-
soutěžit v jiné kategorii. Někte-
ří studují konzervatoř nebo se 
intenzivně věnují zpěvu v rámci 
kroužků pod dohledem odbor-
níků. Jsme oslovováni organi-
zátory koncertů, kde 
mají možnost naši fina-
listé vystoupit.  Vím, že 
některé soutěžící účast 
a veřejné ocenění na-

tolik motivačně ovlivnily, že 
dostali znovu chuť do života.  
Každý rok se hlásí do výtvar-
né a pěvecké soutěže víc a víc 
zájemců. Klienti si vzájemně 
pomáhají při tréninku zpě-
váků a pak mají všichni ra-
dost, když se někomu podaří 
dostat se do finále. Hojně se 
chodí fandit a všichni si vzá-
jemně přejí úspěch, protože 

vědí, že se tak moc snažili a museli 
překonat trému. Těší mě i to, že kaž-
doročně máme nové účastníky nejen 
ze zařízení sociální péče, ale i z řad 
veřejnosti. To, že už připravujeme 
sedmý ročník, svědčí o obrovské od-
vaze všech jít do velké soutěže, která 
si získala za pár let velkou populari-
tu. 

Jaké jsou podmínky účasti? 
Nejsme omezeni věkem, ale pouze 
časově. Do 30. června je nutné ode-
slat přihlášku s nahrávkou nebo vý-
kresem, fotkou či videem. Podrobné 
pokyny jsou na našem webu www.
nadoblaky.cz. Dotazy mohou smě-
řovat zájemci na e-mail: produkce@
nadoblaky.cz. O výsledku výběru bu-
dou finalisté vyrozuměni do konce 
července. 

(red.)

Termín 7. ročníku celostátního 
festivalu Nad oblaky aneb Každý 
může být hvězdou  je 13. září 2016, 
konat se bude v prostorách pavilo-
nu A Výstaviště Flora Olomouc.

Nad oblaky po sedmé
Sedmý ročník celostátního soutěžního festivalu pro handicapované talenty Nad oblaky aneb 
Každý může být hvězdou se otevírá dalším zájemcům, kteří chtějí dokázat, že handicap není 
překážkou, ale že společně s velkou vůlí a motivací může přispět k překonání každodenních 
těžkostí. Organizátor soutěže – obecně prospěšná společnost ProMancus – přijímá do konce 
června přihlášky do čtyř sekcí, pěvecké, výtvarné, foto a video. O informace jsme požádali ře-
ditelku festivalu Mgr. Simonu Součkovou. 
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Jsem šťastná i se zbytky zraku, 
říká zpěvačka, malířka 
a sportovkyně v jednom
Když zpívala před stovkami diváků 
na festivalu Nad oblaky písničku 
od kapely Kryštof Ty a já, působila 
Kateřina Gavlasová na pódiu jako 
profesionál. Má pravdu, když říká, že 
pro zpěv, který miluje, nejsou oči až 
tak důležité. 
Mladá dívka dostala do vínku handi-
cap v podobě zbytků zraku a je jedna 
z mála, která naprosto s klidem tvr-
dí, že to tak mělo být a neměnila by. 
„Když se mě lidé ptají, jestli bych chtě-
la vidět, odpovídám, že ne. Pokud by 
se moje postižení dalo operovat, ne-
šla bych na zákrok. Jsem šťastná tak, 
jak jsem. Mám plnohodnotný život, 
spoustu přátel, můžu sportovat a dě-
lám si bez problémů, co chci. Na úkor 
zraku jsou u mě všechny ostatní smy-
sly mnohem vyvinutější, což může být 
mnohdy výhoda. Slyším až za roh,“ 
řekla se smíchem Gavlasová, která 
pochází z Hranic na Moravě. 
Není jen odvážná zpěvačka, ale i ma-
lířka, grafička a sportovkyně. Mezi de-
sítkami děl ve foyer pavilónu na výsta-

višti Flora v Olomouci visel i její obraz, 
za který dostala zvláštní cenu ve vý-
tvarné soutěži. Znázorňuje známé 
švédské hudební uskupení Roxette. 
„Když mám trochu volného času, 
kreslím. Musím přitom mít hlavu 
položenou na papíru a hodně osvět-
lení, jelikož vidím jen koutkem pra-
vého oka. Nejvíc mě baví malovat 
portréty tužkou,“ vykládala dívka, 
zatímco si rukama prohlížela svoje 
na stěně visící dílo. 
Její táta Aleš neskrývá, že je na dceru 
pyšný. „Hlavně obdivuji, jak je samo-
statná. Je to až neuvěřitelné, sama 
cestuje po republice, sama jezdí 
po sportovních kláních a vozí spoustu 
medailí. Věřím tomu, že až dostuduje 
a začne pracovat, bez potíží zvládne 
sama bydlet a postarat se o sebe,“ 
poznamenal táta Kateřiny, která mo-
mentálně chodí na sociálně právní 
gymnázium pro postižené, poté chce 
zamířit na vysokou školu a její vysně-
nou prací je věnovat se historii. 
Na loňský festival Nad oblaky přijela 

Kateřina už potřetí. Poprvé nezpí-
vala jako soutěžící, ale jako host. 
Mimo jiné se také pochlubila, že 
hraje na klavír a nejraději poslou-
chá Karla Kryla, středověkou hudbu 
a klasiku. A nezapomněla dodat, 
že nejen umění naplňuje její život. 
S nadšením se intenzivně věnuje 
speciálnímu fotbalu. Hře, kterou 
hrají nevidomí s ozvučeným míčem, 
a kterou se i Kateřina snaží u nás 
propagovat. Doufá, že handicapo-
vaní najdou v tomto sportu podporu 
od státu a jednou se bude moci zú-
častnit světových turnajů.  

Na snímku Kateřina 
Gavlasová se svým 
obrazem, který  
znázorňuje známé 
švédské hudební  
uskupení Roxette. 

Poděkování partnerům 6. ročníku celostátního festivalu pro handicapované talenty.

Každý může být hvězdou
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Zaměstnávání lidí se zdravotním 
(mentálním) postižením má několik 
úskalí, která je na volném trhu práce 
předem diskvalifikují. „Tím hlavním 
a pro zaměstnavatele většinou té-
měř nepřekonatelným problémem je 
to, že tito lidé nedokáží být zapojeni 
v pracovním procesu nepřetržitě osm 
hodin. Ideální je pro ně zaměstnání, 

do něhož by mohli docházet obden 
a pracovat 4 hodiny, aby měli čas 
také si trochu odpočinout,“ vysvětluje 
paní Vaculínová a dodává:
„Jednali jsme s různými zaměstna-
vateli, kteří byli ochotní nabídnout 
práci našim klientům a vytvořit pro 
ně chráněná místa. Měli možnost pra-
covat například v kartonážní dílně, 
ale narazili jsme na podmínku úřadu 
práce, že zaměstnanci na chráněném 
pracovním místě musejí být zaměst-
náni pouze na pracovní smlouvu a ni-
koliv na dohodu o provedení práce, 
a to minimálně na poloviční pracovní 
úvazek.“
Další možnost nabídl ostravský čtyř-
hvězdičkový hotel Merkur, kde mohli 
klienti Čtyřlístku pomáhat při úkli-
du pokojů. Vedení hotelu bylo vel-
mi vstřícné a umožnilo těmto lidem 
pracovat 3–4 hodiny obden. Pro obě 
strany to byla nová zkušenost. Vedení 
hotelu věřilo, že když se klienti zaučí 
a získají zkušenost, zvládnou práci 
sami bez dohledu. Nebyl totiž čas ani 
personál na to, aby práci klientů ně-
kdo kontroloval, zda všechno udělali 
správně tak, jak měli. „Na volném trhu 
práce na tohle opravdu není čas,“ uza-

vírá tuto kapitolu paní Marie Vaculí-
nová. Nadějná spolupráce bohužel 
neměla dlouhé trvání. 
Dosud nejlépe a nejdéle funguje spo-
lupráce s ostravskou pojízdnou kavár-
nou Mental Café, za níž stojí občanské 
sdružení Kulturní Ostrava, jež se do-
kázalo zcela přizpůsobit možnostem 
lidí s mentálním postižením. V pojízd-
né kavárně střídavě pracuje 8 klientů 
Čtyřlístku, a to jak ke spokojenosti své 
vlastní, tak provozovatele. 
S podporou zřizovatele Čtyřlístku, 
statutárního města Ostravy, se však 
v loňském roce naskytla ještě jedna 
možnost, jak zaměstnávat klienty: 
Pomocnou ruku totiž nabídly dva os-
travské domovy pro seniory – Korýt-
ko a Magnolie. „Klienti mají při práci 
po celou dobu k dispozici pracovní-
ka Čtyřlístku, který jim radí a odpo-
vídá na případné dotazy a samozřej-
mě také dohlíží na to, aby svou práci 
dělali tak, jak je třeba. Je to jedno-
dušší pro ně i pro zaměstnavatele. 
Klienti v domovech pracují jeden 
den v týdnu čtyři hodiny. Spoko-
jenost byla loni na obou stranách, 
protože domovy se dokázaly přizpů-
sobit možnostem lidí se zdravotním 
postižením. V obou organizacích 
našlo práci na dohodu při údržbě za-
hrad celkem 11 klientů.
Od letošního května se spolupráce 
ještě rozšíří, protože k domovům Ko-
rýtko a Magnolie se přidají další dva 
ostravské domovy pro seniory – Slu-
nečnice a Kamenec,“ raduje se paní 
Vaculínová. „Díky tomu se nám poda-
ří nabídnout práci dalším osmnácti 
klientům.“ 
Klienti Čtyřlístku si zde vydělají za mě-
síc až 880 korun, což sice na první 
pohled není nijak závratná částka, 
ale její psychologický účinek je veliký. 
Jsou to jejich vlastní vydělané peníze, 
které lidem se zdravotním postižením 
dodávají náležité sebevědomí, proto-
že vědí, že jejich užitečnou práci ně-
kdo dokáže ocenit.    
Klienty v loňském roce pravidelně 
doprovázela do Domova pro senio-
ry Korýtko paní Mgr. Hana Zábrano-
vá, která se s námi podělila o novou 
zkušenost těmito slovy: „Střídavě 

jsme dojížděli  s klienty z několika 
zařízení každou středu. Dopravo-
vali jsme se městskou hromadnou 
dopravou až do Ostravy - Zábřehu, 
kde sídlí Domov Korýtko a kde už 
na nás vždy čekal vedoucí technic-
kého provozu, pan ing. René Škarka. 
Ten měl pro nás připravenou práci. 
Naším úkolem bylo hrabání listí, 
které bylo třeba odvážet na hroma-
du, zametání chodníků a parkoviš-
tě v areálu domova. Kluci pracovali 
s nasazením asi hodinu a půl a pak 
se šli občerstvit buď do kantýny, 
nebo ze svých zásob. Hlídali si čas, 
aby nepřetáhli. Při té příležitosti 
se také dávali do řeči s personálem 
i obyvateli domova. Pak pokračovali 
v práci do 11.45 hodin. Pan vedou-
cí je vždy pochválil, zapsal si jejich 
jména a čas, a na konci měsíce jim 
předal výplatní pásky, na které byli 
moc pyšní! 
Jezdili jsme do Domova Korýtko 
i v mrazivém počasí. Asi dvakrát se 
stalo, že pro déšť jsme museli práci 
zrušit. Klukům to bylo moc líto. Šli 
by klidně i do takové sloty! Od květ-
na mají naši klienti z Chráněného 
bydlení Třebovice čtyři místa v Do-
mově pro seniory Slunečnice v Os-
travě - Porubě, kde je obrovský za-
hradní areál. Už se tam moc těšíme.“
A jak byli s prací klientů spokojeni 
v Domově pro seniory Korýtko? „Kli-
enti Čtyřlístku u nás měli na starosti 
zahradnické práce – vytrhávání ple-
vele, hrabání listí, čištění chodníků 
atd. Kdybychom měli víc takových 
zaměstnanců, jako jsou oni, byl 
bych velmi rád,“ chválí pan ing. René 
Škarka, vedoucí technického pro-
vozu Domova Korýtko. „Mezi námi 
a dalšími zaměstnanci Korýtka se 
zrodilo takové přátelství, že si už do-
konce i tykáme, a to je známka velké 
důvěry pro obě strany!“ uzavírá pan 
ing. René Škarka.   
Mezi ostravskými domovy pro seniory 
a Čtyřlístkem se tak zrodila nečekaně 
plodná a inspirující spolupráce, přiná-
šející výhody pro obě strany.  

Text: BOHDANA RYWIKOVÁ
Ilustrační foto: autorka

Neobvyklá spolupráce

Jen málokdo nasbíral během pár let tolik zkušeností o poměrech na našem volném trhu práce 
jako paní Marie Vaculínová, DiS., vedoucí Podporovaného samostatného bydlení ostravského 
Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením. Paní Vaculínová má mimo jiné na sta-
rosti vyhledávání pracovních příležitostí pro klienty organizace, a to nejen ze svého zařízení, ale 
i z chráněných bydlení Čtyřlístku, která vznikla během transformačního procesu. Umožnit lidem 
s mentálním postižením zapojení do běžného života včetně uplatnění na volném trhu práce, patří 
k prioritám tohoto procesu. Ale jaká je realita? 

aneb Jak domovy seniorů pomáhají 
se zaměstnáváním lidí s mentálním postižením



POZVÁNKA na konferenci 
„Standardy v rámci stravovacích služeb EU a CZ“

Je nám potěšením Vás pozvat na naši konferenci věnovanou standardům v rámci stravovacích služeb. Letos se 
uskuteční již 11. ročník, který Vám přinese jistě neméně zajímavá témata jako v předchozích letech. 

Konference je určena pro vedoucí stravovacích provozů zdravotnických zařízení, hotelů, domovů pro seniory 
školních jídelen aj., ale také pro všechny, kdo mají o tuto problematiku zájem. Česká asociace sester souhlasí  
s přiznáním 4 kreditních bodů dle vyhlášky č.321/2008 Sb. I letos každý účastník dostane certifikační  

osvědčení o absolvování konference.

Místo konání: Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 945/33, Praha 9 – Vysočany (kongresový sál).

Termín konání:  4. dubna 2016 od 9:30 (prezence od 9:00).
 Oficiální zahájení konference bude v 9:30 krátkým úvodem zástupci pořadatele. 

Cena: • při platbě předem na účet 950 Kč/os.
 • při platbě v hotovosti na místě 1200 Kč/os.

Platba na účet musí být připsána do 31. 3. 2016. Číslo účtu: 197173510/0300, pro variabilní symbol si volejte na tel.: 261 220 540  
(pí Hauková), abychom platbu bez problémů identifikovali. Budeme účtovat storno poplatek 30 % z ceny vstupného, pokud bude  

přihláška zrušena po 27. 3. 2016. Cena vstupného zahrnuje náklady na materiály, oběd a občerstvení.

Přihlášky posílejte na adresu firmy HASAP Consulting, s.r.o. Vranská 620/18, 142 00 Praha 4
nebo na e-mail: hasap@hasap.cz.

Více informací: 261 220 532, www.hasap.cz

PROGRAM
Programem provázejí  prim. MUDr. Vilma Benešová,  Miloš Žáček

Úvodní slovo pořadatele 
(9:30 –9:40)

1 Aktuální legislativa a postup při kontrolách stravovacích 
provozů z pohledu Státní veterinární správy 

 (9:45 –10:30)
 MVDr. Jan Váňa (ředitel Odboru veterinární hygieny  

a ochrany veřejného zdraví)

2 Správná výrobní praxe očima executive chef – praktické 
zkušenosti z nadnárodní společnosti 

 (10:45-11:30)
 Bc. Miroslav Kubec (prezident AKC ČR a WACS Continental 

Director for Central Europe)

3 Správné nastavení systému DDD v potravinářství a gast-
ronomii 

 (11:45 – 12:30)
 Michal David (ADERA s.r.o.)

PŘESTÁVKA – OBĚD od 12:30 

4 Nutriční hodnoty potravin a jejich vliv na strávníka 
 (13:30 –14:15)
 MUDr. Petr Tláskal, CSc. (vedoucí lékař Oddělení léčebné 

výživy FN v Motole)

5 Komunikace a rozvoj lidských zdrojů – vztah nadřízený  
x podřízený 

 (14:25 – 15:10)
 Ing. Richard Dobeš (Krauthammer Czech Republic  s.r.o.)
 
6 Slosování vyplněných anketních lístků o ceny  
 (15:25 – 16:10)
 

Změna programu vyhrazena.
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